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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 4 ประการดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้แนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีมีต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ  5 ดาว ในประเทศไทย (3) 

เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยและ (4) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ระหวา่งการ

ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั  5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนก

ตามกลุ่มสินคา้ ประชากรคือผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีไดรั้บการคดั

สรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย โดยตวัอยา่งมีจ านวน 322 ราย และใชว้ิธี

สุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) จ าแนกตามกลุ่มสินคา้ และตามภูมิภาค เป็น

สัดส่วนกบัขนาดตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการ

วิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) และการ

วเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  

ฆ 
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ผลการศึกษา พบวา่เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินคา้ทั้งประเภทอุปโภคและบริโภคของการใช้

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบมีผลทางตรงต่อความส าเร็จทาง

การตลาด ส่วนความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีผลทางออ้มต่อความส าเร็จ

ทางการตลาด นอกจากน้ียงัพบวา่ ส าหรับสินคา้อุปโภคนั้น ดา้นการขายไดร้าคายงัมีผลทางตรงต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดอีกดว้ย เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมปัจจยัของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทุกดา้นมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ส่วนการศึกษาเร่ืองปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ส าหรับกลุ่มสินคา้บริโภค และ

อุปโภค ปัจจัยท่ีมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จทางการตลาดคือ ปัจจยัด้านความต้องการสินค้า 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ส าหรับสินคา้อุปโภคนั้น ปัจจยัดา้นเทคโนโลยียงัมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จ

ทางการตลาดอีกดว้ยแต่กลบัมีผลทางออ้มส าหรับสินคา้บริโภค ส่วนปัจจยัท่ีมีผลทางออ้มไดแ้ก่ดา้น

การท่องเท่ียว ทั้งสินคา้บริโภคและอุปโภค หากพิจารณาโดยภาพรวมทุกดา้น พบวา่ปัจจยัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจสร้างสรรคมี์ผลต่อความส าเร็จทางการตลาด  

เม่ือพิจารณาปัจจัยของคุณลักษณะผู ้ประกอบการพบว่า ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างานของผูป้ระกอบการ มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดในทิศทางเดียวกนั   
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  ABSTRACT 

 

This research has the following four objectives: (1) to study the influence of applying 

creative economy concept to the market success factors of five-star One Tambon One Product 

(OTOP) in Thailand (2) to study the influence of factors driving the creative economy of five-star 

One Tambon One Product in Thailand (3) to compare the market success generated by the 

characteristics of entrepreneurs of five-star One Tambon One Product in Thailand and (4) to 

compare the casual relationship between creative economy concept and factors driving the 

creative economy to market success factor with five-star One Tambon One Product, in Thailand 

that have been generated by the group of creative products. The population includes the 

entrepreneurs that produce One Tambon One Product in Thailand who have selected as the 

ultimate product of five-star in Thailand. 322 samples were taken and using stratified random 

sampling by a group of product categories and regions and Proportional to Size Allocation 

Sampling. A qualified questionnaire was used as a research tool. Data was analyzed by two-way 

analysis of variance (Two-way ANOVA) and Path Analysis.  
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The results showed that, when classified by consumer and non consumer product 

consumption of the creative economy concept, the difficulty to copy factor had direct effect on 

market success, whereas the uniqueness and local culture factors had on indirect effect. The high 

price selling factor of non-consumer products had a direct effect on market success as well. When 

considering the overall concept of the creative economy, all factors affect the market success. 

The study of the driving creative economy factors, for both consumption, the factors 

directly affecting on market success are the product demand factors. In addition, technological 

factor have a direct impact on market success of non-consumer products but it has an indirect 

effect on consumer products including tourism. If considered as a whole of consumer and non 

consumer products consumption found that the driving creative economy factors affect the market 

success and found that the characteristic of entrepreneur, such as level of education and 

experiences of entrepreneurs, affect the market success in the same direction. 
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  โดยใชก้ารขายไดร้าคา 44 

 2.8 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) 

  เพื่อสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการใหมี้ลกัษณะเด่น 

  โดยใชว้ฒันธรรม 46 

 2.9 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 54 

 2.10 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 59 
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 2.11 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัความส าเร็จทางการตลาด (Market Success) 69 

 3.1 ขนาดประชากร (จ านวนผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ 

  การคดัสรรใหเ้ป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาวของประเทศไทย) 

  จ าแนกตามกลุ่มสินคา้และภูมิภาค 75 

 3.2 จ านวนผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว 

   จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้ ภูมิภาค และจงัหวดั 76 

 3.3 ขนาดตวัอยา่งผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการคดัสรร 

  ใหเ้ป็นสุดยอดผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาวของประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่ม 

  สินคา้และภูมิภาค 80 

 3.4 เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ 

  ท่ีมีการปฏิบติัต่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 83 

 3.5 เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ 

  ท่ีมีการด าเนินกิจกรรมท่ีอาศยัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 84 

 3.6 เกณฑก์ารแปลความหมายระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ 

  ท่ีมีการปฏิบติัต่อความส าเร็จทางการตลาด 85 

 3.7 สรุปเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 86 

 3.8 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 91 

 3.9 ขอ้มูลความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวัแบบเบ้ืองตน้และตวัแบบสุดทา้ย 95 

 3.10 ค่าสถิติช้ีวดัความเหมาะสมของโมเดล 96 

 4.1 จ านวน ร้อยละของขอ้มูลกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม 104 

 4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของภาพรวม 

  ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 107 

 

DPU



ฏ 

 ฏ ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที่ หน้า 

 4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ 108 

 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ 109 

 4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรดา้นการขายไดร้าคา 110 

 4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 111 

 4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคภ์าพรวม 112 

 4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรดา้นเทคโนโลยี 113 

 4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรดา้น

ความตอ้งการสินคา้ 114 

 4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรดา้นการท่องเท่ียว 115 

 4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของ 

  ตวัแปรของปัจจยัความส าเร็จทางการตลาด 116 

 4.12 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) 

  ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 118 

 4.13 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) 

  ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 119 
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 4.14 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นการขายไดร้าคา (SALE) 

  ของปัจจยัการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 120 

 4.15 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT)  

  ของปัจจยัการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 120 

 4.16 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัความส าเร็จทางการตลาด 121 

 4.17 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) 123 

 4.18 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบ 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) 124 

 4.19 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยักบัโมเดล 

  ของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  ดา้นการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) 127 

 4.20 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบ 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการลอกเลียนแบบ (COPP)  

  และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) 128 

 4.21 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) 

  ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) 130 

 4.22 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ 

  สร้างสรรคด์า้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) 131 
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 4.23 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  ของปัจจยัความส าเร็จทางการตลาด (SUCC) 133 

 4.24 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบปัจจยั 

  ความส าเร็จทางการตลาด 134 

 4.25 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 138 

 4.26 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบ 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 140 

 4.27 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของ 

  โมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 142 

 4.28 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 145 

 4.29 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบ 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 147 

 4.30 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 149 

 4.31 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) 

  โดยภาพรวม 152 
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 4.32 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบ 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวม 154 

 4.33 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล 

  การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 156 

 4.34 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นเทคโนโลย ี(TECH) ของปัจจยั 

  ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 157 

 4.35 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความตอ้งการสินคา้ (WANT) 

  ของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 158 

 4.36 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นการท่องเท่ียว (TOUR) ของปัจจยั 

  ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 159 

 4.37 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นความตอ้งการและ 

  ดา้นการท่องเท่ียว 162 

 4.38 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบ 

  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นความตอ้งการ 

  และดา้นการท่องเท่ียว 163 

 4.39 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 167 

 4.40 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

  สร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 169 
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 4.41 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล 

  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 170 

 4.42 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) 

  จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 174 

 4.43 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือน 

  เศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 176 

 4.44 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล 

  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 177 

 4.45 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยั 

  กบัโมเดลของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model)  

  โดยภาพรวม 182 

 4.46 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือน 

  เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ โดยภาพรวม 183 

 4.47 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

  ของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 184 

 4.48 ค่าสถิติทดสอบ F (F-test) ระหวา่งตวัแปรคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

   ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

   (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 186 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีประเทศ
ไทยก าลงัเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดบัประสบปัญหาต่างๆ ปัญหาหน่ึง
ท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ คือปัญหาความยากจน รัฐบาลตอ้งการ
ลดปัญหาความยากจนโดยได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยจัดให้มีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) เพื่อให้แต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้ โดยภาครัฐ
ช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่ และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาด ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศดว้ยระบบร้านคา้เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชนให้เขม้แข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีมี
คุณภาพ มีจุดเด่น และมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (ชูศกัด์ิ เดชเกรียง
ไกรกุล และนิทศัน์ คณะวรรณ, 2546, น. 9-31) 

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์คืนพลังสู่
ชุมชนท่ีมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) ชุมชนไดร้วมกลุ่มกนัและใชค้วามรู้ภูมิปัญญาท่ีมีในชุมชนมาผลิต
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าตรฐานและมีเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 2) กลไกการบริหารจดัการของโครงการได้
สนบัสนุนให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ท่ีจะสร้างเครือข่ายระบบผลิตใหค้รบวงจรการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์
การสร้างเครือข่ายเชิงพนัธมิตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ และ
การตลาด 3) กลไกการบริหารจัดการของโครงการท าให้เกิดการปรับตวัจากการผลิตท่ีไม่ได้
ค  านึงถึงมาตรฐานคุณภาพรูปแบบผลิตภณัฑ์ และความตอ้งการของผูบ้ริโภค มาเป็นการผลิตท่ีมี
แบบแผนเป้าหมายและใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการคดัสรรผลิตภณัฑ์ท่ีดีออกสู่ตลาด 4) 
กลไกการบริหารจดัการของโครงการสร้างให้เกิดการร่วมบริหารจดัการในกลุ่มผลประโยชน์
ร่วมกนัอย่างเหมาะสมลงตวัและสร้างความพอใจแก่ทุกคนทั้งกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิก
กลุ่ม 5) กลไกการบริหารจดัการของโครงการท าให้ประชาชนผลิตโดยเอาใจใส่ต่อทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพื่อรักษาแหล่งผลิตให้ดีท่ีสุดและไม่ก่อให้เกิดแหล่งเส่ือมโทรมต่างๆ ใน
ชุมชน 6) กลไกการบริหารจดัการของโครงการท าให้กลุ่มประชาสังคมร่วมกนัดูแลรักษาชุมชน 
และสร้างความเป็นเจา้ของชุมชน 7) กลไกการบริหารจดัการของโครงการท าให้กลุ่มและชุมชน     
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ท่ีกลุ่มตั้งอยู่เรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเองและท าให้ชุมชนเขม้แข็งไดใ้นท่ีสุด (บุญอนนัต์ พินยัทรัพย ์และ  
พลาพรรณ ค าพรรณ์, 2549, น.ก-3) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดผลดงักล่าวประกอบดว้ยปัจจยัภายในซ่ึง
หมายถึงการท่ีทุกคนในหมู่บ้านจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนั มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ (Creativity) ในการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ บนรากฐานของปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมนั้น ผลิตภณัฑ์มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ส่วนปัจจยัภายนอก คือ
รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้สมัยใหม่ การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทางด้านการผลิต ตลอดจนทางด้านการตลาด เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ หรือบริการสามารถ
จ าหน่ายไดท้ั้งในและต่างประเทศ (บุญอนนัต์ พินยัทรัพย ์และพลาพรรณ ค าพรรณ์, 2549, น. 3-2) 
ประเทศไทยเป็นประเทศผูพ้ฒันา นวตักรรมทางวฒันธรรมท่ีน่ามหัศจรรยท่ี์สุด โดยเฉพาะโครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือโอท็อป (OTOP) ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน 
ดว้ยการสนับสนุนให้ชุมชนสร้าง และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ภูมิปัญญา ทกัษะ ความสามารถ และ
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ประเทศไทยมีจุดแข็งท่ีชดัเจนท่ีประเทศอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้คือความ
หลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity) และความหลากหลายในเชิงชีวภาพ (Bio-Diversity) 
เม่ือผสานความหลากหลายเขา้ด้วยกนัจะเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความหลากหลายตามภูมิภาค ภูมิ
ปัญญาชาวบา้นและวิถีทางการด าเนินชีวิตในแต่ละชุมชน (สุวิทย ์เมษินทรีย,์ ในพิชยั ศิริจนัทนนัท์
(บรรณาธิการอ านวยการ), 2552, น. 29) ในการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของไทย 
เป็นกระบวนการส่งเสริมสินคา้ OTOP ท่ีรัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัมากโดยเป็นการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ืองการคดัสรรนั้นคดัสรรจากการลงทะเบียนผูป้ระกอบการ OTOP การด าเนินการคดัสรรสุด
ยอดผลิตภณัฑ์จดัระดบัผลิตภณัฑ์มีระดบัเดียวคือระดบัประเทศเท่านั้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เฉพาะแต่
ละประเภทผลิตภัณฑ์  (Specific Criteria) ซ่ึงก าหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนนประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา  3 ด้านคือหลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน
หลกัเกณฑด์า้นความเป็นไปไดท้างการตลาดและดา้นคุณภาพผลิตภณัฑซ่ึ์งจะน ามาก าหนดกรอบใน
การจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product Level) โดยการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทยระดบั 
5 ดาว จะต้องได้คะแนนตั้ งแต่ 90 คะแนนข้ึนไปถือว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานหรือมี
ศกัยภาพในการส่งออก (กระทรวงมหาด ไทยกรมพฒันาชุมชน, 2553, น. 5) 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดใหม่เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มีความ
สอดคลอ้งกบัสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นอยา่งดี นอกจากนั้นแนวคิดดงักล่าวยงั
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ซ่ึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์เพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัความเส่ียง เช่นการสร้างความเข็มแข็งและการพฒันาความสามารถในการปรับตวัของ
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ผูป้ระกอบการไทยในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ, 2554, น. 2) ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวน้ีน่าจะท าให้สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ประสบความส าเร็จได ้

การท่ีจะท าให้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ 
ในการขบัเคล่ือน ซ่ึงประเทศไทยมีการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยมีความเก่ียวขอ้งกบัหลาย
ภาคส่วน ซ่ึงใชเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นตวัเช่ือมโยง รัฐบาลพยายามท าให้ประเทศมีความโดดเด่น
ในตลาดอาเซียน การเช่ือมโยงดงักล่าวเช่นการท่องเท่ียวและวฒันธรรม รวมทั้งสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ หรือ OTOP ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการสร้างสรรค์ ตวัอย่างบางส่วนของสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างสรรค ์เช่น ผา้ไหมจากจงัหวดัล าพูนและผา้ไหมแพรวาจากจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ บริการนวดแผนไทยซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย และสปาต่างๆ ถือว่ายงัเป็น
บริการท่ีสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยงัมีส่วนเก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวกับ
นวตักรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการส่ือสารและมัลติมีเดีย  (The 
Government Public Relations Department, 2010) 

นอกจากน้ีในการด าเนินธุรกิจท่ีประสบผลส าเร็จ ผูป้ระกอบการถือว่าเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคัญอย่างมาก โดยธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ การฝึกอบรมด้านธุรกิจ หรือบางคนอาจได้เรียนรู้
ประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อนในขณะท่ีอีกหลายๆ คนอาจจะต้องเข้าศึกษาเรียนรู้จากระบบ
การศึกษาโดยตรง หรือบางคนอาจจะตอ้งศึกษาฝึกหดัจากความส าเร็จของผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ท่ีมี
ประสบการณ์ ดงันั้น คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ จึงน่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนน าพาให้ธุรกิจ
กา้วไปสู่ความส าเร็จไดผู้ป้ระกอบการจ านวนมากท่ีด าเนินธุรกิจ บางคนประสบผลส าเร็จ แต่บางคน
กลบัลม้เหลว ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ประสบความส าเร็จอาจไม่ใช่เพราะวา่มีเงินทุนมาก แต่กลบัเป็นเพราะ
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการหลาย ๆ อยา่งรวมกนัอยูใ่นตวับุคคลนั้น 

ความส าเร็จทางการตลาดท่ีเป็นส่วนของยอดขายของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) นั้นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ตำรำงที ่1.1 ยอดขายสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ปี 2552-2555 
 
ปี (ปีงบประมำณ) 2552 2553 2554 2555 
รวมยอดจ าหน่าย ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ ของ
ผลิตภณัฑทุ์กประเภท 
(บาท) 

 
 

7,180,160,338 

 
 

59,435,307,470 

 
 

66,817,272,996 

 
 

66,389,590,369 

 
ทีม่ำ: กระทรวงมหาดไทย กรมการพฒันาชุมชน (2556) 
 

จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดว้า่ความส าเร็จทางการตลาดสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน และเป็นท่ีน่าสังเกตว่ายอดจ าหน่ายทั้ งใน และต่างประเทศของ
ผลิตภณัฑ์ในปีงบประมาณ 2553 เพิ่มจาก ปีงบประมาณ 2552 คิดเป็นร้อยละ 727.77 และยอด
จ าหน่ายในปีงบประมาณ 2555 เพิ่มจาก ปีงบประมาณ 2552 คิดเป็นร้อยละ 824.62 (เทียบ
ปีงบประมาณ 2552 เป็นปีฐาน) จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวประกอบกบัการ
ศึกษาวจิยัโดยส่วนใหญ่จะมีงานวจิยัเก่ียวกบัการสร้างสรรคเ์มืองต่างๆ ของต่างประเทศ ในส่วนของ
ไทยเคยมีการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบางมหาวิทยาลยั แต่ยงัไม่มีงานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคก์บัสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในประเทศ
ไทย  ดังนั้นท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาว่าการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทยมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรายเก่าและรายใหม่ในการพฒันากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อความส าเร็จทางการตลาด และเพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป 
  
1.2 ประเด็นปัญหำกำรวจัิย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาจะเห็นได้ว่าสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของประเทศ ดงันั้นถา้ผูป้ระกอบการมี
ความรู้ และความสามารถในดา้นบริหารจดัการท่ีนอกเหนือจากการผลิตก็ยิ่งท าให้สินคา้หน่ึงต าบล
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หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีโอกาสประสบความส าเร็จทางการตลาดไดม้ากข้ึน ประเด็นปัญหาจึงอยู่
ท่ีว่าถ้าผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ตอ้งการจะพฒันาสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึง ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ให้มีการเติบโตมากข้ึนจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัอะไรบา้ง ภายใตก้รอบของ
การศึกษาอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดหรือไม่ 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

จากประเด็นปัญหาของการวิจยัเร่ืองอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทาง
การตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ  5 ดาว ในประเทศไทยผู ้วิจ ัยจึงก าหนด
วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาด
ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

3. เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

4. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ระหวา่งการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative 
Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรค ์

 
1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัของความหมายของค าท่ีมีความหมายเฉพาะ ผูว้จิยัจึงไดนิ้ยาม
ความหมายของศพัทด์งัน้ี 

สินค้ำสร้ำงสรรค์กลุ่มสินค้ำบริโภค  หมายถึงสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
(OTOP) ระดบั 5 ดาวในประเทศไทย ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สินคา้ประเภทอาหาร หมายถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูปเพื่อการ
จ าหน่ายทัว่ไป 

2. สินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึงผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีและไม่มี
แอลกอฮอล์โดยผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ประกอบดว้ยสุราแช่ สุรากลัน่ สาโท อุ
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ไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรีส่วนเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ประกอบดว้ยเคร่ืองด่ืมประเภทพร้อมด่ืม
ประเภทชงละลาย และประเภทชง ประกอบดว้ยน ้ าผลไม ้น ้ าสมุนไพร เคร่ืองด่ืมรังนก กาแฟคัว่ 
กาแฟปรุงส าเร็จ ขิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชกั น ้ าเฉาก๊วย น ้ าเตา้หู้
นมสด นมขา้วกลอ้งเป็นตน้ 

สินค้ำสร้ำงสรรค์กลุ่มสินค้ำอุปโภค หมายถึงสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  
(OTOP) ระดบั 5 ดาวในประเทศไทยประเภทผา้เคร่ืองแต่งกาย ของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก และ
สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สินคา้ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย หมายถึงผา้ทอและผา้ถกัจากเส้นใยธรรมชาติ
หรือเส้นใยสังเคราะห์  รวมทั้ งเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ประดับตกแต่ง
ประกอบการแต่งกายทั้งเพื่อประโยชน์ในการใชส้อยและเพื่อความสวยงาม 

2. สินค้าประเภทของใช้ของตกแต่งของท่ีระลึก หมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ช้หรือ
ตกแต่งประดับในบา้นสถานท่ีต่างๆ ประกอบด้วยเคร่ืองใช้ในบ้าน เคร่ืองครัว เคร่ืองเรือนท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอยหรือประดบัตกแต่งหรือให้เป็นของขวญัเพื่อให้ผูรั้บน าไปใช้สอยใน
บา้นตกแต่งบา้นรวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวติภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสินคา้
นั้นตอ้งไม่ผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกัและใชแ้รงคนเป็นส่วนเสริมหรือไม่ใชแ้รงงานคน 

3. สินคา้ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรหรือมี
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบอาจใชป้ระโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพประกอบดว้ย ยาจากสมุนไพร
เคร่ืองส าอางสมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือนประกอบดว้ยน ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพร
ไล่ยุงหรือก าจดัแมลง และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร ท่ีใช้ทางการเกษตรเช่นน ้ าหมกัชีวภาพ
น ้าส้มควนัไมเ้ป็นตน้ 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) หมายถึงการสร้างคุณค่าให้กับ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย โดยท าใหสิ้นคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั (Unique) ยากต่อการลอกเลียนแบบ ขายไดร้าคา เป็นการสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการใหม่ๆ 
โดยเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรมเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมัง่คัง่
ใหก้บัประเทศ 

ควำมเป็นเอกลักษณ์ของสินค้ำ หมายถึงการน าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาพฒันาโดยใช้
แนวคิดใหม่เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทยจนมีความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสินคา้ 

ควำมยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ หมายถึงการผสมผสานความรู้ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ เพื่อดดัแปลงหรือปรับแต่งส่ิงท่ีมีอยู่เดิมหรือส่ิงใหม่ผ่านกระบวนการผลิตท่ีมีระดบั
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใหมี้ความแปลกใหม่ จนยากท่ีจะลอกเลียนแบบได ้ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑร์ะดบั (OTOP) 5 ดาว ของไทย 

ขำยได้รำคำ หมายถึงการท่ีสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของ
ไทยขายไดใ้นระดบัราคาท่ีสูงกวา่เม่ือเทียบจากสินคา้ประเภทเดียวกนัจากผูป้ระกอบการดา้นอ่ืนๆ 

วฒันธรรมท้องถิ่น หมายถึงการสร้างสรรคสิ์นคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ระดบั 5 ดาว ของไทยโดยการเช่ือมโยงกบัพื้นฐานและโครงสร้างทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชน 

ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  หมายถึงปัจจัยท่ีใช้ผลักดันเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีปริมาณความต้องการสินค้า และการรองรับการ
ท่องเท่ียว เป็นส่ิงผลกัดนั 

เทคโนโลยี หมายถึงการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้
ใหม่ท่ีผูป้ระกอบการใชใ้นการสร้างสรรคสิ์นคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของ
ไทย 

ควำมต้องกำรสินค้ำ หมายถึงการเพิ่มข้ึนของความตอ้งการ และการยอมรับของ
ลูกคา้ในสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 

กำรท่องเที่ยว หมายถึงความเจริญเติบโตของของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ี
ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทยไดรั้บประโยชน์ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบกำร หมายถึงลกัษณะส่วนบุคคล การฝึกอบรมดา้นธุรกิจ 
และประสบการณ์ดา้นธุรกิจ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการแต่ละคนท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน
ของผูป้ระกอบการแต่ละคนท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 

กำรฝึกอบรมด้ำนธุรกจิ หมายถึงการเขา้รับการอบรมของผูป้ระกอบการแต่ละคนท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของ
ไทย 

ควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด หมายถึงผลการด าเนินงานดา้นตลาดท่ีบ่งช้ีความย ัง่ยืนใน
การด าเนินธุรกิจประกอบด้วยการเพิ่มข้ึนของ ยอดขาย การขยายสายผลิตภณัฑ์ การเพิ่มข้ึนของ
ผูแ้ทนจ าหน่ายการักษาลูกคา้ และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ ของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 
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ยอดขำย หมายถึงปริมาณการสร้างยอดจ าหน่ายของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 

กำรขยำยสำยผลิตภัณฑ์ หมายถึงการเพิ่มจ านวนหรือชนิดของผลิตภณัฑ์ในสาย
ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 

จ ำนวนผู้แทนจ ำหน่ำย หมายถึงจ านวนผูแ้ทนจ าหน่ายสินค้าของผูป้ระกอบการ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 

ควำมสำมำรถในกำรรักษำลูกค้ำ หมายถึงการรักษาลูกคา้เก่าไวไ้ดข้องผูป้ระกอบการ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 

กำรเพิ่มขึ้นของลูกค้ำใหม่  หมายถึงจ านวนการเพิ่ม ข้ึนของลูกค้าใหม่ของ
ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ของไทย 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การวิจยัเก่ียวกับอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อนกัวิชาการ และ
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดยจะเป็นการเพิ่มพูน
องค์ความรู้ในอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และคุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

2. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 1, 2, 3 และ 4 ดาวไป
ประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในระดบั5 ดาวสืบไป 

3. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคท่ีจะน าไปใชเ้สนอแนะผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในทอ้งถ่ิน
ต่างๆ เพื่อความส าเร็จทางการตลาด 
 
1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ  

เพื่อใหก้ารวจิยัมีขอบเขตท่ีชดัเจนและรัดกุมจึงไดก้ าหนดขอบเขตของเน้ือหาการวิจยั 
และขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 
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1.6.1 ขอบเขตดา้นประชากร (Population) 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ท่ีไดรั้บการคดัสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ OTOP ระดบัประเทศระดบั 5 ดาว 
ในประเทศไทย ซ่ึงแสดงในตารางท่ี  1.2 โดยแยกตามประเภทสินค้าได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือสินค้า
สร้างสรรคก์ลุ่มบริโภค และสินคา้สร้างสรรคก์ลุ่มอุปโภค 
 
ตำรำงที่ 1.2 จ  านวนและกลุ่มสินค้าของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาวใน
ประเทศไทย ประจ าปี 2555 

 

กลุ่มสินค้ำ 
ปี 2555 
(ราย) 

1. สินคา้สร้างสรรคก์ลุ่มบริโภค เช่น อาหาร และเคร่ืองด่ืม 709 
2. สินคา้สร้างสรรค์กลุ่มอุปโภค เช่น ผา้เคร่ืองแต่งกายของใช้และเคร่ืองประดบั
ตกแต่งสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยา และศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก 

920 

รวม 1,629 

 
ทีม่ำ: (www.thaitambon.com, February 2556) 
 

1.6.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ผูว้ิจยัเน้นการศึกษาวิจยัดา้น 1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ United 

Nation (2010), UNESCO (2005) และ Howkins (2002) 2. ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
แนวคิดของ United Nation (2010) ได้แก่ เทคโนโลยีความต้องการสินค้า และการท่องเท่ียว                 
3. คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการตามแนวคิดของ Riyanti (2004) ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล การ
ฝึกอบรมดา้นธุรกิจ และประสบการณ์ดา้นธุรกิจ และ 4. ความส าเร็จทางการตลาดตามแนวคิดของ
Gary, K. (2000) 

1.6.3 ขอบเขตดา้นเวลา 
ในส่วนของขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัใช้เวลาในการศึกษาวิจยั คือ

ระหวา่ง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 และขอบเขตเวลาในการเก็บขอ้มูล
นั้นผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลในงานมหกรรมของขวญั และสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ท่ีเมือง
ทองธานี กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวนัท่ี 10–18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อจะได้จ  านวน
ผูป้ระกอบการครบตามจ านวนของตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
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บทที ่2 
แนวคดิและทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

 
ส ำหรับกำรวิจยัเร่ืองอิทธิพลของกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปัจจยัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจสร้ำงสรรคแ์ละคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดของสินคำ้
หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดำว ในประเทศไทยตำมท่ีได้ก ำหนดวตัถุประสงค์          
เพื่อศึกษำอิทธิพลของกำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดของสินคำ้
หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ระดับ 5 ดำว ในประเทศไทย เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดของสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) ระดับ 5 ดำว ในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตาม
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย
และเพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรค ์ผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
เน้ือหำส ำหรับกำรทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 5 ส่วนตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี (1) หลกั/แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) (2) หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) (3) หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (4) หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร และ (5) หลกั/แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด (Market Success) 

 
2.1 หลกั/แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) 

2.1.1 หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
แนวคิดเก่ียวกับสินคำ้หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ได้แนวคิดมำจำกประเทศ

ญ่ีปุ่น และน ำมำปรับใชก้บัประเทศไทย โดยภำครัฐเขำ้ช่วยเหลือในดำ้นควำมรู้สมยัใหม่กำรต่อยอด
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และกำรบริหำรจดักำรเพื่อเช่ือมโยงสินคำ้จำกชุมชนสู่ตลำดทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศด้วยระบบร้ำนคำ้เครือข่ำยและอินเตอร์เน็ต พฒันำผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีมีคุณภำพ       
มีจุดเด่นและมูลค่ำเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ, สิงหำคม 2548) 
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โครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) เป็นแนวทำงประกำรหน่ึงท่ีจะสร้ำงควำม
เจริญแก่ชุมชนให้สำมำรถยกระดบัฐำนะควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึนโดยกำรผลิต หรือ
จดักำรทรัพยำกรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้กลำยเป็นสินคำ้ท่ีมีคุณภำพมีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินสำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ โดย
มีหลกักำร พื้นฐำน 3 ประกำรคือ 1) ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินสู่สำกล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและ
คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource 
Development) ซ่ึงผลิตภณัฑ์ไม่ไดห้มำยถึงตวัสินคำ้เพียงอยำ่งเดียวแต่เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด
รวมถึงกำรบริกำรกำรดูแลกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม กำรรักษำภูมิปัญญำไทย
กำรท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ประเพณีกำรต่อยอดภูมิปัญญำทอ้งถ่ินกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้
กลำยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพมีจุดเด่น จุดขำยท่ีรู้จกักันแพร่หลำยไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 
(www.Thaitambon.com, กนัยำยน 2553) 

โครงกำรสินคำ้หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของประเทศไทย ไม่เพียงแต่เป็น
กำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ในชุมชนเท่ำนั้ นแต่รัฐบำลไทยยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริม             
ภูมิปัญญำไทยด้วย ในโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มีผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับกำรจด
ทะเบียนเป็นสินคำ้ OTOP เป็นจ ำนวน 76,876 รำยกำรซ่ึงเป็นสินคำ้ประเภทอำหำรและเคร่ืองด่ืม
เส้ือผำ้ของตกแต่งและสินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสปำสินคำ้หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 
ดำว สำมำรถส่งออกไปยงัต่ำงประเทศ ปัจจุบนัสินคำ้ OTOP จดัอยูใ่นกลุ่มของสินคำ้ท่ีส่งออกรำย
ใหญ่ของประเทศไทยซ่ึงไดใ้ห้กำรสนบัสนุนจำกประเทศญ่ีปุ่นโดยควำมตอ้งกำรสินคำ้หน่ึงต ำบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มำกท่ีสุดมำจำกประเทศญ่ีปุ่น ตำมด้วยสหรำชอำณำจกัรฝร่ังเศส และ
เยอรมนี (Adachi, F, May 5, 2008) 
  2.1.1.1 แนวทำงและหลกัเกณฑ์กำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  (OTOP 
Product Champion : OPC) กำรบริหำรจดักำรโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อใหแ้ต่ละชุมชน
สำมำรถใช้ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถ่ินในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์โดยรัฐสนับสนุนให้ชุมชน
เขำ้ถึงองคค์วำมรู้สมยัใหม่แหล่งเงินทุนและพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรตลำดเพื่อ
เช่ือมโยงผลิตภณัฑจ์ำกชุมชนสู่ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศกำรด ำเนินงำนโครงกำรคดัสรร
สุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย  (OTOP Product Champion : OPC ) เป็นโครงกำรตำม
นโยบำยกำรด ำเนินงำนโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อจดัท ำฐำนขอ้มูลผูผ้ลิตผูป้ระกอบกำร
OTOP และกำรจดัระดบักำรพฒันำผลิตภณัฑ์ (1–5 ดำว) ท่ีจะน ำไปสู่กำรพฒันำผลิตภณัฑ์น ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรก ำหนดแผนกำรส่งเสริมและพฒันำไดอ้ย่ำงเหมำะสมซ่ึงก ำหนดด ำเนินกำรคดั 
สรรฯ ทุกๆ 2 ปี 
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  2.1.1.2 กรอบกำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย  (กระทรวงมหำดไทย 
กรมพฒันำชุมชน, 2553, น. 1-2) 

1. สำมำรถส่งออกได ้(Exportable) โดยมีควำมแกร่งของตรำผลิตภณัฑ ์(Brand Equity) 
2. ผลิตอยำ่งต่อเน่ืองและคุณภำพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
3. ควำมมีมำตรฐำน (Standardization) โดยมีคุณภำพ (Quality) และสร้ำงควำม

พึงพอใจแก่ลูกคำ้ (Satisfaction) 
4. มีประวติัควำมเป็นมำของผลิตภณัฑ์ (Story of Product) 

  2.1.1.3 ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรรผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรรฯแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภท
ผลิตภณัฑต์ำมนิยำมควำมหมำยต่อไปน้ี (กระทรวงมหำดไทย กรมพฒันำชุมชน, 2553, น. 3-5) 

1. ประเภทอำหำร หมำยถึงผลผลิตทำงกำรเกษตรและอำหำรแปรรูปซ่ึงได้รับ
มำตรฐำนอำหำรและยำ  (อย), Good Agricultural Practice (GAP), Good Manufacturing Practice 
(GMP), Hazzard Analysis Critical Control Point (HACCP), Quality Mark Sign (Qmark), มำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช), มำตรฐำนอุตสำหกรรม (มอก), มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์, ฮำลำล และมี
บรรจุภณัฑเ์พื่อกำรจ ำหน่ำยทัว่ไปแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

1.1 ผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีใช้บริโภคสด เช่นพืชผกัผลไม ้เช่นมะม่วง สับปะรด 
ส้มเขียวหวำน มงัคุด ส้มโอ กลว้ย เป็นตน้ กรณีพนัธ์ุไม้ เช่นก่ิงพนัธ์ุมะม่วง ก่ิงพนัธ์ุมะปรำง ไม้
ประดบั ฯลฯ ไม่ถือวำ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ลงทะเบียนได ้

1.2 ผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผำ่นกระบวนกำรแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น
น ้ ำผึ้ง ขำ้วสำร ขำ้วกลอ้ง ขำ้วฮำง เป็นตน้ เน้ือสัตวแ์ปรรูป เช่น เน้ือโคขุน เน้ือนกกระจอกเทศแช่
แข็ง หมูแดดเดียว หมูยอ แหนม ไส้อัว่ ไส้กรอก ปลำอบรมควนั หอยจอ้เป็นตน้ อำหำรประมงแปร
รูป เช่นไส้กรอกปลำ ปลำช่อนแดดเดียว ปลำสลิดแดดเดียว ส้มปลำตวั น ้ ำบูดู กะปิ กุง้แห้งน ้ ำปลำ 
ปลำร้ำ เป็นตน้ กรณีสัตวท่ี์มีชีวิต เช่นไก่ชน ปลำกดัไม่ถือวำ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ลงทะเบียนไดเ้พรำะไม่
ผำ่นกระบวนกำรแปรรูปเบ้ืองตน้ 

1.3 อำหำรแปรรูปก่ึงส ำเร็จรูป และส ำเร็จรูป เช่นขนมเคก้ เฉำก๊วย ขนมโมจิ เตำ้ส้อ 
กระยำสำรท กลว้ยฉำบ กลว้ยอบ มะขำมปรุงรส ทุเรียนทอด กำละแม กะหร่ีป๊ับ ขนมทองมว้น ขำ้ว
เกรียบ ขำ้วแต๋น น ้ำพริกเผำ และน ้ำพริกต่ำงๆ แจ่วบอง น ้ำจ้ิมสุก้ี น ้ำปลำหวำน ผกักำดดอง พริกไทย 
แคบหมู ไข่เคม็ กุนเชียง หมูทุบ หมูแผน่เป็นตน้ 

 2. ประเภทเคร่ืองด่ืม หมำยถึงผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ไดแ้ก่สุรำ
แช่ สุรำกลั่น สำโท อุไวน์ เหล้ำขำว 35-40 ดีกรีเป็นต้น และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลำย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง เช่น
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น ้ำผลไม ้น ้ำสมุนไพร เคร่ืองด่ืม รังนก กำแฟคัว่ กำแฟปรุงส ำเร็จ ขิงผงส ำเร็จรูป มะตูม ผงชำ ใบหม่อน 
ชำจีน ชำสมุนไพร ชำชกั น ้ำเฉำก๊วย น ้ำเตำ้หูน้มสด นมขำ้วกลอ้งเป็นตน้ 

3. ประเภทผำ้เคร่ืองแต่งกำย หมำยถึงผำ้ทอ และผำ้ถกัจำกเส้นใยธรรมชำติหรือเส้น
ใยสังเครำะห์รวมทั้งเส้ือผำ้/เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองแต่งกำยท่ีใชป้ระดบัตกแต่งประกอบกำรแต่งกำย
ทั้งเพื่อประโยชน์ในกำรใชส้อยและเพื่อควำมสวยงำม 

3.1 ผำ้ หมำยถึงผลิตภณัฑ์ผำ้ผืนท่ีท ำจำกเส้นใยเส้นดำ้ย น ำมำทอถกัเป็นผืน มี
ลวดลำยเกิดจำกโครงสร้ำงกำรทอหรือตกแต่งส ำเร็จบนผืนผำ้ ท ำด้วยมือหรือเคร่ืองจกัรรวมถึง
ผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ำและเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชำติและเส้นใยสังเครำะห์ ส่ิงทอและ
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกผำ้เป็นหลักและมีวสัดุอ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบผสม เช่นผำ้ไหม ผำ้ฝ้ำย ผำ้โสร่ง
ผำ้ขำวมำ้ ผำ้คลุมไหล่ ผำ้บำติก ผำ้ถุง ผำ้ปักชำวเขำ ผำ้คลุมผม หมวกกะปิเยำะ ผำ้พนัคอ เส้ือผำ้
ส ำเร็จรูปบุรุษ–สตรีเป็นตน้ 

3.2 เคร่ืองแต่งกำย หมำยถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใชป้ระดบัตกแต่งประกอบกำรแต่งกำยท่ี
ท ำจำกวสัดุทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในกำรใชส้อย เช่นรองเทำ้ เขม็ขดั กระเป๋ำถือ เป็นตน้ และเพื่อ
ควำมสวยงำม เช่นสร้อย แหวน ต่ำงหู เขม็กลดั ก ำไล นำฬิกำขอ้มือ เนคไท หมวกแฟชัน่ เป็นตน้ 

4. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก หมำยถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีไวใ้ชห้รือตกแต่ง
ประดบัในบำ้นสถำนท่ีต่ำงๆ เช่นเคร่ืองใชใ้นบำ้นเคร่ืองครัว เคร่ืองเรือนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรใช้
สอยหรือประดบัตกแต่ง หรือให้เป็นของขวญัเพื่อให้ผูรั้บน ำไปใชส้อยในบำ้น ตกแต่งบำ้นรวมทั้ง
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญำและวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสินคำ้นั้นตอ้งไม่ผลิตโดยใช้
เคร่ืองจกัรเป็นหลกัและใชแ้รงคนเป็นส่วนเสริม หรือไม่ใชแ้รงงำนคนประเภทของใช/้ของตกแต่ง/
ของท่ีระลึกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ไม ้หมำยถึงของใช/้ของตกแต่ง/ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท่ีท ำจำกไมเ้ป็นหลกั เช่น
ไมแ้กะ สลกัเฟอร์นิเจอร์ กล่องไม ้นำฬิกำไมต้ั้งโต๊ะ โคมไฟ กะลำมะพร้ำว ของเล่นเด็กเคร่ืองดนตรี 
ตูพ้ระธรรม เรือจ ำลอง แจกนัไม ้กรงนก ไมแ้ขวนเส้ือเป็นตน้ 

4.2 จกัสำนถกัสำน หมำยถึงของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท่ีเป็นเส้นใย
ธรรมชำติหรือวสัดุสังเครำะห์ใดๆ เช่นพลำสติกน ำมำจกัสำนหรือถักสำนถกัทอเป็นรูปร่ำงเช่น
ตะกร้ำ กระจูดสำน เส่ือกก ท่ีรองจำนท ำจำกเส่ือกก ท่ีใส่ของท ำจำกพลำสติกสำน กระจำดกระบุง 
กระดง้ กระติบขำ้ว เชือกมดัเปลยวน โคมไฟผกัตบชวำ ไมก้วำด กระเชำ้เถำวลัย ์พรมเช็ดเทำ้ ฝำชี 
หมวกสำนไมไ้ผ ่เป็นตน้ 

4.3 ดอกไมป้ระดิษฐ์/วสัดุจำกเส้นใยธรรมชำติ หมำยถึงดอกไม ้ตน้ไมก้ลว้ยไม ้
ผลไม้ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตตำมธรรมชำติแต่ท ำจำกวสัดุต่ำงๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชำติ หรือ/และ
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ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท่ีท ำจำกกระดำษสำเป็นหลกัเช่นถุง
กระดำษกล่องกระดำษสำตน้ไมป้ระดิษฐผ์ลไมป้ระดิษฐเ์ป็นตน้ 

4.4 โลหะ หมำยถึงผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึกท่ีท ำจำก
โลหะต่ำงๆ เช่นเงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นตน้ เป็นส่วนประกอบหลกั เช่น
ช้อนส้อมมีด ผลิตภณัฑ์ภำชนะท่ีใช้โลหะ ภำชนะท่ีท ำจำกสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร์ 
บรอนซ์แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถำนท่ีต่ำงๆ เป็นตน้ 

4.5 เซรำมิค/เคร่ืองป้ันดินเผำ หมำยถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีกำรน ำวสัดุประเภท ดิน
สินแร่ ไปข้ึนรูปและน ำไปเผำดว้ยควำมร้อนสูง เพื่อเป็นภำชนะของใชข้องตกแต่งของท่ีระลึก เช่น
เบญจ-รงค ์ถว้ยชำม ภำชนะกระเบ้ือง เซรำมิค โอ่ง อ่ำง กระถำงต่ำงๆ เป็นตน้ 

4.6 เคหะส่ิงทอ หมำยถึงของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท ำจำกผำ้ มีกำร
ตดัเยบ็ เช่นชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทำ้ ผำ้ปูโตะ๊ ถุงมือถกัส ำหรับท ำกำรเกษตร เป็นตน้ 

4.7 ของใช้ /ของตกแต่ง /ของท่ีระลึกหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ท่ีใช้ว ัสดุ อ่ืนใด
นอกเหนือจำกขอ้ 4.1–4.6 เช่นท ำจำกพลำสติกเรซิน แกว้ เทียน รูปวำด เปเปอร์มำเช่ กระจกซีเมนต์ 
ตน้ไมม้งคล ตุก๊ตำจำกดินไทย ผลไมเ้ผำดูดกล่ิน พระพุทธรูป เป็นตน้ 

5. ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อำหำร หมำยถึงผลิตภณัฑ์จำกสมุนไพรหรือมีสมุนไพร
เป็นส่วนประกอบอำจใช้ประโยชน์และอำจส่งผลต่อสุขภำพไดแ้ก่ ยำจำกสมุนไพร เคร่ืองส ำอำง
สมุนไพร วตัถุอนัตรำยท่ีใชใ้นบำ้นเรือน เช่นน ้ำยำลำ้งจำนสมุนไพร สมุนไพรไล่ยงุหรือก ำจดัแมลง 
และรวมถึงผลิตภณัฑ์จำกสมุนไพรท่ีใช้ทำงกำรเกษตร เช่นน ้ ำหมกัชีวภำพ น ้ ำส้มควนัไมเ้ป็นตน้
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

5.1 ยำจำกสมุนไพร 
5.2 เคร่ืองส ำอำงสมุนไพร 
5.3 วตัถุอนัตรำยท่ีใชใ้นบำ้นเรือน 

  2.1.1.4 องคป์ระกอบเกณฑก์ำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย (OTOP 
Product Champion: OPC) ประกอบดว้ย 3 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนก. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำด้ำนผลิตภัณฑ์และควำมเข้มแข็งของชุมชน  (30 
คะแนน) 

1) ดำ้นกำรผลิต 
2) ดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ 
3) ดำ้นควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
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ส่วนข. หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำดำ้นควำมเป็นไปไดท้ำงกำรตลำด (25 คะแนน) 
1) ดำ้นกำรตลำด 
2) ดำ้นเร่ืองรำวของต ำนำนผลิตภณัฑ์ (Story of Product) 
ส่วนค. หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำดำ้นคุณภำพผลิตภณัฑ์ (45 คะแนน) 
1) กำรตรวจสอบ / วเิครำะห์คุณภำพตำมประเภทผลิตภณัฑ ์
2) โอกำสทำงกำรตลำดสู่สำกล (กระทรวงมหำดไทย กรมพฒันำชุมชน, 2553, น. 15) 

  2.1.1.5 กำรจดัระดบัผลิตภณัฑ์กำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ผลกำร
ด ำเนินกำรคดัสรรสุดยอดผลิตภณัฑจ์ดัระดบัผลิตภณัฑ์มีระดบัเดียวคือระดบัประเทศเท่ำนั้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เฉพำะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) ซ่ึงก ำหนดคะแนนรวมไว้ 100 
คะแนนประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ  3 ด้ำนคือหลักเกณฑ์ด้ำนผลิตภณัฑ์และควำม
เข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้ำนควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำดและหลักเกณฑ์ด้ำนคุณภำพ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งจะน ำมำก ำหนดกรอบในกำรจดัระดบัผลิตภณัฑ ์(Product Level) ออกเป็น 5 ระดบัตำม
ค่ำคะแนนดงัน้ี (กระทรวงมหำดไทย กรมพฒันำชุมชน, 2553, น. 5) 

1. ระดบั 5 ดำวไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไปเป็นสินคำ้ท่ีมีคุณภำพมำตรฐำนหรือ
มีศกัยภำพในกำรส่งออก 

2. ระดบั 4 ดำวไดค้ะแนนตั้งแต่ 80 – 89 คะแนนเป็นสินคำ้ท่ีมีศกัยภำพเป็นท่ียอมรับ
ระดบัประเทศและสำมำรถพฒันำสู่สำกล 

3. ระดบั 3 ดำวได้คะแนนตั้งแต่ 70 – 79คะแนนเป็นสินคำ้ท่ีมีคุณภำพระดบักลำงท่ี
สำมำรถพฒันำสู่ระดบั 4 ดำวได ้

4. ระดบั 2 ดำวไดค้ะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนนเป็นสินคำ้ท่ีสำมำรถพฒันำสู่ระดบั 3 
ดำวมีกำรประเมินศกัยภำพเป็นระยะ 

5. ระดบั 1 ดำวไดค้ะแนนต ่ำกว่ำ 50 คะแนนเป็นสินคำ้ท่ีไม่สำมำรถพฒันำสู่ระดบั 2 
ดำวไดเ้น่ืองจำกมีจุดอ่อนมำกและพฒันำยำก 

2.1.2 ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
  นักวิชำกำรหลำยท่ำนท่ีศึกษำเก่ียวกับสินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)โดย 
Kuswidiati, W. (2008, pp. 122-130) ได้ศึกษำเก่ียวกับกำรพฒันำกำรมีส่วนร่วมในโครงกำรหน่ึง
หมู่บ้ำนหน่ึงผลิตภัณฑ์ (One Village One Product) ของกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเมืองอะจิมุ
จงัหวดัโออิตะประเทศญ่ีปุ่นและกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตรในเมือง Pasuruan, East Java ประเทศ
อินโดนีเซีย งำนวิจยัดงักล่ำวนั้นพบว่ำกว่ำ 30 ปีท่ีทัว่โลกใช้หลกักำรหน่ึงหมู่บำ้นหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OVOP) ซ่ึงเป็นกำรพึ่ งพำตนเอง และควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ควำม
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รับผิดชอบของรัฐบำล และควำมพยำยำมของคนในทอ้งถ่ินไดพ้ฒันำอยำ่งต่อเน่ืองโดยอินโดนีเซีย
เป็นประเทศหน่ึงท่ีน ำหลักกำรดังกล่ำวมำใช้เพื่อป้องกันกำรยำ้ยถ่ินฐำน และเป็นกำรส่งเสริม
ศกัยภำพของชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยกำรพฒันำศกัยภำพของตนเองควำมส ำเร็จจำกจงัหวดัโออิตะได้
ถูกน ำไปใชใ้นหลำยพื้นท่ีในญ่ีปุ่นและประเทศในเอเชียซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศก ำลงัพฒันำ เช่น
อินโดนีเซียมำเลเซียฟิลิปปินส์ไทยกมัพูชำ และประเทศอ่ืนๆดงัรูปท่ีแสดงในตำรำงท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 ตวัอยำ่งประเทศท่ีน ำแนวคิด One Village One Product (OVOP) ไปประยกุตใ์ช ้

 
ประเทศ ปี พ.ศ. ช่ือโครงการ ช่ือย่อโครงการ 

ญ่ีปุ่น 1979 One Village One Product  OVOP 

กมัพูชำ 2000 One Village One Product  OVOP 
อินโดนีเชีย - GerakanKembalikeDesa or 

Back to Village  
GKD 

ลำว - NeuangMuang, NeuangPhalittaphan - 
มำเลเซีย - SatuKampung, SatuProduk - 
ฟิลิปินส์ - One Barangay, One Product - 
ไทย 2001 One Tambon, One Product OTOP 
บงัคลำเทศ 2007 One District One Product ODOP 

 
งำนวิจยัดงักล่ำวพบว่ำกำรพฒันำแบบยงัยืนแบบกำรมีส่วนร่วมมีเป้ำหมำยท่ีจะพึ่งพำ

ตนเองอยำ่งย ัง่ยืนผำ่นกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรพฒันำต่ำงๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกักำรโครงกำร
หน่ึงหมู่บ้ำน หน่ึงผลิตภัณฑ์ (One Village One Product) ของประเทศญ่ีปุ่นส่วนกำรวิจัยของ 
Samkol, L. (2008, pp. 39-49) ไดศึ้กษำเก่ียวกบั One Village One Product (OVOP) ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ 
กำรเมืองของประเทศกมัพูชำ โดยเลยไ์ดอ้ธิบำยวำ่โครงกำร OVOP นั้นไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรในปี ค.ศ. 
2000 โดยรัฐบำลของกมัพูชำ ซ่ึงไดแ้นวคิดตน้แบบมำจำกประเทศญ่ีปุ่น เป็นส่ิงท่ีไดรั้บควำมสนใจ
เพิ่มมำกข้ึนในกำรพฒันำของแต่ละประเทศ เป็นแนวคิดท่ีจะเป็นตวัเร่งท่ีส ำคญัของกำรพฒันำ
ทอ้งถ่ินเพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนกำรพฒันำประเทศของประเทศกมัพูชำ งำนวิจยัน้ีไดก้ล่ำวถึงควำม
ทำ้ทำยและกำรเพิ่มโอกำสกำรพฒันำประเทศในอนำคต นอกจำกนั้นงำนวิจยัดงักล่ำวไดว้ิเครำะห์
เก่ียวกบักำรคำ้และกำรเจริญเติบโตของประเทศกมัพูชำ ซ่ึงดูเหมือนว่ำกำรเคล่ือนไหวดงักล่ำวมี
ควำมสัมพนัธ์กบัแนวคิดของ โออิตะ (Oita) โดยเร่ิมจำกกำรศึกษำธุรกิจขนำดเล็กงำนวิจยัดงักล่ำว
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พบว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแนวคิด OVOP ไม่เพียงแต่มีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรเมือง เศรษฐกิจ และ
พลเมืองเท่ำนั้นแต่จะส่งเสริมเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและคุณภำพชีวิตของประชำชนในทอ้งถ่ินให้มีควำม
เท่ำเทียมกนั กำรมีส่วนร่วม ควำมร่วมมือ และกำรเป็นเจำ้ของในกำรผลิตสินคำ้ดว้ย 

ในส่วนของประเทศไทยได้มีผูว้ิจ ัย หลำยท่ำนท่ีวิจยัเก่ียวกับสินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) โดย เรวตัร ธรรมำอภิรมย ์สุมำลี พุ่มภิญโญ อมรทิพย ์แทเ้ท่ียงธรรม และชยนัต ์
พิภพลำภอนันต์ (2546, น. 288-295) ได้ท ำกำรศึกษำเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด 
โอกำสทำงกำรตลำดและกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของสินคำ้ศิลปหัตถกรรมพื้นบำ้นภำยใตโ้ครงกำร
หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ กรณีศึกษำดอกไมป้ระดิษฐ์ จงัหวดันครรำชสีมำและอ่ำงทองกำรวิจยัใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์ทำงดำ้นกำรผลิตและสภำวะเทคโนโลยีกำรผลิตศึกษำ
สถำนกำรณ์ทำงดำ้นกำรตลำด กลยุทธ์ทำงกำรตลำด วิเครำะห์โอกำสทำงกำรตลำดและก ำหนดกำร
พฒันำกลยทุธ์ทำงกำรตลำดรวมทั้งศึกษำปัญหำอุปสรรคทำงดำ้นกำรผลิตและกำรตลำดของดอกไม้
ประดิษฐใ์นจงัหวดันครรำชสีมำและอ่ำงทองภำยใตโ้ครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑผ์ลกำรศึกษำ
พบวำ่กลุ่มผูผ้ลิตในจงัหวดันครรำชสีมำนิยมใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีในกำรผลิตส่วนใหญ่
เป็นแบบง่ำยแต่โอกำสในกำรพฒันำทำงเทคโนโลยีมีควำมเป็นไปไดส้ ำหรับกลุ่มท่ีสินคำ้มีคุณภำพ
ดีและผูน้ ำท่ีมีควำมสำมำรถแต่ในกรณีของจงัหวดัอ่ำงทองกลุ่มผูผ้ลิตตอ้งน ำวตัถุดิบส ำคญัมำจำก
ทอ้งถ่ินอ่ืนเทคโนโลยีในกำรผลิตอยูใ่นระดบักลำงและโอกำสพฒันำทำงเทคโนโลยีมีควำมเป็นไป
ไดม้ำกส ำหรับสถำนกำรณ์ทำงดำ้นกำรตลำดและกลยทุธ์ทำงกำรตลำดของกลุ่มผูผ้ลิตทั้งในจงัหวดั
นครรำชสีมำ และอ่ำงทองมีควำมคลำ้ยคลึงกนักล่ำวคือ มีกำรใชก้ลยทุธ์ทำงกำรตลำดทุกประเภททั้ง
ดำ้นรำคำ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ และกำรส่งเสริมกำรตลำดแต่ในจงัหวดัอ่ำงทองจะมี
กำรใช้กลยุทธ์ท่ีหลำกหลำยและทันสมัยกว่ำกลุ่มผูผ้ลิตในจงัหวดันครรำชสีมำสอดคล้องกับ
งำนวิจยัของ ดำรำวรรณ วิรุฬหผล (2546, น. 255-262) ไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดำ้นกำร
ผลิต กำรตลำดและโอกำสทำงกำรตลำดของสินคำ้ศิลปหัตถกรรมพื้นบำ้นภำยใตโ้ครงกำรหน่ึง
ต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของภำคเหนือ กรณีศึกษำผำ้ทอตีนจกของจงัหวดัแพร่ โดยวตัถุประสงค์ของ
กำรวิจยัเพื่อศึกษำตน้ทุนทำงดำ้นกำรผลิต ขบวนกำรผลิต โอกำสทำงดำ้นกำรตลำดรวมทั้งปัญหำ
อุปสรรคทำงดำ้นกำรตลำดของผำ้ทอตีนจก จงัหวดัแพร่โดยเลือกกลุ่มตวัอยำ่งจำก อ ำเภอวงัช้ิน และ
อ ำเภอลอง ผลของกำรศึกษำคน้พบวำ่ ชำวบำ้นผูท้อผำ้ตีนจก มีอำชีพส่วนใหญ่คือท ำนำ และท ำกำร
ทอผำ้เป็นอำชีพเสริม โดยทอผำ้ในช่วงระยะเวลำท่ีวำ่งจำกกำรท ำนำและในกำรคิดตน้ทุนกำรผลิตผู ้
ทอผำ้จะคิดเฉพำะตน้ทุนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือวสัดุมำทอโดยไม่ไดป้ระเมินค่ำจำ้งแรงงำนของตนเองเขำ้
เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนด้วยเพรำะมีควำมเห็นว่ำกำรทอผำ้เกิดข้ึนจำกกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์เน่ืองจำกไม่ได้ท ำอะไรจึงไม่ได้คิดค่ำแรงงำนของตนเองเข้ำไว้ด้วยนอกจำกน้ี                 
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กำรฝึกอบรมกำรทอผำ้ตีนจกท่ีจงัหวดัแพร่ในปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ผำ้ทอตีนจกมีกำรพฒันำสี และ
ลวดลำยท่ีสวยงำมมำกข้ึนแต่ในขณะเดียวกนัก็ท ำให้มีจ  ำนวนผูท้อผำ้และจ ำนวนผำ้ทอตีนจกเพิ่ม
มำกข้ึนอนัส่งผลกระทบท ำให้รำคำผำ้ทอตกต ่ำในปัจจุบนัและยงัเกิดปัญหำของกำรขำยตดัรำคำ
กนัเองอีกดว้ย ในดำ้นกำรตลำด กำรขำยเป็นแบบพื้นบำ้นวำงขำยหนำ้แหล่งผลิต ไม่มีกำรแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยและไม่มีขอ้มูลในส่วนของผูบ้ริโภค จึงส่งผลให้สินคำ้ไม่เป็นท่ี
นิยมอีกทั้งประสบกบัปัญหำกำรแข่งขนัของผำ้ทอท่ีมำจำกจงัหวดัอ่ืนและผำ้ทอท่ีมำจำกประเทศลำว 
และ พม่ำอีกดว้ย  

ชูชำติ เผ่ำหนอง  (2548) ท ำกำรศึกษำกลยุทธ์กำรตลำดของผูป้ระกอบกำรสินคำ้หน่ึง
ต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ กรณีศึกษำสินคำ้เส้ือผำ้ พบวำ่สินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผำ้
ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะท่ีส ำคญัคือเป็นกิจกำรท่ีมีรูปแบบของกำรจดัตั้งองคก์ำรแบบกลุ่มอำชีพ หรือ
กลุ่มชำวบำ้นด ำเนินกิจกำรมำนำนกว่ำ 3 ปียอดขำยไม่เกิน 5 แสนบำทต่อปียอดขำยเติบโตไม่เกิน
ร้อยละ 5 ต่อปีมีทรัพยสิ์นณปัจจุบนัไม่เกิน 5 แสนบำทส่วนใหญ่มีสภำพคล่องพอดี วำงเป้ำหมำย
กำรตลำดโดยตอ้งกำรอยู่รอดเท่ำนั้นวำงกลยุทธ์ในระดบับริษทัโดยตอ้งกำรเติบโตในอนำคต ใน
กำรแข่งขนัผลกำรวิจยัพบว่ำคุณลกัษณะของกิจกำรส่งผลต่อระดบัควำมส ำคญัของส่วนประสม
กำรตลำดและส่งผลต่อกำรเลือกประเภทกลยุทธ์ในระดบัหน่วยธุรกิจส่วนงำนวิจยัของบุญอนนัต์ 
พินัยทรัพย์ และพลำพรรณ ค ำพรรณ์ (2549) ได้ท ำกำรศึกษำเก่ียวกับกำรศึกษำชุมชนเข้มแข็ง 
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์คืนพลงัสู่ชุมชน:หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยงำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษำ 1) แนวคิด หลกักำรกำรด ำเนินงำนของโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เพื่อกำรพฒันำ
เชิงบูรณำกำรในชุมชน 2) กลไกกำรบริหำรจดักำรโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระหว่ำงรัฐ 
เศรษฐกิจชุมชนและกระบวนกำรทำงสังคมของชุมชนท่ีท ำใหชุ้มชนเขม้แขง็พึ่งตนเอง 3) หำขอ้สรุป
ของกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ในชุมชน
และก่อให้เกิดวธีิคิดของชุมชนในกำรสรรคส์ร้ำงใหชุ้มชนเขม้แขง็พึ่งตนเอง และสำมำรถปรับตวัอยู่
ได้ในสังคมโลกโดยท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผูบ้ริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน ระดบัจงัหวดั 
อ ำเภอและต ำบล จ ำนวน 198 ตวัอยำ่ง ผูน้  ำองค์กรในต ำบลและหมู่บำ้น จ ำนวน 612 ตวัอย่ำง และ
ประชำชนผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 1,260 ตวัอยำ่งจำก 9 จงัหวดัในทัว่ทุกภำคของประเทศ ผลจำก
กำรศึกษำพบว่ำแนวคิด หลกักำรกำรด ำเนินกำรโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นโครงกำร
พฒันำเพื่อส่งเสริมรำยไดท่ี้มีกำรผสมผสำนของภำคีกำรพฒันำเขำ้สู่ชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมจนเกิดกำร
รวมตวักนัเป็นกลุ่มกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลุ่ม กำรบริหำรจดักำร และกำรระดมควำมคิดเพื่อแกไ้ข
ปัญหำและอุปสรรครวมทั้ งปรับปรุงให้ดีข้ึนหน่วยงำนต่ำงๆจำกภำครัฐเข้ำมำช่วยพฒันำโดย
สนบัสนุนผ่ำนแผนงำน แผนเงิน บุคลำกรและเทคโนโลยี กำรผสมผสำนอย่ำงเป็นรูปธรรมลงสู่
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ชุมชนจึงเป็นกำรพฒันำเชิงบูรณำกำรสู่ชุมชน กลไกกำรบริหำรจดักำรโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์จำกภำครัฐและกระบวนกำรทำงสังคมของชุมชนภำยใตโ้ครงกำรส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชนโดยสมำชิกกลุ่มมีอำชีพเสริมและมีรำยไดเ้พิ่มข้ึนส่งผลให้ครอบครัวของสมำชิกกลุ่มมีรำยได้
เพิ่มข้ึนดว้ย 

นอกจำกน้ี ฐิติกร สำยสุดตำ (2549) ท ำกำรศึกษำเร่ืองกำรศึกษำกลยทุธ์กำรตลำดของ
ผูป้ระกอบธุรกิจหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ กรณีศึกษำกลุ่มสตรีแม่บำ้นท ำกลว้ยตำก บำ้นท่ำกกทนั 
ต ำบลเขมรำฐ อ ำเภอเขมรำฐ จงัหวดัอุบลรำชธำนี โดยกำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษำกล
ยุทธ์กำรตลำดของผูป้ระกอบธุรกิจหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่มสตรี แม่บำ้นท ำกลว้ยตำก 
และเพื่อศึกษำปัญหำกำรผลิตกล้วยตำกของกลุ่มสตรีแม่บ้ำนท ำกล้วยตำก บ้ำนท่ำกกทนั ต ำบล
เขมรำฐ อ ำเภอเขมรำฐ จงัหวดัอุบลรำชธำนี ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มสตรีแม่บำ้นท ำกล้วยตำกให้
ควำมส ำคญักบักลยุทธ์กำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑม์ำกเป็นอนัดบัแรก รองลงมำคือดำ้นช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย ดำ้นรำคำ และดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด ตำมล ำดบั ดำ้นผลิตภณัฑ์ ให้ควำมส ำคญัในเร่ือง
คุณภำพ โดยใชก้ำรผลิตแบบดั้งเดิม ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยนั้นมีจ ำหน่ำยทั้งในทอ้งท่ีและนอก
ทอ้งท่ี เนน้กำรขำยส่งเป็นหลกั ดำ้นรำคำก ำหนดรำคำขำยโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนเป็นหลกัโดยบวก
ก ำไรจำกตน้ทุนตำมสมควร และดูจำกรำคำตลำด มีกำรให้ส่วนลดแก่ผูบ้ริโภค และขำยแบบใชเ้งิน
สดเท่ำนั้ น ส่วนด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด นั้นยงัไม่มีกำรโฆษณำในรูปของเอกสำร แผ่นพบั 
ใบปลิว และทำงส่ือวทิยุ โดยเนน้กำรบอกต่อกนัของผูบ้ริโภค ในส่วนของปัญหำของกำรศึกษำวิจยั
ท่ีพบคือ ปัญหำด้ำนกำรผลิต พบว่ำไม่สำมำรถผลิตกล้วยตำกในฤดูฝนได้ รองลงมำคือกำรขำด
เงินทุน อุปกรณ์กำรผลิต สถำนท่ีตำกกลว้ย และบรรจุภณัฑ์ตำมล ำดับ สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ    
สุกัญญำ ใจเย็น (2550) ท ำกำรศึกษำเร่ืองกลยุทธ์กำรตลำดผลิตภัณฑ์กระจูด กรณีศึกษำ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์กระจูดบำ้นกุมแป อ ำเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมรำช ในส่วนของผูผ้ลิต เม่ือพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำน ผลกำรวิจยัพบว่ำกำรผลิต ผลิตภณัฑ์กระจูดในปัจจุบนัสำมำรถผลิตไดท้นัต่อควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้เน่ืองจำกกลุ่มมีศกัยภำพในกำรผลิต โดยมีวตัถุดิบและแรงงำนท่ีเพียงพอดำ้นกำร
จดักำร พบวำ่กลุ่มผูผ้ลิตมีกำรแบ่งหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบอยำ่งชดัเจนในรูปแบบคณะกรรมกำร โดย
มีกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐ อย่ำงต่อเน่ือง และไดรั้บกำรสนบัสนุน
เงินทุนจำกหน่วยงำนภำครัฐดำ้นกำรเงิน พบวำ่กลุ่มผูผ้ลิตไดจ้ดัท ำบญัชี รำยรับและรำยจ่ำยประจ ำ 
เพื่อรำยงำนรำยไดใ้ห้กบัพำณิชยจ์งัหวดันครศรีธรรมรำช และท่ีว่ำกำรอ ำเภอชะอวดดำ้นกำรตลำด 
พบวำ่ ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มไดรั้บรำงวลัผลิตภณัฑ์ดีเด่น ตำมโครงกำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) แต่กลุ่มผูผ้ลิตยงัขำดควำมรู้ทำงดำ้นกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ (Package) และ
กำรก ำหนดรำคำสินคำ้ท ำใหส่้งผลต่อกำรขยำยตลำดของสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
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กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจยัมีทั้งชำวต่ำงประเทศและรวมทั้งผูว้ิจยัชำวไทยได้ศึกษำวิจยั
เก่ียวกบัสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP)ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นตำรำงท่ี 2.2 

 
ตารางที ่2.2  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Kuswidiati , 
W. (2008) 

กำรพฒันำกำรมีส่วนร่วมใน
โครงกำรหน่ึงหมู่บำ้น หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (One Village One 
Product) ของกำรท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษใ์นเมืองอะจิมุ
จงัหวดัโออิตะประเทศญ่ีปุ่น
และกำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ในเมือง Pasuruan, East Java 
ประเทศ อินโดนีเซีย 

พบวำ่หลกักำรหน่ึงหมู่บำ้นหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OVOP) 
ซ่ึงเป็นกำรพึ่ งพำตนเอง และควำมคิดสร้ำงสรรค์
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ควำมรับผิดชอบของ
รัฐบำล และควำมพยำยำมของคนในท้องถ่ินได้
พฒันำอย่ำงต่อเน่ืองโดยอินโดนีเซียเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีน ำหลกักำรดงักล่ำวมำใชเ้พื่อป้องกนักำรยำ้ย
ถ่ินฐำน และเป็นกำรส่งเสริมศกัยภำพของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยกำรพฒันำศกัยภำพของตนเอง 

Samkol, L. 
(2008) 

One Village One Product 
(OVOP) ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ 
กำรเมืองของประเทศกมัพูชำ 

พบวำ่กำรด ำเนินกำรตำมแนวคิด OVOP จะส่งเสริม
เศรษฐกิจทอ้งถ่ินและคุณภำพชีวติของประชำชนใน
ทอ้งถ่ินใหมี้ควำมเท่ำเทียมกนั กำรมีส่วนร่วม ควำม
ร่วมมือ และกำรเป็นเจำ้ของในกำรผลิตสินคำ้ 

เรวตัร 
ธรรมำ 
อภิรมย ์
สุมำลี 
พุม่ภิญโญ 
อมรทิพย ์
แทเ้ท่ียง
ธรรมและ 
ชยนัต ์พิภพ
ลำภอนนัต ์
(2546) 

สถำนกำรณ์ดำ้นกำรผลิต 
กำรตลำด โอกำสทำง
กำรตลำดและกลยทุธ์ทำง
กำรตลำดของสินคำ้
ศิลปหตัถกรรมพื้นบำ้น
ภำยใตโ้ครงกำรหน่ึงต ำบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์:กรณีศึกษำ
ดอกไมป้ระดิษฐ ์จงัหวดั
นครรำชสีมำและอ่ำงทอง 

พบว่ำกลุ่มผูผ้ลิตในจังหวดันครรำชสีมำนิยมใช้
วตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เทคโนโลยีในกำรผลิตส่วนใหญ่
เป็นแบบง่ำยแต่โอกำสในกำรพฒันำทำงเทคโนโลยี
มีควำมเป็นไปได้ส ำหรับกลุ่มท่ีสินค้ำมีคุณภำพดี
และผูน้ ำท่ีมีควำมสำมำรถแต่ในกรณีของจงัหวดั
อ่ำงทองกลุ่มผู ้ผลิตต้องน ำวตัถุดิบส ำคัญมำจำก
ทอ้งถ่ินอ่ืนเทคโนโลยีในกำรผลิตอยู่ในระดบักลำง
และโอกำสพฒันำทำงเทคโนโลยีมีควำมเป็นไปได้
มำกส ำหรับสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรตลำดและกล
ยุทธ์ทำงกำรตลำดของกลุ่มผู ้ผลิตทั้ งในจังหวัด
นครรำชสีมำและอ่ำงทองมีควำมคลำ้ยคลึงกนั 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
ดำรำวรรณ  
วรุิฬหผล 
(2546) 

สถำนกำรณ์ดำ้นกำรผลิต 
กำรตลำดและโอกำสทำงกำร
ตลำดของสินคำ้
ศิลปหตัถกรรมพื้นบำ้นภำยใต้
โครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑข์องภำคเหนือ 
กรณีศึกษำผำ้ทอตีนจกของ
จงัหวดัแพร่ 

พบว่ำชำวบ้ำนผู ้ทอผ้ำตีนจก มีอำชีพส่วน
ใหญ่คือท ำนำ และท ำกำรทอผำ้เป็นอำชีพ
เสริม โดยทอผำ้ในช่วงระยะเวลำท่ีว่ำงจำก
กำรท ำนำและในกำรคิดตน้ทุนกำรผลิตผูท้อ
ผำ้จะคิดเฉพำะตน้ทุนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือวสัดุ มำ
ทอโดยไม่ได้ประเมินค่ำจ้ำงแรงงำนของ
ตนเองเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนนอกจำกน้ี
กำรฝึกอบรมกำรทอผำ้ตีนจกท่ีจงัหวดัแพร่ใน
ปี พ.ศ.  2541 ส่งผลให้ผ ้ำทอตีนจกมีกำร
พฒันำสีและลวดลำยท่ีสวยงำมมำกข้ึนแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ท ำให้มีจ  ำนวนผู ้ทอผ้ำและ
จ ำนวนผ้ำทอตีนจกเพิ่มมำกข้ึนอันส่งผล
กระทบท ำให้รำคำผำ้ทอตกต ่ำในปัจจุบนัและ
ยงัเกิดปัญหำของกำรขำยตดัรำคำกันเองอีก
ด้วย ในด้ำนกำรตลำด กำรขำยเป็นแบบ
พื้นบำ้นวำงขำยหนำ้แหล่งผลิต ไม่มีกำรแปร
รูปผลิตภณัฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยและไม่มี
ขอ้มูลในส่วนของผูบ้ริโภค จึงส่งผลใหสิ้นคำ้
ไม่เป็นท่ีนิยมอีกทั้ งประสบกับปัญหำกำร
แข่งขนัของผำ้ทอท่ีมำจำกจงัหวดัอ่ืนและผำ้
ทอท่ีมำจำกประเทศลำว และ พม่ำอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 

DPU



22 

ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
ชูชำติ 
เผำ่หนอง
(2548)  

กลยทุธ์กำรตลำดของ
ผูป้ระกอบกำรสินคำ้หน่ึง
ต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
กรณีศึกษำสินคำ้เส้ือผำ้ 

พบว่ำสินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภท
เส้ือผำ้ส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะท่ีส ำคญัคือเป็นกิจกำร
ท่ีมีรูปแบบของกำรจดัตั้ งองค์กำรแบบกลุ่มอำชีพ
หรือกลุ่มชำวบ้ำนด ำเนินกิจกำรมำนำนกว่ำ  3 ปี
ยอดขำยไม่เกิน 5 แสนบำทต่อปียอดขำยเติบโตไม่
เกินร้อยละ 5 ต่อปีมี ทรัพยสิ์นปัจจุบนัไม่เกิน 5 แสน
บำทส่วนใหญ่มีสภำพคล่องพอดี วำงเป้ำหมำย
กำรตลำดโดยตอ้งกำรอยู่รอดเท่ำนั้นวำงกลยุทธ์ใน
ระดบับริษทัโดยตอ้งกำรเติบโตในอนำคต ในกำร
แข่งขันผลกำรวิจัยพบว่ำคุณลักษณะของกิจกำร
ส่งผล ต่อระดับควำมส ำคัญของส่วนประสม
กำรตลำดและส่งผลต่อกำรเลือกประเภทกลยุทธ์ใน
ระดบัหน่วยธุรกิจ 

บุญอนนัต ์
พินยัทรัพย ์
และพลำ
พรรณ ค ำ
พรรณ์  
(2549) 

กำรศึกษำชุมชนเขม้แขง็ 
กระบวนกำรสร้ำงสรรค ์
คืนพลงัสู่ชุมชน:หน่ึงต ำบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

พบวำ่แนวคิด หลกักำรกำรด ำเนินกำรโครงกำรหน่ึง
ต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เ ป็นโครงกำรพัฒนำเพื่ อ
ส่งเสริมรำยไดท่ี้มีกำรผสมผสำนของภำคีกำรพฒันำ
เขำ้สู่ชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมจนเกิดกำรรวมตวักนัเป็น
กลุ่มกำรก ำหนดเป้ำหมำยกลุ่ม กำรบริหำรจดักำร 
และกำรระดมควำมคิด เพื่ อแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรครวมทั้งปรับปรุงให้ดีข้ึนหน่วยงำนต่ำงๆ
จำกภำครัฐเข้ำมำช่วยพัฒนำโดยสนับสนุนผ่ำน
แผนงำน แผนเงิน บุคลำกรและเทคโนโลยี กำร
ผสมผสำนอย่ำงเป็นรูปธรรมลงสู่ชุมชนจึงเป็นกำร
พัฒนำเชิงบูรณำกำรสู่ชุมชน กลไกกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จำก
ภำครัฐและกระบวนกำรทำงสังคมของชุมชนภำยใต ้
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 

  โครงกำรส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดย
สมำชิกกลุ่มมีอำชีพเสริมและมีรำยได้เพิ่มข้ึน
ส่งผลให้ครอบครัวของสมำชิกกลุ่มมีรำยได้
เพิ่มข้ึนดว้ย 

  ฐิติกร สำยสุดตำ 
(2549) 
 

กำรศึกษำกลยุทธ์กำรตลำด
ของผู ้ประกอบ ธุร กิ จห น่ึ ง
ต ำ บ ล ห น่ึ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  
กรณีศึกษำกลุ่มสตรีแม่บำ้นท ำ
กลว้ยตำก บำ้นท่ำกกทนั ต ำบล
เขมรำฐ อ ำเภอเขมรำฐ จงัหวดั
อุบลรำชธำนี 

พบว่ ำ  ก ลุ่มสตรีแม่บ้ำนท ำกล้วยตำกให้
ควำมส ำคญักบักลยทุธ์กำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑ์
มำกเป็นอนัดบัแรก รองลงมำคือด้ำนช่องทำง
กำรจดัจ ำหน่ำย ดำ้นรำคำ และดำ้นกำรส่งเสริม
กำรตลำด  ตำมล ำดับ  ด้ำนผลิตภัณฑ์  ให้
ควำมส ำคัญในเร่ืองคุณภำพ โดยใช้กำรผลิต
แบบดั้งเดิม ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย นั้นมี
จ ำหน่ำยทั้งในท้องท่ีและนอกท้องท่ี เน้นกำร
ขำยส่งเป็นหลกั ดำ้นรำคำก ำหนดรำคำขำยโดย
พิจำรณำจำกตน้ทุนเป็นหลกัโดยบวกก ำไรจำก
ตน้ทุนตำมสมควร และดูจำกรำคำตลำด มีกำร
ให้ส่วนลดแก่ผูบ้ริโภค และขำยแบบใช้เงินสด
เท่ำนั้น ส่วนดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด นั้นยงั
ไม่มีกำรโฆษณำในรูปของเอกสำร แผ่นพับ 
ใบปลิว และทำงส่ือวิทยุ โดยเน้นกำรบอกต่อ
กันของผูบ้ริโภค ในส่วนของปัญหำของกำร
ศึกษำวิจยัท่ีพบคือ ปัญหำด้ำนกำรผลิต พบว่ำ
ไม่ ส ำม ำรถผ ลิตกล้ว ยตำก ในฤ ดูฝนได้  
รองลงมำคือกำรขำดเงินทุน อุปกรณ์กำรผลิต 
สถำนท่ีตำกกลว้ย และบรรจุภณัฑต์ำมล ำดบั 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
สุกญัญำ ใจเยน็ 
(2550) 

กลยทุธ์กำรตลำดผลิตภณัฑ์
กระจูด กรณีศึกษำ กลุ่ม
ผลิตภณัฑก์ระจูดบำ้นกุมแป 
อ ำเภอชะอวดจงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 

พบวำ่ดำ้นกำรผลิต ผลิตภณัฑ์กระจูด สำมำรถ
ผลิตได้ทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำด้ำน
กำรจดักำร พบว่ำกลุ่มผูผ้ลิตมีกำรแบ่งหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนในรูปแบบด้ำน
กำรเ งิน พบว่ำก ลุ่มผู ้ผ ลิตได้จัดท ำบัญชี  
รำยรับและรำยจ่ำยประจ ำ เพื่อรำยงำนรำยได้
ให้กบัพำณิชยจ์งัหวดันครศรีธรรมรำช และ
ท่ีว่ำกำรอ ำเภอชะอวดด้ำนกำรตลำด พบว่ำ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับรำงวลัผลิตภัณฑ์
ดีเด่น ตำมโครงกำรคดัสรรสุดยอดหน่ึงต ำบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) แต่กลุ่มผูผ้ลิตยงัขำด
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(Package) และกำรก ำหนดรำคำสินค้ำท ำให้
ส่งผลต่อกำรขยำยตลำดของสินคำ้หน่ึงต ำบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 

 
2.2 หลกั/แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

2.2.1 หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) 
ในช่วง 20 ปีท่ีผำ่นมำเศรษฐกิจโลกไดมี้กำรเปล่ียนแปลงจำกกำรพฒันำอุตสำหกรรม 

(Industrial Economy) ท่ีส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตโดยใช้กำรประหยดัจำกขนำด  (Economies of Scale) 
เพื่อผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีใช้แรงงำนและทรัพยำกรส้ินเปลืองมำสู่ยุคเศรษฐกิจข้อมูลข่ำวสำร 
(Information Economy) ท่ีอำศยัเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นปัจจยัพื้นฐำนท่ีส ำคญั จนถึงปัจจุบนัเขำ้สู่
ยคุเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge Economy) โดยเฉพำะดำ้นวทิยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจยั และ
กำรพฒันำเพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งใหก้บัฐำนกำรผลิต และบุคลำกรของประเทศ ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลง
แนวคิดในแต่ละช่วงนั้นเกิดจำกควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมไดเ้ปรียบหรือควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท ำใหป้ระเทศพฒันำแลว้มีระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสูง
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ไดเ้ร่ิมหำรูปแบบใหม่ๆ ในกำรปรับปรุงแนวทำงในกำรพฒันำเศรษฐกิจอยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงในทศวรรษท่ี
ผ่ำนมำ ได้เกิดกำรพฒันำโดยใช้นวตักรรมและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) ในกำร
พฒันำประเทศ (ชูวทิย ์มิตรชอบ, 2553, น. 81) 

พันศัก ด์ิ  วิญญรัตน์  อดีตประธำนท่ีปรึกษำด้ำนนโยบำย เศรษฐกิจของอดีต
นำยกรัฐมนตรี พล.อ.ชำติชำย ชุณหะวณั และ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร และผูก่้อตั้งศูนยส์ร้ำงสรรค์
งำนออกแบบ (TCDC) องค์กำรมหำชนท่ีดูแลดำ้นเศรษฐกิจสร้ำงสรรคแ์ละกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใน
สินคำ้ไทย, (ให้สัมภำษณ์หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 14 ก.ย. 2552) วำ่ แนวควำมคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
นั้น ในประเทศท่ีมีสังคมยอมรับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท่ีมีรำกฐำนจำกควำมเป็นจริงของมนุษยชำติ
มกัจะประสบควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงสรรค์มูลค่ำ (Value  Creation) ไม่ใช่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value 
Added) เป็นควำมเข้ำใจของควำมรู้สึก ควำมคิดค ำนึงของควำมอ่อนไหวของอำรมณ์ เป็น
กระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำท ำให้คนอ่ืนมำมองสินคำ้และบริกำรของบริษทันั้นวำ่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ท่ียิ่งใหญ่ท่ีไม่เคยเห็นมำก่อน เม่ือคนซ้ือมองอย่ำงนั้น รำคำจะมีควำมส ำคญัล ำดบัรองลงมำ ส่ิงท่ี
ส ำคญัล ำดบัแรก คือ ปฏิสัมพนัธ์ในกำรส่ือสำรมูลค่ำระหวำ่งสินคำ้และบริกำรกบัตวัเขำ 

ประเทศทีม่ีการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy)  ประกอบดว้ย (อภิสิทธ์ิ 
ไล่ศตัรูไกล, 2552, น. 22-23) 

1. สหราชอาณาจกัร ตอ้งยอมรับว่าสหราชอาณาจกัรถือเป็นตน้แบบท่ีมีการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบเพราะตั้งแต่ทศวรรษท่ี 90 สหราชอาณาจกัรตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจถดถอยมีการ
ปิดเหมืองถ่านหินในหลายๆ เมือง ท าให้รัฐบาลตอ้งทบทวนว่าจะวางอนาคตทางเศรษฐกิจอย่างไร 
ค าตอบก็คือแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) รัฐบาลจึงไดเ้ตรียมการตั้งแต่การจดัตั้ง
ทีมงานเพื่อท าการศึกษาและจ าแนกประเภทอุตสาหกรรม การจดัเก็บขอ้มูลและสถิติ และการวางแผน
งานในระดบัต่างๆ คือนโยบายระดบัชาติ (National Policies) นโยบายรายอุตสาหกรรม (Sectorial 
Policies) และนโยบายเฉพาะเร่ือง (Emerging Policies) นอกจากน้ียงัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงาน (Public 
Bodies) ต่างๆ เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนนโยบายระดบัทุน ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพฒันาคน การสนบัสนุนทางดา้นการเงินโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนุนดา้นการวจิยัและพฒันา
ผ่านสิทธิทางภาษีและโครงการต่างๆ มากมายนอกจากหน่วยงานภาครัฐแลว้ ภาคเอกชน และภาค
การศึกษาก็มีส่วนส าคญัในการผลกัดนัเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสหราชอาณาจกัร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในเร่ืองการป้อนบุคลากรเขา้สู่อุตสหกรรมสร้างสรรค ์ตลอดจนการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 
โดยในปัจจุบนัองักฤษมีตวัเลขจีดีพีถึง 70 % และมีอุตสาหกรรมดา้นความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ถึง 6 หม่ืนลา้นปอนด ์เป็นอนัดบัสองรองจากอุตสาหกรรมทางการเงิน 
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2. ฮ่องกง ตวัเลขเศรษฐกิจภาคบริการคิดเป็น 90 % ของเศรษฐกิจรวมทั้งระบบ รัฐบาล
ของฮ่องกงจึงมีกลยุทธ์ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการเน้นไปทางด้านการบริการซ่ึง
รวมถึงการจัดการ การเงิน การตลาด และลอจิสติกส์ ท่ีเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจของฮ่องกง                  
ในขณะเดียวกนัก็ส่งงานทางด้านการผลิตไปยงัเขตพีอาร์ดี (Pearl River Delta) ของจีน นอกจากน้ี
รัฐบาลฮ่องกงยงัไดมี้จุดหมายใหฮ่้องกงเป็น (Creative Capital) ของภูมิภาคโดยเนน้การจดัท าโครงการ
ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของฮ่องกงเป็นท่ีรู้จกัดีอย่าง Business of Design 
Week หรือการน าอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องตวัเองออกโปรโมทไปทัว่โลก เช่นงาน Creative Hong 
Kong ท่ีลอนดอน หรืองาน Hong Kong at Cannes 2002 และอีกหลายโครงการท่ีท าร่วมกบัประเทศจีน 
เป็นตน้ 

3. ออสเตรเลีย เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมมานาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรม Digital Content โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรม
สร้างสรรคข์องออสเตรเลีย จะเนน้ท่ีการสนบัสนุนตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อผลกัดนัให้
เกิดการพฒันาอยา่งครบวงจร โดยมีตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Film Industry) 

4. ญ่ีปุ่น ถือไดว้า่ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจในรูปแบบเฉพาะกลไกส าคญั
ในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องญ่ีปุ่นคือภาคเอกชน ในขณะเดียวกนัรัฐบาลก็มีนโยบาย
ในการสนบัสนุนเร่ืองต่างๆ เช่นการส่งเสริมเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งเสริมการลงทุนส าหรับ
ผูป้ระกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Cluster) และเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative City) ด้วยความเป็น
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นจุดแข็ง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของญ่ีปุ่นจึงเนน้ไปท่ีอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวกบัเน้ือหา (Content Industry) ซ่ึงรวมถึงแอนิเมชัน่ภาพยนตร์ ดนตรี และซอฟตแ์วร์เกม 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ของระบบ
เศรษฐกิจท่ีถูกน ามาทดแทนการผลิตแบบ Mass Production ท่ีเนน้การผลิตสินคา้จ านวนคร้ังละมากๆ 
จนเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภคแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ของโลกในปัจจุบัน ท่ีผสมผสาน ว ัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเกิดเป็น
อุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์มีความส าคญัในการวางรากฐานความมัง่คัง่ใหก้บัประเทศ (อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรู
ไกล, 4 มีนาคม 2552) มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก อันเกิดจากสินค้าและบริการจาก
ผูป้ระกอบการท่ีมีความแขง็แกร่งดา้นความคิดสร้างสรรค ์มีการประมาณการกนัไวคื้อ 500,000 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ และยงัเติบโตต่อเน่ืองในอตัราเกือบ 10% ต่อปีในยุคท่ีไทยตอ้งการพฒันาเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีต
นายกรัฐมนตรี ไดว้างเป้าหมายไวว้่า ในปี 2012 ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากสินคา้กลุ่มเศรษฐกิจ
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สร้างสรรคป์ระมาณ 900,000 ลา้นบาท โดยเติบโตข้ึนประมาณ 20% และคาดการณ์วา่ยงัเติบโตข้ึน
อีกมากในปีต่อๆไป (ปฎิคม พลบัพลึง, มกราคม 2554) 

นอกจากน้ีรัฐบาลสมัยของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะมีการประกาศค ามั่นสัญญา 12 
ขอ้ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียน และเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากร้อยละ 12 ของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 2555 ซ่ึงพนัธะสัญญา 12 ขอ้ ไดแ้ก่ 
(1) จดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใน 6 เดือน 
(Creative Economy Agency) (2) ปรับระบบการดูแลและการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ งระบบภายใน 6 เดือน (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เช่น ระบบ 3G, 
Fiber Optics, Broadband และ WiMAX (4) เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรคใ์นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
จดัให้มีวิชาเรียนต าราเรียนเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อสร้างรากฐาน
ดา้นความคิดสร้างสรรค์ให้กบัระบบการศึกษาไทย (5) สนบัสนุนทกัษะช่างเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการออกแบบดีไซน์ศิลปะแขนงต่างๆและรวมทั้ งเพิ่มจ านวนบุคลากรและก าลังคนท่ีมีขีด
ความสามารถในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (6) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดบัภูมิภาคและ
ระดบัทอ้งถ่ินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายไดภ้ายในพื้นท่ีโดยการต่อยอดภูมิปัญญาไทย (7) ยก
ย่องความส าเร็จของคนไทยท่ีมีผลงานความคิดสร้างสรรค์ท่ีท าช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติและ
สนบัสนุนโครงการต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระแส “เมืองไทย เมืองนกัคิดหรือนิยมวฒันธรรมหรือ
ศิลปะไทยต่อประชาคมโลก” (8) จดัให้มีพื้นท่ีกิจกรรมและแสดงผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด
สร้างสรรค์ Creative Zone เพิ่มข้ึนในสถานท่ีต่างๆ ทั้ งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค เช่นพื้นท่ี
ทศันศิลป์ (Visual Art Zone), พื้นท่ีศิลปะการแสดง (Performing Art Zone) เพื่อเปิดกวา้งให้นกัคิด
นกัสร้างสรรค์เสนอผลงานสร้างสรรค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (9) จดัตั้งกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และสนบัสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการเร่ิมตน้ธุรกิจจนถึงต่อยอดธุรกิจของภาคเอกชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (10) จดัให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและจดัให้มี พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและสนบัสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการต่อยอดทาง
ธุรกิจของภาคเอกชน (11) ส่งเสริมดา้นการตลาดกิจกรรมเชิงพาณิชย ์และการส่งเสริมการส่งออก
สินคา้หรือบริการส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยสู่ตลาดโลกและ (12) จดัสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 เพื่อวางรากฐานและขับเคล่ือนโครงการเศรษฐกิจ
สร้างสรรคใ์นวงเงิน 20,000 ลา้นบาท (Mahidol University,  July 13, 2552) 
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องค์กำรระหว่ำงประเทศและนักวิชำกำรท่ีมีช่ือเสียงหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) ไวโ้ดยองค์กำรควำมร่วมมือเพื่อกำรคำ้และกำรพฒันำ 
(UNCTAD) : United Nations Conference on Trade and Development ให้ควำมหมำยของเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรคว์ำ่ เป็นแนวคิดในกำรพฒันำและสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยใชท้รัพยสิ์นท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรใชค้วำมคิดเชิงสร้ำงสรรค ์องคก์ำรยเูนสโก (UNESCO): United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization ให้ควำมหมำยของเศรษฐกิจสร้ำงสรรคว์ำ่เป็นอุตสำหกรรมท่ี
เกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค ์ควำมช ำนำญ และควำมสำมำรถท่ีมีศกัยภำพในกำรสร้ำงงำน และควำม
มัง่คัง่ โดยกำรผลิตและใช้ประโยชน์จำกทรัพยสิ์นทำงปัญญำนอกจำกนั้นองค์กำรทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้อธิบำยถึงองค์ประกอบของ
อุตสำหกรรมในเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ท่ีเน้นบริบทของทรัพยสิ์นทำงปัญญำ (Intellectual Property 
Rights) ว่ำประกอบไปด้วยอุตสำหกรรมทำงวฒันธรรม ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์ทำงวฒันธรรมและ
ศิลปะ ทั้งในรูปสินคำ้และบริกำรท่ีตอ้งใช้ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงสรรคง์ำนไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำ
ข้ึนมำโดยทนัที หรือผำ่นกระบวนกำรผลิต (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.), 2552, น. 19) 

นอกจำกน้ีนกัวิชำกำรท่ีมีช่ือเสียงหลำยท่ำนไดใ้ห้ควำมหมำย แนวคิด และรำยละเอียด
ของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) ไว้ ซ่ึงประกอบด้วย Howkins (2002) ซ่ึงเป็น
นักวิชำกำรด้ำนเศรษฐศำสตร์ชำวองักฤษ ได้ให้ควำมหมำยของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) วำ่เป็นแนวคิดท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทั้งต่อภำคกำรผลิต บริกำร ภำคกำรขำย หรือ
แม้แต่อุตสำหกรรมบนัเทิงและเป็นแนวคิดท่ีอยู่บนกำรท ำงำนแบบใหม่ ท่ีมีปัจจยัหลักมำจำก 
ควำมสำมำรถ และทกัษะพิเศษของบุคคล ซ่ึงอธิบำยให้เห็นภำพท่ีชดัเจนข้ึนว่ำ Creative Economy 
เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีกระบวนกำรน ำ วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยมีำรวมเขำ้ดว้ยกนั 
ก่อใหเ้กิด อุตสำหกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค ์(Creative Industry) หรืออุตสำหกรรมเชิงวฒันธรรม 

ส่วนไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว (2554, น. 32-37) ได้อธิบำยว่ำกำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
ถือเป็นแนวทำงท่ีส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศไทยกำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์จะ
ประสบควำมส ำเร็จไม่ไดถ้ำ้ปรำศจำกกำรพฒันำทุนวฒันธรรมๆ เป็นสินทรัพยท่ี์มีกำรฝังตวั และให้
คุณค่ำทำงวฒันธรรมนอกเหนือจำกมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ทุนวฒันธรรมอำจเป็น
วฒันธรรมท่ีสัมผสัไดห้รือวฒันธรรมท่ีสัมผสัไม่ไดเ้ม่ือสินคำ้และบริกำรมีกำรฝังตวัของวฒันธรรม 
จะเรียกสินคำ้นั้นวำ่สินคำ้วฒันธรรม ปัจจุบนัรัฐบำลไดมี้นโยบำยและแผนงำนพฒันำและส่งเสริม
ทุนวัฒนธรรมในเชิงพำณิชย์เน่ืองจำกวฒันธรรมเปรียบเสมือนต้นน ้ ำในห่วงโซ่มูลค่ำของ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์จึงเป็นโอกำสส ำหรับธุรกิจในกำรประกอบธุรกิจท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับ
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อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์หรือน ำเน้ือหำทำงวฒันธรรมไปเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
นอกจำกน้ีชำญณรงค์ ชัยพฒัน์  (2553, น.10) ได้อธิบำยว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ให้นิยำม “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค”์ (Creative Economy) คือ แนวคิดกำร
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้ (Knowledge) กำรศึกษำ (Education) กำร
สร้ำงสรรค์งำน (Creativity) และกำรใช้ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ (Intellectual Property) ท่ีเช่ือมโยงกบั
พื้นฐำนทำงวฒันธรรม กำรสั่งสมควำมรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ก ำหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทยไว ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้ำงสรรคใ์นประเทศไทย 
ทีม่า:  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552) 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรคใ์นประเทศไทย 

กำรสืบทอดทำง
มรดกและ
วฒันธรรม 

 

ศิลปะ 
 

ส่ือสมยัใหม่ 
 

งำนสร้ำงสรรค์
และออกแบบ 

 

-งำนฝีมือและ
หตัถกรรม 
-กำรท่องเท่ียวเชิง 
วฒันธรรม/ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 
-กำรแพทยแ์ผน
ไทย 
- อำหำรไทย 

- ศิลปะ 
- ทศันศิลป์ 

- ภำพยนตร์และวี
ดีทศัน์ 
- กำรพิมพ ์
- กำรกระจำยเสียง 
- ดนตรี 

- กำรออกแบบ 
- แฟชัน่ 
- สถำปัตยกรรม 
- กำรโฆษณำ 
- ซอฟตแ์วร์ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ได้จัดแบ่ง
อุตสำหกรรมท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมและธรรมชำติ 
(Cultural Heritage) 2. กลุ่มศิลปะ (Arts) 3. กลุ่มส่ือ (Media) 4. กลุ่มงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
(Functional Creation) เม่ือพิจำรณำมูลค่ำของอุตสำหกรรมท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2545-2550 พบวำ่มีมูลค่ำโดยเฉล่ีย 769,511.17 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกตำมกลุ่มได้
ดงัน้ี กลุ่มงำนสร้ำงสรรคแ์ละออกแบบมีมูลค่ำโดยเฉล่ียสูงสุด คือ 487,949.17 ลำ้นบำท กลุ่มมรดก
ทำงวฒันธรรมและธรรมชำติมีมูลค่ำโดยเฉล่ียรองลงมำคือ 216,985.00 ลำ้นบำท กลุ่มส่ือมีมูลค่ำ
โดยเฉล่ีย 64,045.33 ลำ้นบำท และกลุ่มศิลปะมีมูลค่ำโดยเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 531.66 ลำ้นบำท 

สินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) กับกำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์      
กำรผลิตสินค้ำหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ของแต่ละท้องถ่ินมักจะผสมผสำน และ
สอดแทรกคุณลกัษณะทำงวฒันธรรม ภูมิปัญญำชำวบำ้น และวิถีทำงกำรด ำเนินชีวติ ลงไปในสินคำ้ 
เช่นผำ้กำบบวั จงัหวดัอุบลรำชธำนี ผำ้ไหมมดัหม่ี จงัหวดัขอนแก่นผำ้แพรวำ จงัหวดักำฬสินธ์ุ ผำ้
ทอพื้นเมืองจงัหวดัสุรินทร์ผำ้ซ่ินตีนจก อ ำเภอลอง จงัหวดัแพร่ ผำ้น ้ำไหลของน่ำนและพะเยำผำ้ทอ
ของกลุ่มชนไทยทรงด ำในจงัหวดัเพชรบุรี ผำ้บำติกจงัหวดัภูเก็ต ผำ้ไหมพุมเรียง (อ.ไชยำ) ฯลฯ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัตำรำงท่ี 2.4 สำมำรถจ ำแนกออกมำเป็น 1) กลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมและธรรมชำติ 
(Cultural Heritage) 2) กลุ่มศิลปะ (Arts) 3) กลุ่มส่ือ (Media) 4) กลุ่มงำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ 
(Functional Creation) หำกพิจำรณำจำกอตัรำกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในประเทศไทย พบว่ำระหว่ำงปี พ.ศ. 2545-2550 ขยำยตวัโดยเฉล่ียร้อยละ 6.03 (ตำรำงท่ี 2.3) 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำโดยเลือกสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มำเป็นประชำกร
ในกำรศึกษำคร้ังน้ี 
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ตารางที ่2.3  มูลค่ำของอุตสำหกรรมท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นประเทศไทย 
หน่วย: ลำ้นบำท 

ปี 
กลุ่มมรดกทำง
วฒันธรรมและ
ธรรมชำติ 

กลุ่ม
ศิลปะ 

กลุ่มส่ือ 
กลุ่มงำน

สร้ำงสรรคแ์ละ
ออกแบบ 

รวม 
อตัรำ
กำร

ขยำยตวั 
2545 178,479.00 547.00 50,670.00 432,939.00 662,635.00 - 

2546 182,777.00 506.00 55,354.00 446,594.00 685,231.00 3.41 % 

2547 199,824.00 454.00 61,538.00 479,122.00 740,938.00 8.13 % 
2548 222,250.00 522.00 67,393.00 502,422.00 792,587.00 6.97 % 
2549 244,143.00 552.00 74,429.00 528,961.00 848,085.00 7.00 % 

2550 274,437.00 609.00 74,888.00 537,657.00 887,591.00 4.66 % 
เฉล่ีย 216,985.00 531.66 64,045.33 487,949.17 769,511.17 6.03 % 

 
ทีม่า: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552) 
 

เม่ือพิจำรณำสัดส่วนมูลค่ำของอุตสำหกรรมท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย
พบวำ่ ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2545–2550 กลุ่มงำนสร้ำงสรรคแ์ละออกแบบมีสัดส่วนโดยเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ ร้อยละ 63.59 กลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมและธรรมชำติมีสัดส่วนรองลงมำ คือ ร้อยละ 28.05 กลุ่ม
ส่ือมีสัดส่วนร้อยละ 8.29 และกลุ่มศิลปะมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือ ร้อยละ 0.07 หำกพิจำรณำจำกกำร
ขยำยตวัพบวำ่ กลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมและธรรมชำติมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 26.93 ในปี พ.ศ. 
2545 เป็นร้อยละ 30.92 ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มงำนสร้ำงสรรคแ์ละออกแบบ มีสัดส่วนลดลงจำกร้อย
ละ 65.34 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 60.57 ในปี พ.ศ. 2550 ส่วนกลุ่มศิลปะ และกลุ่มส่ือมีสัดส่วน
ท่ีเปล่ียนแปลงไม่มำก (ตำรำงท่ี 2.4) 
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ตารางที ่2.4  สัดส่วนมูลค่ำของอุตสำหกรรมท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นประเทศไทย 
หน่วย: ร้อยละ 

ปี 
กลุ่มมรดกทำง
วฒันธรรมและ
ธรรมชำติ 

กลุ่มศิลปะ กลุ่มส่ือ 

กลุ่มงำน
สร้ำงสรรค์

และ
ออกแบบ 

รวม 

2545 26.93 0.08  7.65  65.34  100 
2546 26.67  0.07  8.08  65.17  100 
2547 26.97  0.06  8.31  64.66  100 
2548 28.04  0.07  8.50  63.39  100 
2549 28.79  0.07  8.78  62.37  100 
2550 30.92  0.07  8.44  60.57  100 
เฉล่ีย 28.05  0.07  8.29  63.59  100 

 
ทีม่า: ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2552) 
 
  ฐิติเทพ  สิทธิยศ  (2553, น. 9-12) ไดอ้ธิบำยวำ่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์หมำยถึง เศรษฐกิจท่ี
ส่งเสริมให้มีกำรผลิตสินค้ำและบริกำรโดยอำศยัควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  (Comparative 
Advantage) โดยใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยท์ำงวฒันธรรม (Culture Assets) ซ่ึง หมำยควำมรวมถึง 
ประวติัศำสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ ผสมผสำนกบัควำมรู้ ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์และ
ระดับเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำร รวมทั้งสำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค โดยสินคำ้และบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์เหล่ำน้ีมีลกัษณะเด่น
ร่วมกันคือ มีควำมเป็นเอกลักษณ์ ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ และมกัขำยได้รำคำ สอดคล้องกับ          
เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์  (3 พฤษภำคม , 2553) ได้อธิบำยว่ำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) ท่ีจะประสบควำมส ำเร็จไม่ควรตกหลุมพรำงของกำรแบ่งแยกศิลปะ เทคโนโลยี และ
ธุรกิจ แต่ตอ้งให้องค์ประกอบท่ีหลำกหลำย วตัถุดิบชั้นดีแห่งกำรผลิตสินคำ้ในระบบเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์คือวฒันธรรมประจ ำชำติ เพรำะเป็นส่ิงเดียวท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ท่ีชำติอ่ืนใดไม่สำมำรถ
เลียนแบบได ้อย่ำงไรก็ตำม กำรพลิกแพลงวฒันธรรมเพื่อน ำมำเพิ่มมูลค่ำสร้ำงสรรค์ให้กบัสินคำ้
และบริกำรนั้น ยอ่มตอ้งมีเทคนิควธีิท่ีชำญฉลำด นอกจำกน้ีพวงแกว้ พรพิพฒัน์ (2553, น.6) อธิบำย
วำ่ประเทศไทยไดก้ ำหนดนิยำมของเศรษฐกิจสร้ำงสรรคโ์ดยอำ้งอิงจำก UNCTAD และ UNESCO 
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ท่ีให้ควำมหมำยว่ำเป็นแนวคิดในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจบนพื้นฐำนควำมรู้และ
วฒันธรรมผสมผสำนเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ท่ีสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในเชิงพำณิชย์ และ
ครอบคลุมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่ำงดี โดยประเทศไทยได้นิยำมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ว่ำ เป็นแนวขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของกำรใช้องค์ควำมรู้ กำรศึกษำ กำร
สร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้ทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีเช่ือมโยงกบัรำกฐำนทำงวฒันธรรม กำรสั่งสม
ควำมรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวตักรรมเช่นเดียวกบั ระวีวรรณ แกว้วิทย ์(2553, น. 46-49) ได้
อธิบำยว่ำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์คือแนวคิดในกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรผลิตกำรขำยสินคำ้และ
บริกำรเพื่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มในระบบเศรษฐกิจซ่ึงประเทศไทยก ำลังให้กำรสนับสนุนและให้
ควำมส ำคญักบัเร่ืองดงักล่ำวเห็นไดจ้ำกกำรตั้งหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งหลำยองคก์รเช่น The Office of 
Knowledge Management and Development (OKMD) หรือส ำนกังำนบริหำรและพฒันำองคค์วำมรู้ 
(Thailand Creative and Design Center: TCDC) หรือส ำนักงำนศูนยส์ร้ำงสรรค์งำนออกแบบ  เป็น
ตน้ กำรท ำธุรกิจขำยสินคำ้และบริกำรบนโลกอิเล็กทรอนิกส์ ถำ้ไม่สำมำรถสร้ำงสินคำ้ท่ีมีดีไซน์
สวยแปลกตำอย่ำงท่ีไม่มีใครเคยท ำมำก่อนเช่นบริษทั Apple ท่ีสำมำรถคิดคน้ iPod iPhone หรือ 
Mac Book Air หรือถึงแมจ้ะสำมำรถคิดคน้สินค้ำและบริกำรท่ีโดดเด่นได ้แต่ไม่เป็นท่ีรู้จกัธุรกิจก็
คงจะโตไดย้ำกดงันั้นกำรท ำธุรกิจผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในยคุเศรษฐกิจสร้ำงสรรคซ่ึ์งจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง
ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมือนคู่แข่งแต่ให้แตกต่ำงเพื่อท ำให้กำรตลำดโดดเด่นกวำ่คู่แข่งขนัรำยอ่ืนๆ
นอกจำกน้ี ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล (2553, น. 4) ได้อธิบำยว่ำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เป็นกำรใช้
ควำมคิดพฒันำส่ิงใหม่ๆ สินค้ำและบริกำรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรำยได้ โดยน ำองค์ควำมรู้ ควำมคิด         
ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ไปพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่ๆ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

อำคม เติมพิทยำไพสิฐ (2544, น. 8) ไดอ้ธิบำยว่ำเศรษฐกิจสร้ำงสรรคเ์กิดข้ึนเม่ือมีกำร
ใชค้วำมคิด (Ideas) ผลิตสินคำ้และบริกำรซ่ึงน่ำสนใจและมีมูลค่ำหรือคุณค่ำวธีิท่ีหลำกหลำยในกำร
ท่ีคนมีกำรแบ่งปันและขำยควำมคิดคือเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ผลท่ีตำมมำคือกำรเพิ่มข้ึนของรำคำ
สินคำ้บริกำร GDP และค่ำจำ้งเฉล่ีย และเขำยงัไดอ้ธิบำยวำ่เศรษฐกิจสร้ำงสรรคห์มำยถึงกำรพฒันำ
เศรษฐกิจบนพื้นฐำนของกำรสร้ำงและใชอ้งคค์วำมรู้ควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ี
เช่ือมโยงกบัพื้นฐำนทำงวฒันธรรมกำรสั่งสมควำมรู้ของสังคมเทคโนโลยีและนวตักรรมในกำร
ผลิตสินคำ้และบริกำรใหม่เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกนักบั ชำญณรงค์ ชยัพฒัน์ 
(2553, น.18-22) ไดอ้ธิบำยว่ำในปัจจุบนัภำครัฐมีนโยบำยจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดว้ย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยกำรจดัสรรงบประมำณสนับสนุนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ตำมแผนไทย
เข้มแข็งเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพื่อให้มูลค่ำของ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเม่ือพิจำรณำ     
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จำกบทบำทและสภำพกำรณ์ของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์  พบว่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10-12 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศและเม่ือพิจำรณำเป็น
รำยปี ยิ่งพบว่ำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์กลบัมีสัดส่วนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศโดยเฉพำะกลุ่มงำนสร้ำงสรรคแ์ละออกแบบท่ีเคยมีสัดส่วนมำกท่ีสุดถึงร้อยละ 65 แต่กลบัมี
สัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 60 เท่ำนั้นในขณะท่ีกลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมและธรรมชำติท่ีเคยมี
สัดส่วนรองลงมำประมำณร้อยละ 27 ไดข้ยบัเพิ่มสัดส่วนเป็นประมำณร้อยละ 31 โดยมีอตัรำกำร
เติบโตมำกท่ีสุดคือร้อยละ 9 และกลุ่มส่ือขยำยตวัรองลงมำคือร้อยละ 8 หำกพิจำรณำจำกมูลค่ำของ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ทั้งหมดเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่ำมีอตัรำกำร
เติบโตท่ีนอ้ยกวำ่ดงันั้นจึงเป็นประเด็นท่ีจะตอ้งพิจำรณำอยำ่งเร่งด่วนในกำรขบัเคล่ือนอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรคข์องประเทศและกำรสร้ำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรคข์องประเทศไทย 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล (2553, น. 6) ได้อธิบำยว่ำปัจจยัควำมส ำเร็จในกำรพฒันำระบบ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประกำร คือประกำรท่ี 1 ทกัษะและควำมสำมำรถใน
ควำมเป็นช่ำงฝีมือ (Talent) ท่ีรู้ลึกในเร่ืองนั้นและพร้อมท่ีจะต่อยอดไปท ำในเร่ืองอ่ืนๆ ประกำรท่ี 2 
ประวติัศำสตร์ วฒันธรรม และกำรเป็นสังคมเปิด  (Tolerance) ท่ีคนในสังคมยอมรับในควำม
แตกต่ำงในควำมคิด เช้ือชำติ ศำสนำ และเพศ ประกำรท่ี 3 โครงสร้ำงพื้นฐำน (Basic Requirement) 
ของสังคมท่ีเอ้ืออ ำนวยดำ้นกำรศึกษำ เทคโนโลยีกำรส่ือสำร ระบบลอจิสติกส์ ระบบกำรเงิน ระบบ
กำรผลิตท่ีมีคุณภำพและสุขอนำมยั และระบบกำรคุม้ครองทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ซ่ึงจำกคุณลกัษณะ
ของสังคมไทยเม่ือประกอบกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเอ้ืออ ำนวย ยอ่มเป็นฐำนส ำคญัท่ีท ำให้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ และบริกำรท่ีจะเกิดข้ึนหรือเข้ำไป แก้ ปัญหำ
กระบวนกำรผลิตแบบเดิม ส่วนอภิชำติ ทองอยู ่(2553, น. 13) ไดอ้ธิบำยวำ่โครงสร้ำงเศรษฐกิจหลงั
วิกฤตกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมีกำรปรับตวั โดยกำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำพกำรเปล่ียนแปลงท่ี
ก ำลงัเกิดข้ึนเป็นส่ิงจ ำเป็นซ่ึงรัฐบำลพยำยำมสนบัสนุนเร่ืองเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ แต่กำรสร้ำงและ
พฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ตอ้งขบัเคล่ือนควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสังคมผูป้ระกอบกำร เพรำะฐำน
ผูป้ระกอบกำรจะเป็นฐำนท่ีมัน่ของเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ เป็นแกนกลำงในกำรพฒันำเศรษฐกิจ 
เป็นปัจจยักระตุน้สร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ให้เกิดข้ึนในกระบวนระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงผลรวมท่ี
เกิดข้ึนจะมีผลต่อกำรเปล่ียนผำ่นสู่โครงสร้ำงใหม่ทำงเศรษฐกิจในอนำคต กำรกำ้วสู่โครงสร้ำงใหม่
จ  ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งให้ควำมส ำคญัต่อกำรปรับส่ิงแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึน โดยให้มีพฒันำกำรแบบกำ้วกระโดด คือตอ้งเร่งสร้ำงวฒันธรรมทำงเศรษฐกิจข้ึนมำใหม่ ท่ี
ส ำคญัคือ ตอ้งเร่งให้โครงสร้ำงเศรษฐกิจให้พน้จำกลทัธิพำณิชยนิ์ยมใหม่ ท่ีเป็นเคร่ืองมือของกำร
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ทุจริต และควำมไม่โปร่งใส กำรสร้ำงอนำคตใหม่ท่ีมุ่งขบัเคล่ือนผ่ำน เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และ
สังคมผูป้ระกอบกำร จะตอ้งวำงยทุธ์ศำสตร์ท่ีท ำใหอ้งคป์ระกอบทั้งสองหนุนเสริมต่อกนั 

จำกแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง
ให้กับสินค้ำและบริกำร รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค โดยสินคำ้และ
บริกำรเชิงสร้ำงสรรค์เหล่ำน้ีมีลกัษณะเด่นร่วมกนั เพื่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดซ่ึงสำมำรถสรุป
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัต่อไปน้ี 

2.2.1.1 หลัก/แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำรให้มีลักษณะเด่นโดยใช้ควำมเป็น
เอกลกัษณ์ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจในแต่ละระดับของกำรท ำธุรกิจนั้นมีควำม
แตกต่ำงกนัโดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรขนำดเล็กท่ีเคยชินกบักำรใชเ้ทคนิคกำรผลิตท่ีไม่สูงและระบบ
กำรจดักำรในระดบัต ่ำกำรปรับเปล่ียนไปสู่ระดบักำรผลิตท่ีสูงข้ึนมกัจะไม่พอเพียงเพรำะผูผ้ลิต
ประเทศอ่ืนสำมำรถใชว้ิธีกำรไดเ้หมือนกนัโดยเฉพำะถำ้ตอ้งพึ่งพำเทคโนโลยีท่ีมำจำกต่ำงประเทศ
เหมือนกนัท ำให้ผูผ้ลิตไทยตอ้งหำวธีิกำรอ่ืนเพิ่มเติมเช่นกำรปรับเปล่ียนเป็นผูผ้ลิตท่ีมีรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง (นิตยำ วงศธ์ำดำ, 2550, น. 6-7) นอกจำกน้ี ควำมเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
ลกัษณะของควำมใหม่ (Newness) และควำมเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ (Originality) สำมำรถพิจำรณำ
ไดท้ั้งจำกในมุมมองของผูบ้ริโภคและของผูป้ระกอบกำรเป็นกำรสะทอ้นให้เห็นถึงควำมสำมำรถ
ของธุรกิจในกำรสร้ำงและใชค้วำมคิดใหม่ในกำรพฒันำผลิตภณัฑห์รือบริกำรใหม่เพื่อท ำใหเ้กิดผล
ประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจแก่ธุรกิจ (Henard & Szymanski, 2001) 

2.2.1.2 หลัก /แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัสินคำ้และบริกำรให้มีลกัษณะเด่นโดยใชค้วามยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ 

กำรท่ีกิจกำรขององคก์รใดองคก์รหน่ึงมีควำมตอ้งกำรท่ีจะเจริญเติบโตและกำ้วหนำ้ไป
อยำ่งไม่หยดุย ั้ง ส่ิงหน่ึงท่ีพบคือ กำรสนบัสนุนให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรคท่ี์สำมำรถแปรรูปสู่ สินคำ้
หรือธุรกิจใหม่ๆ  เป็นส่ิงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ควำมคิดสร้ำงสรรค์นั้น มิไดม้ำจำกควำมคิดท่ีใหม่และไม่
เคยปรำกฏมำก่อนอย่ำงเดียว หรือเป็นงำนท่ีมีพื้นฐำนกำรท ำวิจยั แต่ควำมคิดสร้ำงสรรค์คือ กำรท่ี
พยำยำมดดัแปลงหรือปรับแต่งส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้มีควำมแปลกใหม่ ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบและมี
ชีวิต อนัยำวข้ึน ซ่ึงขอ้น้ีเองท่ีถือเป็นตวัยำกท่ีสุดของกำรสร้ำง Product Life Cycle และต่ออำยุให้
สินคำ้ย ัง่ยืน กำรดัดแปลงสู่ควำมแปลกใหม่น้ี ถือเป็นกำรใช้ประโยชน์ ท่ีลงตวักนัในทรรศนะ   
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ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและท่ีส ำคญัก็คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ น้ีไดส่้งผล
ส ำเร็จอยำ่งมำก (สุกิตติ เอ้ือมเจริญ, 28 พฤศจิกำยน, 2555) 
  2.2.1.3  หลัก /แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชก้ำรขายไดร้าคา  

ลูกคา้กลุ่มท่ีช่ืนชอบสินคา้นวตักรรมโดยเฉพาะสินคา้ท่ีเพิ่งออกสู่ตลาดใหม่ลูกคา้กลุ่มน้ี
ยนิดีและพอใจท่ีจะซ้ือสินคา้และยอมจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน (Waller D., September 28, 2012). 
  2.2.1.4  หลัก /แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative 
Economy) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชว้ฒันธรรม 

การสร้างแรงบนัดาลใจจาก ศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์มาต่อยอดเป็น
วิธีการท่ีเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างยอดขายให้เกิดข้ึนจริงกบัทั้งอุตสาหกรรมและ
สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ซ่ึงเป็นการพฒันา Application และ Function สินคา้หตัถกรรมของไทยให้
มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดได้ตรงตามคุณสมบติัของวสัดุด้วยการ
พฒันารูปแบบ Design และการผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม, 2553, น. 21) 

สุวิทย์ เมษินทรีย์  (2552, น. 29) ได้อธิบำยว่ำหลำยๆ ประเทศตระหนักเก่ียวกับ
วฒันธรรมว่ำเป็นสินทรัพย์ และพยำยำมท่ีจะน ำเสนอต่อโลกในรูปแบบของสินค้ำและบริกำร 
โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำเป็นผูน้ ำในกำรส่งออกวฒันธรรมป็อบ (Popular Culture) ทั้งแมคโดนลัด์
พิชซ่ำ โค๊กและเอ็มวี Youth Culture เป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมอเมริกำท่ีเปิดโอกำสให้เยำวชนได้
แสดงออกถึงควำมสำมำรถและจินตนำกำรผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ดนตรี กีฬำ และภำพยนตร์ ใน
ส่วนของประเทศญ่ีปุ่นก็มีกำรส่งออกสินคำ้วฒันธรรมผ่ำนรูปแบบของอำหำร กำร์ตูน และดนตรี 
เกำหลีใตส่้งออกภำพยนตร์ และเทควนโด ศิลปะป้องกนัตวัประจ ำชำติ จีนวำงต ำแหน่งตวัเองเป็น
แหล่งท่องเท่ียวทำงประวติัศำสตร์รวมทั้ งขำยศิลปะกำรปรุงอำหำรท่ีละเอียดอ่อน วฒันธรรม
เยอรมนับ่งบอกถึงควำมเป็นผูเ้ช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรม ควำมเท่ียงตรงและประสิทธิภำพ เป็น
เอกลกัษณ์วฒันธรรมของเยอรมนั ฝร่ังเศส ยงัคงรักษำ Chic Culture ซ่ึงออกมำในรูปของผลิตภณัฑ์
ท่ีแตกต่ำงและหลำกหลำย จะเห็นได้ว่ำวฒันธรรมกลำยเป็น Platform ท่ีสำมำรถสร้ำงควำม
แขง็แกร่งใหก้บัสินคำ้ได ้

นอกจำกน้ีหลำยๆ ประเทศในโลกได้รับรู้ถึงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมจำก
แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรคโ์ดยมีกำรด ำเนินนโยบำยเชิงรุกในกำรบ ำรุงรักษำและส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรคแ์ละกิจกรรมทำงวฒันธรรม (Chang T.C, 2000; Miller, 2004; O’Connor and Xin, 2006; 
Peck, 2005; Howkins, 2002,  pp. 114-115) ระบุวำ่ควำมร ่ ำรวยทำงวฒันธรรมและควำมหลำกหลำย
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ทำงวฒันธรรมเป็นองค์ประกอบส ำคญัส ำหรับพื้นท่ีสร้ำงสรรค์ซ่ึงเก่ียวกบักำรผลิตรูปแบบใหม่ 
และวธีิกำรโตต้อบดว้ยควำมคิดสร้ำงสรรค ์กำรท ำงำนจำกโครงสร้ำงทำงวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นสังคม 

2.2.2 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy)  
2.2.2.1 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) 

เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชค้วำมเป็นเอกลกัษณ์ 
กำรศึกษำของสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพฒันำ (2554, น. 30-31) 

เก่ียวกับเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กบักำรพฒันำประเทศไทย พบว่ำกำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์      
ในเชิงของพื้นท่ีอย่ำงชุมชนอมัพวำ พบว่ำปัจจยัส ำคญัของควำมส ำเร็จเกิดจำก 1) บทบำทของ
รัฐบำลทอ้งถ่ินเช่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีควำมส ำคญัในกำรเป็นผูข้บัเคล่ือน 2) ชุมชนมี
ควำมเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มและทรัพยำกรท่ีมีอยู่และสำมำรถน ำมำสร้ำงเป็นเอกลกัษณ์สร้ำงมูลค่ำ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงเหมำะสม 3) มีกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและเปิด
โอกำสให้คนในชุมชนเป็นผูป้ระกอบกำรเป็นเจำ้ของกิจกำรเองตั้งแต่กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้และ
ควำมเขำ้ใจ  4) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกบันกัวิชำกำรนกัวำงแผนตลอดจนหน่วยงำนหรือองค์กรท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้อง นอกจำกกำรวิเครำะห์ในเชิงของพื้นท่ี (Area Base) แล้วกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรคใ์นระดบัชุมชน ยงัเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรท่ีชุมชนมีกำรพฒันำสินคำ้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Product 
Base) อย่ำงเช่นกรณีศึกษำของมูลนิธิเจำ้พระยำอภยัภูเบศรโดยควำมส ำเร็จเกิดจำก 1) ด้ำนกำร
บริหำรจดักำรในชุมชนโดยมีกำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดควำมรู้สึกกำรเป็น
เจำ้ของร่วมกนัซ่ึงจะเป็นกำรสร้ำงควำมเขม้แข็งของทุนทำงสังคม (Social Capital) ภำยในชุมชน
โดยมีระบบพี่เล้ียง (mentoring) จำกมูลนิธิฯแก่ชุมชนซ่ึงสำมำรถท่ีจะประเมินผลส ำเร็จไดช้ดัเจน 2) 
ดำ้นกำรสร้ำงเครือข่ำยโดยมูลนิธิฯมีกำรสร้ำงระบบเครือข่ำยชุมชนเกษตรอินทรียโ์ดยมีชุมชนบำ้น
ดงบงัเป็นชุมชนตน้แบบและมูลนิธิฯเป็นตวักลำงในกำรส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยระบบ
เครือข่ำยจะช่วยในกำรต่อยอดส่งเสริมและพฒันำผลิตภณัฑส์มุนไพร ระหวำ่งกลุ่มชำวบำ้นร่วมกบั
มูลนิธิฯ 3) ดำ้นกำรถ่ำยทอดต่อยอดภูมิปัญญำและองคค์วำมรู้โดยมูลนิธิไดมี้กำรจดัท ำฐำนขอ้มูลภูมิ
ปัญญำสมุนไพรเพื่อเป็นกำรส่งเสริมขยำยเครือข่ำยกำรเรียนรู้เร่ืองพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย ์
นอกจำก น้ีย ัง มีกำรพัฒนำหลัก สูตรเพื่ อผ ลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์แผนไทย ร่วมกับ
สถำบนักำรศึกษำ นอกจำกน้ีสถำบนัระหว่ำงประเทศเพื่อกำรคำ้และกำรพฒันำ (2554, น. 28) ได้
ศึกษำเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กบักำรพฒันำประเทศไทย พบว่ำกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรคมี์ควำมส ำคญัไม่ใช่เฉพำะเพียงแต่กำรขยำยขนำดกำรผลิตของเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเท่ำนั้นแต่ยงัส่งผลต่อกำรจำ้งงำนและสร้ำงผลตอบแทนในรูปแบบของก ำไร
แก่ผูป้ระกอบกำรซ่ึงผลไดท้ำงเศรษฐกิจมีควำมแตกต่ำงกนัมำกในแต่ละกลุ่มอุตสำหกรรมโดยกลุ่ม
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งำนสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ (Functional Creation) ได้แก่งำนออกแบบแฟชัน่สถำปัตยกรรม
โฆษณำ และซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มท่ีมีขนำดใหญ่มีมูลค่ำกำรจำ้งงำนและมีผลตอบแทนต่อปัจจยักำร
ผลิตทุน (ก ำไร) สูงท่ีสุดในขณะท่ีกลุ่มศิลปะและกลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมเป็นกลุ่มท่ีมีขนำดเล็กมี
มูลค่ำกำรจำ้งงำนต ่ำและไม่มีผลตอบแทนต่อปัจจยักำรผลิตทุนท่ีสูงมำกนัก นอกจำกน้ีจำกกำร
ศึกษำวิจยัของพนิตสุภำ ธรรมประมวล, (2550, น. 202-207) เร่ืองควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดส ำหรับ
น ้ ำสมุนไพรพร้อมด่ืม กรณีศึกษำกลุ่มแปรรูปน ้ ำสมุนไรพร้อมด่ืมในภำคกลำงของประเทศไทย 
พบวำ่ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเอกลกัษณ์ มีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดดำ้นก ำไร
สุทธิ อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน และจ ำนวนคนกลำงรับจ ำหน่ำยนอกจำกน้ีพบวำ่กลยทุธ์ทำง
กำรตลำดท่ีเหมำะสมส ำหรับน ้ำสมุนไพรพร้อมด่ืม ก็คือกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมโดดเด่นเป็นเอกลษัณ์
ของสินคำ้เพื่อสร้ำงควำมไดเ้ปรียบทำงกำรตลำด 

กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจยัไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative 
Economy) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำและบริกำรให้มีลักษณะเด่นโดยใช้ควำมเป็น
เอกลกัษณ์ ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นตำรำงท่ี 2.5  
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ตารางที่ 2.5 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) เพื่อ
สร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชค้วำมเป็นเอกลกัษณ์ 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
สถำบนั
ระหวำ่ง
ประเทศเพื่อ
กำรคำ้และกำร
พฒันำ (2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์กบักำร
พฒันำประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่ำปัจจยัส ำคญัของควำมส ำเร็จเกิดจำก 1) 
บทบำทของรัฐบำลทอ้งถ่ิน 2) ชุมชนมีควำม
เขำ้ใจสภำพแวดลอ้มและทรัพยำกรท่ีมีอยูแ่ละ
สำมำรถน ำมำสร้ำงเป็นเอกลกัษณ์สร้ำงมูลค่ำ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
3) มีกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและ
เปิดโอกำสให้คนในชุมชนเป็นผูป้ระกอบกำร
เป็นเจำ้ของกิจกำรเองตั้งแต่กระบวนกำรสร้ำง
ควำมรู้และควำมเขำ้ใจ 4) มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
กบันกัวิชำกำรนกัวำงแผนตลอดจนหน่วยงำน
หรือองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง นอกจำกกำร
วิเครำะห์ในเชิงของพื้นท่ี (Area Base) แล้ว
กำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในระดับ
ชุมชน ยงัเกิดข้ึนได้จำกกำรท่ีชุมชนมีกำร
พฒันำสินคำ้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Product Base) 

พนิตสุภำ 
ธรรมประมวล, 
(2550, น. 202-
207) 
 

ควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด
ส ำหรับน ้ำสมุนไพรพร้อมด่ืม 
กรณีศึกษำกลุ่มแปรรูปน ้ำ
สมุนไรพร้อมด่ืมในภำคกลำง
ของประเทศไทย 

พบว่ำควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเอกลกัษณ์ มี
อิทธิพลทำงตรงต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด
ด้ำนก ำไรสุทธิ อัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน และจ ำนวนคนกลำง รับจ ำหน่ำย  
นอกจำกน้ีพบว่ำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ี
เหมำะสมส ำหรับน ้ ำสมุนไพรพร้อมด่ืม ก็คือ
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมโดดเด่นเป็นเอกลษัณ์
ของสินค้ำเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำร
ตลำด 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
สถำบนั
ระหวำ่ง
ประเทศเพื่อ
กำรคำ้และกำร
พฒันำ (2554) 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์กบักำร
พฒันำประเทศไทย 

พบว่ำกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีควำมส ำคัญไม่ใช่
เฉพำะเพียงแต่กำรขยำยขนำดกำรผลิตของ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเท่ำนั้น แต่ยงั
ส่งผลต่อกำรจำ้งงำนและสร้ำงผลตอบแทนใน
รูปแบบของก ำไรแก่ผูป้ระกอบกำรซ่ึงผลได้
ทำงเศรษฐกิจมีควำมแตกต่ำงกนัมำกในแต่ละ
กลุ่มอุตสำหกรรมโดยกลุ่มงำนสร้ำงสรรค์
แ ล ะก ำ รออกแบบ  (Functional Creation) 
ได้แก่งำนออกแบบแฟชั่นสถำปัตยกรรม
โฆษณำและซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มท่ีมีขนำด
ใหญ่มีมูลค่ำกำรจำ้งงำนและมีผลตอบแทนต่อ
ปัจจยักำรผลิตทุน (ก ำไร) สูงท่ีสุดในขณะท่ี
กลุ่มศิลปะและกลุ่มมรดกทำงวฒันธรรมเป็น
กลุ่มท่ีมีขนำดเล็กมีมูลค่ำกำรจำ้งงำนต ่ำและ
ไม่มีผลตอบแทนต่อปัจจยักำรผลิตทุนท่ีสูง
มำกนกั  
 

 
2.2.2.2 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) เพื่อ

สร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชค้วำมยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ 
กลัยำ แกว้มำ (2552)  ไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบัแนวทำงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำรเซรำมิกของไทย โดยใช้กำรวิจยัเชิงส ำรวจกลุ่มตวัอย่ำงจำก
พนกังำนของโรงงำนอุตสำหกรรมเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอำหำรท ำดว้ยเซรำมิกในประเทศไทย จ ำนวน
ทั้งส้ิน 86 โรงงำน และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมเคร่ืองใชบ้นโตะ๊อำหำร
ท ำดว้ยเซรำมิกในประเทศไทย พบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้
บนโต๊ะอำหำรเซรำมิกได้แก่ กำรสร้ำงขอบเขตตลำดใหม่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรมกำร
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บริหำรจดักำร กลยุทธ์กำรเป็นผูน้ ำทำงตน้ทุน กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กลยุทธ์กำรจ ำกดั
ขอบเขต และกิจกรรมหลักอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ 0.01 ส่วนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำรเซรำมิกของไทย ประกอบด้วย กำรจัดกำร
นวตักรรมในผลิตภณัฑใ์ห้ผลิตสินคำ้ใหม่ท่ีไม่เคยมีมำก่อน โดยมีกระบวนกำรกระจำยแนวควำมคิด
ทัว่ทั้ งองค์กร และบริหำรจดักำรโดยให้ควำมส ำคญักับกำรวิจยั และควบคุมคุณภำพสินค้ำใน
กระบวนกำรผลิต กลยุทธ์ในกำรแข่งขนั เป็นผูน้ ำทำงต้นทุนเพื่อลดรำคำผลิตภณัฑ์สร้ำงควำม
แตกต่ำงโดยกำรผลิตงำนท่ีเป็นนวตักรรมของตนเอง และจ ำกดัขอบเขตในกำรสร้ำงทำงเลือกให้
ลูกคำ้อย่ำงหลำกหลำย ซ่ึงกิจกรรมหลกัท่ีส่งผลให้เกิดห่วงโซ่คุณค่ำจำกกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับบริษัทต่ำงๆ ท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเซรำมิก และกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดกำรจัด
โครงสร้ำงพื้นฐำนขององคก์รใหส้ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

กล่ำวโดยสรุปมีผู ้วิจ ัยได้ศึกษำวิจัยเก่ียวกับกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
(Creative Economy)  เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัสินคำ้และบริกำรให้มีลกัษณะเด่นโดยใชค้วำม
ยำกต่อกำรลอกเลียนแบบซ่ึงไดส้รุปไวใ้นตำรำงท่ี 2.6 
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ตารางที่ 2.6  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) เพื่อ
สร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชค้วำมยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ 

 
ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 

กลัยำ แกว้มำ 
(2552) 

แนวทำงกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชบ้นโตะ๊
อำหำรเซรำมิกของไทย 

พบว่ำปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อกำรสร้ำงมูลค่ำ เพิ่มของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำรเซรำมิกไดแ้ก่ กำร
สร้ำงขอบเขตตลำดใหม่  นว ัตกรรมผลิตภัณฑ์  
นวตักรรมกำรบริหำรจดักำร กลยทุธ์กำรเป็นผูน้ ำทำง
ตน้ทุน กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง กลยุทธ์กำร
จ ำกดัขอบเขต และกิจกรรมหลกัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ  0 .01 ส่วนแนวทำงกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำรเซรำ
มิกของไทย ดงัน้ี กำรจดักำรนวตักรรมในผลิตภณัฑ์
ให้ ผ ลิ ต สิ นค้ ำ ใหม่ ท่ี ไ ม่ เ ค ย มี ม ำ ก่ อน  โด ย มี
กระบวนกำรกระจำยแนวควำมคิดทัว่ทั้งองคก์ร และ
บริหำรจดักำรโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัย และ
ควบคุมคุณภำพสินคำ้ในกระบวนกำรผลิต กลยทุธ์ใน
กำรแข่ งขัน  เ ป็นผู ้น ำทำงต้น ทุน เพื่ อลดรำคำ
ผลิตภณัฑ์สร้ำงควำมแตกต่ำงโดยกำรผลิตงำนท่ีเป็น
นวตักรรมของตนเอง และจ ำกดัขอบเขตในกำรสร้ำง
ทำงเลือกใหลู้กคำ้อยำ่งหลำกหลำย ซ่ึงกิจกรรมหลกัท่ี
ส่งผลให้เกิดห่วงโซ่คุณค่ำจำกกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับบริษทัต่ำงๆ ท่ีอยู่ในอุตสำหกรรม
เซรำมิก และกิจกรรมสนับสนุนให้ เ กิดกำรจัด
โครงสร้ำงพื้นฐำนขององค์กรให้สำมำรถท ำงำนได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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2.2.2.3 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) 
เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชก้ำรขำยไดร้ำคำ 

Young  (2012) ไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบักำรคน้หำผูบ้ริโภคท่ีอยู่ทำงตอนเหนือของรัฐ
เซำท์แคโรไลนำเก่ียวกบัควำมรู้สึกท่ีจะจ่ำยเงินดว้ยรำคำสูงเพื่อซ้ืออำหำรของคลงัอำหำรทอ้งถ่ิน 
โดยวตัถุประสงคข์องกำรศึกษำวิจยัน้ีเพื่อตอ้งกำรประเมินผูบ้ริโภคท่ีอยูท่ำงตอนเหนือของรัฐเซำท์
แคโรไลนำ เก่ียวกบัควำมรู้สึกท่ีจะจ่ำยเงินเพื่อสนบัสนุนระบบคลงัอำหำรทอ้งถ่ินและฟำร์มทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆผลของกำรวิจยัคร้ังน้ี พบวำ่ผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ำยเงินเพิ่ม18 เปอร์เซ็นตส์ ำหรับสินคำ้ท่ีปลูก
ในทอ้งถ่ินและยอมจ่ำยอีกมำกกวำ่ 5 เปอร์เซ็นตส์ ำหรับสินคำ้ท่ีบริจำค 

กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจยัไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative 
Economy)  เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัสินคำ้และบริกำรให้มีลกัษณะเด่นโดยใชก้ำรขำยไดร้ำคำ 
ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นตำรำงท่ี  2.7 
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ตารางที่ 2.7  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) เพื่อ
สร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชก้ำรขำยไดร้ำคำ 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Young, (2012) กำรคน้หำผูบ้ริโภคท่ีอยูท่ำง

ตอนเหนือของรัฐเซำทแ์ค
โรไลนำเก่ียวกบัควำมรู้สึกท่ี
จะจ่ำยเงินดว้ยรำคำสูงเพื่อซ้ือ
อำหำรของคลงัอำหำรทอ้งถ่ิน 

ผลของกำรวจิยัคร้ังน้ีพบวำ่ผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ี
จะจ่ำยเงินเพิ่ม 18 เปอร์เซ็นตส์ ำหรับสินคำ้ท่ี
ปลูกในทอ้งถ่ินและ ยอมจ่ำยอีกมำกกวำ่ 5 
เปอร์เซ็นตส์ ำหรับสินคำ้ท่ีบริจำค 

  
2.2.2.4 งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) 

เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชว้ฒันธรรม 

Kim. H, (2007, pp. 258-279) ได้ท ำกำรศึกษำวิจยัเร่ืองเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกลุ่ม
เมืองศิลปะ โดยศึกษำกรณีของคุณลกัษณะท่ีตั้งของห้องแสดงผลงำนด้ำนศิลปะในกรุงโซลซ่ึง
งำนวจิยัดงักล่ำว ไดอ้ธิบำยวำ่วฒันธรรมและศิลปะเป็นส่วนประกอบหลกัของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เพื่อเพิ่มศกัยภำพของเมืองศูนยก์ลำงในตลำดโลก โดยกำรบ ำรุงรักษำอุตสำหกรรมทำงวฒันธรรม
และศิลปะ ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำวิจยัตอ้งกำรศึกษำบทบำทของศิลปินและพิพิธภณัฑ์ศิลปะใน
กระบวนกำรของกำรฟ้ืนฟูชุมชนเมือง ในภำคเหนือของอเมริกำ และประเทศในยุโรปตะวนัตก ผล
กำรศึกษำวิจยัในดำ้นภูมิศำสตร์ของห้องแสดงผลงำนด้ำนศิลปะท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงระหว่ำง
ผลงำนทำงศิลปะและผูบ้ริโภคทำงวฒันธรรมท่ียงัคงมีเหลืออยู่ กำรวิจยัเชิงประจกัษ์เก่ียวกบักำร
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงเมืองของพวกเขำเป็นกำรเช่ือมต่อกบัปริมำณกำรบริโภควฒันธรรมของประเทศ
ต่ำงๆ ในเอเชียซ่ึงปกติจะพบเห็นได้น้อย จุดมุ่งหมำยของงำนวิจยัน้ีตอ้งกำรแสดงให้เห็นถึงกำร
เพิ่มข้ึนหรือลดลงของห้องแสดงผลงำนดำ้นศิลปะในกรุงโซล และหนทำงท่ีจะสะทอ้นเก่ียวกบั
กระบวนกำรในกำรพฒันำเมืองในอดีต สถำนกำรณ์เฉพำะในอดีต และลกัษณะของชุมชนศิลปิน 
สถำนภำพทำงสังคมซ่ึงมีประวติัศำสตร์ควำมเป็นมำ ภูมิหลงัของกำรรวมท่ีตั้งของหอ้งแสดงผลงำน
ทำงศิลปะจะดูกำรเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศของผูเ้ป็นศิลปิน ธุรกิจทำงศิลปะ และกำรประยุกตใ์ชใ้น
ตลำดโลก สถำนท่ีตั้งของห้องแสดงศิลปะในกรุงโซลดูเหมือนวำ่จะไดรั้บผลกระทบทำงธุรกิจดำ้น
ศิลปะในเชิงพำณิชย ์และนโยบำยสำธำรณะ มำกกวำ่ชุมชนศิลปะท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน กำรเปล่ียนสถำน
ท่ีตั้งของห้องแสดงผลงำนทำงศิลปะในกรุงโซลคือกำรทดสอบบริบทของกำรเพิ่มข้ึนของค่ำเช่ำ 
กำรเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภค และควำมผนัผวนทำงกำรตลำด 
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Ye, Z. (2008) ไดท้  าการศึกษาวจิยัเร่ือง อุตสาหกรรมสร้างสรรคส์ าหรับประเทศจีนโดย
ท าศึกษาในส่วนของกลุ่มและผลการด าเนินงาน พบว่าอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม (Cultural 
Industries) ของประเทศจีนก าลงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 34 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2006 โดยรัฐบาลจีนไดจ้ดัสรรงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภค
เพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 17% ต่อปีและประเทศจีนมี
การส่งออกเก่ียวสินคา้ทางวฒันธรรมมีมูลค่าถึง 4.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2006 สอดคลอ้งกบั
รายงานของ UNESCO (2005) เก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศของสินคา้ทางวฒันธรรมและบริการ 
พบวา่สหราชอาณาจกัร อเมริกา และจีน ผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมร่วมกนัคิดเป็น 40% ของโลกใน
ปี 2002 ในขณะท่ีประเทศในลาตินอเมริกาและอาฟริกามีสัดส่วนในการผลิตสินคา้กลุ่มดงักล่าว
รวมกนัน้อยกว่า 4% นอกจากน้ีจากรายงานระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินคา้ทาง
วฒันธรรมเพิ่มข้ึนจาก 38 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 1994 ไปเป็น 60 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2002 โดย
มีมูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 1.3 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ 

กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจยัไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative 
Economy) เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบัสินคำ้และบริกำรให้มีลกัษณะเด่นโดยใชว้ฒันธรรมซ่ึงได้
สรุปไวใ้นตำรำงท่ี 2.8 
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ตารางที่ 2.8  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) เพื่อ
สร้ำงควำมแตกต่ำงใหก้บัสินคำ้และบริกำรใหมี้ลกัษณะเด่นโดยใชว้ฒันธรรม 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Kim, H. (2007) เศรษฐกิจสร้ำงสรรคแ์ละ

กลุ่มเมืองศิลปะ โดยศึกษำ
กรณีของคุณลกัษณะท่ีตั้ง
ของหอ้งแสดงผลงำนดำ้น
ศิลปะในกรุงโซล 

พบว่ำวฒันธรรมและศิลปะเป็นส่วนประกอบ
หลกัของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพื่อเพิ่มศกัยภำพ
ของเมืองศูนยก์ลำงในตลำดโลก 

Ye, Z. (2008) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ส าหรับประเทศจีนโดย
ท าการศึกษาในส่วนของ
กลุ่มและผลการ
ด าเนินงาน 

พบว่าอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Industries) ของประเทศจีนก าลงัอยู่ระหว่างการ
พฒันาอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 
34 พนัล้านเหรียญสหรัฐในปี 2006 โดยรัฐบาล
จี น ไ ด้ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม าณ ใ นก า รส ร้ า ง
ส าธ าร ณูปโภค เพื่ อสนับส นุนกา รพัฒนา
อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย 
17% ต่อปีและประเทศจีนมีการส่งออกเก่ียวกับ
สินค้าทางว ัฒนธรรมมีมูลค่าถึง 4.8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2006 

UNESCO, 
(2005) 

การคา้ระหวา่งประเทศ
ของสินคา้ทางวฒันธรรม
และบริการ 

พบว่าสหราชอาณาจักร อเมริกา และจีน ผลิต
สินค้าทางวฒันธรรมร่วมกันคิดเป็น 40% ของ
โลกในปี  2002 ในขณะ ท่ีประ เทศในลา ติน
อเมริกาและอาฟริกามีสัดส่วนในการผลิตสินคา้
กลุ่มดงักล่าวรวมกนันอ้ยกวา่ 4% นอกจากน้ีจาก
รายงานระบุว่า มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศของ
สินคา้ทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึนจาก 38 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 1994 ไปเป็น 60 ลา้นเหรียญสหรัฐใน
ปี 2002 โดยมีมูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
1.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 
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จำกแนวคิดและงำนวิจยัต่ำงๆ ท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มมูลค่ำให้กบัสินคำ้โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรคซ่ึ์งถือวำ่เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด ดงันั้น
ผูว้ิจยัจะท ำกำรศึกษำปัจจยัดงักล่ำว และคำดว่ำจะมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัควำมส ำเร็จทำงกำร
ตลำด 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันำสมมติฐำนกำรวิจยั ในปัจจยัท่ีเก่ียวกบักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์ตำมกรอบแนวคิดต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที่2.2  กำรพฒันำสมมติฐำนกำรวิจยัตำมกรอบแนวคิดกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
(Creative Economy) 

 
2.3 หลกั/แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

2.3.1 หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
Muir (1996) ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีเพื่อก ำไรเพื่อเป็นแนวทำง

ส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก โดยเขำไดอ้ธิบำยวำ่บริษทัจ ำนวนมำกพบวำ่กำรใชเ้ทคโนโลยีสำมำรถสร้ำง
ก ำแพงกั้นตลำดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในตลำดโลกได ้ซ่ึงประเทศญ่ีปุ่นเรียนรู้และทรำบในเร่ืองดงักล่ำวน้ี
ดีและพยำยำมบริหำรจดักำรโดยกำรจดสิทธิบตัรเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้เพื่อเป็น
ผลประโยชน์ทำงกำรตลำด 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพฒันำ (2554, น. 14-17) อธิบำยว่ำกำร
ขบัเคล่ือนของเศรษฐกิจสร้ำงสรรคเ์กิดข้ึนไดจ้ำก 2 ทำงไดแ้ก่ 1) กำรขบัเคล่ือนทำงดำ้นอุปทำนและ 
2) กำรขบัเคล่ือนทำงดำ้นอุปสงค ์

ควำมส ำเร็จทำง
กำรตลำด 

H.1 (+) 

กำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
(Creative Economy) 

- ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของ
สินคำ้ 

- ควำมยำกต่อกำร
ลอกเลียนแบบ 

- ขำยไดร้ำคำ 
- วฒันธรรม 
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1. กำรขับเคล่ือนทำงด้ำนอุปทำนกำรพฒันำทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวตักรรม  มี
บทบำทส ำคญัเป็นอยำ่งสูงต่อกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรคโ์ดยกำรเกิดข้ึนของเทคโนโลยีและ
นวตักรรมจะส่งผลกระทบไดท้ั้งทำงตรงและทำงออ้มได ้เช่นผลกระทบทำงตรง ยกตวัอยำ่งเช่นกำร
เกิดข้ึนของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีช่วยในกำรสร้ำงสรรค์งำนท่ีหลำกหลำยในธุรกิจเพลงธุรกิจ
ภำพยนตร์ส่ิงพิมพโ์ทรทศัน์เคเบิลและกำรออกแบบใหม่ๆ หรือกำรเกิดข้ึนของระบบอินเตอร์เน็ต    
ท่ีส่งผลต่อกำรพฒันำของเกมซอฟตแ์วร์และระบบเครือข่ำยทำงสังคม ส่วนผลกระทบทำงออ้มเป็น
กำรเกิดข้ึนของระบบอินเตอร์เน็ตท่ีส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณำรวมไปถึงกำรขยำย
ตลำดกำรท่องเท่ียวนอกจำกน้ีกำรพฒันำทำงดำ้นเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆยงัน ำมำสู่อุปสงค์
สืบเน่ือง (Derived Demand) ของกำรจำ้งแรงงำนท่ีมีทกัษะเฉพำะดำ้นและกำรบริโภคในสินคำ้อ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นโทรศพัทแ์บบ Smart Phone หรือหนำ้จอแบบระบบสัมผสัเป็นตน้ 

2. กำรขบัเคล่ือนทำงดำ้นอุปสงคอุ์ตสำหกรรมสร้ำงสรรคจ์ะเจริญเติบโตไดก้็ต่อเม่ือกำร
ผลิตนั้ นเป็นท่ียอมรับของคนจ ำนวนมำก  และสำมำรถสร้ำงประโยชน์ได้ในเชิงพำณิชย์  
(Commercialization) จำกกำรวิเครำะห์ของ UNCTAD ปีพ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ไดอ้ธิบำยว่ำควำม
ตอ้งกำร (อุปสงค์) ในเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มีบทบำทส ำคญัต่อกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรม
ดงักล่ำวโดยปัจจยัขบัเคล่ือนทำงดำ้นอุปสงค์ของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคส์ำมำรถเกิดข้ึนไดจ้ำก 2 
ช่องทำงหลกัไดแ้ก่ 

1) กำรส่งออกสินคำ้เน่ืองจำกกำรบริโภคในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคโ์ดยทัว่ไปแลว้จะ
เป็นไปในทำงเดียวกนักบักำรเพิ่มข้ึนของรำยไดข้องคนในประเทศกล่ำวคือประเทศท่ีคนมีรำยไดต่้อ
หวัสูง (เช่นประเทศท่ีพฒันำแลว้) มกัจะมีสัดส่วน/มูลค่ำของกำรบริโภคอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ท่ี
สูงกว่ำประเทศท่ีมีรำยได้ต ่ำดงันั้นจึงไม่เป็นท่ีน่ำแปลกใจว่ำเพรำะเหตุใดธุรกิจในอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรคท่ี์ผลิตข้ึนในประเทศก ำลงัพฒันำจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำกำรคำ้ระหวำ่งประเทศเช่นกำรส่งออก
เป็นตลำดส ำคญันอกจำกรำยไดต้่อหวัของประเทศคู่คำ้ท่ีสูงกวำ่แลว้กำรส่งออกยงัเป็นกำรเพิ่มขนำด
ของตลำดนอกเหนือจำกกำรพึ่งพำเพียงแค่ตลำดภำยในประเทศท่ีมีขนำดเล็กนอกจำกน้ีดว้ยควำม
แตกต่ำงของรสนิยมโดยทัว่ไปผูส่้งออกในสินคำ้สร้ำงสรรค์จะสำมำรถตั้งรำคำไดสู้งกว่ำสินคำ้ท่ี
ขำยภำยในประเทศยกตวัอย่ำงเช่นวฒันธรรมไทย และสินคำ้ของไทยเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตวัของคน
ไทยอยู่แล้วจึงไม่ได้รับควำมสนใจมำกเท่ำกับคนต่ำงชำตินอกจำกน้ีลักษณะของแรงงำนใน
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรคย์งัมีควำมเปิดกวำ้งกวำ่ภำคอุตสำหกรรมอ่ืนๆแรงงำนกลุ่มน้ีมกันิยมเรียนรู้
และเปิดรับควำมคิดใหม่ๆจำกต่ำงประเทศ 

2) กำรท่องเท่ียวเน่ืองจำกกำรท่องเท่ียวส่งผลกระทบเป็นอย่ำงสูงต่อกำรยอมรับใน
วฒันธรรมโดยเฉพำะกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีถูกก ำหนดให้เป็นยุทธศำสตร์ท่ีส ำคญัในหลำยๆ
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ประเทศ นักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงจำกนักท่องเท่ียวโดยทัว่ไป และ
สำมำรถดึงดูดจำกส่ือโฆษณำและส่ือบนัเทิงไดง่้ำยกว่ำนกัท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ยกตวัอย่ำง เช่น
ประเทศเกำหลีหรือประเทศจีนท่ีใช้ภำพยนตร์และรำยกำรโทรทศัน์เขำ้มำผูกติดกบักำรท่องเท่ียว
และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงสูงนอกจำกน้ีกำรท่องเท่ียวยงัสำมำรถถูกผูกให้เช่ือมโยงกับ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ประเภทศิลปะและกำรแสดงได้อย่ำงไรก็ดีถึงแมว้่ำกำรส่งออกและกำร
ท่องเท่ียวจะมีควำมส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนทำงดำ้นอุปสงค์ของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ก็ตำมผูผ้ลิต   
ในเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ควรยงัจ ำเป็นท่ีจะค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร หรืออุปสงค์ภำยในประเทศดว้ย
เช่นเดียวกนัเน่ืองจำกกำรพึ่งพำแต่ภำคกำรส่งออก (และนกัท่องเท่ียวจำกต่ำงประเทศ) แต่เพียงอยำ่ง
เดียวอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจของโลกได้ง่ำยทั้งน้ีผูป้ระกอบกำร
จ ำเป็นตอ้งมีกำรแบ่งสัดส่วนของตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศตำมแต่ควำมเหมำะสม
ดังนั้ นในกำรขับเคล่ือนทั้งทำงด้ำนอุปสงค์และอุปทำนดังกล่ำวผูท่ี้มีบทบำทส ำคัญท่ีสุดก็คือ      
“ภำควิสำหกิจเอกชน” (Private Sector) เน่ืองจำกภำคเอกชนเปรียบเสมือนกับ “เคร่ืองยนต์” ท่ีมี
ประสิทธิภำพมีบทบำทส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนรถยนต์ให้ไปสู่เป้ำหมำยในระยะยำว เพรำะถ้ำ
ปรำศจำกเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองยนต์เกิดขดัขอ้งก็คงเป็นไปไม่ได้ท่ีรถยนต์คนันั้นจะสำมำรถถูก
ขบัเคล่ือนออกไปไดใ้นขณะท่ีเคร่ืองยนต์ท่ีมีประสิทธิภำพสูงจะช่วยให้รถยนต์สำมำรถขบัเคล่ือน
ไปสู่ท่ีหมำยไดต้ำมตอ้งกำรโดยไม่เกิดกำรสะดุดระหวำ่งทำง 

ในกรณีของกำรเป็นผู ้ข ับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ “ภำคเอกชน” ไม่ว่ำจะเป็น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หรือวิสำหกิจขนำดใหญ่ต่ำงมีบทบำททั้งกำรเป็น 
“ผูส้ร้ำงอุปทำน” และ “ผูแ้สวงหำอุปสงค์” ภำคธุรกิจเอกชนเป็นผูริ้เร่ิมผลิตงำนสร้ำงสรรค์และ
นวตักรรม จำกกำรว่ำจำ้งแรงงำนท่ีมีทกัษะในขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นผูน้ ำนวตักรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพำณิชยก์ำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชยใ์นท่ีน้ีรวมไปถึงกำรน ำเสนอขำยสินคำ้
สร้ำงสรรค์ออกสู่ตลำดกำรส่งออกทั้งในเชิงกำรขำยสินคำ้หรือกำรให้บริกำรผ่ำนช่องทำงกำรคำ้
ระหว่ำงประเทศและกำรขำยสินคำ้ในลกัษณะของกำรเป็นเจำ้ของทรัพยสิ์นทำงปัญญำอย่ำงไรก็ดี
ในทำงปฏิบติัแลว้ภำคเอกชนโดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจะตอ้งประสบปัญหำ
และอุปสรรค (ทั้งทำงดำ้นอุปทำนและทำงดำ้นอุปสงค)์ ในกำรเป็นผูข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ปัญหำ/อุปสรรคดงักล่ำวสำมำรถเกิดข้ึนไดท้ั้งจำกโครงสร้ำงกำรผลิตและห่วงโซ่กำรผลิตของแต่ละ
องค์กรควำมจ ำกดัทำงด้ำนทรัพยำกร (เช่นบุคลำกรท่ีมีทกัษะและเงินทุน) กลยุทธ์ท่ีใช้ในแต่ละ
องค์กรและควำมสำมำรถทำงกำรตลำดและทกัษะของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรโดยเฉพำะในตลำด
ต่ำงประเทศภำคธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จในอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์จ  ำเป็นตอ้งมีทกัษะทั้งเชิง
ของกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรผลิตสินค้ำท่ีมีเอกลักษณ์และมีทกัษะเชิงธุรกิจ (Business/ 
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Entrepreneur Skills) บริษทัขนำดเล็กทำงดำ้นเศรษฐกิจสร้ำงสรรคมี์ควำมสำมำรถในกำรผลิตคิดคน้
งำนนวตักรรมไดดี้แต่มกัขำดควำมสำมำรถในกำรน ำงำนนวตักรรมนั้นๆ ออกสู่ตลำดทั้งน้ีไม่ไดมี้
ขอ้ก ำหนดตำยตวัว่ำผูป้ระกอบกำรจะต้องมีทกัษะทั้งสองด้ำนพร้อมกนัแต่อย่ำงน้อยภำคธุรกิจ
จะตอ้งมีแนวทำงในกำรได้มำซ่ึงทกัษะทั้งสองด้ำนดังกล่ำวยกตวัอย่ำงเช่น ภำคธุรกิจท่ีมีควำม
เช่ียวชำญดำ้นตลำดอำจมอบหมำยให้มหำวิทยำลยัเป็นผูคิ้ดคน้ผลิตงำนวิจยัหรือผูท่ี้เป็นศิลปิน /ผู ้
สร้ำงสรรคอ์ำจจะตอ้งสร้ำงพนัธมิตรกบัภำคธุรกิจในกำรหำทำงเช่ือมโยงงำนประดิษฐ์สร้ำงสรรค์
ของตนให้เป็นท่ียอมรับและน ำไปขำยออกสู่ตลำดหรือภำคธุรกิจท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำร
สร้ำงสรรคห์รือมีภูมิปัญญำดั้งเดิมอยูแ่ลว้อำจตอ้งพึ่งพำภำคธุรกิจท่ีเช่ียวชำญดำ้นกำรตลำดในกำร
ท ำหนำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยสินคำ้เป็นตน้กำรศึกษำน้ีจะวิเครำะห์ถึงบทบำทของวสิำหกิจเอกชนโดยเฉพำะ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในกำรเป็นผูข้ ับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์รวมไปถึงยงั
เช่ือมโยงไปสู่ประเด็นทำ้ทำยทำงดำ้นกำรบริหำรจดักำรนวตักรรมและกำรจำ้งงำนและยงัน ำเสนอ
กำรปรับกลยทุธ์ขององคก์รไปสู่กำรเป็น “องคก์รสร้ำงสรรค”์  (Creative Enterprise) ซ่ึงเป็นกลยทุธ์
ทำงธุรกิจท่ีมีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ยวดในโลกปัจจุบนันอกจำกน้ีกำรเขำ้ใจถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและ
อุปสรรค/ขอ้จ ำกดัดงักล่ำวจะช่วยให้ภำครัฐสำมำรถด ำเนินนโยบำยสนบัสนุนเพื่อแกไ้ขอุปสรรค
นั้นไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเน่ืองจำกประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจเปิด (Open Economy) โดย
มำกกว่ำร้อยละ 70 ของ GDP มำจำกกำรส่งออกเศรษฐกิจไทยจึงเป็นเศรษฐกิจท่ีจะตอ้งพึ่งพำภำค
กำรส่งออกอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ไดก้ำรคำ้ระหวำ่งประเทศจึงเป็นเสมือนกบัเส้นทำงลดัท่ีผูข้บัข่ีสำมำรถ
เลือกใช้เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมำยได้สะดวกยิ่งข้ึนกำรคำ้ระหว่ำงประเทศในท่ีน้ีไม่ได้นับรวมแค่
กำรค้ำสินค้ำ (Trade in Goods) แต่เพียงอย่ำงเดียวแต่ยงัรวมไปถึงกำรค้ำภำคบริกำร (Trade in 
Services) และกำรเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบทำงกำรคำ้ต่ำงๆ เช่นกำรถือครองหุน้ส่วนในบริษทั
ทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีถูกผลิตข้ึนจำกอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์เป็นต้นกำรเปล่ียนแปลงภำยใต้
กระแสโลกำภิวตัน์ส่งผลท ำให้ประเทศไทยตอ้งเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเสรีทำงดำ้นกำรคำ้และ
กำรลงทุนในระดบัต่ำงๆไม่วำ่จะเป็นระดบัทวภิำคี (Bilateral) และระดบัพหุภำคี (Multilateral) อยำ่ง
หลีกเล่ียงไม่ไดซ่ึ้งกำรเปิดเสรีในทั้งสองระดบัน้ีจะเป็นไดท้ั้งโอกำส (Opportunity) และควำมทำ้ทำย 
(Threat) ใหม่ๆ ต่ออุตสำหกรรมสร้ำงสรรคข์อง 

นอกจำกน้ีจำกรำยงำนของ UNCTAD ในปี 2010 เก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า
ปัจจยัหลกัท่ีท ำหน้ำท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรเติบโตเป็นพิเศษในอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ทัว่โลกมีทั้งเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ กำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในกำรติดต่อ กำร
ส่ือสำรก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงส้ินเชิงซ่ึงกำรรับส่งข้อมูลด้วยกำรใช้ดิจิตอล และ
สภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจภำยในกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งส้ินเชิงดงักล่ำวก่อให้เกิดกำรรวมตวั
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กนัเพื่อสร้ำงเง่ือนไขเพื่อกำรเจริญเติบโต ปัจจยัส ำคญัท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรขบัเคล่ือนควำมเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจสร้ำงสรรคป์ระกอบไปดว้ย เทคโนโลย ีควำมตอ้งกำรสินคำ้ และกำรท่องเท่ียว 

1. เทคโนโลยี มีองคค์วำมรู้ใหม่จ ำนวนมำกท่ีน ำมำจำกกำรศึกษำทำงวทิยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อแสดงให้เห็นว่ำส่ิงนั้นๆ หรืองำนนั้นๆ ไดมี้กำรคน้ควำ้และพฒันำกนัมำมำก 
ขณะท่ีกำรวิจยัพื้นฐำนถูกเปล่ียนผ่ำนไปในหลำยๆ ขั้นตอนจนกลำยเป็นสินคำ้ และบริกำร ซ่ึงซ้ือ
ขำยได้ ผลิตผลทำงเทคโนโลยี และกระบวนกำรทำงนวตักรรม เป็นแนวทำงปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลำในเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำรวิจัยและพฒันำประกอบไปด้วยควำมหลำกหลำยและ
แตกต่ำงกันซ่ึงถูกใช้ในกำรศึกษำทำงวิทยำสตร์ทั้งในด้ำนของขนำด และเวลำ อย่ำงไรก็ตำม
นกัวิชำกำรและกำรสร้ำงสรรคง์ำนวจิยัสำมำรถด ำเนินไปเพื่อผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั กลไกของ
รัฐบำลมีแนวโน้มไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุนกำรสรรค์สร้ำงงำนวิจยัและโครงกำรควำม
ร่วมมือต่ำงๆ เป็นควำมโชคดีท่ีตวัเลขกำรเติบโตของจ ำนวนประชำชนในประเทศก ำลังสร้ำง
รูปแบบเพื่อกระตุน้แผนงำนเพื่อกำรเปล่ียนแปลงใหม่ ซ่ึงเก่ียวพนักบักำรศึกษำทำงดำ้นวทิยำศำสตร์
และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรคก์ลำยเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล โดยใชป้ระโยชน์ในกำรประชุม
เว็บไซต์ กำรอบรม กำรให้รำงวลักบัชุมชนเขม้แข็ง และกำรร่วมมือกันของสถำบนัองค์ควำมรู้ 
องค์กรสร้างสรรค์ ในขอบเขตของความรู้ และสังคมท่ีมีว ัฒนธรรม  (The United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2010, p. 19) 

2. ควำมตอ้งกำรสินคำ้กำรเพิ่มข้ึนของอุปสงคห์รือควำมตอ้งกำรสินคำ้สร้ำงสรรค ์เป็น
ปัจจยัท่ีผลกัดันให้เกิดกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ เช่นกำรเพิ่มข้ึนของรำยได้ 
โดยเฉพำะประเทศอุตสำหกรรมจะส่งผลต่อปริมำณควำมตอ้งกำรสินคำ้รำคำสูง ซ่ึงก็คือสินคำ้และ
บริกำรสร้ำงสรรค ์นอกจำกนั้นพฤติกรรมกำรบริโภค ซ่ึงเกิดจำกกำรพฒันำทำงเทคโนโลยี ซ่ึงเป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญั ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงวฒันธรรมกำรบริโภค เช่นคนรุ่นใหม่มี
ควำมคุน้เคยกบัระบบอินเตอร์เน็ต กำรใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ๆ หรือ
เปล่ียนบทบำทจำกกำรเป็นฝ่ำยรับวฒันธรรมภำยนอก เป็นผูส้ร้ำงวฒันธรรมใหม่ๆ ข้ึนมำ (The 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2010, p. 20) 

3. กำรท่องเท่ียวกำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวของโลกมีอยำ่งต่อเน่ือง 
เป็นกำรกระตุน้ยอดขำยของสินคำ้สร้ำงสรรคแ์ละวฒันธรรมกำรบริกำร อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว
นบัเป็นส่วนหน่ึงของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค ์ในปี 2008 มีจ  ำนวนนกัท่องเท่ียว ถึง 922 ลำ้นคนเพิ่ม
จำกปี 2007 ถึง 18 ลำ้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 สร้ำงรำยได ้642 ลำ้นลำ้น ยูโร หรือคิดเป็นร้อยละ 
30 ของกำรส่งออกบริกำรของโลก และคำดว่ำในปี 2020 จ  ำนวนนกัท่องเท่ียวจะเพิ่มเป็น1.6 ลำ้น
ล้ำน ดั้ งนั้นกำรเจริญเติบโตของกำรท่องเท่ียวดังกล่ำว จึงมีผลให้สินค้ำ และบริกำรสร้ำงสรรค์          
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มีกำรพฒันำ และเติบโตไปในทิศทำงเดียวกันไปด้วย (The United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), 2010, p. 21) 

เสำวรภย์ กุสุมำ  ณ  อยุธยำ  (2553, น. 23-28) ได้อธิบำยว่ำกำรขับเคล่ือน  Creative 
Economy ในประเทศต่ำงๆ จำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ท่ีแต่ละประเทศก ำลงัเผชิญอยู่ 
ท  ำให้เกิดภำวะถดถอยทำงเศรษฐกิจอยำ่งรุนแรงและต่อเน่ือง ดงันั้นรัฐบำลแต่ละประเทศตอ้งมีกล
ยทุธ์ในกำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรคอ์ยำ่งเร่งด่วนตวัอยำ่ง เช่นประเทศสหรำชอำณำจกัรถือวำ่เป็น
ตน้แบบท่ีมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่กำรจดัตั้ งทีมงำนเพื่อท ำกำรศึกษำ และจ ำแนก
ประเภทอุตสำหกรรม กำรจดัเก็บขอ้มูลและสถิติและกำรวำงแผนงำนในระดบัต่ำงๆ คือนโยบำย
ระดบัชำติ (National Policies) นโยบำยรำยอุตสำหกรรม  (Sectorial Policies) และนโยบำยเฉพำะ
เร่ือง  (Emerging Policies) นอกจำกน้ีย ังได้มีกำรจัดตั้ งหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อเป็นกลไกในกำร
ขบัเคล่ือนนโยบำยทุกระดบัไม่วำ่จะเป็นกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพฒันำคน กำรสนบัสนุน
ทำงด้ำนกำรเงินโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนท่ีให้กับธุรกิจขนำดย่อม และกำรสนับสนุน
ทำงดำ้นกำรวิจยั และพฒันำผ่ำนสิทธิทำงภำษี และโครงกำรต่ำงๆนอกจำกหน่วยงำนภำครัฐแล้ว
ภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำก็มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดันเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของสหรำช
อำณำจกัรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้อนบุคลำกรสู่อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ตลอดจนกำรพฒันำ
นวตักรรมและเทคโนโลยีประเทศฮ่องกงภำครัฐมีกลยุทธ์ในกำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์        
โดยเน้นทำงด้ำนบริกำร ซ่ึงรวมถึงกำรจดักำรทำงกำรเงินกำรตลำด และลอจิสติกส์ โดยเน้นกำร
จดัท ำโครงกำรขนำดใหญ่เพื่อสร้ำงให้อุตสำหกรรมสร้ำงสรรคฮ่์องกงเป็นท่ีรู้จกัในระดบันำนำชำติ
ประเทศออสเตรเลียไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคต์ั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดย
รัฐควีนส์แลนด์ไดก้  ำหนดนโยบำย Creative Queensland  มุ่งส่งเสริมวฒันธรรมและศิลปะของรัฐค
วนีส์แลนด์ นอกจำกน้ีรัฐบำลยงัไดด้ ำเนินมำตรกำรทำงดำ้นภำษี เช่นนโยบำยสิทธิภำษี ส ำหรับกำร
ผลิตภำพยนตร์และโทรทศัน์ส่งเสริมให้ภำคเอกชนบริจำคสินทรัพย์ทำงวฒันธรรมหรือผลงำน
ศิลปะ เช่นรูปวำดหนงัสือรูปป้ันเอกสำรส่วนตวัอญัมณีเซรำมิกและวตัถุทำงประวติัศำสตร์หรือทำง
วิทยำศำสตร์เป็นตน้ ให้แก่องคก์รสำธำรณะและเปิดโอกำสให้องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมข้ึน
ทะเบียนผูบ้ริจำคใหแ้ก่องคก์รเพื่อไดรั้บสิทธิกำรลดหยอ่นภำษีเป็นตน้ 

นอกจำกน้ีประเทศญ่ีปุ่น มีกำรขบัเคล่ือนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรคท์ั้งภำครัฐ และเอกชน
โดยภำครัฐเอง มีนโยบำยในกำรสนับสนุนเร่ืองต่ำงๆ เช่นกำรส่งเสริมทรัพยสิ์นทำงปัญญำกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับผูป้ระกอบกำรดำ้นควำมคิดสร้ำงสรรคต์ลอดจนกำรส่งเสริมให้เกิดกำร
รวมกลุ่มอุตสำหกรรม (Creative Cluster) และเมืองแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative City) กำรมี
เอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรมเป็นจุดแข็งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ของญ่ีปุ่นจึงเน้นไปท่ีอุตสำหกรรม      

DPU



53 

ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหำ (Content Industry) ซ่ึงรวมถึงแอนนิเมชั่นภำพยนตร์ดนตรี และซอฟต์แวร์
เกมส์ส ำหรับประเทศไทย กำรพฒันำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เป็นแนวทำงหน่ึงของกำรขบัเคล่ือน
ยุทธศำสตร์ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตให้สมดุล  และย ัง่ยืนภำยใตแ้ผนกำรพฒันำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติฉบับท่ี 10 ซ่ึงมีหลักกำรส ำคัญคือกำรเพิ่มคุณค่ำของสินค้ำและบริกำร (Value 
Creation) โดยใช้องค์ควำมรู้และนวตักรรมอีกทั้ งควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรธรรมชำติ
วฒันธรรม  และวิถีชีวิตควำมเป็นไทยซ่ึงจะท ำให้กำรพฒันำประเทศไทยดงักล่ำว มีควำมสอดคลอ้ง
กบักระแสกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศพฒันำแลว้ท่ีไดน้ ำกระบวนควำมคิดอยำ่งสร้ำงสรรคบ์น
แรงบนัดำลใจจำกพื้นฐำนทำงวฒันธรรมและภูมิปัญญำท่ีสั่งสมมำยำวนำนของสังคม เพื่อสร้ำง
คุณค่ำทำงเศรษฐกิจและเช่ือมโยงไปสู่คุณค่ำทำงสังคมจนกลำยเป็นเศรษฐกิจสร้ำงสรรคใ์นท่ีสุด 

2.3.2 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
งำนวิจัยของ  Nerkar and Roberts (2004, pp. 779-799) ได้ท ำกำร ศึกษำวิจัย เ ร่ือง

เทคโนโลยี และผลิตภณัฑ์ทำงกำรตลำด ประสบกำรณ์และควำมส ำเร็จของกำรแนะน ำผลิตภณัฑ์
ใหม่ ของอุตสำหกรรมเภสัชกรรม ซ่ึงงำนวิจยัดงักล่ำวน้ี พบว่ำกำรเจริญเติบโตและกำรพฒันำของ
บริษทัข้ึนอยู่กบัควำมสำมำรถในกำรแนะน ำผลิตภณัฑ์ใหม่ กำรจะท ำให้ส ำเร็จไดจ้ะตอ้งมีควำมรู้
ทำงด้ำนเทคโนโลยี ควำมสำมำรถในควำมรู้ องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณค่ำและส่ิงท่ี
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิต, กำรขำยและกำรกระจำยของผลิตภณัฑ์เหล่ำนั้น ผลิตภณัฑ์ใหม่จะ
ประสบควำมส ำเร็จมำกข้ึนเม่ือ บริษทัมีเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมและมีประสบกำรณ์ทำงกำรตลำด
ดำ้นผลิตภณัฑ ์จำกกำรทดสอบพบวำ่บริษทัท่ีมีประสบกำรณ์ทำงดำ้นเทคโนโลย ีและประสบกำรณ์
ทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภณัฑ์ จะมีระดบัยอดขำยท่ีสูงข้ึนในช่วงเร่ิมตน้ของกำรแนะน ำผลิตภณัฑ์
นอกจำกน้ีมีงำนศึกษำวิจยัพบวำ่กำรท่ีธุรกิจมีประสบกำรณ์ทำงดำ้นเทคโนโลยจีะเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำ
มำกข้ึนให้แก่บริษทัว่ำเป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ทำงกำรตลำดของผลิตภณัฑ์ดว้ย (Teece, D.J. (1986, 
pp. 285-305) 

สถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพฒันำ (2554, น.30) ได้ศึกษำเก่ียวกับ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรคก์บักำรพฒันำประเทศไทยโดยเฉพำะกรณีควำมส ำเร็จของชุมชนอมัพวำท่ีใช้
ประโยชน์จำกชุมชนท่ีมีตลำดน ้ ำอมัพวำกำรผลิตสินคำ้สร้ำงสรรคโ์ดยใชก้ำรท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์
ขบัเคล่ือนในขณะท่ียงัสำมำรถรักษำวฒันธรรมแบบเดิมไวไ้ดท้  ำให้เกิดกำรสร้ำงรำยไดเ้สริมแก่คน
ในชุมชนท่ีแต่เดิมมีอำชีพเกษตรกรรมโดยรำยได้เสริมมำจำกกำรให้บริกำรเรือชมห่ิงห้อยกำร
ใหบ้ริกำรท่ีอยูอ่ำศยัโดยมีเมด็เงินสะพดักวำ่ 1,000 ลำ้นบำทต่อปี 

กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจยัไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ซ่ึงได้
สรุปไวใ้นตำรำงท่ี 2.9 
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ตารางที ่2.9  ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Nerkar and  
Roberts, 
(2004) 

เทคโนโลย ีและผลิตภณัฑ์
ทำงกำรตลำด ประสบกำรณ์
และควำมส ำเร็จของกำร
แนะน ำผลิตภณัฑใ์หม่  
ของอุตสำหกรรมเภสัชกรรม 

พบว่ำกำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำของ
บริษทัข้ึนอยู่กบัควำมสำมำรถในกำรแนะน ำ
ผลิตภณัฑ์ใหม่กำรจะท ำให้ส ำเร็จไดจ้ะตอ้งมี
ควำมรู้ทำงดำ้นเทคโนโลยี ควำมสำมำรถใน
ควำมรู้ องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมี
คุณค่ำและส่ิงท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ผลิต, กำรขำยและกำรกระจำยของผลิตภณัฑ์
เ ห ล่ ำ นั้ น  ผ ลิ ต ภัณฑ์ ใ ห ม่ จ ะ ป ร ะ ส บ
ควำมส ำเร็จมำกข้ึนเม่ือ บริษทัมีเทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมและ มีประสบกำรณ์ทำงกำรตลำด
ดำ้นผลิตภณัฑ์ จำกกำรทดสอบพบวำ่บริษทัท่ี
มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยี และ
ประสบกำรณ์ทำงกำรตลำดดำ้นผลิตภณัฑ์ จะ
มีระดับยอดขำยท่ีสูงข้ึนในช่วงเร่ิมต้นของ
กำรแนะน ำผลิตภณัฑ ์

Teece, D.J. 
(1986) 

กำรแสวงหำผลก ำไรจำก
นวตักรรมเทคโนโลยี 
ผลกระทบบูรณำกำรณ์กำร
ท ำงำนร่วมกนั 
ใบอนุญำตและนโยบำย
สำธำรณะ 
 

พบว่ำกำรท่ีธุรกิจมีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
เทคโนโลยีจะเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำมำกข้ึนใหแ้ก่
บริษทัวำ่เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณ์ทำงกำรตลำด
ของผลิตภณัฑด์ว้ย 

สถำบนั
ระหวำ่ง
ประเทศเพื่อ
กำรคำ้และกำร
พฒันำ  (2554) 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรคก์บักำร
พฒันำประเทศไทยกรณี
ควำมส ำเร็จของชุมชนอมัพวำ 

พบว่ำกำรผลิตสินค้ำสร้ำงสรรค์โดยใช้กำร
ท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์ขบัเคล่ือนท ำให้เกิดกำร
สร้ำงรำยได้เสริมแก่คนในชุมชนท่ีแต่เดิมมี
อำชีพเกษตรกรรม 
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้พฒันำสมมติฐำนกำรวิจยั ในปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรคต์ำมกรอบแนวคิดต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  กำรพฒันำสมมติฐำนกำรวิจยัตำมกรอบ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์

 
2.4 หลกั/แนวคิด เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 

2.4.1 หลกั/แนวคิด เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร 
พจนำนุกรมฉบบัเว็บสเตอร์ (Webster Dictionary, 2000) ได้ให้ควำมหมำยกวำ้งๆ ว่ำ

ผูป้ระกอบกำรหมำยถึงบุคคลท่ีจดัตั้ งองค์กรธุรกิจโดยยอมรับควำมเส่ียงเพื่อหวงัผลก ำไร ส่วน
ควำมหมำยในทำงวชิำกำรนั้นไดมี้กำรใหค้  ำจ  ำกดัควำมไวค้ลำ้ยๆ กนัดงัน้ี 

ผูป้ระกอบกำรคือบุคคลผูก่้อตั้งธุรกิจใหม่จำกกำรแสวงหำโอกำสและควำมเป็นไปได้
และมีกำรน ำทรัพยำกรต่ำงๆมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อหวงัผลก ำไรและควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ
โดยยอมท่ีจะเผชิญกบัควำมเส่ียงและควำมไม่แน่นอน (Zimmerer and Scarborough, 1996, p. 3) 

ผูป้ระกอบกำร (Entrepreneur) คือผูล้งทุนจดัตั้งธุรกิจข้ึนมำเพื่อหวงัก ำไร โดยยอมรับ
ควำมเส่ียงท่ีจะขำดทุน ด ำเนินกำรและควบคุมกำรท ำธุรกิจดว้ยตนเอง (สมคิด บำงโม, 2553, น. 1) 
โดยผูป้ระกอบกำรท่ีจะประสบผลส ำเร็จก่อนเร่ิมกิจกำรจะตอ้งมีควำมพร้อมในหลำยดำ้น ประกอบ
ไปดว้ย 1) ควำมพร้อมของตนเองเช่น มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในธุรกิจนั้นๆ มีควำมมัน่ใจใน
ตนเอง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และพร้อมท่ีจะท ำงำนหนกั 2) ควำมพร้อมดำ้นกำรเงิน เช่น มีเงินทุน
ของตนเอง รู้แหล่งเงินทุน 3) ควำมพร้อมด้ำนกำรตลำด และ 4) ควำมพร้อมด้ำนบริหำรจดักำร 
(สมคิด บำงโม, 2553, น. 13) 

จำกควำมหมำยดงักล่ำวพอจะสรุปไดว้่ำผูป้ระกอบกำรก็คือบุคคลท่ีด ำเนินกำรจดัตั้ง
ธุรกิจหรือเปิดกิจกำรใหม่โดยยอมท่ีจะเผชิญกับควำมเส่ียงและควำมไม่แน่นอนเพื่อแสวงหำ         

H.2 (+) 
ควำมส ำเร็จทำง

กำรตลำด 

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์
 - เทคโนโลยี 
 - ควำมตอ้งกำรสินคำ้ 
 - กำรท่องเท่ียว 
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ผลก ำไรและกำรเติบโตจำกกำรประกอบกำรผูป้ระกอบกำรจึงเป็นเจำ้ของกิจกำรไม่ใช่ลูกจำ้งหรือ
พนกังำนท่ีไดรั้บผลตอบแทนในรูปค่ำจำ้งเงินเดือนหรือรำงวลั 

2.4.1.1 ปัจจยัแห่งความส าเร็จของผูป้ระกอบการ (Critical Success Factor Analysis) 
ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ (Critical Success Factor: CSF) คือปัจจยัท่ีส ำคญัยิ่งท่ีตอ้งท ำให้มี

หรือให้เกิดข้ึนเพื่อให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมวิสัยทศัน์หรือก็คือเป็นกำรให้หลกักำรแนวทำงหรือ
วธีิกำรท่ีองคก์รจะสำมำรถบรรลุวสิัยทศัน์ไดแ้ต่ละองคก์รจะมีปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จเป็นหลกัหมำย
ท่ีเป็นรูปธรรมในกำรเช่ือมโยงกำรปฏิบติังำนทุกระดบัให้มุ่งไปในทิศทำงเดียวกนัท ำให้เจำ้หน้ำท่ี
และผูบ้ริหำรขององคก์รรู้วำ่ตอ้งท ำส่ิงใดบำ้งเพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิขององคก์รตอบสนองวิสัยทศัน์หำก
ปรำศจำกปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จแล้ววิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับกำรตอบสนองอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

กำรวิเครำะห์ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ (CSF Analysis) เป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งให้ควำมส ำคญั
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรยกระดับผลประกอบกำรให้สูงข้ึน (Higher Performance) ซ่ึงประเด็นน้ี
จดัเป็นส่ิงท่ีใชว้ดัประสิทธิภำพในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร (Monitoring System) ส ำหรับปัจจยั
แห่งควำมส ำเร็จนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 7 ประกำรไดแ้ก่ 

1. ควำมมุ่งมัน่ (Drive) ในชีวิตจริงแล้วกำรมุ่งมัน่สู่ควำมเป็นเลิศ (Personal Mastery) 
เป็นหวัใจส ำคญัประกำรแรกท่ีทุกคนตอ้งประพฤติปฏิบติัเม่ือมีควำมเพียรอยูท่ี่ไหนควำมส ำเร็จยอ่ม
อยูท่ี่นัน่ผูป้ระกอบธุรกิจทุกคนควรพึงจดจ ำไวเ้สมอวำ่ "ไม่มีควำมส ำเร็จอนัยิ่งใหญ่ใดๆ ท่ีจะไดม้ำ
จำกควำมเพียรพยำยำมเพียงนอ้ยนิด" 

2. ภูมิปัญญำ (Knowledge/Wisdom) ไม่วำ่จะเป็นควำมรู้ควำมสำมำรถทกัษะทั้งทำงดำ้น
เทคนิคและดำ้นกำรบริหำรท่ีตอ้งมีอยำ่งครบถว้น 

3. กำรเ รียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning) เพื่อ เพิ่มพูนภูมิพลังแห่งปัญญำอยู่
ตลอดเวลำอนัจะน ำมำซ่ึงโอกำสทำงธุรกิจอยำ่งมำกมำยมหำศำล 

4. ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์(Personal Creativity) อนัเน่ืองมำจำกรูปแบบวธีิคิด (Mental 
Ability) ท่ีจะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ (New Paradigm) ท่ีแตกต่ำงไปจำกผูอ่ื้นไม่ยึดติดกบั
รูปแบบเดิมๆสำมำรถท่ีจะแสวงหำโอกำส (Opportunity Seeking) เพื่อน ำมำบริหำรและพฒันำให้
เกิดเป็นคุณค่ำแก่ธุรกิจของตนทั้งในดำ้นของกำรปรับปรุงระบบงำนทัว่ไประบบกำรผลิตระบบ
กำรตลำดและระบบกำรบริกำรลูกคำ้ตลอดจนระบบกำรออกแบบและพฒันำผลิตภณัฑ์ 

5. มนุษยสัมพนัธ์และทกัษะกำรส่ือสำร (Human Relations & Communications Ability) 
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส ำคญัส ำหรับกำรติดต่อส่ือสำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้และบริหำรทีมงำนขนำดเล็กให้มี
ควำมมุ่งมัน่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีควำมเขำ้ใจในทิศทำงกลยุทธ์และวธีิปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทำง
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เดียวกนัอยำ่งสอดคลอ้งกนัโดยพื้นฐำนท่ีส ำคญัส ำหรับกำรท่ีจะเป็นทั้งเจำ้ของกิจกำรและผูจ้ดักำร
ในเวลำเดียวกนันั้นก็คือเชำวอ์ำรมณ์หรือควำมฉลำดรู้ทำงอำรมณ์ (Emotional Quotient - EQ) 

6. ทกัษะกำรแก้ปัญหำและตดัสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill) ใน
กำรประกอบธุรกิจส่วนตวันั้นบ่อยคร้ังท่ีจะตอ้งเผชิญกบัปัญหำเชิงระบบของตวัธุรกิจรวมถึงปัญหำ
รำยวนัท่ีเกิดแก่ลูกค้ำและสินค้ำบริกำรควำมเขำ้ใจในตวัปัญหำเทคนิคกำรวิเครำะห์ปัญหำกำร
ก ำหนดทำงเลือกในกำรตดัสินใจตลอดจนกำรวิเครำะห์ควำมคุม้ค่ำเพื่อตดัสินใจจะเป็นทกัษะท่ีจะ
ช่วยใหป้ระสบควำมส ำเร็จทำงธุรกิจไดเ้ป็นอยำ่งดี 

7. กำรบริหำรเวลำ (Time Management) ควำมยุติธรรมเพียงประกำรเดียวท่ีปรำกฎอยู่
บนโลกน้ีก็คือเวลำทุกคนมี 24 ชัว่โมงเท่ำๆกนัข้ึนอยูก่บัวำ่ใครจะใช้ให้หมดไปในลกัษณะใดเวลำ
ส ำหรับเจ้ำของธุรกิจมีคุณค่ำยิ่งท ำอย่ำงไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์แก่ลูกคำ้แก่ครอบครัวและแก่
สุขภำพส่วนตวัปัจจยัทั้งหมดเป็นเพียงขั้นพื้นฐำนยงัมีส่ิงท่ีเจำ้ของธุรกิจควรจะมีอีกมำกมำยหลำย
ประกำรอำทิควำมเป็นผูน้ ำควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรมอบหมำยงำนกำรก ำกบัดูแลฯลฯแต่ก็
มิได้เป็นประเด็นท่ีน่ำวิตกกังวลแต่อย่ำงใดหำกเรำมีกำรใฝ่เรียนรู้ด้วย  "กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)" กรมส่งเสริมอุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม (www.dip.go.th) 

2.4.2 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร  
ผลงำนวิจยัของ Nichter and Goldmark (2009) ไดท้  ำกำรวิจยัเก่ียวกบักำรเจริญเติบโต

ของธุรกิจขนำดเล็กในประทศก ำลงัพฒันำ ซ่ึงกำรวิจยัดงักล่ำวน้ีตอ้งกำรส ำรวจปัจจยัสัมพนัธ์ท่ีท ำ
ให้ธุรกิจขนำดเล็กเจริญเติบโต โดยกำรวิจยัคร้ังน้ีพิจำรณำปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ดำ้นประกอบดว้ย 1) 
คุณลักษณะของผูป้ระกอบกำร  2) คุณลักษณะทำงธุรกิจ 3) ควำมสัมพนัธ์ของปัจจัย เช่นกำร
เช่ือมโยงเครือข่ำยทำงสังคม หรือห่วงโซ่อุปทำน 4) ปัจจยัแวดลอ้ม เช่นสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ ใน
ส่วนของปัจจยัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำรนั้นจะศึกษำเก่ียวกบั กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน และเพศ ผลกำรวิจยัพบวำ่ผูป้ระกอบกำรท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ SMEs โดยเฉพำะดำ้นขีดควำมสำมำรถของธุรกิจ ในส่วนของประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนพบวำ่เจำ้ของธุรกิจขนำดเล็กมกัจะเรียนรู้จำกงำนท่ีเขำท ำ โดยประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำก
กำรท ำงำนส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตในธุรกิจ SMEs ส่วนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวกบั
เพศ พบวำ่ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบกำรในประเทศก ำลงัพฒันำจะเป็นเพศหญิงสอดคลอ้งกบักำรศึกษำ
ของ Lertpachin, C. and Wingwon, B. (2011, pp.312-323) ซ่ึ งได้ท ำกำร ศึกษำผลกระทบของ
ผูป้ระกอบกำรและกำรจดักำรเชิงกลยุทธ์น ำไปสู่ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของ SMEsในภำคเหนือของ
ประเทศไทยวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัเพื่อศึกษำระดบัควำมส ำคญัของกำรเป็นผูน้ ำ คุณลกัษณะของ
ผู ้ประกอบกำร กำรเจรจำต่อรอง นวตักรรม กำรท ำงำนเป็นทีม กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ของ
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ผูป้ระกอบกำร และควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มรวมทั้งผลกระทบ
ของผูป้ระกอบกำรและกำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ไปสู่ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจจำก SMEs ในภำคเหนือของ
ประเทศไทย กลุ่มตวัอยำ่งเป็นผูป้ระกอบกำรจำก 588 คน จำก 7 จงัหวดัในธุรกิจ SMEs ผลกำรวิจยั
พบวำ่ปัจจยัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบกำรมีมูลค่ำควำมส ำคญัสูง  ควำมเป็นผูน้ ำ คุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบกำรและกำรเจรจำต่อรองมีผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จของผูป้ระกอบกำร และมีผล
โดยตรงต่อกำรท ำงำนเป็นทีม กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์และนวตักรรม นอกจำกน้ียงัมีผลทำงออ้มต่อ
ควำมส ำเร็จของธุรกิจ โดยกำรจดักำรเชิงกลยุทธ์มีผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จสูงสุดทำงธุรกิจของ 
ของธุรกิจ SMEs 

Riyanti (2004) ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อควำมส ำเร็จของ
ผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดเล็กในประเทศอินโดนีเซีย โดยวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำคือเพื่อก ำหนด
ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดเล็กโดยใช้ตวัแปรท่ีเลือกมำจำกกำร
ทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ดำ้นดว้ยกนัประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อำย ุประสบกำรณ์ และกำรศึกษำ  2) พฤติกรรมทำงนวตักรรม ประกอบดว้ย ลกัษณะ 
และประเภทของบุคลิกภำพ 3) พฤติกรรมทำงดำ้นนวตักรรม ประกอบดว้ยกำรเรียนรู้ขององค์กร 
และควำมสัมพนัธ์ในองค์กร โดยผลกำรวิจยัดังกล่ำวพบว่ำ คุณลักษณะของผูป้ระกอบกำรซ่ึง
ประกอบไปดว้ย อำยขุองผูป้ระกอบกำร ระดบักำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมในธุรกิจ มีควำมสัมพนัธ์
กบัควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของผูป้ระกอบกำรใกลเ้คียงกนั โดยตวัแปรดำ้นอำยุของผูป้ระกอบกำรมี
ควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จทำงธุรกิจมำกท่ีสุด ในส่วนประสบกำรณ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบกำรพบว่ำมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จทำงธุรกิจมำกท่ีสุด
เช่นกัน เน่ืองจำกผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นผูซ่ึ้งจะบริหำรจดักำรธุรกิจโดยใช้
ทรัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งมีคุณค่ำ เพื่อพฒันำโลกธุรกิจโดยเฉพำะธุรกิจขนำดเล็กนอกจำกน้ียงัพบวำ่กำร
ฝึกอบรมทำงธุรกิจมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจดว้ยเช่นกนั 

สมแกว้  รุ่งเลิศเกรียงไกร  จงพิศ  ศิริรัตน์  ยพุำวดี  สมบูรณกุล  เสำวณี  จุลิรัชนีกร และ
สมมำตร จุลิกพงศ ์( 2550) ไดท้  ำกำรศึกษำวจิยั เร่ืองคุณลกัษณะผูป้ระกอบกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จ
ในภำคใตภ้ำคกำรบริกำรพบวำ่ผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ในภำคธุรกิจบริกำรมีลกัษณะวิสำหกิจเป็น
แบบเจำ้ของคนเดียวมีระยะเวลำด ำเนินธุรกิจ 6-10 ปีผลกำรด ำเนินงำนมุ่งเนน้ลูกคำ้เดิมนอกจำกน้ี
พบวำ่ธุรกิจมีผลก ำไรต่อเน่ืองดำ้นกำรแสวงหำแหล่งเงินและกำรควบคุมภำยในผูป้ระกอบกำรมีอำยุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปีจบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีเป็นชำยนับถือศำสนำพุทธมีสถำนภำพสมรส
เร่ิมท ำธุรกิจของตนเองระหว่ำงช่วงอำยุ 20-30 ปีมีประสบกำรณ์ก่อนท ำธุรกิจของตนเอง 1-3 ปี          
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มีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจของตนเองมำกกวำ่ 10 ปีไม่เคยประสบควำมลม้เหลวในกำรท ำงำน
เป็นบุตรคนกลำงและมีเหตุผลในกำรประกอบธุรกิจเพื่อตอ้งกำรเป็นอิสระและบริหำรงำนเอง 

กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจยัไดศึ้กษำวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำรซ่ึงไดส้รุปไว้
ในตำรำงท่ี  2.10 
 
ตารางที ่2.10  ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Nichter and 
Goldmark, (2009). 

กำรเจริญเติบโตของ
ธุรกิจขนำดเล็กในประ
ทศก ำลงัพฒันำ 

ผลกำรวิจัยพบว่ำผู ้ประกอบกำร ท่ี มีระดับ
กำรศึกษำสูงส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ SMEsโดยเฉพำะด้ำนขีด
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ข อ ง ธุ ร กิ จ  ใ น ส่ ว น ข อ ง
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนพบว่ำเจำ้ของธุรกิจ
ขนำดเล็กมักจะเรียนรู้จำกงำนท่ีเขำท ำ โดย
ประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรท ำงำนส่งผลต่อ
กำรเจริญเติบโตในธุรกิจ SMEs ส่วนคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบกำรท่ีเก่ียวกบัเพศพบวำ่ส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบกำรในประเทศก ำลงัพฒันำจะเป็นเพศ
หญิง 

Lertpachin, C. and 
Wingwon, B. 
(2011). 

ผลกระทบของ
ผูป้ระกอบกำรและกำร
จดักำรเชิงกลยทุธ์น ำไปสู่
ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ
ของ SMEsในภำคเหนือ
ของประเทศไทย 

ผลกำรวิจัยพบว่ำปัจจัยทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับ
ผูป้ระกอบกำรมีมูลค่ำควำมส ำคญัสูง ควำมเป็น
ผู ้น ำคุณลักษณะของผู ้ประกอบกำรและกำร
เจรจำต่อรองมีผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จของ
ผูป้ระกอบกำร และมีผลโดยตรงต่อกำรท ำงำน
เป็นทีม กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนวตักรรม 
นอกจำกน้ียงัมีผลทำงออ้มต่อควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจ โดยกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์มีผลโดยตรงต่อ
ควำมส ำเร็จสูงสุดทำงธุรกิจของ ของธุรกิจ 
SMEs 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Riyanti, (2004) ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลท่ีมีต่อ
ควำมส ำเร็จของ
ผูป้ระกอบกำร
ธุรกิจขนำดเล็ก
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำรซ่ึงประกอบไปดว้ย อำยุ
ของผูป้ระกอบกำร ระดับกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วม
ในธุรกิจ มีควำมสัมพนัธ์กบัควำมส ำเร็จทำงธุรกิจของ
ผูป้ระกอบกำรใกลเ้คียงกนัในส่วนประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินธุรกิจของผูป้ระกอบกำรพบว่ำมีควำมสัมพนัธ์
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จทำงธุรกิจมำกท่ีสุด
เช่นกนั 
 
 
 

สมแกว้ 
รุ่งเลิศเกรียงไกร 
จงพิศ 
ศิริรัตน์ 
ยพุำวดี 
สมบูรณกุล 
เสำวณี 
จุลิรัชนีกรและ
สมมำตรจุลิกพงศ,์ 
 (2550)   

คุณลกัษณะ
ผูป้ระกอบกำรท่ี
ประสบ
ควำมส ำเร็จใน
ภำคใต ้ ภำคกำร
บริกำร 

พบว่ำผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ในภำคธุรกิจบริกำรมี
ลกัษณะวิสำหกิจเป็นแบบเจำ้ของคนเดียวมีระยะเวลำ
ด ำเนินธุรกิจ 6-10 ปีผลกำรด ำเนินงำนมุ่งเนน้ลูกคำ้เดิม
นอกจำกน้ีพบว่ำธุรกิจมีผลก ำไรต่อเน่ืองด้ำนกำร
แ ส ว ง ห ำ แ ห ล่ ง เ งิ น แ ล ะ ก ำ ร ค ว บ คุ ม ภ ำ ย ใ น
ผูป้ระกอบกำรมีอำยุอยู่ในช่วง 31-40 ปีจบกำรศึกษำ
ระดับป ริญญำต รี เ ป็นชำยนับ ถื อศ ำสนำพุทธ มี
สถำนภำพสมรสเร่ิมท ำธุรกิจของตนเองระหว่ำงช่วง
อำย ุ20-30 ปีมีประสบกำรณ์ก่อนท ำธุรกิจของตนเอง 1-
3 ปีมีประสบกำรณ์ในกำรท ำธุรกิจของตนเองมำกกว่ำ 
10 ปีไม่เคยประสบควำมลม้เหลวในกำรท ำงำนเป็นบุตร
คนกลำงและมีเหตุผลในกำรประกอบธุรกิจเพื่อตอ้งกำร
เป็นอิสระและบริหำรงำนเอง 
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ดังนั้นผูว้ิจ ัยจึงได้พฒันำสมมติฐำนกำรวิจยั ในปัจจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฏี
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำรตำมกรอบแนวคิดต่อไปน้ี 
 
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร  

- คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- กำรฝึกอบรมดำ้นธุรกิจ 
- ประสบกำรณ์ดำ้นธุรกิจ  

 
ภาพที่  2.4  กำรพัฒนำสมมติฐำนกำรวิจัยตำมกรอบแนวคิดและทฤษฏี  คุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบกำร 
 
2.5 หลกั/แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัความส าเร็จทางการตลาด (Market Success) 

2.5.1 หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด (Market Success) 
ธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จและเจริญกำ้วหน้ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งด ำเนินงำน

ภำยในของธุรกิจใหร้ำบร่ืน ซ่ึงตอ้งอำศยัปัจจยัหลกัต่ำงๆของธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ รำยละเอียด
ดงัน้ี (ฑิตยำ สุวรรณชฏ, ธ ำรง อุดมไพจิตรกุล, แสง สงวนเรือง, รัญจวน ประวติัเมือง และ จกัษพ์นัธ์
ชูเพชร, 2545, น. 244-250) 

1. ปัจจยัดำ้นกำรบริหำร มีรำยละเอียดดงัน้ี 
1.1 กำรด ำเนินงำนทำงกำรบริหำร ซ่ึงธุรกิจ สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ขนำด คือ 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ซ่ึงลกัษณะกำรด ำเนินงำนย่อมแตกต่ำงกนัไปตำมขนำดของ
กิจกำร 

1.2 ผูบ้ริหำรธุรกิจควรมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำเนินธุรกิจ คือมีควำมเต็มใจ
และเสียสละ มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจท่ีด ำเนินอยู่ มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำร มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนกบัผูร่้วมงำนและบุคคลรอบขำ้ง และมีควำมสำมำรถในกำร
ตดัสินใจ 

2. ปัจจยัดำ้นกำรด ำเนินธุรกิจ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
2.1 กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ หำแหล่งเงินทุนและกำรจดัหำแหล่งเงินทุน

ใหเ้พียงพอ 
2.2 กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรควบคุมสินคำ้คงคลงัธุรกิจจะประหยดัเงินทุนประหยดั

อตัรำดอกเบ้ีย หำกมีกำรควบคุมสินคำ้คงคลงัอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

H.3 (+) ควำมส ำเร็จทำง
กำรตลำด DPU
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2.3 กำรด ำเนินงำนกำรตลำดนับว่ำมีส่วนอย่ำงมำกท่ีจะท ำให้ธุรกิจประสบ
ควำมส ำเร็จ โดยกำรน ำเอำส่ิงท่ีผลิตไดห้รือสินคำ้ท่ีมีอยู่ในมือออกมำสู่ผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อท่ีมีควำม
ตอ้งกำร ซ่ึงผูป้ระกอบกำรจะต้องรู้ถึงกิจกรรมด้ำนกำรตลำดอ่ืนๆ เช่น กำรก ำหนดรำคำ กำรจดั
จ ำหน่ำยและกำรส่งเสริมกำรตลำด 

2.4 กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลในกำรด ำเนินงำนภำยในของธุรกิจให้
ประสบควำมส ำเร็จต้องอำศยัควำมร่วมมือจำกพนักงำนทุกคนท่ีเข้ำท ำงำนในธุรกิจนั้นเพรำะ
พนกังำนจะส่งผลกระทบต่อควำมมีประสิทธิภำพของธุรกิจ วิธีกำรด ำเนินงำนดำ้นทรัพยำกรบุคคล
มีหลำยวิธี เช่น กำรฝึกอบรม กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรให้สวสัดิกำรและกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบั
พนกังำน เป็นตน้ 

ควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของทุกธุรกิจโดยมีดชันีวดัผลส ำเร็จธุรกิจ 
(Key Performance Indicator- -KPIs) ท่ีสำมำรถพิจำรณำได ้2 มิติท่ีสมดุลกนั คือ 1) มิติดำ้นกำรเงิน
(Financial perspective) 2) มิติท่ีไม่ใช่ด้ำนกำรเงิน (Non-Financial perspective) ทั้ง 2 มิติ สำมำรถ
ประเมินสภำพของกิจกำรดงัน้ีคือ ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ กระบวนกำรภำยในธุรกิจและกำรเติบโต 
(ดนยั เทียนพุฒ, 2545, น. 29; อจัฉรำ จนัทร์ฉำย, 2546, น. 46) ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จประกอบไปดว้ย 
ส่วนครองตลำด ยอดขำย อตัรำกำรเจริญเติบโตของกิจกำร ช่ือเสียง และภำพลกัษณ์ของกิจกำร 
อตัรำกำรทุนเพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้ำ อตัรำกำร
ขยำยตวัของตลำด กำรพฒันำผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง (Butscher & Laker, 2000; Deeds, DcCarolis, 
& Coombs, 1998; Pelham, 2000) 

แนวคิดสู่ควำมส ำเร็จของสินคำ้หน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นแนวคิดท่ีตอ้งกำรให้แต่
ละชุมชนมีผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ินท่ีใช้ภูมิปัญญำและวตัถุดิบของทอ้งถ่ินเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน
ให้เกิดข้ึนลดปัญหำกำรอพยพยำ้ยถ่ินไปสู่เมืองใหญ่และเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้เกิดกำรเรียนรู้ของ
ชุมชนกำรท่ีหน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สัมฤทธ์ิผลไดต้อ้งอำศยัควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย โดยแนวคิด
สู่ควำมส ำเร็จของสินค้ำหน่ึงต ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (1) กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถ่ิน           
สู่สำกล กำรพฒันำมำตรฐำนคุณภำพ-สินคำ้ให้เกิดจุดเด่นเฉพำะโดยสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและ
เป็นท่ีคำดหวงัของตลำดมีช่องทำงกำรขำยเร่ิมจำกตลำดในชุมชนสู่ตลำดเมืองและพฒันำไปยงัตลำด
ต่ำงประเทศ (2) กำรพึ่งตนเองและคิดอยำ่งสร้ำงสรรคว์ตัถุดิบหำไดง่้ำยสำมำรถท ำไดเ้องในชุมชน มี
กำรพฒันำสินคำ้อยำ่งต่อเน่ืองผลิตมีเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ำแบบกนัสร้ำงตรำสินคำ้และอำจร้ือฟ้ืนภูมิหลงั
วฒันธรรมประเพณีเฉพำะของหมู่บ้ำน เช่นสินค้ำอำหำรสูตรโบรำณสินค้ำทอลำยเฉพำะของ
ท้องถ่ินและ (3) กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์กำรสร้ำงบุคคลให้มีควำมคิดกว้ำงไกลมีควำมรู้
ควำมสำมำรถคิดอยำ่งผูป้ระกอบกำรท ำสินคำ้-ออกมำจะขำยใครศึกษำหำควำมรู้ในดำ้นท่ีท ำให้รู้
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จริงเกิด ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนตลอดจนพฒันำเทคโนโลยีเพื่อลดตน้ทุนกำรผลิตสำมำรถท ำได้
มำกข้ึนเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั (ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.), 2545, 
น. 4) 

2.5.2 ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด (Market Success)  
Gary, K. (2000, pp. 12-32) ไดท้  ำกำรศึกษำวิจยัเก่ียวกบักลยุทธ์กำรเป็นผูป้ระกอบกำร

และกำรตลำดของธุรกิจ SMEภำยใตย้คุโลกำภิวตัน์ไดอ้ธิบำยวำ่ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรตลำดเป็น
ตวับงัช้ีควำมย ัง่ยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่แสดงโดยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ยอดขำย กำร
รักษำลูกคำ้เก่ำและกำรคน้หำลูกคำ้ใหม่ เช่นเดียวกนักบั  Chang, S. H., Chen, C. H., & Ho, Y. C. 
(2012, pp. 85-93) ไดท้  ำกำรศึกษำวิจยัเร่ืองระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรตลำดของผู ้
จ  ำหน่ำยสินคำ้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ โดยผูว้ิจยัไดอ้ธิบำยว่ำอุตสำหกรรมไฮเทคมีบทบำทส ำคญั
ต่อโครงสร้ำงอุตสำหกรรมของใตห้วนั ตำมหลกัฐำนขอ้มูลกำรพฒันำด้ำนอุตสำหกกรม กบัผูน้ ำ
อุตสำหกรรมของคอมพิวเตอร์แบบพกพำ โดยกำรวิจยัคร้ังน้ีตอ้งกำรพฒันำระบบกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนทำงกำรตลำด ส ำหรับผูแ้ทนจ ำหน่ำยสินคำ้คอมพิวเตอร์แบบพกพำ ของใตห้วนั โดย
จะประเมินจำกตัวช้ีว ัดผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำนทำงกำรตลำดจ ำนนวน 19 ตัวช้ีว ัด ซ่ึง
ประกอบด้วยตวัช้ีวดัปัจจยักำรรับรู้ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรรับรู้ของลูกคำ้ ปัจจยัด้ำนกระบวนกำร
ภำยในองคก์ร นวตักรรม และปัจจยัดำ้นกำรเรียนรู้ซ่ึงตวัช้ีวดัปัจจยักำรรับรู้ดำ้นกำรเงินประกอบไป
ดว้ย ยอดขำย กำรเพิ่มข้ึนของรำยได ้กระแสเงินสด ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมพึงพอใจของ
ลูกคำ้ กำรรักษำลูกคำ้ ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ฯลฯ 

Sang Hoon Kim, Kyung Hoom Yang and Jae and Kyung Kim  (2009, pp. 149-171) 
ศึกษำวิจยัเร่ือง กำรคน้หำปัจจยัส ำเร็จท่ีส ำคญัเพื่อกำรตลำดชุมชนอย่ำงแทจ้ริง งำนวิจยัลกัษณะ
ดงักล่ำวเคยมีกำรศึกษำมำแลว้ โดยมีกำรระบุปัจจยัส ำเร็จท่ีส ำคญัสัมพนัธ์กบักำรใชก้ำรตลำดชุมชน
อยำ่งแทจ้ริง เป็นช่องทำงทำงกำรตลำด ซ่ึงกำรศึกษำในเร่ืองดงักล่ำวน้ีไดด้ ำเนินกำรตำมรูปแบบกำร
วิจัยทั้ ง 2 คร้ังท่ีผ่ำนมำเพื่อดูกำรเช่ือมต่อกันของชุมชนต่อกำรซ้ือสินค้ำ ส่ิงท่ีค้นพบ คือมี
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงองค์ประกอบของผลกำรด ำเนินงำนของชุมชนอย่ำงแทจ้ริง และจ ำนวนคร้ัง
ในควำมตั้งใจซ้ือสินคำ้ และยงัพบควำมสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบับุคลิกลกัษณะของสมำชิกในชุมชน 
และควำมตั้งใจซ้ือสินคำ้ รูปแบบของกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้กำรวิจยัท่ีเก่ียวกบั
ปัจจยัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ และกำรวดัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด จำกควำมรู้สึกของคนในชุมชน
และควำมจงรักภกัดี  ผลสรุปจำกงำนวิจยัดงักล่ำวเป็นกำรเก็บขอ้มูลจำกสมำชิกในชุมชนจ ำนวน 
292 รำย จำกชุมชนตวัแทน 9 ชุมชนท่ีท ำก ำไร กำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัวำ่ องคป์ระกอบ
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ของกำรด ำเนินงำนของชุมชน และบุคลิกลกัษณะของสมำชิกในชุมชน มีผลต่อควำมส ำเร็จทำง
กำรตลำดของชุมชน  

นอกจำกน้ี Chawla, Sudhir, Khanna, Dan and Jin Chen  (2010, pp. 1-12) ไดศึ้กษำวิจยั
เร่ืองปัจจยัส ำคญัมุ่งสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจขนำดเล็ก ของแต่ละประเทศเหมือนหรือต่ำงกนัอยำ่งไร
โดยงำนวจิยัช้ินน้ีพิจำรณำปัจจยัควำมส ำเร็จท่ีเปิดเผยโดยธุรกิจขนำดเล็กในประเทศจีน เปรียบเทียบ
กบักำรศึกษำในคร้ังก่อนท่ีด ำเนินกำรในประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศเม็กซิโก ขอ้มูลท่ีไดจ้ำก
ประเทศจีน เพื่อตรวจสอบกำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัควำมส ำเร็จท่ีส ำคญั ตลอดจนวงจรชีวิตของ
บริษทั วิกฤตกำรณ์ของปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจท่ีได้รับจำกกำรวิจยัมีควำมคล้ำยคลึงกัน
มำกกวำ่ท่ีจะแตกต่ำงกนักบักำรวิจยัคร้ังแรก โดยวกิฤตกำรณ์ปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจขนำดเล็ก
ท่ีพบในเม็กซิโก คือควำมพยำยำมทำงกำรตลำด และควำมพยำยำมทำงกำรแข่งขนั กำรศึกษำวิจยั
คร้ังน้ีพบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัในโครงสร้ำงของปัจจยั และพบควำมแตกต่ำงท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
คือควำมตอ้งกำรทำงกำรเงินและสถำนท่ีตั้งของธุรกิจขนำดเล็กในประเทศจีน ด้วยกำรขำดกำร
สนับสนุนดังกล่ำวพบว่ำวงจรชีวิตของธุรกิจมีผลกระทบท่ีส ำคญั ต่อวิกฤตกำรณ์ของปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จ โดยปัจจยัใหม่ท่ีเก่ียวกบัวิกฤตกำรณ์สู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจขนำดเล็กในประเทศจีนคือ 
ควำมเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงต่ำงจำกกำรศึกษำคร้ังก่อนในแถบอเมริกำเหนือ 

ใจมำนสั พลอยดี (2540) ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลว
ของธุรกิจชุมชนเปรียบเทียบภำพรวมและภำพยอ่ย อ ำเภอค ำเข่ือนแกว้จงัหวดัยโสธรและอ ำเภอลำน
สกำจงัหวดันครศรีธรรมรำช ซ่ึงไดศึ้กษำถึงปัจจยัต่ำงๆท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลวจำก
กำรน ำแนวทำงเลือกธุรกิจชุมชนไปปรับใชเ้ปรียบเทียบระหวำ่งภำพรวมและภำพยอ่ยซ่ึงเลือกศึกษำ
ท่ีอ ำเภอค ำเข่ือนแก้วจังหวัดยโสธรจ ำนวน  20 รำยและท่ีบ้ำนคีรีวงอ ำเภอลำนสกำจังหวัด
นครศรีธรรมรำชจ ำนวน 43 รำยรวมทั้งส้ิน 63 รำยผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจยัหลกัท่ีส ำคญัท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลวจำกกำรน ำแนวทำงเลือกดงักล่ำวไปปรับใช้ได้แก่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
ควำมเป็นผูน้ ำปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวัสมำชิกปัจจยัท่ีเก่ียวกบักำรมีปฏิสัมพนัธ์กบัภำยนอก และปัจจยั
ดำ้นกำรเงินซ่ึงส่ิงส ำคญัท่ีสุดของแนวคิดธุรกิจชุมชนนั้นก็คือ หลกัแห่งกำรพึ่งตนเองของชำวบำ้น
นอกจำกน้ีในกำรเขำ้ร่วมด ำเนินกิจกรรมยงัตอ้งไดรั้บควำมร่วมมือจำกชำวบำ้นเป็นส ำคญัอีกดว้ย
จำกกำรศึกษำกรณีท่ีประสบควำมลม้เหลวนั้น พบวำ่ปัจจยัทำงดำ้นกำรเงินถือเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำ
ให้กำรด ำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนต้องประสบกับปัญหำกำรไม่สำมำรถระดมเงินออมได้ด้วย
ชำวบำ้นท ำให้ธุรกิจตอ้งพึ่งพำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอกขณะท่ีกรณีท่ีประสบควำมส ำเร็จนั้นมีกำร
ระดมทุนจำกชำวบำ้นไดเ้ป็นส่วนใหญ่และมีแนวโนม้ท่ีชำวบำ้นจะเขำ้ร่วมมำกข้ึนท ำให้กำรด ำเนิน
กิจกรรมธุรกิจชุมชนมีควำมเขม้แข็งทำงดำ้นกำรเงิน นอกจำกน้ี รังสรรค ์ ปิติปัญญำ (2546, น. 13) 
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ซ่ึงไดศึ้กษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชนในประเทศไทยโดยผลกำรศึกษำช้ีวำ่
ทั้งปัจจยัภำยในและภำยนอกมีผลต่อกำรพฒันำหรือควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือข่ำยร่วมกนั 
ปัจจยัภำยในท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือข่ำย ประกอบดว้ย ทรัพยำกรมนุษย ์ซ่ึงท่ี
ส ำคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรของกรณีศึกษำส่วนใหญ่เป็นผูมี้พฤติกรรมดี ซ่ือสัตย ์
เสียสละ มีควำมสำมำรถ และไดรั้บกำรยอมรับจำกผูน้ ำและชำวบำ้นในชุมชน นอกจำกทรัพยำกร
มนุษย์แล้วเงินทุนก็เป็นปัจจัยภำยในท่ีส ำคัญเช่นกันปัจจัยภำยในท่ีส ำคัญอีกปัจจัยหน่ึงคือ 
กระบวนกำรจัดกำร ซ่ึงพบว่ำระบบกำรจัดกำรของธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่สมบูรณ์นัก 
นอกเหนือจำกกรรมกำรแล้วองค์ประกอบอ่ืนของกำรจดักำรไดแ้ก่ สมำชิกและพนักงำนยงัมิได้
ท ำงำนอย่ำงท่ีควรจะเป็น และประเด็นท่ีน่ำเป็นห่วง คือ กำรจดักำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ในธุรกิจชุมชน
ส่วนใหญ่ยงัไม่มีระบบเท่ำท่ีควร นอกจำกนั้นกำรศึกษำของบำงภูมิภำคไดช้ี้ว่ำ กำรจดักำรดว้ยกำร
เช่ือมโยงกนัระหว่ำงธุรกิจชุมชนท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองกนั หรือเหมือนกนัเป็นเครือข่ำยเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีท ำให้ธุรกิจชุมชนประสบควำมส ำเร็จ  ส ำหรับปัจจยัภำยนอก ปัจจยัท่ีส ำคญัไดแ้ก่ ลกัษณะ
พื้นฐำนของชุมชน (พื้นฐำนควำมคิดในกำรท ำงำนร่วมกนั ช่ือเสียงทำงวฒันธรรม ภูมิปัญญำดั้งเดิม) 
องคก์รสนบัสนุน ซ่ึงมีควำมหมำยรวมตั้งแต่ควำมสำมำรถของเจำ้หนำ้ท่ี วิธีกำรในกำรส่งเสริม และ
รูปแบบ และขนำดของกำรให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกองค์กรสนบัสนุนแลว้ คู่คำ้ก็ถือว่ำ เป็นอีก
องค์กรหน่ึงท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือข่ำย กำรศึกษำในประเด็นน้ีได้ขอ้สรุปว่ำ 
กำรมีคู่คำ้ท่ีดีโดยเฉพำะคู่คำ้รำยใหญ่ท่ีมีควำมต่อเน่ืองเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรพฒันำอยำ่งมำกแมว้ำ่
ในกำรศึกษำถึงธุรกิจชุมชนในภูมิภำคต่ำงๆ จะไม่ไดช้ี้ถึงควำมส ำคญัของฐำนะทำงกฎหมำยของ
องคก์ร แต่กำรศึกษำเร่ืองเครือข่ำยช้ีวำ่หำกกิจกำรขยำยตวัมำกข้ึนเร่ือยๆ กำรมีฐำนะเป็นนิติบุคคลท่ี
ชดัเจนมีควำมจ ำเป็น 

ดวงพร  อ่อนหวำนและคณะ(2547, น. 359-366)  ศึกษำเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภำคเหนือ กำรวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำธุรกิจชุมชนให้
ดีข้ึนมีควำมเขม้แข็งและสำมำรถเป็นเคร่ืองมือส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนได้
อย่ำงบูรณำกำรและต่อเน่ืองโดยมีประเด็นท่ีส ำคัญ 2 ประกำรคือ 1) ปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชนและหำแนวทำงในกำรพฒันำปัจจยัเหล่ำนั้นให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเอ้ือต่อ
กำรพฒันำธุรกิจชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง 2) บทบำทของธุรกิจชุมชนในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคม
ของคน และชุมชนตลอดจนแนวทำงกำรพฒันำบทบำทน้ีให้ดีและกวำ้งขวำงยิ่งข้ึนวิธีกำรวิจยัเป็น
กำรวจิยัเชิงคุณภำพโดยเป็นกรณีศึกษำจึงไดก้ ำหนดขอบเขตธุรกิจชุมชนของผูผ้ลิตเฉพำะ 3 ดำ้น คือ 
ดำ้นหตัถกรรมดำ้นแปรรูปอำหำร และดำ้นกำรปลูกผกัปลอดสำรพิษ ในพื้นท่ีจงัหวดัภำคเหนือของ
ประเทศไทยกลุ่มตวัอยำ่งของธุรกิจชุมชนจึงไดจ้ำกกำรสุ่มแบบเจำะจงอยำ่งมีขั้นตอนโดยแบ่งขนำด
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จงัหวดัตำมจ ำนวนประชำกรออกเป็น 3 ขนำด คือขนำดใหญ่สุ่มไดจ้งัหวดัเชียงใหม่ เป็นตวัแทน
ขนำดกลำงสุ่มไดจ้งัหวดัพิษณุโลก เป็นตวัแทนและขนำดเล็กสุ่มไดจ้งัหวดัล ำพูนเป็นตวัแทนแลว้
ได้สุ่มเลือกธุรกิจชุมชนผูผ้ลิตท่ีดีเด่นในแต่ละจงัหวดัตวัแทนครบทั้ง 3 ดำ้นไดก้ลุ่มตวัอย่ำงของ
ธุรกิจชุมชนของผูผ้ลิต จงัหวดัตวัแทนละ 3 ธุรกิจชุมชนรวมทั้งหมด 9 ธุรกิจชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในกำรวิจยัเป็นแบบสัมภำษณ์จ ำนวน3 ชุดคือ แบบสัมภำษณ์คณะกรรมกำรกลุ่มธุรกิจชุมชนแบบ
สัมภำษณ์เพื่อประเมินควำมพอใจสมำชิกของกลุ่มธุรกิจชุมชนและแบบสัมภำษณ์เพื่อประเมินควำม
พอใจของผูน้ ำชุมชนต่อบทบำทของกลุ่มผลกำรวิจยัพบว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ
ชุมชนในเขตภำคเหนือประกอบดว้ยปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกปัจจยัภำยในประกอบไปดว้ย 
ปัจจยัดำ้นควำมเป็นผูน้ ำดำ้นคณะกรรมกำร ดำ้นสมำชิกดำ้นผลตอบแทน ดำ้นควำมมีส่วนร่วมใน
ปัญหำ ดำ้นกำรจดักำร ดำ้นควำมรู้ใหม่ๆดำ้นแรงงำนในชุมชนดำ้นปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัภำยนอก และ
ดำ้นเงินทุนส่วนปัจจยัภำยนอกท่ีท ำให้ธุรกิจชุมชนประสบควำมส ำเร็จประกอบไปดว้ยปัจจยัดำ้น
พื้นฐำนทำงสังคม ดำ้นองคก์รภำยนอก ดำ้นท ำเลท่ีตั้ง ดำ้นคู่แข่งขนัและดำ้นส่ือมวลชน 

พรสรัญ  รุ่งเจริญกิจกุล  (2548, น. 196-198) ไดอ้ธิบำยวำ่ตวัช้ีวดัควำมส ำเร็จของธุรกิจ
ท่ีส ำคญัภำยใตก้ำรแข่งขนัแบบเศรษฐกิจยุคใหม่ประกอบดว้ย (1) กำรบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงิน 
Achieving Financial Performance ผลประกอบกำรทำงกำรเงิน คงเป็นตวัช้ีวดัท่ีส ำคญัท่ีสุด ส ำหรับ
กิจกำรท่ีแสวงหำผลก ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ เพรำะผูถื้อหุ้นตอ้งกำรผลตอบแทนสูงสุดจำกกำร
ลงทุน และกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงิน ก็เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีท ำให้กิจกำรอยูร่อดและเติบโต
ไดใ้นระยะยำว กิจกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จมกัสำมำรถท ำก ำไรไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง นัน่คือ สำมำรถ
สร้ำงรำยไดใ้ห้สูงข้ึน และควบคุมค่ำใชจ่้ำยให้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ำท่ีสุดโดยท่ียงัคงสำมำรถผลิตสินคำ้
และบริกำรท่ีลูกคำ้พอใจได ้กำรวดัควำมส ำเร็จทำงกำรเงินท่ีเป็นภำพรวมของกิจกำร มีดชันีหลำยตวั 
เช่น อตัรำก ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ก ำไรต่อหุ้น (EPS-Earnings per Share) ผลตอบแทนของ
ก ำไรต่อสินทรัพยร์วม (ROA-Return on Assets) ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE-Return on 
Equity) ก ำไรเชิงเศรษฐศำสตร์ (EVA-Economic Value Added) และมูลค่ำของกิจกำร (Corporate 
Value) ซ่ึงสะทอ้นอยู่ในรำคำหุ้น (2) กำรสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Meeting Customer 
Needs) ก ำไรของกิจกำรจะสูงหรือต ่ำ ข้ึนอยู่กบักิจกำรสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
ในระยะยำว ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ จึงเป็นปัจจยัช้ีวดัต่อควำมส ำเร็จของกิจกำร ดงันั้นแทนท่ีจะ
คิดถึงก ำไรก่อน ควรจะคิดถึงลูกคำ้ก่อน เพรำะลูกคำ้น ำมำซ่ึงผลก ำไร กิจกำรท่ีมุ่งคน้หำก ำไรเกิน
ควร โดยท่ีไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ๆ ก็จะหนีหำยไปหำคู่แข่งกนัหมด กิจกำรก็จะอยู่
ไม่ได้ กิจกำรท่ีมีอตัรำกำรเติบโตสูง จึงมกัจะมีลกัษณะเด่นในกำรให้ควำมส ำคญักบัลูกคำ้อย่ำง
สม ่ำเสมอกำรวดัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ไม่สำมำรถท ำไดช้ดัเจนเหมือนตวัเลขทำงกำรเงิน เพรำะ
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ไม่มีมำตรฐำนท่ีแน่นอน รู้ไดอ้ย่ำงไรว่ำ ลูกคำ้พอใจหรือไม่พอใจ แน่นอนเรำตอ้งไม่รอจนกระทัง่
ปรำกฎผลว่ำยอดขำยตกเพรำะลูกค้ำหนีหำย กิจกำรควรเฝ้ำดูปัจจยัส ำคญัๆ สองด้ำน คือควำม
อ่อนไหวของลูกค้ำและกำรบริกำร (Customer Sensitivity and Service) และควำมถูกกำลเวลำ 
(Timiliness)  (3) กำรสร้ำงสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ (Building Quality Products and Services) 
ภำยใตภ้ำวกำรณ์ กำรแข่งขนัท่ีรุนแรง คุณภำพของสินคำ้และบริกำรทวีควำมส ำคญัข้ึนเร่ือยๆ เพรำะ
ลูกคำ้มีควำมคำดหวงัสูง และมีทำงเลือกมำกมำย กิจกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จตอ้งหมัน่ปรับปรุง
คุณภำพในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรผลิตและบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง ตวัช้ีวดัดำ้นคุณภำพท่ีส ำคญัมี
แปดดำ้น คือลกัษณะกำรใชง้ำน (Performance) ลกัษณะพิเศษ (Feature) ควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) 
ควำมทนทำน (Durability) กำรตอบสนอง (Response) ควำมสวยงำม (Aesthetics) และช่ือเสียง 
(Reputation) และ (4) กำรส่งเสริมนวตักรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค ์Encouraging Innovation and 
Creativity) ในโลกธุรกิจสินคำ้และบริกำรท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลำ ในองค์กรและพนกังำนก็
ตอ้งหมัน่หำวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ ท่ีท ำให้ผลิตภำพและประสิทธิภำพสูงข้ึน เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูก
พฒันำข้ึนมำตลอดเวลำ 

สมใจ  รุ่งพรหม และศรัณย์  รัตนสิทธ์ิ  (2550, น. 229-234) ได้ศึกษำเร่ือง กลยุทธ์สู่
ควำมส ำเร็จของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพรจำกธรรมชำติ : กรณีผลิตภณัฑ์สมุนไพรธรรมชำติของ
หมู่บำ้นคีรีวงศ ์อ ำเภอลำนสกำ จงัหวดันครศรีธรรมรำช กำรศึกษำดงักล่ำวมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษำ
ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรท ำธุรกิจ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ กลยุทธ์ท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรจำกธรรมชำติ โดยเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative) ซ่ึงผูศึ้กษำท ำกำรเก็บ
ขอ้มูลโดยกำรสังเกตและสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-dept Interview) เจำ้ของธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์
สมุนไพร หมู่บำ้นคีรีวงศ ์จงัหวดันครศรีธรรมรำช จ ำนวน 7 ธุรกิจ และสัมภำษณ์เจำะลึกผูบ้ริโภค 
จ ำนวน 20 คน แลว้ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรวเิครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพรของหมู่บำ้นคีรีวงศ์ เร่ิมจำกตอ้งรู้ปัญหำ
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกำรท ำธุรกิจเพื่อหำวธีิวำงเป้ำหมำยทำงธุรกิจท่ีชดัเจน นอกเหนือจำกนั้นยงั
จ ำเป็นตอ้งมีเงินทุนท่ีเพียงพอ มีสถำนท่ีๆ เหมำะสมและมีควำมรู้ในเร่ืองของสมุนไพรเป็นอย่ำงดี 
ตอ้งรู้จกัคิดทดลองในกำรน ำสมุนไพรมำผลิตเป็นสินค้ำท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ และ
ผูบ้ริโภคมีควำมเช่ือถือในมำตรฐำนกำรผลิต และคุณภำพของผลิตภณัฑ์สมุนไพร ส่วนในเร่ืองของ
กำรตั้งรำคำนั้น จะตอ้งอยูใ่นเกณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และปัจจยัสนบัสนุนอีกอยำ่งท่ีท ำให้ธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรประสบควำมส ำเร็จ คือ นโยบำยของรัฐบำลท่ีส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรในเชิง
พำณิชย ์และส่งเสริมให้มีกำรใช้ยำสมุนไพรในโรงพยำบำลของรัฐ รวมทั้งกำรบรรจุยำสมุนไพร
บำงประเภทเขำ้ไปอยูใ่นบญัชียำหลกั ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์
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สมุนไพรให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึน และผลจำกกำรตอบแบบสัมภำษณ์ของ
ผูบ้ริโภค พบวำ่ สำเหตุท่ีเขำ้มำเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรของหมู่บำ้นคีรีวงศเ์พรำะรำคำถูก สินคำ้
มีคุณภำพ ผูท่ี้แนะน ำให้มำซ้ือผลิตภณัฑข์องหมู่บำ้นคีรีวงศ ์คือ เพื่อนและญำติพี่นอ้ง ส่ือท่ีดึงดูดให้
เลือกซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพร คือกำรบอกต่อโดยบุคคล แผน่พบัและใบปลิว ส่ือท่ีเลือกมีส่วนช่วยได้
มำกในกำรตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพรจำกธรรมชำติ และส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ไปใช้เอง นอกจำกน้ีกฤษติกำ คงสมพงษ์ (2552, น. 142-143) ได้ศึกษำเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของธุรกิจขนำดย่อม โดยไดอ้ธิบำยว่ำแนวคิดในกำรท ำกำรตลำดท่ีส ำคญัและจ ำเป็น
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ ดงัน้ี (1) ปัจจยัดำ้นกำรเงิน เป็นปัจจยัเก่ียวกบักำรแสวงหำเงินทุนและสร้ำง
ผลก ำไร ธุรกิจใดก็ตำมท่ีไม่ไดท้  ำกำรบำ้นเร่ืองดงักล่ำว โอกำสท่ีจะท ำให้ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จ
นั้น น่ำจะเป็นเร่ืองยำก ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรและนกักำรตลำดจะตอ้งมีแผนดำ้นกำรเงินไวร้องรับ
อยู่ตลอดเวลำ ซ่ึงแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือเงินทุน และยอดขำยผลิตภัณฑ์  (2) ปัจจัยด้ำน
กระบวนกำรผลิต เช่ือว่ำนักกำรตลำดและผู ้ประกอบกำรส่วนใหญ่ทรำบดีว่ำ Product นั้ นมี
ควำมส ำคญัต่อควำมอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้น ธุรกิจจ ำเป็นต้องสร้ำงแนวคิดในกำรพฒันำและ
ปรับปรุงกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งให้กบัธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่ำงๆ คือ ลดขอ้ผิดพลำดและลดควำมเสียหำยในกำรผลิตลดเวลำ
กำรท ำงำน และ เพิ่มคุณภำพ (3) ปัจจยัดำ้นผูบ้ริโภค ลูกคำ้ถือวำ่ เป็นปัจจยัส ำคญัมำกส ำหรับธุรกิจ
ในปัจจุบนัหำกต้องกำรประสบควำมส ำเร็จและสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้ตำมเป้ำท่ีก ำหนดไว ้
ผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้งก ำหนดกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคอย่ำงรัดกุม โดยเฉพำะในช่วงท่ี
ลูกคำ้นั้นมีพฤติกรรมท่ีหลำกหลำยและมีทำงเลือกมำกข้ึน กำรท ำงำนจึงตอ้งใหค้วำมส ำคญักบัเร่ือง
ต่อไปน้ีคือกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร (4) ปัจจยัดำ้นบุคลำกร แมว้่ำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำงำนมำกข้ึน แต่บุคลำกรยงัมี
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร โดยเฉพำะองค์กรท่ีเคร่ืองจักรจะเข้ำมำมีบทบำทใน
อุตสำหกรรม ก็ยงัตอ้งใช้ก ำลงัคนเพื่อควบคุมและท ำงำนร่วมกบัเคร่ืองจกัร ดงันั้นจ ำเป็นตอ้งให้
ควำมส ำคญักบักำรบริหำรและจดักำรบุคลำกรให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั คือกำรพฒันำ
บุคลำกรกำรบริหำรและจดักำรดำ้นบุคลำกรเพรำะฉะนั้นสรุปไดว้่ำ ทั้งปัจจยัเก่ียวกบักำรเงิน กำร
ผลิต ผูบ้ริโภค และบุคลำกร ถือว่ำมีควำมส ำคญัต่อควำมอยู่รอดในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั แต่ไม่ใช่
เฉพำะ 4 ปัจจยัเท่ำนั้นท่ีนกักำรตลำดและผูป้ระกอบกำรตอ้งศึกษำ เพรำะยงัมีควำมรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน
แลว้เป็นประโยชน์ต่อควำมอยูร่อดของธุรกิจ โอกำสจึงเป็นของผูท่ี้ไม่หยดุอยูก่บัท่ีเท่ำนั้น 

กล่ำวโดยสรุปมีผูว้ิจ ัยได้ศึกษำวิจัยเก่ียวกับกับควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด (Market 
Success) ซ่ึงไดส้รุปไวใ้นตำรำงท่ี 2.11 
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ตารางที ่2.11  ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักบัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด (Market Success) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 
Gary, K., (2000) กลยทุธ์การเป็น

ผูป้ระกอบการ
และการตลาด
ของธุรกิจ SME
ภายใตย้คุโลกาภิ
วตัน์ 

ผลการด าเนินงานดา้นการตลาดเป็นตวับงัช้ีความย ัง่ยนื
ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่แสดงโดยส่วนแบ่งทาง
การตลาด ยอดขาย การรักษาลูกคา้เก่าและการคน้หา
ลูกคา้ใหม่ 

Chang, S. H., 
Chen, C. H., & 
Ho, Y. C., 
(2012) 

ระบบการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานทาง
การตลาดของผู ้
จ  าหน่ายสินคา้
คอมพิวเตอร์แบบ
พกพำ 

การประเมินตวัช้ีวดัผลส าเร็จจากการด าเนินงานทาง
การตลาดมีจ านวน 19 ตวัช้ีวดั ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดั
ปัจจยัการรับรู้ดา้นการเงิน ดา้นการรับรู้ของลูกคา้ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร นวตักรรม และปัจจยั
ดา้นการเรียนรู้ซ่ึงตวัช้ีวดัปัจจยัการรับรู้ดา้นการเงิน
ประกอบไปดว้ย ยอดขาย การเพิ่มข้ึนของรายได ้กระแส
เงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ การรักษาลูกคา้ ส่วนแบ่งทางการตลาด ฯลฯ 

Sang Hoon Kim, 
Kyung Hoom 
Yang and Jae 
and Kyung Kim, 
(2009) 

การคน้หาปัจจยั
ส าเร็จท่ีส าคญั
เพื่อการตลาด
ชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง 

พบวา่องคป์ระกอบของการด าเนินงานของชุมชน และ
บุคลิกลกัษณะของสมาชิกในชุมชน มีผลต่อความส าเร็จ
ทางการตลาดของชุมชน 

Chawla, Sudhir, 
Khanna, Dan and 
Jin Chen, (2010) 

ปัจจยัส าคญัมุ่งสู่
ความส าเร็จของ
ธุรกิจขนาดเล็ก 
ของแต่ละ
ประเทศเหมือน
หรือต่างกนั
อยา่งไร 

พบว่ามีความแตกต่างกนัในโครงสร้างของปัจจยั และ
พบความแตกต่างท่ีส าคัญท่ี เก่ียวข้องกัน คือความ
ตอ้งการทางการเงินและสถานท่ีตั้งของธุรกิจขนาดเล็ก
ในประเทศจีน ดว้ยการขาดการสนบัสนุนดงักล่าวพบวา่
วงจรชีวิตของธุรกิจมีผลกระทบท่ีส าคญั ต่อวิกฤตการณ์
ของปัจจัย สู่ความส าเ ร็จ  โดยปัจจัยใหม่ท่ี เ ก่ียวกับ
วกิฤตการณ์สู่ความส าเร็จของธุรกิจ 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 

  ขนาดเล็กในประเทศจีนคือ ความเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงต่างจาก
การศึกษาคร้ังก่อนในแถบอเมริกาเหนือ 

ใจมำนสั  
พลอยดี (2540) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จและ
ควำมลม้เหลว
ของธุรกิจชุมชน
เปรียบเทียบ
ภำพรวมและภำพ
ยอ่ย อ ำเภอค ำ
เข่ือนแกว้จงัหวดั
ยโสธรและอ ำเภอ
ลำนสกำจงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 

พบว่ำปัจจยัหลักท่ีส ำคัญท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จและควำม
ลม้เหลวไดแ้ก่ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัควำมเป็นผูน้ ำปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
ตวัสมำชิกปัจจยัท่ีเก่ียวกบักำรมีปฏิสัมพนัธ์กบัภำยนอกและ
ปัจจยัดำ้นกำรเงินซ่ึงส่ิงส ำคญัท่ีสุดของแนวคิดธุรกิจชุมชน
นั้นก็คือหลกัแห่งกำรพึ่ งตนเองของชำวบำ้นนอกจำกน้ีใน
กำรเข้ำร่วมด ำเนินกิจกรรมยงัต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
ชำวบำ้นเป็นส ำคญัอีกดว้ยจำกกำรศึกษำกรณีท่ีประสบควำม
ลม้เหลวนั้นพบวำ่ปัจจยัทำงดำ้นกำรเงินถือเป็นปัจจยัส ำคญั
ท่ีท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนต้องประสบกับ
ปัญหำกำรไม่สำมำรถระดมเงินออมได้ด้วยชำวบำ้นท ำให้
ธุรกิจต้องพึ่ งพำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอกขณะท่ีกรณีท่ี
ประสบควำมส ำเร็จนั้นมีกำรระดมทุนจำกชำวบำ้นได้เป็น
ส่วนใหญ่และมีแนวโน้มท่ีชำวบำ้นจะเขำ้ร่วมมำกข้ึนท ำให้
กำรด ำเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็งทำงด้ำน
กำรเงิน 

รังสรรค ์ ปิติ
ปัญญำ (2546) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจชุมชนใน
ประเทศไทย 

ปัจจยัภำยในท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชน/เครือข่ำย 
ประกอบด้วย ทรัพยำกรมนุษย ์เงินทุนกระบวนกำรจดักำร
ส่วนปัจจยัภำยนอก ปัจจยัท่ีส ำคญัไดแ้ก่ ลกัษณะพื้นฐำนของ
ชุมชน (พื้นฐำนควำมคิดในกำรท ำงำนร่วมกนั ช่ือเสียงทำง
วฒันธรรม ภูมิปัญญำดั้งเดิม) องคก์รสนบัสนุน คู่คำ้ก็ถือว่ำ 
เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชน/
เครือข่ำย 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 

ดวงพร 
อ่อนหวำน
และคณะ 
(2547) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจชุมชนใน
เขตภำคเหนือ 

พบวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจชุมชนในเขตภำคเหนือ
ประกอบด้วยปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกปัจจัยภำยใน
ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดำ้นควำมเป็นผูน้ ำดำ้นคณะกรรมกำร ดำ้น
สมำชิกดำ้นผลตอบแทน ดำ้นควำมมีส่วนร่วมในปัญหำ ดำ้นกำร
จดักำร ดำ้นควำมรู้ใหม่ๆดำ้นแรงงำนในชุมชน ดำ้นปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีกบัภำยนอก และด้ำนเงินทุนส่วนปัจจยัภำยนอกท่ีท ำให้ธุรกิจ
ชุมชนประสบควำมส ำเร็จประกอบไปดว้ยปัจจยัดำ้นพื้นฐำนทำง
สังคม ดำ้นองคก์รภำยนอก ดำ้นท ำเลท่ีตั้ง ดำ้นคู่แข่งขนัและดำ้น
ส่ือมวลชน 

พรสรัญ          
รุ่งเจริญกิจ
กุล (2548) 

ตวัช้ีวดั
ควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจ 

ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จของธุรกิจท่ีส ำคัญภำยใต้กำรแข่งขันแบบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ประกอบดว้ย (1) กำรบรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงิน 
(2) กำรสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (3) กำรสร้ำงสินคำ้และ
บริกำรท่ีมีคุณภำพ และ(4) กำรส่งเสริมนวตักรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

สมใจ   
รุ่งพรหม 
และศรัณย ์  
รัตนสิทธ์ิ 
(2550) 

กลยทุธ์สู่
ควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจผลิตภณัฑ์
สมุนไพรจำก
ธรรมชำติ : กรณี
ผลิตภณัฑ์
สมุนไพร
ธรรมชำติของ
หมู่บำ้นคีรีวงศ ์
อ ำเภอลำนสกำ 
จงัหวดันครศรี 
ธรรมรำช 

พบว่ำ กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จของธุรกิจผลิตภณัฑ์สมุนไพรของ
หมู่บำ้นคีรีวงศ์ เร่ิมจำกตอ้งรู้ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกำร
ท ำธุรกิจส่วนในเร่ืองของกำรตั้งรำคำนั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ผูบ้ริโภคยอมรับได้ และปัจจยัสนับสนุนอีกอย่ำงท่ีท ำให้ธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรประสบควำมส ำเร็จ คือ นโยบำยของรัฐบำลท่ี
ส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรในเชิงพำณิชย ์และส่งเสริมให้มีกำรใช้
ยำสมุนไพรในโรงพยำบำลของรัฐ รวมทั้งกำรบรรจุยำสมุนไพร
บำงประเภทเข้ำไปอยู่ในบัญชียำหลัก ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในเร่ืองของผลิตภณัฑ์สมุนไพรให้กบัผูบ้ริโภคเพื่อ
สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึน และผลจำกกำรตอบแบบสัมภำษณ์
ของผูบ้ริโภค พบว่ำ สำเหตุท่ีเขำ้มำเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ของหมู่บำ้นคีรีวงศ์เพรำะรำคำถูก สินคำ้มีคุณภำพ ผูท่ี้แนะน ำให้
มำซ้ือผลิตภณัฑข์องหมู่บำ้นคีรีวงศ ์คือ เพื่อนและญำติพี่นอ้ง  
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ตารางที ่2.11  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา หัวข้อการศึกษา ข้อค้นพบ 

  สิอท่ีดึงดูดให้เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์สมุนไพร คือ
กำรบอกต่อโดยบุคคล แผ่นพบัและใบปลิว 
ส่ือท่ีเลือกมีส่วนช่วยได้มำกในกำรตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำกธรรมชำติ และ
ส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภณัฑส์มุนไพรไปใชเ้อง 

กฤษติกำ   
คงสมพงษ ์
(2552) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จ
ของธุรกิจขนำดยอ่ม 

พบวำ่ปัจจยัเก่ียวกบักำรเงิน กำรผลิต ผูบ้ริโภค 
และบุคลำกร ถือว่ำมีควำมส ำคัญต่อควำม
ควำมส ำ เ ร็จ  และอยู่รอดในสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัของธุรกิจ 
 

 
ดังนั้นผูว้ิจ ัยจึงได้พฒันำสมมติฐำนกำรวิจัย ในปัจจยัท่ีเก่ียวกับหลักและแนวคิดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดตำมกรอบแนวคิดต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5  กำรพฒันำสมมติฐำนกำรวิจยัตำมกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด 

ควำมส ำเร็จทำง
กำรตลำด H.4 (+) 

-อิทธิพลของกำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค ์ 
-ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
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2.6 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
เม่ือน ำตวัแปรทั้งหมดมำสรุปเป็นกรอบแนวคิดกำรวจิยัไดด้งัภำพ 2.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6  กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

กลุ่มสินค้า
สร้างสรรค์ 
-กลุ่ม
สินคา้
บริโภค 
-กลุ่ม
สินคา้
อุปโภค 

คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 
 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
กำรฝึกอบรมดำ้นธุรกิจ 
 
ประสบกำรณ์ดำ้นธุรกิจ 
 

แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 

ควำมเป็นเอกลกัษณ์ 
 
ควำมยำกต่อกำร
ลอกเลียนแบบ 

ขำยไดร้ำคำ 
 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

เทคโนโลย ี
 
ควำมตอ้งกำรสินคำ้ 
 
กำรท่องเท่ียว 
 

ความส าเร็จทาง
การตลาด 

ยอดขำย 
 
กำรขยำยสำย
ผลิตภณัฑ์ 

 
จ ำนวนผูแ้ทน
จ ำหน่ำย 
 
ควำมสำมำรถ
ในกำรรักษำ
ลูกคำ้ 
 
กำรเพิ่มข้ึน
ของลูกคำ้ใหม่ 
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2.7 บทสรุป 

ในกำรศึกษำวิจยัในบทท่ี 2 ซ่ึงมีเน้ือหำเก่ียวกบั กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
แบ่งเน้ือหำส ำคญัๆ ในกำรศึกษำออกเป็น 5 ตอนตำมรำยละเอียดดังต่อไปน้ี (1) หลัก/แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) (2) หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative Economy) (3) หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (4) หลกั/แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบกำร และ (5) หลกั/แนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกับควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด  (Market success) ซ่ึงผูว้ิจ ัยพฒันำรูปแบบควำมสัมพนัธ์
โครงสร้ำงเชิงสำเหตุของกำรใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) จำกแนวคิดของ 
United Nation (2010) UNESCO (2005) และ  Howkins  (2002)  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
จำกแนวคิดของ United Nation (2010) ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำดของสินคำ้หน่ึงต ำบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดำว ในประเทศไทย จำกแนวคิดพื้นฐำนของ Gary, K. (2000) โดยจ ำแนก
ตำมกลุ่มสินคำ้สร้ำงสรรค ์
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทยเพื่อให้งานวิจยัมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การ
ก าหนดประชากร และตวัอยา่ง 2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4) การ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงการวิจยัน้ีผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และ 5) 

สรุปวธีิการด าเนินการวจิยั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชำกร และกำรสุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ

การคดัสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ของประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 
1,629 ราย จ าแนกเป็นผูป้ระกอบการฯ ในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 143 ราย ภาคเหนือมีจ านวน 
292 ราย ภาคกลางมีจ านวน 430 ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 521 ราย และภาคใต้มี
จ  านวน 243 ราย ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 และจ ำนวนผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาวจ ำแนกตำมจงัหวดัแสดงในตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที่ 3.1 ขนาดประชากร (จ านวนผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการคดั
สรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์  (OTOP) ระดบั 5 ดาวของประเทศไทย) จ าแนกตามกลุ่มสินคา้และ
ภูมิภาค 
 

กลุ่ม 
สินคา้ 

ภูมิภาค 
รวม 

กรุงเทพมหำนคร เหนือ กลำง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต ้
สินคา้บริโภค  39 133 240 171 126 709 
สินคา้อุปโภค  104 159 190 350 117 920 

รวม 143 292 430 521 243 1,629 
ทีม่ำ:  www.thaitambon.com (2556, February) 
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ตารางที ่3.2  จ านวนผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว จ าแนกตาม
กลุ่มสินคา้ ภูมิภาค และจงัหวดั  
 
ล าดบั 
ท่ี 

จงัหวดั 
กลุ่มสินคา้ 

รวม 
ล าดบั 
ท่ี 

จงัหวดั 
กลุ่มสินคา้ 

รวม 
บริโภค อุปโภค บริโภค อุปโภค 

กรุงเทพมหำนคร 39 104 143      
ภำคเหนือ         
1 ก าแพงเพชร 6 4 10 10 เพชรบูรณ์ 4 5 9 
2 ตาก 5 11 16 11 แพร่ 2 12 14 
3 นครสวรรค ์ 8 2 10 12 แม่ฮ่องสอน 6 5 11 
4 น่าน 2 10 12 13 ล าปาง 6 11 17 
5 พิจิตร 7 6 13 14 ล าพนู 7 22 29 
6 พิษณุโลก 3 4 7 15 สุโขทยั 1 15 16 
7 พะเยา 7 4 11 16 อุตรดิตถ ์ 7 15 22 
8 เชียงใหม่ 15 20 35 17 อุทยัธานี 2 6 8 
9 เชียงราย 45 7 52  รวม 133 159 292 
ภำคกลำง         
1 กาญจนบุรี 11 18 29 14 เพชรบุรี  16 7 23 
2 จนัทบุรี 8 20 28 15 ลพบุรี 7 20 27 
3 ฉะเชิงเทรา 15 4 19 16 ราชบุรี 38 6 44 
4 ชลบุรี 8 16 24 17 ระยอง 6 1 7 
5 ชยันาท  2 0 2 18 สมุทรปราการ 11 4 15 
6 ตราด 12 6 18 19 สมุทรสงคราม 17 2 19 
7 นครนายก 7 6 13 20 สมุทรสาคร 7 7 14 
8 นครปฐม 23 10 33 21 สระบุรี 3 1 4 
9 นนทบุรี 6 14 20 22 สระแกว้ 6 2 8 
10 ปทุมธานี 3 11 14 23 สิงห์บุรี 6 1 7 
11 ปราจีนบุรี 4 6 10 24 สุพรรณบุรี 8 14 22 
12 ประจวบคีรีขนัธ์ 9 4 13 25 อ่างทอง 4 2 6 
13 พระนครศรีอยธุยา 3 8 11  รวม 240 190 430 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ        
1 กาฬสินธ์ุ 3 13 16 11 มหาสารคาม 4 27 31 
2 ขอนแก่น 9 15 24 12 มุกดาหาร 0 7 7 
3 ชยัภูมิ 6 26 32 13 สกลนคร 10 11 21 
4 นครพนม 4 7 11 14 หนองคาย 2 1 3 
5 นครราชสีมา 24 30 54 15 หนองบวัล าภู 9 14 23 
6 บึงกาฬ 0 3 3 16 ศรีสะเกษ 13 13 26 
7 บุรีรัมย ์ 7 17 24 17 สุรินทร์ 7 73 80 
8 เลย 5 4 9 18 อุดรธานี 19 23 42 
9 ยโสธร 7 2 9 19 อ านาจเจริญ 16 22 38 
10 ร้อยเอด็ 6 8 14 20 อุบลราชธานี  20 34 54 

      รวม 171 350 521 
ล าดบั 
ท่ี 

จงัหวดั 
กลุ่มสินคา้ 

รวม 
ล าดบั 
ท่ี 

จงัหวดั 
กลุ่มสินคา้ 

รวม 
บริโภค อุปโภค บริโภค อุปโภค 

ภำคใต้         
1 กระบ่ี 6 8 14 8 พทัลุง 35 9 44 
2 ชุมพร 9 2 11 9 ภูเก็ต 4 10 14 
3 ตรัง 10 5 15 10 ระนอง 2 0 2 
4 นครศรีธรรมราช 19 18 37 11 ยะลา 10 15 25 
5 นราธิวาส 4 14 18 12 สงขลา 8 12 20 
6 ปัตตานี 5 7 12 13 สตูล 3 5 8 
7 พงังา 6 9 15 14 สุราษฏร์ธานี 5 3 8 
      รวม 126 117 243 

 
หมำยเหตุ.     สินคา้บริโภค เช่น อาหาร และเคร่ืองด่ืม 
 สินคา้อุปโภค เช่น ผา้ เคร่ืองแต่งกาย ของใชแ้ละเคร่ืองประดบัตกแต่ง สมุนไพรท่ีไม่ใช่

อาหารและยา และ ศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก 
ทีม่ำ:  www.thaitambon.com (2556, February) 
 

3.1.2 ตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 
3.1.2.1 เกณฑก์ารพิจารณาขนาดตวัอยา่ง 
การวิจยัน้ี ใชว้ิธีวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติแบบหลายตวัแปรซ่ึงมีความยุง่ยากซบัซอ้น และ

มีขอ้จ ากดัหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขนาดตวัอยา่งตอ้งเหมาะสม ดงันั้น เพื่อใหข้นาดตวัอยา่ง
ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการคดัสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
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ระดบั 5 ดาว สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา
ตามเกณฑท่ี์นกัวจิยัต่างๆ เสนอแนะไว ้ดงัต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ซ่ึงประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) จึงต้องใช้ตวัอย่างท่ีมี
ขนาดใหญ่ ถา้ตวัอยา่งท่ีใชมี้ขนาดต ่ากวา่ 100 หน่วย จะพบวา่โอกาสท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานในการ
ทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) มีมาก เพราะค่าสถิติไค-สแควร์มีแนวโน้มท่ีจะมีค่าสูง 
อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะเร่ืองขนาดของหน่วยตวัอย่างว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกับจ านวน
พารามิเตอร์ (สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ) ท่ี ตอ้งการประมาณค่า ถา้พารามิเตอร์มีจ านวนมาก
ควรจะตอ้งมีขนาดตวัอยา่งเพิ่มมากข้ึนดว้ยโดยใชก้ฏง่ายๆ วา่อตัราส่วนระหวา่งขนาดตวัอยา่ง และ
จ านวนพารามิเตอร์ควรเป็น 20 ต่อ 1 (Grace, 2008; Lindeman, Merenda, &  Gold, 1980; Zhu, 
Walter, Roseenbaum, Russell  &  Raina, 2006) จากเง่ือนไขขา้งตน้ดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถก าหนด
ขนาดตวัอย่างได้จากพารามิเตอร์ หรือตัวแปรอิสระท่ีศึกษา ในท่ีน้ี ตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องมี
จ านวน 15 ตวัแปร ดงันั้นขนาดตวัอยา่งจึงควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 300 หน่วยตวัอยา่ง 

เกณฑ์ขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การก าหนดขนาดตวัอย่างในการวิเคราะห์ตวัแบบ
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) ซ่ึงมีการก าหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทาง
ของการวิเคราะห์ตวัแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นท่ี Bollen (1989  อา้งถึงในนงลกัษณ์ วิรัช
ชัย, 2542)  เสนอแนะในเร่ืองขนาดตัวอย่างว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกับจ านวนพารามิเตอร์ 
(สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ) ท่ีตอ้งการประมาณค่า กล่าวคือ ถา้พารามิเตอร์มีจ านวนมาก ขนาด
ตวัอยา่งก็ตอ้งมีค่าเพิ่มมากข้ึนดว้ย ดงันั้น จึงควรก าหนดขนาดตวัอยา่งดว้ยอตัราส่วนระหวา่งหน่วย
ตวัอยา่งและจ านวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรอิสระ โดยขนาดตวัอยา่งจะมีค่าอยา่งนอ้ย 5–10 เท่าของ
จ านวนตวับ่งช้ี หรือ 10–20  เท่าของจ านวนพารามิเตอร์ (Hair , 2010) นอกจากน้ี หากตวัแบบเป็น
การวิเคราะห์ด้วยตวัแปรสังเกตได้ (Observable Variable) อย่างเดียว ขนาดตัวอย่างควรจะเป็น      
15–20  เท่าของตัวแปรสังเกตได้  (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2547)  เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการ
วิเคราะห์ดว้ยตวัแปรสังเกตไดท้ั้งหมด และมีจ านวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าจ านวน 15 
ตวั ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งผูป้ระกอบการฯ  จึงควรมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 300 หน่วยตวัอยา่ง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัเกณฑท่ี์กล่าวถึงขา้งตน้ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสุ่มตวัอยา่งขนาด 322 ราย (ดูรายละเอียดท่ีจะกล่าวถึงต่อไป) จึง
นับว่าเพียงพอและสอดคล้องตามเกณฑ์ขา้งตน้ส าหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีภาวะ
น่าจะเป็นสูงสุด (ML) ส าหรับการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test) และส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามตวัแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM)  
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3.1.2.2 แผนการสุ่มตวัอยา่งและขนาดตวัอยา่ง 
เพื่อให้ได้ตวัอย่างท่ีเหมาะสมอนัประกอบด้วย ผูป้ระกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการคดัสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบัประเทศระดบั 5 ดาว ทั้งท่ีเป็น
สินคา้ในกลุ่มสินคา้บริโภค (สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม) และกลุ่มสินคา้อุปโภค (ผา้ เคร่ือง
แต่งกาย ของใช้และเคร่ืองประดบัตกแต่ง สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยา ศิลปะประดิษฐ์และของท่ี
ระลึก) จากภูมิภาคต่างๆ ทั้ ง 5 ภู มิภาค ได้แก่  กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงเลือกวิธี สุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ  (Stratified        
random sampling) โดยใหก้ลุ่มสินคา้ และภูมิภาค เป็นชั้นภูมิ ในท่ีน้ีจึงมีชั้นภูมิทั้งส้ิน 10 ชั้นภูมิ 

จากขนาดประชากรท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.1 ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดจ้ดัสรรขนาดตวัอยา่ง (322 
หน่วยตัวอย่าง) ออกตามชั้นภูมิ (กลุ่มสินค้าฯ และภูมิภาค) ให้เป็นสัดส่วนกับขนาดประชากร 
(Proportional – to – size Allocation) ในแต่ละชั้นภูมิ ดงัน้ี 
 
 (1) การจดัสรรขนาดตวัอยา่งตามภูมิภาค ค านวณได ้ดงัน้ี 

ภูมิภาค ขนาดประชากร ขนาดตวัอยา่ง 

กรุงเทพมหานคร 143  143322 1629  = 28.27  28 

ภาคเหนือ 292  292322 1629  = 57.72  58 

ภาคกลาง 430  430322 1629  = 85.00  85 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 521  521322 1629  = 102.98  103 

ภาคใต ้ 243  243322 1629  = 48.03  48 

รวม 1,629 322 
 

(2) การจดัสรรขนาดตวัอยา่งตามกลุ่มสินคา้ในแต่ละภูมิภาค 
ในกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บ

การคดัสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดับประเทศระดับ 5 ดาว ขนาด 28 ราย แบ่งเป็น
ผูป้ระกอบการฯ ในกลุ่มสินคา้บริโภค (สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม) และกลุ่มสินคา้อุปโภค 
(ผา้ เคร่ืองแต่งกาย ของใช้และเคร่ืองประดบัตกแต่ง สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยา ศิลปะประดิษฐ์
และของท่ีระลึก) ใหเ้ป็นสัดส่วนตามขนาด (Proportional – to – size Allocation) ได ้ดงัน้ี 
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 ขนาดตวัอยา่งผูป้ระกอบการฯ ในกลุ่มสินคา้บริโภค =  3928 143  = 7.64  8 

 ขนาดตวัอยา่งผูป้ระกอบการฯ ในกลุ่มสินคา้อุปโภค =  10428 143  = 20.36  20 
 

ในภูมิภาคอ่ืนๆ อีก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต ้ขนาดตวัอย่างของผูป้ระกอบการฯ จ าแนกตามกลุ่มสินคา้ ก็สามารถค านวณได้ในท านอง
เดียวกนั ท าใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งแสดงไวใ้นตารางท่ี 3.3  
 
ตำรำงที่ 3.3  ขนาดตวัอยา่งผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการคดัสรรให้เป็น
สุดยอดผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาวของประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้และภูมิภาค 
 

กลุ่ม 
สินคา้ 

ภูมิภาค 
รวม 

กรุงเทพมหำนคร เหนือ กลำง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต ้
สินคา้บริโภค  8 26 47 34 25 140 
สินคา้อุปโภค  20 32 38 69 23 182 

รวม 28 58 85 103 48 322 
 
3.1.2.3 การท างานสนาม 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลในงานมหกรรมของขวญัและสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

ในระหวา่งวนัท่ี 10–18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ท่ีเมือง
ทองธานี กรุงเทพมหานคร ท าให้มีผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 5 ดาว ทั้ง
ประเทศมารวมกนั จึงถือเป็นโอกาสดีท่ีไดเ้ก็บขอ้มูล และใชง้าน OTOP เป็นท่ีท างานภาคสนาม 
 
3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย (Instrument) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัอิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อ
ความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย
ซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด เพื่อจ ากดัประเด็นค าตอบใหอ้ยูใ่นขอบเขตของการศึกษา โดยใชร้ะดบัคะแนน 
ตั้งแต่ 1-5 (Rating Scale) ซ่ึงรายละเอียดของการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ประกอบดว้ย 1) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 2) รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยมี
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รายละเอียดของแต่ละตอนดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถามตามขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและ
โครงสร้างของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการ ในกรณีตวัแปรท่ีมีผูท้  าการพฒันา
เคร่ืองมือวดัและทดลองมาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้ความในเคร่ืองมือนั้นมาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะกบั
เน้ือหาและตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บการคดัสรรระดบั 5 ดาวในประเทศไทย จากนั้นน าผลการตอบแบบสอบถามท่ี
ไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ตามสูตร ดงัน้ี 
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 เม่ือ  
   = ค่าความเช่ือถือได ้
 k  = จ านวนขอ้ 
 iV  = ค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
 tV  = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ้ 
 

โดยแบบสอบถามตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ (Cronbach, 1990 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 

สรุปขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนประกอบดว้ย 
ขั้นตอนท่ี 1) ทบทวนวรรณกรรมท่ี เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการและ
โครงสร้างของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ขั้นตอนท่ี 2) สร้างค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการ และ3) 
ขั้นตอนสุดทา้ยคือน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีเป็นตวัอยา่ง 
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3.2.2 รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ผูว้จิยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนประกอบดว้ย 

ตอนท่ี1 การประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 17 
ขอ้ มีวตัถุประสงคท่ี์จะวดัตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 4 ตวั ไดแ้ก่ (1) ความมีเอกลกัษณ์มีค าถามใชว้ดั
จ านวน 7 ขอ้ (2) ความยากต่อการลอกเลียนแบบ มีค าถามใชว้ดัจ านวน 3 ขอ้ (3) ขายไดร้าคา มีค าถาม
ใชว้ดัจ านวน 2 ขอ้ (4) วฒันธรรม มีค าถามใชว้ดัจ านวน 5 ขอ้ 

ส าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนน้ีจะเป็นไปในลกัษณะการก าหนดระดบัมาตรา
ส่วนให้เป็นค่าน ้ าหนักตวัเลขตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดค่าของ
คะแนนในแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น.74) จากระดบั
ท่ี 1 ถึง 5 โดยหากขอ้ความตรงกบัการปฏิบติัของผูป้ระกอบการน้อยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
คะแนนและหากข้อความตรงกับการปฏิบัติของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
คะแนน ดงัน้ี 

มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
มีการปฏิบติัมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
มีการปฏิบติัปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
มีการปฏิบติันอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัคะแนนผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของระดับความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีการปฏิบติัต่อการประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น. 75) ดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 3.4 เกณฑ์การแปลความหมายระดับความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีการปฏิบติัต่อการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

ค่ำคะแนนเฉลีย่ ควำมหมำย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง4.50 - 5.00 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง3.50 - 4.49 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง2.50 - 3.49 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.50 - 2.49 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.00 - 1.49 มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี2 ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบด้วยขอ้ค าถามจ านวน13 ขอ้มี
วตัถุประสงคท่ี์จะวดัตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 3 ตวั ไดแ้ก่ (1) เทคโนโลยีมีค  าถามใชว้ดัจ านวน 7 ขอ้ 
(2) ความตอ้งการสินคา้ มีค าถามใชว้ดัจ านวน 2 ขอ้ (3) การท่องเท่ียว มีค าถามใชว้ดัจ านวน 4 ขอ้ 

ส าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนน้ีจะเป็นไปในลกัษณะการก าหนดระดบัมาตรา
ส่วนให้เป็นค่าน ้ าหนักตวัเลขตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดค่าของ
คะแนนในแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น.74) จากระดบั
ท่ี 1 ถึง 5 โดยหากขอ้ความตรงกบัการปฏิบติัของผูป้ระกอบการน้อยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
คะแนนและหากข้อความตรงกับการปฏิบัติของผูป้ระกอบการมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
คะแนน ดงัน้ี 

มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
มีการปฏิบติัมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
มีการปฏิบติัปานกลาง  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
มีการปฏิบติันอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีการด าเนินกิจกรรมท่ีอาศยัปัจจยั
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น. 75) ดงัน้ี 
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ตำรำงที่ 3.5 เกณฑ์การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีการด าเนินกิจกรรมท่ี
อาศยัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

ค่ำคะแนนเฉลีย่ ควำมหมำย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง4.50 - 5.00 มีการขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง3.50 - 4.49 มีการขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง2.50 - 3.49 มีการขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.50 - 2.49 มีการขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.00 - 1.49 มีการขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choice) จ านวน 3 ขอ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะส่วน
บุคคลมีค าถามใชว้ดัจ านวน 2 ขอ้ (2) การฝึกอบรมดา้นธุรกิจ และ (3) ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 

ตอนท่ี 4 ความส าเร็จทางการตลาดประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ มีวตัถุประสงคท่ี์
จะวดัตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 5 ตวั ไดแ้ก่ (1) ยอดขาย มีค าถามใชว้ดัจ านวน1 ขอ้ (2) การขยายสาย
ผลิตภณัฑ์ มีค  าถามใช้วดัจ านวน1 ข้อ (3) จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย มีค าถามใช้วดัจ านวน 1 ข้อ (4) 
ความสามารถในการรักษาลูกคา้ มีค าถามใช้วดัจ านวน 1 ขอ้ และ (5) การเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ค  าถามใชว้ดัจ านวน 1 ขอ้ 

ส าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนน้ีจะเป็นไปในลกัษณะการก าหนดระดบัมาตรา
ส่วนให้เป็นค่าน ้ าหนักตวัเลขตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดค่าของ
คะแนนในแบบสอบถามท่ีมีระดบัความคิดเห็น5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น. 74) จากระดบั
ท่ี 1 ถึง 5 โดยหากความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการลดลงมากมีค่าคะแนนเท่ากับ 1
คะแนนและหากข้อความตรงกบัความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการเพิ่มมากท่ีสุดมีค่า
คะแนนเท่ากบั 5คะแนนดงัน้ี 

มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพิ่มข้ึน  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเท่าเดิม  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจลดลง  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจลดลงมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียผูว้ิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีความส าเร็จทางการตลาดโดยใชเ้กณฑ์
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, น. 75) ดงัน้ี 

 

ตำรำงที่ 3.6 เกณฑ์การแปลความหมายระดับความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมีการปฏิบัติต่อ
ความส าเร็จทางการตลาด 

 

ค่ำคะแนนเฉลีย่ ควำมหมำย 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง4.50 - 5.00 มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง3.50 - 4.49 มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง2.50 - 3.49 มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเท่าเดิม 

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.50 - 2.49 มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจลดลง  

คะแนนเฉล่ียระหวา่ง1.00 - 1.49 มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจลดลงมากท่ีสุด 
 

รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยตวัแปร /ตวับ่งช้ีท่ีใช้ในการวดั 
จ านวนขอ้ของค าถามในแต่ละตอน ตอนท่ี เลขท่ีขอ้มาตรวดั ระดบัและลกัษณะการวดั และท่ีมาของ
เคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3.7 
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ตำรำงที ่3.7 สรุปเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี จ ำนวน
ข้อ 

ตอนที ่ เลขทีข้่อ
มำตรวดั 

ระดับและลกัษณะกำรวดั ทีม่ำของเคร่ืองมือ 

แนวคิดเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 

17 1 1.1-4.5   

1. ความเป็น
เอกลกัษณ์ของสินคา้ 

7 1 

 

1.1-1.7 

 

การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบั คะแนน (Interval 
Scale) คือปฏิบติันอ้ย
ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

ดดัแปลงจากการวดั
การสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการ
ตลาดของพนิตสุภา 
ธรรมประมวล (2550) 

2. ความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ 

 

3 1 2.1-2.3 การให้ คะแนนแบบ 5 
ระดับ คะแนน (Interval 
Scale) คื อ ป ฏิ บั ติ น้ อ ย
ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

ดดัแปลงจากการวดั
การสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการ 
ตลาดของ พนิตสุภา 
ธรรมประมวล (2550) 

3.ขายไดร้าคา 2 1 3.1-3.2 การให้ คะแนนแบบ 5 
ระดับ คะแนน (Interval 
Scale) คือตรงกับความ
เป็นจริงนานๆ คร้ังถึงทุก
คร้ัง 

ดัดแปลงจากแนวคิด
ของ ฐิติเทพ สิทธิยศ
(2553) 

4.วฒันธรรม 

4.1 สร้างสรรคสิ์นคา้
ใหมี้ความเช่ือมโยง
กบัรากฐานทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

5 

1 

1 

1 

4.1-4.5 

4.1 

 

การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบั คะแนน (Interval 
Scale) คือปฏิบติันอ้ย
ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

 

 

 

ดัดแปลงจากแนวคิด
ของ พวงแกว้ 

พรพิพฒัน์ (2553) 
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ตำรำงที ่3.7  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี จ ำนวน
ข้อ 

ตอน
ที่ 

เลขทีข้่อ
มำตรวดั 

ระดับและลกัษณะ
กำรวดั 

ทีม่ำของเคร่ืองมือ 

4.2 สร้ำงสรรค์
สินคำ้ใหเ้ป็นส่วน
หน่ึงในกำรท ำนุ
บ ำรุงรักษำ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

1 1 4.2 การให้คะแนนแบบ 5 
ร ะ ดั บ  ค ะ แ น น 
(Interval Scale) คื อ
ปฏิบัติน้อยท่ี สุดถึง
มากท่ีสุด 

ดดัแปลงจาก
ผลงานวจิยัของ 
Kim. H, (2007) 

4.3 สร้ำงสรรค์
สินคำ้ของท่ำนโดย
กำรผสมผสำนกบั
วฒันธรรม ดั้งเดิม
กบัสภำพแวดลอ้ม
ของโลกในปัจจุบนั 

1 1 4.3 การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบั คะแนน 
(Interval Scale) คือ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดถึง
มากท่ีสุด 

ดดัแปลงจาก
แนวคิดของ ชูวทิย ์
มิตรชอบ (2553) 

4.4 สร้ำงสรรค์
สินคำ้ของท่ำนใหมี้
คุณค่ำทำง
วฒันธรรม 

1 1 4.4 การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบั คะแนน 
(Interval Scale) คือ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดถึง
มากท่ีสุด 

ดดัแปลงมำจำก
แนวคิดของไกร
ฤกษ ์ป่ินแกว้ 
(2554) 

4.5 น าเน้ือหาทาง
วฒันธรรมใหเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในกลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจ 

1 1 4.5 การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบัคะแนน 
(Interval Scale) คือ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดถึง
มากท่ีสุด 

 

ดดัแปลงมำจำก
แนวคิดของไกร
ฤกษ ์ป่ินแกว้ 
(2554) 
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ตำรำงที ่3.7  (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี จ ำนวน
ข้อ 

ตอน
ที่ 

เลขทีข้่อ
มำตรวดั 

ระดับและลกัษณะ
กำรวดั 

ทีม่ำของเคร่ืองมือ 

ปัจจัยขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ 

13 2 1.1-3.4   

1. เทคโนโลย ี 7 2 1.1-1.7 การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบั คะแนน 
(Interval Scale) คือ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดถึง
มากท่ีสุด 

ดดัแปลงมำจำก
แนวคิดของ Teece, 
D.J. (1986), 
Rothaermel (2001), 
Tripsas (1997)  

 
2. ควำมตอ้งกำร
สินคำ้ 

2 2 2.1-2.2 การให้คะแนนแบบ 5 
ร ะ ดั บ  ค ะ แ น น 
(Interval Scale) คื อ
ตรงกบัความจริงนอ้ย
ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

ดดัแปลงมำจำก
แนวคิดของ Teece, 
D.J. (1986), 
Rothaermel (2001), 
Tripsas(1997)  

3. กำรท่องเท่ียว 4 2 3.1-3.4 การให้คะแนนแบบ 5 
ร ะ ดั บ  ค ะ แ น น 
(Interval Scale) คื อ
ตรงกบัความจริงนอ้ย
ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 

ดดัแปลงมำจำก
แนวคิดของสถาบนั
ระหวา่งประเทศเพื่อ
การคา้และการ
พฒันา  (2554) 
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ตำรำงที ่3.7 (ต่อ) 
 

ช่ือตัวแปร/ตัวบ่งช้ี จ ำนวน
ข้อ 

ตอน
ที่ 

เลขทีข้่อ
มำตรวดั 

ระดับและลกัษณะกำร
วดั 

ทีม่ำของเคร่ืองมือ 

คุณลกัษณะของ
ผู้ประกอบกำร 

3 3 1-3 เป็นค ำถำมแบบ
เลือกตอบท่ีตรงกบั
คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบกำร 

Riyanti, B. (2004) 

ควำมส ำเร็จทำง
กำรตลำด 

 

5 4 1-5 การใหค้ะแนนแบบ 5 
ระดบัคะแนน 
(Interval Scale) คือ
ความส าเร็จทาง
การตลาด ท่ีลดลงมาก
ท่ีสุดถึงเพิ่มข้ึนมาก
ท่ีสุด 

รังสรรค ์  

ปิติปัญญา (2546) 

Gary, K.(2000) 
และ Chang, S. H., 
Chen, C. H., & 
Ho, Y. C. (2012) 

 
3.2.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัจึงมีการทดสอบความ
ตรง (Validity) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 

3.2.3.1 การหาความตรง ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีปรับปรุงและมีการแก้ไขตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแล้วไปให้ผูท้รงคุณวุฒิและ
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง
ระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index: IOC ) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2543, น.117) และรวมถึงนิยามหรือวตัถุประสงค์ โดยการพิจารณาใน 3 ประเด็น คือเหมาะสม ไม่
เหมาะสม และไม่แน่ใจ ซ่ึงการพิจารณาขอ้ค าถามนั้นๆวา่วดัไดต้รงหรือสอดคลอ้งกบันิยามหรือไม่ 
โดยมีช่องวา่งใหก้รอกค าเสนอทั้งในรายขอ้รายดา้น และรวมทั้งฉบบั ใชว้ธีิการก าหนดเป็นคะแนน 

ใหค้ะแนน  +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน  0  ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน  -1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
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แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOCตามสูตร 

สูตร IOC R N  
IOC  แทนค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
N  แทนจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่าดชันี IOCตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ และหากค่าดชันี IOC ต ่ากว่า 
0.5 ตอ้งปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งด าเนินการแก้ไขหรือตดัออก (สุรพงษ์ คงสัตย ์และ ธีรชาติ 
ธรรมวงค,์ 2551) โดยผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบในคร้ังน้ีมีจ  านวน 4 ท่าน มี
รายนามดงัต่อไปน้ี 

1. ผศ.ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ อาจารยป์ระจ า ภาควชิาการตลาด คณะพาณิชยศ์าสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ผศ.ดร. ลีลา เต้ียสูงเนิน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรนานาชาติ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
3. ดร. อโณทยั งานวชิยักิจ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
4. รศ. ดร. ยทุธนา ธรรมเจริญ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผลสรุปค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงคใ์นแต่ละขอ้ค าถาม

ของแบบสอบถาม พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 ถือว่ามีความเท่ียงตรงและ
ใชไ้ด ้ผูว้จิยัจึงน าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมัน่ในล าดบัต่อไป 

3.2.3.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิและมีการแก้ไข
เรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ระดับ 5 ดาว ท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง โดยผู ้วิจ ัยเลือกผูป้ระกอบการสินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์
(OTOP) ประเภทอาหาร ในเขตภาคกลาง จ านวน 50 ราย 

แล้วน าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในด้านความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ด้วยวิธีการหาสัมประสิท ธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (Cronbach, 1990 อ้างถึ งในนงลักษ ณ์  วิ รัชชัย , 2542) แบบสอบถามต้องมี ค่ า
สัมประสิท ธ์ิอัลฟาไม่ต ่ ากว่า 0.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ท่ี มีความเช่ือถือได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามดงัตารางท่ี 3.8  ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่3.8 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จ ำนวนข้อ ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมั่น 
ดำ้นควำมเป็นเอกลกัษณ์ของสินคำ้ 7 .779 
ดำ้นควำมยำกต่อกำรลอกเลียนแบบ 3 .821 
ดำ้นขำยไดร้ำคำ 2 .849 
ดำ้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 5 .879 
ดำ้นเทคโนโลย ี 7 .825 
ดำ้นควำมตอ้งกำรสินคำ้ 2 .789 
ดำ้นกำรท่องเท่ียว 4 .880 
ดำ้นควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด  5 .755 

 
จากตารางท่ี 3.8 มาตรวดัท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ตั้งแต่ 0.755-0.880 

ผูว้ิจยัเห็นวา่แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาไม่ต ่ากวา่ 0.70 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความเช่ือถือได ้
(Cronbach, 1990 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 
 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection)  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนการด าเนินการมีดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมดว้ยวิธีการใช้แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมจากผูป้ระกอบการ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการคดัสรรใหเ้ป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ใน
ประเทศไทยในงานมหกรรมของขวญั และสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ท่ีเมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 10–18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ดว้ยตวัเอง 

2. เม่ือเก็บแบบสอบถามคืนครบแล้ว ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ี
สามารถใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 

3. น าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและเรียงล าดบัหมายเลข พร้อมกบัน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.4 กำรประมวลผลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
หลงัจากการจดัเก็บขอ้มูลแลว้ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าคู่มือการลงรหสัและลงรหัสในแบบฟอร์ม

การลงรหัส  (Coding Sheet) พร้อมกบัมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของรหัสและป้อนขอ้มูลเข้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หลงัจากนั้นจึงท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมด การประมวลผล
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วิเคราะห์ขอ้มูลได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS for Windows Version 20.0 การวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้ทั้ง
สถิติเบ้ืองตน้และสถิติวเิคราะห์โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ซ่ึงการวิเคราะห์ใช้สถิติพื้นฐานบรรยายเพื่อให้ทราบค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉ ล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ค่าความแปรปรวน 
(Variance) ค่าความเบ ้(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตวัแปรแต่ละตวัท่ีใชใ้นการศึกษา 

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)  เป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้ศึกษา
อิทธิพลของตวัแปรอิสระมากกว่าหน่ึงตวัในการทดลองเดียวกนั  เพื่อวิเคราะห์ปฎิสัมพนัธ์ร่วม 
(Interaction) ระหว่างตวัแปรคุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีน ามาศึกษาทั้งสองตวัว่าส่งผลต่อ
ความส าเร็จทางการตลาดหรือไม่  ซ่ึงถา้ตวัแปรท่ีศึกษาทั้งสองตวันั้นไม่มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนั ผล
ของตวัแปรอิสระทั้งสองท่ีศึกษาจะเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั (ส่งผลต่อตวัแปรตามโดยอิสระ) แต่ถา้
มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ผลของตวัแปรตามท่ีศึกษานั้นจะเกิดผลร่วมกนัของตวัแปรอิสระทั้งสองตวัจึง
ไม่สามารถจะแปลผลหลกั (Main Effect) ได ้(สมบติั  ทา้ยเรือค า, 2551)  โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เป็นวิธี
หน่ึงในการวเิคราะห์การวดัหลายๆตวัแปรเพื่อใชต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) ของรูปแบบความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ โดยใชโ้ปรแกรม AMOS 

4. กำรวิเครำะห์เส้นทำง (Path Analysis) เป็นสถิติท่ีทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำร
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  (Creative Economy) ปัจจัยขับ เคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
คุณลักษณะของผูป้ระกอบกำร และควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด (พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2547; สุชำติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2545) และตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของแบบจ ำลองและอิทธิพลทำงตรงและ
ทำงออ้ม ซ่ึงรวมทั้งกำรอธิบำยกำรผนัแปรของตวัแปรอิสระต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อตวัแปรตำมโดยใช้
โปรแกรม AMOS 

กำรสร้ำงรูปแบบควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุของปัจจยักำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
(Creative Economy) ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ คุณลักษณะของผูป้ระกอบกำร และ
ควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด โดยใชโ้มเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นเป็นสถิติประเภทพหุตวัแปร 
(Multivariate Statistics) ท่ี บูรณาการเทคนิคการวิเคราะห์  2 อย่างเข้าด้วยกันคือการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์เส้นทาง  (Path 
analysis) โดยการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นประกอบดว้ยการวิเคราะห์โมเดล
ส าคญั 2 แบบ (Golob, 2003) ดงัน้ีคือ 
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4.1 โมเดลการวดั (Measurement Model) เป็นโมเดลแสดงความสัมพนัธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตไดข้องทั้งตวัแปรภายนอกและภายในใชก้ารวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบของ
ตวัแปรนั้นเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตวัแปรแฝงท่ีไม่สามารถสังเกตไดด้้วยการวดัจาก
องค์ประกอบของตวัแปรท่ีสังเกตได้ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยนั้นท าให้ได้ค่าสถิติท่ีช่วยให้
ทราบค่าพารามิเตอร์ท่ีแทจ้ริงและค่าตวัแปรท่ีวดัไดจ้ะบอกค่าความคลาดเคล่ือนของการวดัในแต่ละ
ตวัแปร 

4.2 กำรวเิครำะห์อิทธิพลหรือกำรวเิครำะห์เส้นทำง (Path analysis) หำควำมสัมพนัธ์
เชิงสำเหตุของตวัแปรแฝงภำยนอกและตวัแปรแฝงภำยในกำรวิเครำะห์สมกำรเชิงโครงสร้ำงเพื่อ
ตรวจสอบควำมตรงของโมเดลและระบุขนำดและลกัษณะอิทธิพลเชิงสำเหตุระหว่ำงตวัแปรใน
โมเดลโดยกำรวิเครำะห์ทำงสถิติเพื่อทดสอบรูปแบบควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกตวัของปัจจยักำร
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด วำ่ตวัแปรแต่ละตวัมีอิทธิพลทำงตรงหรือทำงออ้มอย่ำงไรซ่ึง
กำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษก์ำรใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์
(Creative Economy)  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์ และควำมส ำเร็จทำงกำรตลำด สำมำรถท ำ
ไดโ้ดยใชด้ชันีวดัควำมสอดคลอ้ง (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) ดงัน้ี 

การทดสอบความสอดคล้อง (Goodness of Fit Test) ระหว่างข้อมูลจากตวัอย่างหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กับแบบจ าลองสมมติฐานการวิจยั เป็นการเปรียบเทียบเมทริกซ์ท่ีได้จาก
แบบจ าลองสมมติฐานการวิจยั (สัญลกัษณ์  ) กบัเมทริกซ์ท่ีเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(สัญลกัษณ์ S) 
เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง (Model Validation) สมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบ คือ 

0 :H S ค่าสถิติท่ีใช้ตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง เป็นค่าสถิติท่ีใช้วดัระดับความ
กลมกลืนเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบสมมติฐานการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดงัน้ี 
(Joreskog & Sorbom, 1996, pp.122-125) 

1. ค่ าส ถิ ติ ไค -สแควร์   (Chi –Square Statistics : 2 ) เป็ น ค่ ำส ถิ ติ ท่ี ใช้ทดสอบ
สมมติฐำนทำงสถิติท่ีว่ำฟังก์ชั่นควำมกลมกลืนมีค่ำเป็นศูนย ์ถ้ำไค-สแควร์มีค่ำสูงมำกแสดงว่ำ
ฟังก์ชัน่ควำมกลมกลืนมีค่ำแตกต่ำงจำกศูนยอ์ยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติซ่ึงหมำยควำมวำ่แบบจ ำลอง
ไม่มีควำมสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีน ำมำวิเครำะห์ถำ้ค่ำไค-สแควร์ต ่ำมำกยิ่งมีค่ำใกล้ศูนยม์ำกเท่ำไร
แสดงวำ่แบบจ ำลองมีควำมกลมกลืนกบัขอ้มูลท่ีน ำมำวิเครำะห์ถำ้ค่ำไค-สแควร์มีค่ำสูงเม่ือเทียบกบั
ค่ำองศำอิสระจ ำเป็นตอ้งปรับแบบจ ำลองแลว้ท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลใหม่ค่ำไค-สแควร์ท่ีไดจ้ำกกำร
วิเครำะห์คร้ังใหม่ จะมีค่ำลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกำรวิเครำะห์ก่อนหน้ำน้ี แสดงให้เห็นว่ำ
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แบบจ ำลองท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์คร้ังหลังมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลท่ีใช้วิเครำะห์มำกข้ึน
โดยทัว่ไปแบบจ ำลองสมมติฐำนท่ีมีควำมกลมกลืนกบัขอ้มูลค่ำไค-สแควร์ควรมีค่ำใกลเ้คียงกบัค่ำ
องศำอิสระ (Golob, 2003; Saris และ Stronkhorst, 1984) 

2. ค่าสถิติไค-สแควร์(Chi –Square Statistics: 2 ) หารดว้ยองศาความเป็นอิสระ 
( 2 df or CMIN/DF)  ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลมีขอ้จ ากดัในกรณีท่ี

จ านวนตวัอยา่งมากจะท าให้ค่าไค-สแควร์สูงมากจนอาจท าให้สรุปผลไม่ถูกตอ้งดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ข
โดยพิจารณาค่า 2 df ซ่ึงควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 หรือก าหนดค่า 2 df ควรมีค่าน้อยกว่า 5.00 
(Kline, 2005) 

3. ดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ (Absolute fit index) ไดแ้ก่ 
3.1 ดัชนีระดับความกลมกลืน  (Goodness of Fit: GFI) แสดงถึงปริมาณความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลซ่ึงเป็นดชันีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบระดบั
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องโมเดล หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ดชันี GFI เป็น
อตัราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชัน่ความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลงัปรับโมเดลกบั
ฟังก์ชั่นความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล  ค่า GFI  มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 หากมีค่ามากกว่า 0.90 
แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ(์ค่า GFI จะไม่ข้ึนอยูก่บัขนาดของตวัอยา่ง) 
(Kline, 2005) 

3.2 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แลว้ (Adjusted Goodness of Fit: AGFI) 
แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายไดด้ว้ยโมเดลโดยปรับแก้ดว้ย
องศาความเป็นอิสระโดยทัว่ไปค่า GFI และ AGFI ท่ียอมรับไดค้วรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป AGFI ท่ี
เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Kim and Bentler, 2006) 

4. ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่สอดคลอ้งของตวัแบบท่ีสร้างข้ึนกบัเมทริก
ความแปรปรวนร่วมของประชากร ค่า RMSEA ท่ีใชไ้ดแ้ละถือว่าตวัแบบท่ีสร้างข้ึนสอดคลอ้งกบั
ตวัแบบไม่ควรเกิน 0.05 (Browne and Cudeck, 1993) 

ค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05   แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งท่ีดีมาก 
ค่า RMSEA ระหวา่ง 0.05-0.08  แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งดี 
ค่า RMSEA ระหวา่ง 0.08-1.00  แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งเล็กนอ้ย 
ค่า RMSEA มีค่ามากกวา่ 1.00   แสดงวา่โมเดลยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล 

เชิงประจกัษ ์
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5. ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) 
เป็นดชันีท่ีใชเ้ปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องโมเดลสองโมเดล เฉพาะ
กรณีท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ดชันี RMR บอกขนาดของส่วนท่ีเหลือโดย
เฉล่ียจากการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของโมเดลสองโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และจะ
ใช้ไดดี้ต่อเม่ือตวัแปรภายนอกและตวัแปรสังเกตไดเ้ป็นตวัแปรมาตรฐานค่าดชันี RMR ยิ่งเขา้ใกล้
ศูนย ์แสดงวา่ โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Kline, 2005) 

 
ตำรำงที ่3.9 ขอ้มูลความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวัแบบเบ้ืองตน้และตวัแบบสุดทา้ย 
 

 

ค่าดชันี 
 

เกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาเพื่อใหส้อดคลอ้ง 

 

2  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ( p  0.05 ) 
2 df  มีค่านอ้ยกวา่ 5.00 

p-value of 2  มีค่าไม่นอ้ยกวา่  0.05 
GFI มีค่าไม่นอ้ยกวา่  0.90 
AGFI มีค่าไม่นอ้ยกวา่  0.90 
CFI มีค่าไม่นอ้ยกวา่  0.95 
RMSEA มีค่านอ้ยกวา่  0.08 
RMR มีค่านอ้ยกวา่  0.08 

 

ทีม่ำ:  จ าเริญ จิตหลงั (2550) 
 

6. ดัชนีวดัระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ  (Comparative Fit Index: CFI) Hu and 
Bentler (1999) อธิบายว่าค่าดัชนี CFI มีค่ามากกว่า 0.95 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์
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ตำรำงที ่3.10 แสดงค่าสถิติช้ีวดัความเหมาะสมของโมเดล 
 

ค่าสถิติ เกณฑก์ารพิจารณา 
ค่า Factor Loading  ค่าน ้าหนกัของตวัแปรควรมีค่าระหวา่ง 0.3 -1 
ค่า The Tucker Lewis Index (TLI) ผลการเปรียบเทียบจะให้ค่าระหว่าง 0 และ 1 ค่าดชันีท่ี

ระดบั 0.90 เป็นระดบัท่ีโมเดลควรไดรั้บการยอมรับ 
ค่า Chi-square statistic (CMIN/DM) ค่าท่ีได้น้อยกว่า 3 จะเป็นค่าท่ีดี และค่าท่ีเข้าใกล้หรือ

เท่ากบั 1 จะเป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 
ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) จะตอ้งมีค่าไม่สูงมาก ค่าท่ีไดค้วรไม่เกิน + 0.8 
ค่า Standardized residual covariance ค่าท่ีตรวจสอบว่าความคลาดเคล่ือนระหว่างคู่ตัวแปร       

ท่ีจะตอ้งมีค่าไม่เกิน +2 และ -2 
 
ทีม่ำ:  กริช แรงสูงเนิน (2554, น. 77-78) 
 

นอกจากการใช้ค่าสถิติแสดงเส้นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect 
Effect) ของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คุณลักษณะของผู ้ประกอบการ และความส าเร็จทางการตลาด 
ตลอดจนเสนอตารางแสดงอิทธิพลรวมของตัวแปร  (Total Effect) เพื่อเป็นรูปแบบท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
3.5 กำรตรวจเช็คข้อมูลสูญหำย (Missing Data) 

วิธีการตรวจเช็คข้อมูลสูญหายสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกัน ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีของ  
O’Rourke (2000) ซ่ึงไดอ้ธิบายวธีิการส าหรับตรวจเช็คขอ้มูลสูญหายไว ้ดงัน้ี 

1. การตรวจเช็คดว้ยสายตา (Visual Scanning) 
2. โดยใช้โปรแกรมน าเข้าข้อมูล (Data entry program) เช่น QPL หรือ SPSS ช่วยใน

การตรวจเช็ค 
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3.6 สรุปวธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัเสนอระเบียบวิธีวิจยั มีเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการวิจยั โดยแบ่งหัวขอ้ท่ีจะ

ศึกษา ดงัน้ี ประชากรและขนาดตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การทดสอบเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล DPU



 
 

บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ี
มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศ
ไทย 3) เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยและ 4) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ ระหว่างการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว 
ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรค์ ทั้งน้ีการเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 
ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้เพื่อให้ทราบลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง
และการแจกแจงของตวัแปร โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต        
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREA) ท่ีมี
ต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย 

2.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient Correlation) ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลและใช้เป็นข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
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2.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเหมาะสมในการเป็นตวัแทนการวดั (Construct 
Validity) ของตวัแปรสังเกตไดใ้นตวัแปรท านาย (Predictor Variables) 

2.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตวัแปรโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์และโดย
ภาพรวมดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) และ
อิทธิพลโดยรวม (Total Effects) 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(FACT) ท่ีมี
ต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย 

3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient Correlation) ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลและใช้เป็นข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

3.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเหมาะสมในการเป็นตวัแทนการวดั (Construct 
Validity) ของตวัแปรสังเกตไดใ้นตวัแปรท านาย (Predictor Variables) 

3.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตวัแปรโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(FACT) ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรคแ์ละ
โดยภาพรวม ดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 
และอิทธิพลโดยรวม (Total Effects) 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ   
ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) เพื่อให้ทราบถึงความ
มีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ตอนท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรคแ์ละโดยภาพรวม ดว้ยการ
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วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) และอิทธิพลโดยรวม 
(Total Effects) 

 
4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้
ใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ แทนความหมายของตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัจากโมเดลของการวิจยัดงัน้ี ตวัแปรแฝง 
หมายถึง ตวัแปรเชิงสมมติฐานท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่แสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรม
ท่ีสามารถสังเกตจากตวัแปรสังเกตไดมี้สัญลกัษณ์ดงัน้ี 

IDEN หมายถึง ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
IDEN1 หมายถึง การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร 
IDEN2 หมายถึง การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิตสินคา้ 
IDEN3 หมายถึง การน าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช ้
IDEN4 หมายถึง การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ิน 
IDEN5 หมายถึง การสร้างสรรคล์กัษณะบรรจุภณัฑใ์หมี้ความเป็นตวัแทนของสินคา้ 
IDEN6 หมายถึง การเลือกใชต้ราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
IDEN7 หมายถึง การปรุงแต่งเร่ืองราว แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด 
COPP หมายถึง ความยากต่อการลอกเลียนแบบ ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
COPP1 หมายถึง การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความแตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด 

COPP2 หมายถึง การสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 
COPP3 หมายถึง การสร้างสรรค์สินคา้ให้มีดีไซน์ท่ีสวยแปลกตาอย่างท่ีไม่มีใคร

เคยท ามาก่อน 
SALE หมายถึง ขายไดร้าคาประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
SALE1 หมายถึง สินคา้มกัขายไดร้าคาสูง 
SALE2 หมายถึง สินค้าสามารถขายได้ราคาสูงกว่าเม่ือเทียบจากผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกนัของคู่แข่ง 
CULT หมายถึง วฒันธรรมทอ้งถ่ินประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
CULT1 หมายถึง การสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเช่ือมโยงกับรากฐานทาง

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
CULT2 หมายถึง การสร้างสรรค์สินคา้ให้เป็นส่วนหน่ึงในการท านุบ ารุงรักษา

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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CULT3 หมายถึง การสร้างสรรค์สินค้าโดยการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ดั้งเดิมกบัสภาพแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนั 

CULT4 หมายถึง การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้คุณค่าทางวฒันธรรม 
CULT5 หมายถึง น าเน้ือหาทางวฒันธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ 
TECH หมายถึง เทคโนโลยปีระกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
TECH1 หมายถึง การคน้ควา้วิจยัดา้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์

ใหม่ 
TECH2 หมายถึง การเขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ใหท้นัสมยั 
TECH3 หมายถึง การใช ้อินเตอร์เน็ต ในการติดต่อส่ือสาร 
TECH4 หมายถึง การปรับปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้ 
TECH5 หมายถึง ในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา สินค้าท่านได้ปรับปรุงให้ มีความ

หลากหลายมากข้ึน 
TECH6 หมายถึง การติดต่อวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้

ความรู้ 
TECH7 หมายถึง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการ

ผลิตสินคา้ 
WANT หมายถึง ความตอ้งการสินคา้ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
WANT1  หมายถึง ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาสินค้าสามารถจ าหน่ายได้เพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง 
WANT2 หมายถึง สินคา้สามารถขายใหก้บัทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
TOUR หมายถึง การท่องเท่ียวประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้ดงัน้ี 
TOUR1  หมายถึง การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อการเติบโตของยอดขาย

สินคา้ของท่าน 
TOUR2  หมายถึง สินคา้ข้ึนอยูก่บัการท่องเท่ียว 
TOUR3  หมายถึง การเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อการสร้างสรรคสิ์นคา้ 
TOUR4  หมายถึง การปรับเปล่ียนสินคา้เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
EDUC หมายถึง ระดบัการศึกษา 
SPEC หมายถึง ประสบการณ์การท างาน 
TRAIN หมายถึง การฝึกอบรมดา้นธุรกิจ 
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EXPE หมายถึง ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 
SUCC หมายถึง การประสบความส าเร็จทางการตลาดประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้

ดงัน้ี 
INCOM หมายถึง ยอดขาย 
PROD หมายถึง  การขยายสายผลิตภณัฑ์ 
NUMB หมายถึง  จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย 
CUST หมายถึง ความสามารถในการรักษาลูกคา้ 
INCR หมายถึง  การเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ 

 
สัญลกัษณ์แทนค่าสถิติ 

X    หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต (ArithmeticsMean) 
. .S D  หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2    หมายถึง ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi-

square Statistics) 
R2   หมายถึง สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Square Multiple Correlation) 
df   หมายถึง ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom) 

2 df  หมายถึง ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติ ไค-สแควร์ต่อชั้น
แห่งความอิสระ 

e    หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตได ้(Error of Variable) 
res   หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนของโมเดลจากตวัแปรแฝง (Error of Model) 
p-value หมายถึงค่าความน่าจะเป็นของความคลาดเคล่ือนประเภทท่ี1 

(Probabilityof Type I Error) 
n    หมายถึง ขนาดตวัอยา่ง (Number of Samples) 
RMR หมายถึง ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของเศษท่ีเหลือ (Root MeanSquare 

Residual) 
RMSEA หมายถึง ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root 

Mean Square Error of Approximation) 
GFI   หมายถึง ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit Index) 
AGFI หมายถึง ดัชนีว ัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้ด้วยค่าองศาอิสระ 

(AdjustedGoodness of fit Index) 
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SRMR หมายถึง  ค่ ารากของค่ า เฉ ล่ียก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual) 

CFI    หมายถึง ค่าดชันีวดัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
TE   หมายถึง อิทธิพลโดยรวม (Total Effects) 
DE   หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
IE   หมายถึง อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 
SE   หมายถึง ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
z    หมายถึง ค่าสถิติทดสอบz (z-value) 
Skew หมายถึง ค่าความเบ ้(Skewness) 
Kur t หมายถึง ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้เพื่อให้ทราบลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง

และการแจกแจงของตวัแปร โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิตค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละค่าความโด่ง 

1.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 จ  านวนร้อยละของขอ้มูลกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถาม 
             (n = 322) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
          กลุ่มสินคา้ 

     สินคา้บริโภค 140 43.478 
กลุ่มสินคา้อุปโภค 182 56.522 

รวม 322 100.000 
ระดบัการศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 167 51.863 

ปริญญาตรี 129 40.062 
สูงกวา่ปริญญาตรี 26 8.075 

รวม 322 100.000 
           ประสบการณ์ท างาน 
ท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน 180 55.901 

เป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืน 108 33.540 

ไม่เคยท างานมาก่อน 34 10.559 

รวม 322 100.000 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
             (n = 322) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
           การฝึกอบรมดา้นธุรกิจ 

ท่านเคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐาน
ในทางธุรกิจมาก่อน 

183 56.832 

ท่านไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐาน
ในทางธุรกิจมาก่อน 

25 7.764 

ท่านเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการ
ด าเนินธุรกิจทุกปี 

91 28.261 

ท่านไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการ
ด าเนินธุรกิจ 

23 7.143 

รวม 322 100.000 
          ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 
ไม่เกิน 3ปี 32 9.938 

4-6ปี 69 21.429 

7-9ปี 46 14.286 

10 ปีข้ึนไป 175 54.348 

รวม 322 100.000 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละของขอ้มูลกลุ่มของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคจ านวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 56.522 และรองลงมาอยู่ในกลุ่มสินค้า

บริโภคมีจ านวน 140 คนคิดเป็นร้อยละ 43.478 ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 51.863 และรองลงมาปริญญาตรี

จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 40.062 สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.075 

ตามล าดบั ประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัว

มาก่อนจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 55.901 และรองลงมาเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืนจ านวน 108 

คน     คิดเป็นร้อยละ 33.540 ไม่เคยท างานมาก่อนจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.559 ตามล าดบั                
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การฝึกอบรมดา้นธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจ

มาก่อนจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 56.832 และรองลงมาเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนิน

ธุรกิจทุกปีจ านวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 28.261 ไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.764 ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจจ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.143 ตามล าดบั และประสบการณ์ดา้นธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ

อยู่ท่ี 10 ปีข้ึนไปจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 54.348 และรองลงมาจะอยู่ท่ี 4-6 ปีจ านวน 69 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.429 และ 7-9 ปีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.286 ไม่เกิน 3 ปีจ านวน 32 คน  

คิดเป็นร้อยละ 9.938 ตามล าดบั 

1.2 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละองค์ประกอบ โดยใช้
ค่าสถิติเบื้องต้น 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองตน้ขององค์ประกอบต่างๆมีการแจกแจงดงัน้ีคือ ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความโด่งและความเบเ้พื่อตรวจสอบลกัษณะการแจก
แจงแบบปกติ และอธิบายความหมายของตวัแปรท่ีศึกษา จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 322 ตวัอยา่งผล
การวเิคราะห์แสดงดงัตารางท่ี 4.2– 4.11 

1.2.1 ผลการวเิคราะห์ตวัแปรของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ผลการวเิคราะห์ตวัแปรของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องภาพรวม แสดงดงัตารางท่ี 

4.2 
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของภาพรวมของการ
ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 
ตัวแปร ความเบ้ ความโด่ง 

X  . .S D  ความหมาย 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของ
สินคา้ 

-0.976 0.736 4.432 0.473 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

ดา้นความยากต่อการ 
ลอกเลียนแบบ 

-1.164 1.339 4.358 0.656 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

ดา้นการขายไดร้าคา -0.306 -0.140 3.812 0.791 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน -0.800 0.000 4.352 0.598 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

รวม -0.699 0.465 4.327 0.427 
มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรของการใช้แนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องภาพรวมโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุก
ตวัมีค่าความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหว่าง -3.0 
ถึง +3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน กริช 
แรงสูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติัในดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้  
ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ  ดา้นการขายไดร้าคาและดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ
มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากซ่ึงเม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้สรุปไดว้่า  ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติั
เก่ียวกบัการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากเช่นกนัเดียวกนั 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตัวแปรสังเกตได้ จ  าแนกตามรายด้านของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.3-4.6 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรดา้นความ
เป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ 
 

ตัวแปร ความเบ้ ความโด่ง 
X  . .S D  ความหมาย 

1.สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร 

-1.547 2.343 4.506 0.737 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

2. น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การผลิตสินคา้ 

-1.527 2.036 4.571 0.662 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

3. น าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช ้ -1.493 1.745 4.494 0.754 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

4. สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็น
ตวัแทนของ
ทอ้งถ่ิน  

-1.602 2.916 4.543 0.688 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 

5. สร้างสรรคล์กัษณะบรรจุภณัฑ์
ใหมี้ความเป็นตวัแทนของสินคา้ 

-1.196 1.210 4.357 0.813 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

6. เลือกใชต้ราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะทอ้งถ่ิน 

-1.108 0.593 4.289 0.890 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

7. ปรุงแต่งเร่ืองราว แตกต่างจาก
สินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด 

-1.447 2.188 4.264 0.918 มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

รวม -0.976 0.736 4.432 0.473 
มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของด้าน

ความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้โดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวั
ท่ีสังเกตได้มีค่าความเบ้และความโด่งทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้คือช่วงของค่าตวัเลขอยู่
ระหว่าง -3.0 ถึง +3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 
อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตไดข้องดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของ
สินคา้ สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติัในเร่ือง  การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิตสินคา้การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความ
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เป็นตัวแทนของท้องถ่ินอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ ส าหรับการน าทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้         
การสร้างสรรค์ลักษณะบรรจุภณัฑ์ให้มีความเป็นตวัแทนของสินคา้  การเลือกใช้ตราสินค้าท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินและการปรุงแต่งเร่ืองราวแตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาดผูป้ระกอบการ
มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากซ่ึงเม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้สรุปไดว้่า  ผูป้ระกอบการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรดา้นความ
ยากต่อการลอกเลียนแบบ 

 
ตัวแปร ความเบ้ ความโด่ง 

X  . .S D  ความหมาย 
1. สร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีความ
แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด 
  

-1.166 1.426 4.307 0.821 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

2.สร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีลกัษณะท่ี
แตกต่างจากคู่แข่ง 

-1.452 2.337 4.463 0.732 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

3.สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ดีไซน์ท่ีสวย
แปลกตาอยา่งท่ีไม่มีใครเคยท ามาก่อน 

-1.196 1.384 4.304 0.839 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

รวม -1.164 1.339 4.358 0.656 
มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของด้าน

ความยากต่อการลอกเลียนแบบโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวั
ท่ีสังเกตได้มีค่าความเบ้และความโด่งทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้คือช่วงของค่าตวัเลขอยู่
ระหว่าง -3.0 ถึง +3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 
อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้ นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตัวแปรสังเกตได้ของด้านความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบสรุปได้ว่า  ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติั ในเร่ือง การสร้างสรรค์สินคา้ให้มีความ
แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด การสร้างสรรค์สินคา้ให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและการ
สร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีดีไซน์ท่ีสวยแปลกตาอย่างท่ีไม่มีใครเคยท ามาก่อนอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงเม่ือ
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พิจารณาในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการไดใ้ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรดา้นการ
ขายไดร้าคา 

 
ตัวแปร ความเบ้ ความโด่ง 

X  . .S D  ความหมาย 
1. สินคา้ของท่านมกัขายไดร้าคาสูง -0.215 -0.202 3.798 0.824 มีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก 

2. สินคา้ของท่านสามารถขายไดร้าคา
สู งกว่ า เ ม่ื อ เ ที ยบจากผ ลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกนัของคู่แข่ง 

-0.455 0.036 3.826 0.907 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

รวม -0.306 -0.140 3.812 0.791 
มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของดา้นการ

ขายได้ราคาโดยใช้ค่าสถิติเบ้ืองตน้ พบว่าลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวัท่ีสังเกตได้มีค่า
ความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหวา่ง -3.0 ถึง +3.0 
แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน กริช แรงสูง
เนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตไดข้องดา้นการขายไดร้าคา  สรุปได้
วา่  ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติั ในเร่ือง สินคา้ของผูป้ระกอบการมกัขายไดร้าคาสูง และสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการสามารถขายไดร้าคาสูงกวา่เม่ือเทียบจากผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัของคู่แข่ง อยูใ่น
ระดับมากซ่ึงเม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วสรุปได้ว่า  ผูป้ระกอบการได้ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ดา้นการขายไดร้าคา มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรด้าน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 
ตัวแปร ความเบ้ ความโด่ง 

X  . .S D  ความหมาย 
1. สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความ
เช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

-0.868 0.484 4.301 0.757 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

2.สร้างสรรคสิ์นคา้ให้เป็นส่วนหน่ึงใน
การท านุบ ารุงรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

-0.786 -0.194 4.323 0.750 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

3. สร้างสรรคสิ์นคา้ของท่านโดยการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมดั้งเดิม
กบัสภาพแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนั 

-0.995 0.173 4.453 0.692 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

4.สร้างสรรคสิ์นคา้ของท่านใหมี้คุณค่า
ทางวฒันธรรม 

-0.767 -0.166 4.373 0.696 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

5.น าเน้ือหาทางวฒันธรรมให้เป็นส่วน
หน่ึงในกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

-0.796 0.218 4.311 0.721 มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

รวม -0.800 0.000 4.352 0.598 
มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของด้าน

วฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวัท่ีสังเกตไดมี้
ค่าความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยู่ระหว่าง -3.0 ถึง 
+3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน กริช แรง
สูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตไดข้องดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สรุป
ไดว้า่  ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติั  ในเร่ืองการสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีความเช่ือมโยงกบัรากฐานทาง
วฒันธรรมทอ้งถ่ินการสร้างสรรคสิ์นคา้ให้เป็นส่วนหน่ึงในการท านุบ ารุงรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
การสร้างสรรค์สินคา้ของท่านโดยการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมดั้งเดิมกบัสภาพแวดลอ้มของ
โลกในปัจจุบนั การสร้างสรรค์สินคา้ของท่านให้มีคุณค่าทางวฒันธรรม และการน าเน้ือหาทาง
วฒันธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  อยู่ในระดับมาก  ซ่ึงเม่ือพิจารณา           
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ในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการไดใ้ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

1.2.2  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรของปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
ผลการวิเคราะห์ตวัแปรของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาพรวม แสดงดงัตารางท่ี 

4.7 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปร ของ
ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคภ์าพรวม 

 
ตวัแปร ความเบ ้ ความโด่ง X  . .S D  ความหมาย 

ดา้นเทคโนโลย ี -0.877 1.192 3.994 0.684 มีการขบัเคล่ือนอยู่
ในระดบัมาก 

ดา้นความตอ้งการสินคา้ -0.656 0.642 4.169 0.676 มีการขบัเคล่ือนอยู่
ในระดบัมาก 

ดา้นการท่องเท่ียว -0.616 0.265 3.806 0.952 มีการขบัเคล่ือนอยู่
ในระดบัมาก 

รวม -0.899 1.858 3.963 0.571 
มีการขบัเคล่ือนอยู่
ในระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรของปัจจยัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องภาพรวมโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุก
ตวัมีค่าความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหว่าง -3.0 
ถึง +3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน กริช 
แรงสูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตไดข้องปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการมีการขบัเคล่ือนในดา้นเทคโนโลยี  ดา้นความตอ้งการสินคา้
และดา้นการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมากซ่ึงเม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการมี
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตได้ จ  าแนกตามรายด้านของปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.8 – 4.10 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง และความหมายของตัวแปรด้าน
เทคโนโลย ี

 
ตวัแปร ความเบ ้ ความโด่ง X  . .S D  ความหมาย 

1. มีการคน้ควา้วิจยัดา้นกระบวนการ
ผลิตเพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ 

-0.916 0.782 4.115 0.880 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

2.เขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้
ใหท้นัสมยั 

-1.233 2.180 4.252 0.825 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

3.มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการ
ติดต่อส่ือสาร 

-0.998 0.706 3.994 1.020 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

4.มีการปรับปรุงเทคโนโลยใีนการ
ผลิตสินคา้ 

-0.707 0.093 3.888 0.989 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

5. ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา สินคา้ท่านได้
ปรับปรุงใหมี้ความหลากหลายมาก
ข้ึน 

-1.370 2.268 4.329 0.837 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

6. มีการติดต่อวทิยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้
ความรู้ 

-0.548 -0.290 3.547 1.091 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

7. มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อ
น าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการผลิต
สินคา้ 

-0.850 0.269 3.870 1.063 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

รวม -0.877 1.192 3.994 0.684 
มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 
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จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของด้าน
เทคโนโลยีโดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวัท่ีสังเกตไดมี้ค่าความ
เบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหวา่ง -3.0 ถึง +3.0 แสดง
ถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 
2554, น. 101) 

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตได้ของด้านเทคโนโลยีสรุปได้ว่า  
ผูป้ระกอบการมีการขับเคล่ือน ในเร่ืองการค้นควา้วิจัยด้านกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่การเข้าอบรมเก่ียวกับการพฒันาสินค้าให้ทันสมัย การใช้อินเตอร์เน็ตในการ
ติดต่อส่ือสาร การปรับปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาสินคา้ไดป้รับปรุงให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน การติดต่อวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้ความรู้ 
และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใชใ้นการผลิตสินคา้ อยูใ่นระดบัมากซ่ึง
เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วสรุปได้ว่า ผูป้ระกอบการได้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน
เทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรดา้นความ
ตอ้งการสินคา้ 

 
ตวัแปร ความเบ ้ ความโด่ง X  . .S D  ความหมาย 

1.ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาสินคา้ของท่าน
สามารถจ าหน่ายได้เพิ่ม ข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

-0.741 0.572 4.239 0.733 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

a. 2. สินคา้ของท่านสามารถขายใหก้บั
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

-0.608 -0.008 4.099 0.810 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

รวม -0.656 0.642 4.169 0.676 
มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของด้าน

ความตอ้งการสินคา้โดยใชค้่าสถิติเบ้ืองตน้ พบวา่ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวัท่ีสังเกตได้
มีค่าความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหวา่ง -3.0 ถึง  
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+3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงในกริช   แรง
สูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตได้ของด้านความต้องการสินค้า  
สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการมีการขบัเคล่ือน ในเร่ือง ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและสินคา้สามารถขายให้กบัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  อยูใ่นระดบัมากซ่ึง
เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการไดข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความ
ตอ้งการสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรดา้นการ
ท่องเท่ียว 

 
ตวัแปร ความเบ ้ ความโด่ง X  . .S D  ความหมาย 

1.การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวมี
ผลต่อการเติบโตของยอดขายสินค้า
ของท่าน 

-0.801 0.462 4.084 0.851 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

2. สิ นค้ า ของท่ าน ข้ึ นอยู่ กับก า ร
ท่องเท่ียว 

-0.302 -0.471 3.531 1.050 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

3. การเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อ
การสร้างสรรคสิ์นคา้ของท่าน 

-0.572 -0.139 3.748 1.033 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

4.  ท่านมีการปรับเปล่ียนสินค้าเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว 

-0.572 0.288 3.863 0.875 มีการขบัเคล่ือน
อยูใ่นระดบัมาก 

รวม 
-0.616 0.265 3.806 0.952 มีการขบัเคล่ือน

อยูใ่นระดบัมาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของดา้น
การท่องเท่ียวโดยใช้ค่าสถิติเบ้ืองตน้ พบว่าลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวัท่ีสังเกตไดมี้ค่า
ความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหวา่ง -3.0 ถึง +3.0 
แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน กริช แรงสูง
เนิน, 2554, น. 101) 
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นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตวัแปรสังเกตไดข้องดา้นการท่องเท่ียว  สรุปไดว้า่  
ผูป้ระกอบการมีการขบัเคล่ือน ในเร่ือง การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อการเติบโตของ
ยอดขายสินคา้ สินคา้ข้ึนอยู่กบัการท่องเท่ียว  การเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อการสร้างสรรค์
สินค้า และการปรับเปล่ียนสินค้าเพื่อรองรับการท่องเท่ียว อยู่ในระดับมากซ่ึงเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการไดข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการท่องเท่ียวมีอยูใ่น
ระดบัมาก 

1.2.3  ผลการวเิคราะห์ตัวแปรของปัจจัยความส าเร็จทางการตลาด 
ผลการวเิคราะห์ตวัแปรของปัจจยัความส าเร็จทางการตลาดแสดงดงัตารางท่ี 4.11 
 

ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ้ความโด่ง และความหมายของตวัแปรของ
ปัจจยัความส าเร็จทางการตลาด 

 
ตัวแปร ความเบ้ ความโด่ง 

X  . .S D  ความหมาย 
ดา้นยอดขาย -0.991 0.467 4.115 0.905 มีความส าเร็จทางการตลาด

ของธุรกิจเพิ่มข้ึน 
ดา้นการขยายสาย
ผลิตภณัฑ์ 

-1.113 1.937 4.283 0.768 มีความส าเร็จทางการตลาด
ของธุรกิจเพิ่มข้ึน 

ดา้นจ านวนผูแ้ทน
จ าหน่าย 

-0.685 0.320 4.047 0.858 มีความส าเร็จทางการตลาด
ของธุรกิจเพิ่มข้ึน 

ดา้นความสามารถใน
การรักษาลูกคา้ 

-0.641 0.023 4.301 0.683 มีความส าเร็จทางการตลาด
ของธุรกิจเพิ่มข้ึน 

ดา้นการเพิ่มข้ึนของ
ลูกคา้ใหม่ 

-0.753 1.992 4.189 0.654 มีความส าเร็จทางการตลาด
ของธุรกิจเพิ่มข้ึน 

รวม -0.482 -0.382 4.187 0.538 
มีความส าเร็จทางการตลาด

ของธุรกิจเพิ่มข้ึน 
 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตได้ของปัจจยั
ความส าเร็จทางการตลาดโดยใช้ค่าสถิติเบ้ืองตน้ พบว่าลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรทุกตวัท่ี
สังเกตไดมี้ค่าความเบแ้ละความโด่งทั้งหมดอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับไดคื้อช่วงของค่าตวัเลขอยูร่ะหวา่ง 
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-3.0 ถึง +3.0 แสดงถึงการกระจายของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Tabachnick  & Fidell, 2007 อา้งถึงใน 
กริช แรงสูงเนิน, 2554, น. 101) 

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของตัวแปรสังเกตได้ของปัจจัยความส าเร็จทาง
การตลาดสรุปได้ว่า  ผูป้ระกอบการมีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพิ่มข้ึน ในดา้นยอดขาย
ดา้นการขยายสายผลิตภณัฑ์ดา้นจ านวนผูแ้ทนจ าหน่ายดา้นความสามารถในการรักษาลูกคา้ และ
ด้านการเพิ่มข้ึนของลูกค้าใหม่ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้วสรุปได้ว่า  ผู ้ประกอบการมี
ความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพิ่มข้ึน 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREA) ที่มี
ต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย 

2.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ศึกษาของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(CREA) ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) ดา้นความยากต่อ
การลอกเลียนแบบ (COPP) ดา้นการขายไดร้าคา (SALE) และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) โดย
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient Correlation) ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดลและใช้เป็นข้อมูลเพื่อน าไป
วเิคราะห์ความสอดคลอ้งโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุแสดงดงัตารางท่ี 4.12–4.16 
 
ตารางที่ 4.12 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) ของการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร IDEN 1 IDEN 2 IDEN 3 IDEN 4 IDEN 5 IDEN 6 
IDEN 

7 
IDEN 1 1 0.324* 0.160* 0.273* 0.259* 0.152* 0.034* 
IDEN 2  1 0.456* 0.410* 0.183* 0.258* 0.248* 
IDEN 3   1 0.304* 0.164* 0.195* 0.135* 
IDEN 4    1 0.265* 0.450* 0.246* 
IDEN 5     1 0.339* 0.216* 
IDEN 6      1 0.303* 
IDEN 7       1 

 
หมายเหตุ.   * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรความเป็นเอกลกัษณ์ 
(IDEN) ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 
ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ 
เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยการ
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ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้ทั้ ง 7 ตวัแปรมีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ทุกคู่
หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติใน
ขั้นต่อไปได ้
 
ตารางที่ 4.13 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) 
ของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร COPP 1 COPP 2 COPP 3 
COPP 1 1 0.664* 0.388* 
COPP 2  1 0.510* 
COPP 3   1 

 
หมายเหตุ. * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ (COPP) ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนย์
หรือไม่ เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
โดยการใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรสังเกตได้ทั้ง 3 ตวัแปรมีค่าต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ทุกคู่ 
หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
มาใช้ในการวิเคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ   
ในขั้นต่อไปได ้
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ตารางที่ 4.14 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นการขายไดร้าคา (SALE) ของปัจจยัการ
ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร SALE 1 SALE 2 
SALE 1 1 0.670* 
SALE 2  1 

 

หมายเหตุ. * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรขายไดร้าคา (SALE) 
ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ใน
ประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ เพื่อดู
ความสัมพนัธ์ของการมีองค์ประกอบร่วม ก่อนน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยการใช้
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกต
ไดท้ั้ง 2 ตวัแปรมีค่าต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ทุกคู่ หมายความวา่
ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปรมาใช้ในการ
วเิคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางสถิติในขั้นต่อไปได ้
 
ตารางที่ 4.15 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) ของปัจจยั
การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร CULT 1 CULT 2 CULT 3 CULT 4 CULT 5 
CULT 1 1 0.767* 0.494* 0.550* 0.576* 
CULT 2  1 0.605* 0.641* 0.603* 
CULT 3   1 0.560* 0.541* 
CULT 4    1 0.694* 
CULT 5     1 

 
หมายเหตุ . *ระดบันยัส าคญั 0.05 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(CULT) ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 
ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ 
เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยการ
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้ทั้ ง 5 ตัวแปรมีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ทุกคู่ 
หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติใน
ขั้นต่อไปได ้
 
ตารางที ่4.16 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัความส าเร็จทางการตลาด 
 

ตวัแปร INCOM PROD NUMB CUST INCR 
INCOM 1 0.339* 0.503* 0.292* 0.379* 
PROD  1 0.486* 0.199* 0.265* 
NUMB   1 0.231* 0.362* 
CUST    1 0.409* 
INCR     1 

 
หมายเหตุ. * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัความส าเร็จ
ทางการตลาด ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 
ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ 
เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยการ
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้ทั้ ง 5 ตัวแปรมีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ทุกคู่ 
หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
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มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติใน
ขั้นต่อไปได ้

2.2 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของ
การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเหมาะสม
ในการเป็นตวัแทนการวดั (Construct Validity) ของตวัแปรสังเกตได้ในตวัแปรท านาย (Predictor 
Variables) จ  าแนกตามรายดา้น 
 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้านความเป็นเอกลักษณ์ (IDEN) 
 

ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 

 
 

Chi-square=81.372, df=14, p=0.000 
CMIN/DF=5.812, GFI=0.934, AGFI=0.868, 
RMSEA=0.122, RMR=0.041,  CFI=0.817 

Chi-square=13.301, df=10, p=0.207 
CMIN/DF=1.330, GFI=0.988, AGFI=0.967, 
RMSEA=0.032, RMR=0.017,  CFI=0.991 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการองคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นความเป็นเอกลกัษณ์  (IDEN) 
ก่อนปรับโมเดล (ซา้ย) และหลงัปรับโมเดล (ขวา) 
 

จากภาพท่ี 4.1 (ซ้าย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้างตาม
สมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 81.372  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์ (2/df) เท่ากบั 5.812  องศา
แห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 14 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้อง 
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ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.934  ค่าดชันีความ
กลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.868 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.122 ดงันั้น จึงตอ้งมีการปรับโมเดลของกรอบแนวความคิดการ
วจิยัเพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.1 (ขวา)   

จากภาพท่ี 4.1 (ขวา)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดง
ว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 13.301 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์
 2 df  เท่ากบั 1.330 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 10 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.207 และเม่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.988 ดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.967 และค่าดัชนีรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.032 ดังนั้ นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที ่4.17 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 5.812 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 1.330 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.207 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.934 ผา่นเกณฑ์ 0.988 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.868 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.967 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.817 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.991 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.122 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.032 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.041 ผา่นเกณฑ์ 0.017 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นค่าสถิติ
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ท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ ค่า 
CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 81.372 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลงเป็น 
13.301 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 5.812 เป็น 1.330 และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.122 เป็น 0.032 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.934 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.988 ส าหรับค่า AGFIเป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.868 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.967 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) เป็นดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) 
 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2) 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

SE ค่า z-value 

IDEN1 0.527 - - 0.278 
IDEN2 0.616 0.169 6.191 0.379 
IDEN3 0.332 0.147 4.381 0.110 
IDEN4 0.609 0.159 6.794 0.371 
IDEN5 0.476 0.169 5.885 0.227 
IDEN6 0.703 0.248 6.475 0.494 
IDEN7 0.447 0.174 6.047 0.200 
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จากตารางท่ี 4.18  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององคป์ระกอบการ

ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านความเป็นเอกลักษณ์ (IDEN) เม่ือพิจารณาจากน ้ าหนัก

องค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณ์ของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตได้

กบัองคป์ระกอบร่วม (Communalities) ปรากฏว่า องคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบ

เชิงยนืยนัของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความเป็นเอกลกัษณ์ (IDEN) มีความเหมาะสม 

เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนักปัจจยัของด้านความเป็นเอกลักษณ์ (IDEN) จากตวัแปร

สัง เกตได้ 7 ตัว ในตารางท่ี  4 .18 เ รียงจากมากไปน้อยดัง น้ี  IDEN6 (0.703)  IDEN2(0.616)  

IDEN4(0.609)  IDEN1(0.527)  IDEN5(0.476)  IDEN7(0.447) และ IDEN3(0.332) 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่ง e1 และ e6 เท่ากบั -0.358   e2 และ e3 เท่ากบั 0.323e2 

และ e5 เท่ากบั -0.302  และ e2 และ e6 เท่ากบั -0.285 
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ผลการวิเคราะห์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านการลอกเลียนแบบ (COPP) และด้านการ
ขายได้ราคา (SALE) 

 
Chi-square=9.200, df=4, p=0.056 

CMIN/DF=2.300, GFI=0.989, AGFI=0.958, RMSEA=0.064, 
 RMR=0.029,  CFI=0.990 

 
ภาพที ่4.2 ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการองคป์ระกอบเชิงยนืยนัดา้นการลอกเลียนแบบ (COPP) 
และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) 
 

จากภาพท่ี4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดง
ว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 9.200 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์
 2 df  เท่ากบั 2.300, องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 4 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.056 และเม่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากบั 0.989, ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.958 และค่าดชันีรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.064 ดังนั้ นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปไดด้งัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) ดา้นการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้น
การขายไดร้าคา (SALE) 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
โมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 2.300 ผา่นเกณฑ ์
p-value of 2  >0.05 0.056 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.989 ผา่นเกณฑ ์
AGFI >0.90 0.958 ผา่นเกณฑ ์
CFI >0.95 0.990 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA <0.08 0.064 ผา่นเกณฑ ์
RMR <0.08 0.029 ผา่นเกณฑ ์

 
จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โมเดลท่ีสร้างตามกรอบแนวคิด

สมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จึงไม่ปฎิเสธสมมติฐาน
ท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-
สแควร์เท่ากบั 9.200 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 2.300 องศา
แห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 4 และค่า p-value เท่ากบั 0.056 และเม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งของ
โมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า ค่าดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.0.989 ค่าดชันีความ
กลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.958 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.064 และค่า RMR เท่ากับ 0.029 แสดงให้เห็นถึงค่าสถิติความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์เหมาะสม 

และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ดา้นการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) เป็นดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) 
 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2) 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

SE ค่า z-value 

COPP1 0.726  - 0.527 
COPP2 0.910 0.106 10.587 0.828 
COPP3 0.561 0.085 9.294 0.572 
SALE1 0.713  - 0.508 
SALE2 0.940 0.312 4.659 0.883 

 
จากตารางท่ี 4.20  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของการใช้แนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านการลอกเลียนแบบ (COPP) และด้านการขายได้ราคา (SALE) เม่ือ
พิจารณาจากน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวน
ระหว่างตวัแปรสังเกตไดก้บัองค์ประกอบร่วม (Communalities) ปรากฏว่า องค์ประกอบดา้นการ
ลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดย
สรุป ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA)โดยรวม
พบวา่ โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการลอกเลียนแบบ 
(COPP) และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) มีความเหมาะสม 

เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัของดา้นการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขาย

ได้ราคา (SALE) จากตวัแปรสังเกตได้ 5 ตวั ในตารางท่ี 4.20 เรียงจากมากไปน้อยดังน้ี SALE2 

(0.940) COPP2 (0.910)  COPP1 (0.726)  SALE1 (0.713)  และ COPP3 (0.561) 
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ผลการวเิคราะห์การใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์  ด้านวฒันธรรมท้องถิ่น (CULT) 
 

ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 

 
 

Chi-square=68.096, df=5, p=0.000 
CMIN/DF=13.619, GFI=0.917, AGFI=0.752, 

RMSEA=0.198, RMR=0.024,  CFI=0.928 

Chi-square=4.527, df=2, p=0.104 
CMIN/DF=2.263, GFI=0.994, AGFI=0.958, 
RMSEA=0.063, RMR=0.008,  CFI=0.997 

 
ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการองค์ประกอบเชิงยืนยนัด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) 
ก่อนปรับโมเดล (ซา้ย) และหลงัปรับโมเดล (ขวา) 
 

จากภาพท่ี 4.3 (ซ้าย)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้างตาม
สมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 68.096  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 13.619  
องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 5 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความสอดคลอ้ง
ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.917, ค่าดชันีความ
กลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.752 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.198 ดงันั้น จึงตอ้งมีการปรับโมเดลของกรอบแนวความคิดการ
วจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.3 (ขวา) แสดงผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลพบวา่ โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) 
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎี
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 4.527หรือค่า
ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 2.263 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 
2 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.104 และเม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
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พบวา่ ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.994, ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 
0.958 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.063 
ดงันั้นโมเดลตามกรอบแนวความคิดการวิจยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.21 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 13.619 ไม่ผา่นเกณฑ์ 2.263 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.104 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.917 ผา่นเกณฑ์ 0.994 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.752 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.958 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.928 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.997 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.198 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.063 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.024 ผา่นเกณฑ์ 0.008 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นค่าสถิติ
ท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ ค่า 
CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 68.096 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลงเป็น 
4.527 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 13.619 เป็น 2.263 และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.198 เป็น 0.063 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และ AGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.917และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.994 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
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เท่ากับ 0.752 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.958 ทั้ งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดา้น
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) เป็นดงัตารางท่ี 4.22 
 
ตารางที ่4.22 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) 
 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2) 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

SE ค่า z-value 

CULT1 0.872 - - 0.760 
CULT2 0.867 0.058 16.999 0.751 
CULT3 0.721 0.060 12.569 0.520 
CULT4 0.747 0.058 13.450 0.557 
CULT5 0.691 0.058 13.097 0.478 

 
จากตารางท่ี 4.22  แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการ

ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านว ัฒนธรรมท้องถ่ิน (CULT) เม่ือพิจารณาจากน ้ าหนัก
องค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตได้
กับองค์ประกอบร่วม (Communalities) ปรากฏว่า องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) มีความเหมาะสม 

เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนักปัจจัยของด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน (CULT)  จากตัวแปร

สังเกตได ้5ตวั ในตารางท่ี 4.22 เรียงจากมากไปน้อยดงัน้ี CULT1 (0.872) CULT2 (0.867) CULT4 

(0.747) CULT3 (0.721) และCULT5 (0.691) 
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และมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหว่าง e1 และ e3 เท่ากับ -0.390   e4 และ e5 เท่ากับ 

0.360  และ e1และ e4 เท่ากบั -0.271 

 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลปัจจัยความส าเร็จทางการตลาด (SUCC) 
 

ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 

  
Chi-square=32.092, df=5, p=0.000 

CMIN/DF=6.418, GFI=0.960, AGFI=0.880, 
RMSEA=0.130, RMR=0.029,  CFI=0.913 

Chi-square=8.517, df=4, p=0.074 
CMIN/DF=2.129, GFI=0.989, AGFI=0.960, 
RMSEA=0.059, RMR=0.018,  CFI=0.985 

 
ภาพที ่4.4 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัก่อนปรับโมเดล (ซา้ย) และหลงัปรับโมเดล (ขวา) 
 

จากภาพท่ี 4.4 (ซ้าย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้างตาม
สมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 32.092 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากับ 6.418  
องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 5 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความสอดคลอ้ง
ของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.960  ค่าดชันีความ
กลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.880 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความ
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คลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.130 ดงันั้น จึงตอ้งมีการปรับโมเดลของกรอบแนวความคิดการ
วจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.4 (ขวา) 

จากภาพท่ี 4.4 (ขวา)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดง
ว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 8.517 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์
 2 df  เท่ากบั 2.129 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั4 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.074 และเม่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.989 ดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.960 และค่าดัชนีรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.059 ดังนั้ นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปไดด้งัตารางท่ี 4.23 
 
ตารางที่ 4.23 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) ของปัจจยัความส าเร็จทางการตลาด (SUCC) 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 6.418 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 2.129 ผา่นเกณฑ ์
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.074 ผา่นเกณฑ ์
GFI >0.90 0.960 ผา่นเกณฑ ์ 0.989 ผา่นเกณฑ ์
AGFI >0.90 0.880 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.960 ผา่นเกณฑ ์
CFI >0.95 0.913 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.985 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA <0.08 0.130 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.059 ผา่นเกณฑ ์
RMR <0.08 0.029 ผา่นเกณฑ ์ 0.018 ผา่นเกณฑ ์

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นค่าสถิติ
ท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ ค่า 
CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 32.092 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลงเป็น 
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8.517 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 6.418 เป็น 2.129 และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสอง
ของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.130 เป็น 0.059 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และ AGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.960 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.989 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.880 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.960 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบปัจจยัความส าเร็จทาง
การตลาด  เป็นดงัตารางท่ี4.24 
 
ตารางที ่4.24 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลองคป์ระกอบปัจจยัความส าเร็จทาง
การตลาด 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2) 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

SE ค่า z-value 

INCOM 0.653 - - 0.243 
PROD 0.584 0.099 7.675 0.119 
NUMB 0.778 0.134 8.445 0.606 
CUST 0.345 0.077 5.196 0.341 
INCR 0.493 0.076 7.206 0.426 

 
จากตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขององคป์ระกอบปัจจยั

ความส าเร็จทางการตลาดเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอก
สัดส่วนความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตไดก้บัองคป์ระกอบร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ 
องค์ประกอบปัจจยัความส าเร็จทางการตลาดมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจาก
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดล
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบปัจจยัความส าเร็จทางการตลาดมีความเหมาะสม 

เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัของดา้นความส าเร็จทางการตลาด (SUCC) จากตวั

แปรสังเกตได้ 5 ตวั ในตารางท่ี 4.24 เรียงจากมากไปน้อยดงัน้ี NUMB (0.778) INCOM (0.653) PROD 

(0.584) INCR (0.493) และ CUST (0.345) 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่ง e4 และ e5 เท่ากบั 0.292 
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  2.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรค์และภาพรวม 
ดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) และอิทธิพล
โดยรวม (Total Effects) 
 
กลุ่มสินค้าบริโภค 
 

 
 

Chi-square=380.536, df=204, p=0.000, CMIN/DF=1.865,  
GFI=0.814, AGFI=0.770, RMSEA=0.079, RMR=0.058,  CFI=0.841 

 
ภาพที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค (ก่อนปรับโมเดล)  
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Chi-square=228.589, df=195, p=0.050, CMIN/DF=1.172,  
GFI=0.978, AGFI=0.942, RMSEA=0.035, RMR=0.046,  CFI=0.970 

 
ภาพที ่4.6 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค (หลงัปรับโมเดล) 
 

จากภาพท่ี 4.5 (ก่อนปรับค่า)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้าง
ตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 380.536 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.865
องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากับ 204 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.814  ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.770 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.079 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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จากภาพท่ี 4.6 (หลังปรับค่า) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 228.589 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน
ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.172 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 195 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.050 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.978 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.942 และค่าดชันีราก
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.035 ดงันั้นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 1.865 ผา่นเกณฑ์ 1.172 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.050 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.814 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.978 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.770 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.942 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.841 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.970 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.079 ผา่นเกณฑ์ 0.035 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.058 ผา่นเกณฑ์ 0.046 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นค่าสถิติ
ท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ ค่า 
CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 380.536 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลง
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เป็น 228.589 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 1.865 เป็น 1.172 และ ค่าดชันีรากก าลงั
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.079 เป็น 0.035 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และ AGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.814 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.978 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.770 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.942 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภคเป็นดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 

 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 
CULT <--- IDEN 0.718 0.285 4.537 
COPP <--- CULT 0.255 0.112 2.715 
SALE <--- IDEN 0.298 0.243 2.468 
SUCC <--- COPP 0.247 0.083 2.387 
IDEN1 <--- IDEN 0.481 - - 
IDEN2 <--- IDEN 0.736 0.285 5.031 
IDEN3 <--- IDEN 0.474 0.219 3.981 
IDEN4 <--- IDEN 0.55 0.211 4.629 
IDEN5 <--- IDEN 0.136 0.204 1.384 
IDEN6 <--- IDEN 0.429 0.242 3.643 
IDEN7 <--- IDEN 0.272 0.272 2.599 
COPP1 <--- COPP 0.817 - - 
COPP2 <--- COPP 0.884 0.114 8.360 
COPP3 <--- COPP 0.39 0.094 4.863 
SALE1 <--- SALE 0.824 - - 
SALE2 <--- SALE 0.847 0.358 3.401 
CULT1 <--- CULT 0.799 - - 
CULT2 <--- CULT 0.900 0.091 12.114 
CULT3 <--- CULT 0.734 0.081 9.304 
CULT4 <--- CULT 0.728 0.093 9.148 
CULT5 <--- CULT 0.672 0.089 8.375 
INCOM <--- SUCC 0.668 - - 
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ตารางที ่4.26  (ต่อ) 

 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

PROD <--- SUCC 0.655 0.142 6.109 

NUMB <--- SUCC 0.793 0.149 6.767 

CUST <--- SUCC 0.420 0.112 4.299 

INCR <--- SUCC 0.547 0.106 5.406 

 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบการใช้

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภคเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ี

ก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่ามีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของ

แต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่างตัวแปรสังเกตได้กับ

องค์ประกอบร่วม (Communalities) ปรากฏว่า องค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภคมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบ

เชิงยนืยนัขององคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภคมีความ

เหมาะสม 
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ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
IDEN - 0.045 0.045 
CULT - 0.063 0.063 
COPP 0.247 - 0.247 
SALE - - - 

 
จากตารางท่ี 4.27 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กบัปัจจยัด้าน
ความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.247 นอกจากนั้นมีผล
ทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบัปัจจยัดา้นความมีเอกลกัษณ์ของ
สินคา้ (IDEN) และด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.045 
และ 0.063 ตามล าดบั 

จากข้อค้นพบสรุปได้ว่า การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีผลต่อความส าเร็จทาง
การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามสินคา้บริโภค 
  

DPU



143 

กลุ่มสินค้าอุปโภค 
 

 
 

Chi-square=425.486, df=203, p=0.000, CMIN/DF=2.096,  
GFI=0.812, AGFI=0.766, RMSEA=0.078, RMR=0.056,  CFI=0.837 

 
ภาพที ่4.7 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค (ก่อนปรับโมเดล)  
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Chi-square=220.636 df=189, p=0.057, CMIN/DF=1.167,  
GFI=0.901, AGFI=0.967, RMSEA=0.030, RMR=0.037,  CFI=0.977 

 
ภาพที ่4.8 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค (หลงัปรับโมเดล) 
 

จากภาพท่ี 4.7 (ก่อนปรับค่า) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้าง
ตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 425.486  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 2.096  
องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากับ 203 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.812 ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.766 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.078 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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จากภาพท่ี 4.8 (หลังปรับค่า) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 220.636  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-
สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.167  องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากับ 189 และมีค่า p-value เท่ากับ 
0.057 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.901 ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.967 และค่าดชันี
รากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.030 ดงันั้นโมเดลตาม
กรอบแนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของ
โมเดลไดด้งัตารางท่ี 4.28 
 
ตารางที ่ 4.28 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 2.096 ผา่นเกณฑ์ 1.167 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.057 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.812   ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.901   ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.766 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.967   ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.837 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.977 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.078 ผา่นเกณฑ์ 0.030   ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.056 ผา่นเกณฑ์ 0.037 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี  4.28 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นค่าสถิติ
ท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไค-สแควร์ ค่า 
CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 425.486 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลง
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เป็น 220.636 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 2.096 เป็น 1.167 และ ค่าดชันีรากก าลงั
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.078 เป็น 0.030 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.812 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.901 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.766 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.967 ทั้ งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคเป็นดงัตารางท่ี 4.29 
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ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 
CULT <--- IDEN .626 .192 5.314 
COPP <--- CULT .398 .067 4.467 
SALE <--- COPP .193 .134 1.950 
SALE <--- CULT .326 .100 3.322 
SUCC <--- COPP .190 .123 1.913 
SUCC <--- SALE .220 .098 2.060 
IDEN1 <--- IDEN .525   
IDEN2 <--- IDEN .605 .190 5.317 
IDEN3 <--- IDEN .415 .214 4.080 
IDEN4 <--- IDEN .610 .219 5.247 
IDEN5 <--- IDEN .373 .209 3.946 
IDEN6 <--- IDEN .424 .256 4.124 
IDEN7 <--- IDEN .637 .262 5.771 
COPP1 <--- COPP .650   
COPP2 <--- COPP .825 .142 8.066 
COPP3 <--- COPP .591 .154 6.449 
SALE1 <--- SALE .831   
SALE2 <--- SALE .761 .179 5.314 
CULT1 <--- CULT .872   
CULT2 <--- CULT .862 .069 14.250 
CULT3 <--- CULT .727 .091 9.067 
CULT4 <--- CULT .688 .070 10.224 
CULT5 <--- CULT .718 .075 11.016 
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ตารางที ่4.29  (ต่อ) 

 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 
INCOM <--- SUCC .659   
PROD <--- SUCC .554 .124 5.582 
NUMB <--- SUCC .724 .169 6.547 
CUST <--- SUCC .330 .101 3.742 
INCR <--- SUCC .493 .102 5.459 
CULT <--- IDEN .626 .192 5.314 

 
จากตารางท่ี 4.29  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการ

ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคเม่ือพิจารณาจากน ้าหนกัองคป์ระกอบ
ท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่
ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตไดก้บัองคป์ระกอบ
ร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่ม
สินคา้อุปโภค มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA)โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
องคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
IDEN - 0.103 0.103 
CULT - 0.164 0.164 
COPP 0.190 0.042 0.232 
SALE 0.220 - 0.220 

 
จากตารางท่ี 4.30 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กบัปัจจยัด้าน
ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขายไดร้าคา (SALE) โดยมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.190 และ 0.220 ตามล าดบั 

นอกจากน้ียงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กับ
ปัจจยัดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ (IDEN)  ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) และดา้นความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.103, 0.164 และ 0.042 
ตามล าดบั 

จากข้อค้นพบสรุปได้ว่า  ปัจจัยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ  ดา้นการขายไดร้าคา  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินมี
ผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 
จ าแนกตามสินคา้อุปโภค 
  

DPU



150 

โดยภาพรวม 
 

 
 

Chi-square=546.808, df=203, p=0.000, CMIN/DF=2.694,  
GFI=0.863, AGFI=0.830, RMSEA=0.073, RMR=0.045, CFI=0.857 

 
ภาพที ่4.9 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1โดยภาพรวม (ก่อนปรับโมเดล) 
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Chi-square=207.540, df=183, p=0.103, CMIN/DF=1.134,  
GFI=0.946, AGFI=0.925, RMSEA=0.020, RMR=0.025,  CFI=0.990 

 
ภาพที ่4.10 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ท่ี 1โดยภาพรวม (หลงัปรับโมเดล) 
 

จากภาพท่ี 4.9 (ก่อนปรับค่า) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 546.808 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 
2.694  องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 203 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.863        
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ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.830 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.073 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

จากภาพท่ี 4.10 (หลังปรับค่า) แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 207.540 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน
ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.134 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 183 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.103 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.946 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.925 และค่าดชันีราก
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.020 ดงันั้นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.31 
 
ตารางที ่4.31 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) โดยภาพรวม 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 2.694   ผา่นเกณฑ์ 1.134   ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.103 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.863   ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.946 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.830 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.925 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.857 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.990 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.073 ผา่นเกณฑ์ 0.020 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.045 ผา่นเกณฑ์ 0.025 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ได้แก่ ค่าไค-
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สแควร์  ค่า CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 546.808 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าลดลงเป็น 207.540 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 2.694 เป็น 1.134 และ ค่า
ดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.073 เป็น 
0.020 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และ AGFI แสดงความแปรปรวน และ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.863 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.946 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.830 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.925 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์โดยภาพรวมเป็นดงัตารางท่ี 4.32 
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ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวม 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

COPP <--- IDEN 0.324 0.150 4.792 
CULT <--- IDEN 0.703 0.232 6.093 
CULT <--- COPP 0.137 0.062 1.996 
SALE <--- COPP 0.205 0.067 2.870 
SALE <--- CULT 0.165 0.116 1.467 
SALE <--- IDEN 0.096 0.219 0.907 
SUCC <--- IDEN 0.284 0.219 2.385 
SUCC <--- COPP 0.254 0.065 3.251 
SUCC <--- SALE 0.021 0.069 0.270 
SUCC <--- CULT -0.258 0.103 -2.299 
IDEN1 <--- IDEN 0.434   
IDEN2 <--- IDEN 0.667 0.216 6.377 
IDEN3 <--- IDEN 0.380 0.183 4.896 
IDEN4 <--- IDEN 0.525 0.181 6.259 
IDEN5 <--- IDEN 0.545 0.255 5.354 
IDEN6 <--- IDEN 0.454 0.221 5.702 
IDEN7 <--- IDEN 0.383 0.192 5.715 
COPP1 <--- COPP 0.862   
COPP2 <--- COPP 0.763 0.072 10.951 
COPP3 <--- COPP 0.611 0.088 8.255 
SALE1 <--- SALE 0.804   
SALE2 <--- SALE 0.833 0.187 6.093 
CULT1 <--- CULT 0.851   
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

SE ค่า z-value 

CULT2 <--- CULT 0.885 0.055 18.849 
CULT3 <--- CULT 0.718 0.061 12.627 
CULT4 <--- CULT 0.697 0.056 13.503 
CULT5 <--- CULT 0.692 0.057 13.604 
INCOM <--- SUCC 0.650   
PROD <--- SUCC 0.615 0.100 8.036 
NUMB <--- SUCC 0.780 0.126 9.022 
CUST <--- SUCC 0.357 0.077 5.405 
INCR <--- SUCC 0.490 0.075 7.213 

 
จากตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบการใช้

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาพรวมเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนักองค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้น
โมเดลมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละ
องค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่างตวัแปรสังเกตได้กบัองค์ประกอบ
ร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวมมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
IDEN 0.284 -0.105 0.180 
COPP 0.254 -0.031 0.224 
CULT -0.258 0.003 -0.255 
SALE 0.021 - 0.021 

 
จากตารางท่ี 4.33 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่ายการรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยภาพรวม 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบัปัจจยัดา้น
ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ (IDEN) ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) และดา้นการขาย
ไดร้าคา (SALE) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.284, 0.254 และ 0.021 ตามล าดบั และมีผล
ทางตรงแต่มีความผนัแปรในทิศทางตรงกนัขา้ม (มีค่าเป็นลบ) กบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย
มีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.258 

นอกจากน้ียงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.003 นอกจากนั้นยงัมี
ปัจจยัท่ีมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางตรงกนัขา้ม (มีค่าเป็นลบ) กบัปัจจยัดา้นความมี
เอกลกัษณ์ของสินคา้ (IDEN) และดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) โดยมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.105 และ -0.031 ตามล าดบั 

จากขอ้คน้พบสรุปไดว้่า  โดยภาพรวม การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้นความมี
เอกลกัษณ์ของสินคา้  ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ  ดา้นการขายไดร้าคา และดา้นวฒันธรรม
ท้องถ่ิน มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ  5 ดาว              
ในประเทศไทย 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (FACT) ที่มี
ต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย 

3.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ศึกษาของปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient 
Correlation) ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นเทคโนโลยี (TECH) ดา้นความตอ้งการ 
(WANT) และดา้นการท่องเท่ียว (TOUR) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรในโมเดล
และใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อน าไปวเิคราะห์ความสอดคลอ้งโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
 
ตารางที ่4.34 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นเทคโนโลยี (TECH) ของปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร TECH 1 TECH 2 TECH 3 TECH 4 TECH 5 TECH 6 TECH 7 
TECH 1 1 0.466* 0.358* 0.523* 0.427* 0.330* 0.386* 
TECH 2  1 0.439* 0.420* 0.388* 0.525* 0.510* 
TECH 3   1 0.558* 0.411* 0.289* 0.347* 
TECH 4    1 0.454* 0.357* 0.404* 
TECH 5     1 0.372* 0.387* 
TECH 6      1 0.637* 
TECH 7       1 

 
หมายเหตุ . * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านเทคโนโลยี 
(TECH) ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 
ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ 
เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยการ
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้ทั้ ง 7 ตัวแปรมีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ทุกคู่ 
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หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
มาใช้ในการวิเคราะห์ความถดถอย ดังนั้ นจึงสามารถน าข้อมูลชุดตัวแปรดังกล่าวน้ีใช้ในการ
วเิคราะห์ทางสถิติในขั้นต่อไปได ้
 
ตารางที่ 4.35 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดา้นความตอ้งการสินคา้ (WANT) ของปัจจยั
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร WANT 1 WANT 2 
WANT 1 1 0.531* 
WANT 2  1 

 
หมายเหตุ .* ระดบันยัส าคญั  0.05 
 

ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านความตอ้งการ
ของสินคา้ (WANT) ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของปัจจยั
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนย์
หรือไม่ เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
โดยการใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรสังเกตไดท้ั้ง 2 ตวัแปรมีค่าต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั  0.05 ทุกคู่ 
หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติใน
ขั้นต่อไปได ้
 
  

DPU



159 

ตารางที่ 4.36 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการท่องเท่ียว (TOUR) ของปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 
TOUR 1 1 0.605* 0.598* 0.567* 
TOUR 2  1 0.755* 0.608* 
TOUR 3   1 0.709* 
TOUR 4    1 

 
หมายเหตุ. * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรด้านการท่องเท่ียว 
(TOUR) ของรูปแบบความสัมพนัธ์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 
ดาว ในประเทศไทย โดยการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ว่าแตกต่างจากศูนยห์รือไม่ 
เพื่อดูความสัมพนัธ์ของการมีองคป์ระกอบร่วม ก่อนน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั โดยการ
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
สังเกตได้ทั้ ง  4 ตวัแปรมีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั  0.05 ทุกคู่ 
หมายความวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ของตวัแปรค่าใดท่ีมีค่าสูงมากจนสามารถส่งผลต่อการน าตวัแปร
มาใชใ้นการวเิคราะห์ดงันั้นจึงสามารถน าขอ้มูลชุดตวัแปรดงักล่าวน้ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางสถิติใน
ขั้นต่อไปได ้
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3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(FACT) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความ
เหมาะสมในการเป็นตวัแทนการวดั (Construct Validity) ของตวัแปรสังเกตไดใ้นตวัแปรท านาย 
(Predictor Variables) 

ผลการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี (TECH) ด้านความต้องการ (WANT) และด้านการ
ท่องเท่ียว (TOUR) 
 

ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 

  

Chi-square=269.306, df=62, p=0.000, 
CMIN/DF=4.344, GFI=0.886, AGFI=0.832, 
RMSEA=0.102, RMR=0.068,  CFI=0.883 

Chi-square=142.422, df=56, p=0.053, 
CMIN/DF=2.543, GFI=0.941, AGFI=0.904, 
RMSEA=0.069, RMR=0.048,  CFI=0.951 

 
ภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยี 
(TECH) ดา้นความตอ้งการ (WANT) และดา้นการท่องเท่ียว (TOUR) ก่อนปรับโมเดล (ซ้าย) และ
หลงัปรับโมเดล (ขวา) 
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จากภาพท่ี 4.11 (ซ้าย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้างตาม
สมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 269.306  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์ (2/df) เท่ากับ 4.344  
องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากับ 62 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.886 ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.832 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.102 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.11 (ขวา) 

จากภาพท่ี 4.11 (ขวา) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดง
ว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 142.422 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์  
(2/df) เท่ากบั 2.543 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 56 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.053 และเม่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ 0.941 ดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.904 และค่าดัชนีรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.069 ดังนั้ นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.37 
  

DPU



162 

ตารางที่ 4.37 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวิจยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ (Hypothesized Model and Modified Model) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน
เทคโนโลย ีดา้นความตอ้งการและดา้นการท่องเท่ียว 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 4.344 ผา่นเกณฑ ์ 2.543 ผา่นเกณฑ ์
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.053 ผา่นเกณฑ ์
GFI >0.90 0.886 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.941 ผา่นเกณฑ ์
AGFI >0.90 0.832 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.904 ผา่นเกณฑ ์
CFI >0.95 0.883 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.951 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA <0.08 0.102 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.069 ผา่นเกณฑ ์
RMR <0.08 0.068 ผา่นเกณฑ ์ 0.048 ผา่นเกณฑ ์

 
จากตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่า CMIN/df
 2 df  และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) โดย
ค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 4.344 เป็น 2.543 และ ค่าดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงั
สองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.102 เป็น 0.069 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าไค-สแควร์ค่าดัชนีความ
กลมกลืน (GFI) และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI)  โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมี
ค่าเท่ากับ 269.306 และหลังปรับโมเดลมีค่าลดลงเป็น 142.422 ค่า GFIและAGFI แสดงความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.886 และ
หลงัปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น0.941 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายด้วยโมเดล โดยปรับแก้ดว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI 
ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 0.832 และหลงัการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.904 ทั้งน้ีหลงัจากการ
ปรับโมเดลแลว้ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขององคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นความตอ้งการและดา้นการท่องเท่ียว  เป็นดงัตารางท่ี 4.38  
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ตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลองค์ประกอบปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นเทคโนโลย ีดา้นความตอ้งการและดา้นการท่องเท่ียว 
 

ตัวแปร 
น า้หนักองค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ์ (R2) 

น า้หนัก
องค์ประกอบ 

SE ค่า z-value 

TECH1 0.618 - - 0.382 
TECH2 0.719 0.113 9.641 0.516 
TECH3 0.579 0.130 8.327 0.335 
TECH4 0.610 0.112 9.919 0.373 
TECH5 0.618 0.107 8.866 0.382 
TECH6 0.621 0.148 8.247 0.386 
TECH7 0.660 0.144 8.960 0.435 
WANT1 0.761 - - 0.579 
WANT2 0.698 0.114 7.306 0.487 
TOUR1 0.898 - - 0.807 
TOUR2 0.834 0.051 18.427 0.695 
TOUR3 0.695 0.046 13.768 0.485 
TOUR4 0.774 0.044 16.792 0.600 

 
จากตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัขององคป์ระกอบปัจจยั

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นเทคโนโลย ี ดา้นความตอ้งการและดา้นการท่องเท่ียว             เม่ือ
พิจารณาจากน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวน
ระหว่างตวัแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communalities) ปรากฏว่า องค์ประกอบปัจจยั
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านเทคโนโลยี  ด้านความต้องการและด้านการท่องเท่ียวมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นความตอ้งการและดา้นการท่องเท่ียว  มีความ
เหมาะสม 
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เม่ือพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัของดา้นเทคโนโลยี ดา้นความตอ้งการและดา้นการ
ท่องเท่ียว  จากตวัแปรสังเกตได้ 13 ตวัในตารางท่ี 4.38 เรียงจากมากไปน้อยดงัน้ี TOUR1 (0.898)  
TOUR2 (0.834)  TOUR4 (0.774)  WANT1 (0.761) TECH2 (0.719)  WANT2(0.698)  TOUR3 
(0.695)  TECH7 (0.660)  TECH6 (0.621) TECH5 (0.618)  TECH1 (0.618) TECH4(0.610) และ 
TECH3 (0.579) 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ระหว่าง  TECH และ WANT เท่ากับ 0.565   TECH และ 

TOUR เท่ากบั 0.350   WANT และ TOUR เท่ากบั 0.343  นอกจากนั้นมีค่าสัมประสิทธ์ิระหวา่ง e6 

และ e7 เท่ากับ 0.381 e3 และ e4 เท่ากับ  0.314   e12 และ WANT เท่ากับ 0.314e18 และ TECH 

เท่ากบั 0.246  e12 และ TECH เท่ากบั 0.234  และ e1 และ e4 เท่ากบั 0.230 
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  3.3 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตวัแปรโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
อิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (FACT) ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรคแ์ละ
ภาพรวม โดยการวเิคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) และ
อิทธิพลโดยรวม (Total Effects) 
 
กลุ่มสินค้าบริโภค 
 

 
 

Chi-square=233.956, df=131, p=0.000, CMIN/DF=1.786,  
GFI=0.851, AGFI=0.806, RMSEA=0.075, RMR=0.058,  CFI=0.900 

 
ภาพที ่4.12 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 2 จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค (ก่อนปรับโมเดล)  
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Chi-square=147.321, df=123, p=0.067, CMIN/DF=1.198,  
GFI=0.902, AGFI=0.964, RMSEA=0.038, RMR=0.044,  CFI=0.976 

 
ภาพที ่4.13 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้2จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค (หลงัปรับโมเดล) 
 

จากภาพท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ีสร้างตาม
สมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ไค-สแควร์เท่ากบั 233.956  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.786  
องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากับ 131 และมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.851  ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.806 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.075 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.13 
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จากภาพท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดง
ว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดย
พิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 147.321 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืนไค-สแควร์
 2 df  เท่ากบั 1.198 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 123 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.067 และ
เม่ือพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากับ  0.902, ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.964 และค่าดัชนีรากท่ีสองของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.038 ดังนั้ นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.39 
 
ตารางที ่4.39 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่าสถิติ ผลการพจิารณา ค่าสถิติ ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 1.786 ผา่นเกณฑ์ 1.198 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.067 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.851 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.902 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.806 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.964 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.900 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.976 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.075 ผา่นเกณฑ์ 0.038 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.058 ผา่นเกณฑ์ 0.044 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์ 
ค่า CMIN/df  2 df  ค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA) และค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (RMR) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับ
โมเดลมีค่าเท่ากบั 233.956 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลงเป็น 147.321 นอกจากนั้นค่า CMIN/df
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 2 df  ลดลงจาก 1.786 เป็น 1.198 ค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.075 เป็น 0.038  และค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 
(RMR) ลดลงจาก 0.058 เป็น 0.044 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.851 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.902 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.806 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.964 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภคเป็นดงัตารางท่ี 4.40 
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ตารางที ่4.40 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

TOUR <--- TECH 0.425 0.144 4.236 
WANT <--- TOUR 0.212 0.058 2.014 
WAN <--- TECH 0.601 0.104 4.538 
SUCC <--- WANT 0.463 0.147 3.7 

TECH1 <--- TECH 0.675 - - 
TECH2 <--- TECH 0.706 0.124 7.178 
TECH3 <--- TECH 0.623 0.143 6.378 
TECH4 <--- TECH 0.728 0.118 9.044 
TECH5 <--- TECH 0.732 0.141 7.21 
TECH6 <--- TECH 0.639 0.169 6.482 
TECH7 <--- TECH 0.669 0.159 6.833 
WANT2 <--- WANT 0.651 - - 
WANT1 <--- WANT 0.781 0.184 5.936 
TOUR3 <--- TOUR 0.932 - - 
TOUR2 <--- TOUR 0.870 0.088 10.425 
TOUR1 <--- TOUR 0.716 0.062 10.028 
INCOM <--- SUCC 0.682 - - 
PROD <--- SUCC 0.666 0.143 6.037 
NUMB <--- SUCC 0.742 0.138 6.647 
CUST <--- SUCC 0.425 0.111 4.298 
INCR <--- SUCC 0.564 0.105 5.589 

TOUR4 <--- TOUR 0.778 0.058 12.055 
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จากตารางท่ี 4 .40  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลปัจจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  าแนกตามกลุ่มสินค้าผู ้บริโภคเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนัก
องค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตได้
กบัองคป์ระกอบร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
จ าแนกตามกลุ่มสินคา้ผูบ้ริโภคมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบ
เชิงยืนยนัของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้ผูบ้ริโภคมีความเหมาะสม
และสามารถวเิคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลโดยรวม         ดงัตารางท่ี 4.41 
 
ตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
TECH - 0.320 0.320 
TOUR - 0.098 0.098 
WANT 0.463 - 0.463 

 
จากตารางท่ี 4.41 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก)  กบัปัจจยัดา้น
ความตอ้งการ (WANT) ในเร่ือง ในรอบ3ปีท่ีผา่นมาสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และสินคา้สามารถขายให้ไดก้บัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.463 

นอกจากนั้นยงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(TECH) และดา้นการท่องเท่ียว (TOUR) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.320 และ 0.098 ตามล าดบั 
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จากขอ้คน้พบสรุปไดว้า่  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความตอ้งการ ดา้น
เทคโนโลยีและด้านการท่องเท่ียวมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
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กลุ่มสินค้าอุปโภค 
 

 
 

Chi-square=392.150, df=131, p=0.000, CMIN/DF=2.994,  
GFI=0.799, AGFI=0.738, RMSEA=0.105, RMR=0.084,  CFI=0.789 

 
ภาพที ่4.14 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 2 จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค (ก่อนปรับโมเดล) 
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Chi-square=137.076, df=113, p=0.061, CMIN/DF=1.213,  
GFI=0.927, AGFI=0.989, RMSEA=0.034, RMR=0.056,  CFI=0.981 

 
ภาพที ่4.15 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 2 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค (หลงัปรับโมเดล) 
 

จากภาพท่ี  4.14 (ก่อนปรับโมเดล ) แสดงผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่า  กรอบ
แนวความคิดท่ีสร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 392.150 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน    
ไคสแควร์  2 df  เท่ากบั 2.994 องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 131 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.000 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.799 ค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.738 และค่าดชันี
รากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.105 ดงันั้น จึงตอ้งมีการ
ปรับโมเดลของกรอบแนวความคิดการวิจยั เพื่อให้โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  
ดงัภาพท่ี 4.15 (หลงัปรับโมเดล) 
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จากภาพท่ี 4.15 (หลังปรับโมเดล) แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 137.076 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน  
ไคสแควร์  2 df  เท่ากบั 1.213 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 113 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.061 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.927 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.989 และค่าดชันี ราก
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.034 ดงันั้นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.42 
 
ตารางที ่4.42 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 2.994 ผา่นเกณฑ์ 1.213 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.061 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.799 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.927 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.738 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.989 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.789 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.981 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.105 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.034 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.084 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.056 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ได้แก่ ค่าไค-
สแควร์ ค่า CMIN/df  2 df  และค่าดัชนีรากก าลังท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือน (RMSEA) โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 392.150 และหลงัปรับโมเดล
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มีค่าลดลงเป็น 137.076 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 2.994 เป็น 1.213 และ ค่าดชันี
รากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.105 เป็น 0.034 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.799 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.927 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.738 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.989 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคเป็นดงัตารางท่ี 4.43 
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ตารางที ่4.43 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

TOUR <--- TECH 0.419 0.196 4.939 
WANT <--- TOUR 0.468 0.061 5.481 
SUCC <--- WANT 0.464 0.094 3.989 
SUCC <--- TECH 0.226 0.111 2.687 

TECH1 <--- TECH 0.514 - - 
TECH2 <--- TECH 0.899 0.263 6.862 
TECH3 <--- TECH 0.513 0.235 5.683 
TECH4 <--- TECH 0.598 0.25 5.808 
TECH5 <--- TECH 0.645 0.208 5.837 
TECH6 <--- TECH 0.537 0.228 5.986 
TECH7 <--- TECH 0.58 0.239 6.309 
WANT2 <--- WANT 0.801 - - 
WANT1 <--- WANT 0.746 0.104 7.752 
TOUR3 <--- TOUR 0.904 - - 
TOUR2 <--- TOUR 0.914 0.079 13.441 
TOUR1 <--- TOUR 0.768 0.069 10.42 
INCOM <--- SUCC 0.584 - - 
PROD <--- SUCC 0.544 0.133 5.681 
NUMB <--- SUCC 0.856 0.229 6.414 
CUST <--- SUCC 0.333 0.115 3.665 
INCR <--- SUCC 0.267 0.108 3.12 

TOUR4 <--- TOUR 0.711 0.067 10.14 
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จากตารางท่ี 4 .43 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลปัจจัย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  าแนกตามกลุ่มสินค้าอุปโภค  เม่ือพิจารณาจากน ้ าหนัก
องค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตได้
กบัองคป์ระกอบร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA)โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบ
เชิงยืนยนัของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคมีความเหมาะสม
และสามารถวเิคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลโดยรวมดงัตารางท่ี 4.44 
 
ตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
TECH 0.226 0.091 0.317 
TOUR - 0.217 0.217 
WANT 0.464 - 0.464 

 
จากตารางท่ี 4.44 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบัปัจจยัดา้น
เทคโนโลยี (TECH)  ในเร่ืองการคน้ควา้วิจยัดา้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่  
การเขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ให้ทนัสมยั  การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร  การ
ปรับปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้  ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา สินคา้ไดป้รับปรุงใหมี้ความหลากหลาย
มากข้ึน   การติดต่อวิทยากรท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้ความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการ
ผลิตสินคา้ และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการผลิตสินคา้   และ
ปัจจยัดา้นความตอ้งการ (WANT)  ในเร่ือง  ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมาสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน
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อย่างต่อเน่ืองและสินค้าสามารถขายให้ได้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.476 

นอกจากนั้นยงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(TECH) และดา้นการท่องเท่ียว (TOUR) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.091 และ 0.217 ตามล าดบั 

จากขอ้คน้พบสรุปไดว้า่ ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดา้นความตอ้งการ  ดา้น
เทคโนโลยีและด้านการท่องเท่ียวมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามสินคา้อุปโภค 
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โดยภาพรวม 
 

 
 

Chi-square=425.950, df=131, p=0.000, CMIN/DF=3.252,  
GFI=0.872, AGFI=0.833, RMSEA=0.084, RMR=0.059,  CFI=0.866 

 
ภาพที ่4.16 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 2โดยภาพรวม  (ก่อนปรับโมเดล) 
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Chi-square=131.465, df=111, p=0.090, CMIN/DF=1.184,  
GFI=0.959, AGFI=0.936, RMSEA=0.024, RMR=0.036,  CFI=0.991 

 
ภาพที ่4.17 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 2 โดยภาพรวม  (หลงัปรับโมเดล) 
  

DPU
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จากภาพท่ี 4.16 (ก่อนปรับโมเดล)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กรอบแนวความคิด    ท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 425.950  ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 
3.252  องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 131 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษพ์บว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.872  ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0. 0.833 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.084 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวิจัย เพื่อให้โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังภาพท่ี 4.17       
(หลงัปรับโมเดล) 

จากภาพท่ี 4.17 (หลงัปรับโมเดล) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ โมเดลสมการโครงสร้าง
เชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวิจัย (Hypothesized Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ แสดงว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 131.465 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน
ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.184 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 111 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.090 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.959 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.936 และค่าดชันีราก
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.024 ดงันั้นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.45 
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ตารางที ่4.45 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) โดยภาพรวม 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 3.252 ผา่นเกณฑ์ 1.184 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.090 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.872 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.959 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.833 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.936 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.866 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.991 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.084 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.024 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.059 ผา่นเกณฑ์ 0.036 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์  
ค่า CMIN/df  2 df  และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA)  โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 425.950  และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลง
เป็น 131.465 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df ลดลงจาก 3.252เป็น 1.184 และ ค่าดชันีรากก าลงัท่ี
สองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.084 เป็น 0.024 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.872 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.959 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.833 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.936 ทั้ งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ โดยภาพรวมเป็นดงัตารางท่ี 4.46  
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ตารางที ่4.46 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
โดยภาพรวม 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

TOUR <--- TECH 0.472 0.119 6.637 
WANT <--- TOUR 0.023 0.047 5.299 
WANT <--- TECH 0.624 0.104 6.212 
SUCC <--- WANT 0.476 0.092 5.651 

TECH1 <--- TECH 0.598 - - 
TECH2 <--- TECH 0.802 0.13 9.655 
TECH3 <--- TECH 0.549 0.127 8.263 
TECH4 <--- TECH 0.575 0.107 10.002 
TECH5 <--- TECH 0.696 0.121 9.066 
TECH6 <--- TECH 0.596 0.14 8.753 
TECH7 <--- TECH 0.611 0.137 8.978 
WANT2 <--- WANT 0.677 - - 
WANT1 <--- WANT 0.756 0.112 9.057 
TOUR3 <--- TOUR 0.846 - - 
TOUR2 <--- TOUR 1.022 0.082 14.898 
TOUR1 <--- TOUR 0.707 0.047 14.606 
INCOM <--- SUCC 0.653 - - 
PROD <--- SUCC 0.592 0.093 8.196 
NUMB <--- SUCC 0.772 0.12 9.272 
CUST <--- SUCC 0.34 0.076 5.161 
INCR <--- SUCC 0.43 0.077 6.149 

TOUR4 <--- TOUR 0.832 0.053 15.714 
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จากตารางท่ี 4 .46  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวม  เม่ือพิจารณาจากน ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวใ้น
โมเดลมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละ
องค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหว่างตวัแปรสังเกตได้กบัองค์ประกอบ
ร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ โดยภาพรวมมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและสามารถวเิคราะห์อิทธิพลทางตรง  
อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลโดยรวมดงัตารางท่ี 4.47 
 
ตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
TECH - 0.302 0.302 
TOUR - 0.011 0.011 
WANT 0.476 - 0.476 

 
จากตารางท่ี 4.47 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยภาพรวม 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กบัปัจจยัด้าน
ความตอ้งการ (WANT)  ในเร่ืองในรอบ 3ปีท่ีผา่นมาสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และสินคา้สามารถขายให้ไดก้บัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.476 

นอกจากนั้นยงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัเทคโนโลยี (TECH)  และ การท่องเท่ียว (TOUR) โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.302
และ 0.011  ตามล าดบั 
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จากขอ้คน้พบสรุปไดว้า่  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความตอ้งการ  ดา้น
เทคโนโลยีและด้านการท่องเท่ียวมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย โดยภาพรวม DPU
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ด้วยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) เพ่ือทราบถึงความมีปฎิสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ ทีส่่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

 

ตารางที่ 4.48 ค่าสถิติทดสอบ F (F-test) ระหว่างตวัแปรคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

 

ตวัแปร EDUC SPEC TRAIN EXP 

EDUC - 2.700* 0.924 0.946 

SPEC - - 0.936 0.776 

TRAIN - - - 0.890 

EXP - - - - 

 
หมายเหตุ. * ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยโดยพิจารณาจากสถิติทดสอบ F (F-test) พบวา่มีเพียงระดบัการศึกษา
กับประสบการณ์การท างานของผูต้อบแบบสอบถามมีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกันต่อความส าเร็จทาง
การตลาดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.49 – 
4.55 
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ตารางที่ 4.49 เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามระดับการศึกษา (EDUC) และประสบการณ์การท างาน 

(SPEC) 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมความ

แปรปรวน 

ช้ันแห่ง 

ความเป็นอสิระ 

ความแปร 

ปรวนเฉลี่ย 

ค่า F p-value 

EDUC 2.122 2 1.061 3.797* 0.023 

SPEC .003 2 .002 .006 0.994 

ปฎิสัมพนัธ์ 3.017 4 .754 2.700* 0.031 

ความคลาดเคล่ือน 87.450 313 .279   

รวม 5738.040 321    

 

หมายเหตุ.1.  R Squared = .062 (Adjusted R Squared = .038) 

2. *   ระดบันยัส าคญั0.05 

 

จากตารางท่ี  4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ได ้3 ประเด็นคือ 1) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า สถิติทดสอบ       

F-test มี ค่ า เท่ ากับ  3.797 และมีค่ า  p-value เ ป็น  0.023 ซ่ึ ง มีค่ าน้อยกว่า  0.05 นั่น คือ  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะประสบความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกันมี

ความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ สถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 0.006 และมีค่า 

p-value เป็น 0.994 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่าง

กนัจะประสบความส าเร็จทางการตลาดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 

0.05 
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ระดับการศึกษากับประสบการณ์การท างานของผูต้อบแบบสอบถามมีปฎิสัมพนัธ์

ร่วมกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดหรือไม่ พบว่าสถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 2.700 และมีค่า   

p-value เป็น  0.031 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

สามารถแสดงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างานให้เห็น

ไดช้ดัเจน  ดงัภาพท่ี 4.18 

 

  
ภาพที ่ 4.18 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรระดบัการศึกษาและประสบการณ์การท างาน 

 

จากภาพท่ี  4.18 (ซ้าย ) แสดงความมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและ

ประสบการณ์การท างานของผูต้อบแบบสอบถามส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและเคยท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน

จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืน 

และไม่เคยท างานมาก่อนตามล าดบัส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและ

เคยท างาน (ธุรกิจ) อยู่กับครอบครัวมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีเคยเป็นลูกจ้างในธุรกิจคนอ่ืน และไม่เคยท างานมาก่อน ตามล าดับและผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและไม่เคยท างานมาก่อน จะส่งผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืน และเคยท างาน

(ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน  ตามล าดบั 
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จากภาพท่ี 4.18 (ขวา)  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัว

มาก่อนและมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืน

และมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีระดับการศึกษาอ่ืนๆ  และส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยท างานมาก่อนและมีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 
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ตารางที ่4.50 เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามระดบัการศึกษา (EDUC) และการฝึกอบรมดา้นธุรกิจ 

(TRAIN) 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมความ

แปรปรวน 

ช้ันแห่ง 

ความเป็นอสิระ 

ความแปร 

ปรวนเฉลี่ย 

ค่า F p-value 

EDUC 1.859 2 .930 3.265* 0.040 

TRAIN .126 3 .042 .148 0.931 

ปฎิสัมพนัธ์ 1.579 6 .263 .924 0.447 

ความคลาดเคล่ือน 88.268 310 .285   

รวม 5738.040 321    

 

หมายเหตุ.1.  R Squared = .062 (Adjusted R Squared = .038) 

2. *   ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.50 แสดงผลการวเิคราะห์ได ้3 ประเด็นคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ากับ 3.265 และมีค่า p-value เป็น 0.040 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือกล่าวได้ว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเคยไดรั้บการฝึกอบรมดา้นธุรกิจแตกต่างกนัมีความส าเร็จทาง

การตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่าสถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 0.148  และมีค่า p-value เป็น

0.931 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการฝึกอบรมดา้นธุรกิจแตกต่างกนัไม่มี

ผลต่อความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือ
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กล่าวได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการฝึกอบรมด้านธุรกิจต่างกันไม่มีผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาด 

ระดับการศึกษากับการฝึกอบรมด้านธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามมีปฎิสัมพนัธ์

ร่วมกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ากับ 0.924 และมีค่า p-value เป็น0.447 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

ระดบัการศึกษาและการฝึกอบรมด้านธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัการศึกษากบัการฝึกอบรมดา้นธุรกิจ

ไม่มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกันต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามแต่เม่ือพิจารณา

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาและการฝึกอบรมดา้นธุรกิจดงัภาพท่ี 4.19ไดข้อ้สังเกตดงัน้ี 

 

  
ภาพที่  4.19 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรระดับการศึกษา (EDUC) และการฝึกอบรมด้านธุรกิจ 

(TRAIN) 

 

จากภาพท่ี  4.19 (ซ้าย) แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านธุรกิจพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาตรีซ่ึงเคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนและเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการ
ด าเนินธุรกิจทุกปีจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยผา่นการ
ฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนและไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการ
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ด าเนินธุรกิจจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนผูท่ี้เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนและเคย
เขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปีตามล าดบั 

จากภาพท่ี 4.19 (ขวา) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทาง
ธุรกิจมาก่อนและมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรีจะส่งผลต่อความส าเร็จ
ทางการตลาดดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรีส าหรับผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนและมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีและปริญญาตรีตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปีและมี
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจและมีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรีและต ่ากวา่ปริญญาตรีตามล าดบั 
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ตารางที ่4.51 เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามระดบัการศึกษา (EDUC) และประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 

(EXPE) 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมความ

แปรปรวน 

ช้ันแห่ง

ความเป็น

อสิระ 

ความแปรปรวน

เฉลีย่ 

ค่า F p-value 

EDUC 1.430 2 .715 2.515 0.083   

EXPE .536 3 .179 .628 0.597 

ปฎิสัมพนัธ์ 1.614 6 .269 .946 0.462 

ความคลาดเคล่ือน 88.156 310 .284   

รวม 5738.040 321    

 

หมายเหตุ.  1.  R Squared = .054 (Adjusted R Squared = .020) 

 2. *   ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี  4.51 แสดงผลการวิเคราะห์ได้3 ประเด็นคือ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกต่างกนัมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ากบั 2.515 และมีค่า p-value เป็น 0.083 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบันัยส าคญั 0.05 หรือกล่าวได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัไม่มีผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ด้านธุรกิจแตกต่างกันมีความส าเร็จทางการตลาด

แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 0.628 และมีค่า p-value เป็น 0.597 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ด้านธุรกิจแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
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ความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือกล่าวได้

วา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ระดับการศึกษากับประสบการณ์ด้านธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามมีปฎิสัมพนัธ์

ร่วมกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามหรือไม่  พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ากบั 0.946 และมีค่า p-value เป็น 0.462 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ด้านธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัระดบัการศึกษากบัประสบการณ์ดา้นธุรกิจ

ไม่มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกันต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามแต่เม่ือพิจารณา

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาและประสบการณ์ดา้นธุรกิจให้เห็นไดช้ดัเจนดงัภาพท่ี 4.20 ได้

ขอ้สังเกตดงัน้ี 

 

  
ภาพที่  4.20 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรระดบัการศึกษา (EDUC) และประสบการณ์ด้านธุรกิจ 

(EXPE) 

 

จากภาพท่ี 4.20 (ซ้าย) แสดงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาและประสบการณ์ดา้น

ธุรกิจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ

ตั้งแต่10 ปีข้ึนไป จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์

ดา้นธุรกิจ 4-6 ปี 7-9 ปี และ ไม่เกิน 3 ปี ตามล าดบั     
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์  ด้าน

ธุรกิจตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไป จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี 4-6 ปี และ 7-9 ปี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 

7-9 ปี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 

ไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนและ และ 4-6 ปี ตามล าดบั 

จากภาพท่ี 4.20 (ขวา) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 ปี และมีระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา

ต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรี ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 7-9 ปี และมีระดบัการศึกษาสูง

กวา่ปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา

ต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ

ตั้งแต่10ปีข้ึนไปและมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและต ่ากวา่ปริญญาตรี ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52 เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน (SPEC) และการฝึกอบรมดา้น

ธุรกิจ (TRAIN) 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมความ

แปรปรวน 

ช้ันแห่ง

ความเป็น

อสิระ 

ความแปรปรวน

เฉลีย่ 

ค่า F p-value 

SPEC 0.272 2 0.136 0.478 0.621 

TRAIN 1.857 3 0.619 2.173 0.091 

ปฎิสัมพนัธ์ 1.599 6 0.267 0.936 0.469 

ความคลาดเคล่ือน 88.307 310 0.285   

รวม 5738.040 321    

 

หมายเหตุ.1.  R Squared = .054 (Adjusted R Squared = .020) 

 2. *   ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ได ้3 ประเด็นคือ ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ การ

ท างานแตกต่างกนัมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่าสถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ากับ 0.478 และมีค่า p-value เป็น 0.621 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ผูต้อบแบบสอบถามมี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 หรือกล่าวได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน

ต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

 ผูป้ระกอบการท่ีมีการฝึกอบรมดา้นธุรกิจแตกต่างกนัมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนั

หรือไม่ พบว่าสถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 2.173 และมีค่าp-value เป็น 0.091 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 

0.05 นั่นคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการฝึกอบรมด้านธุรกิจแตกต่างกันไม่มีผลต่อความส าเร็จ       
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ทางการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 หรือกล่าวได้ว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีการฝึกอบรมดา้นธุรกิจต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรมด้านธุรกิจของผู ้ตอบแบบสอบถามมี              

ปฎิสัมพนัธ์ร่วมกันต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามหรือไม่  พบว่าสถิติ

ทดสอบ F-test มีค่าเท่ากับ 0.936 และมีค่า p-value เป็น 0.469 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่มี

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรมดา้นธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามท่ี

ส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรม

ด้านธุรกิจไม่มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกันต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามแต่เม่ือ

พิจารณาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรประสบการณ์การท างาน (SPEC) และการฝึกอบรมดา้นธุรกิจ 

(TRAIN) ใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดงัภาพท่ี 4.21 ไดข้อ้สังเกตดงัน้ี 

 

  
ภาพที่ 4.21 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรประสบการณ์การท างาน (SPEC) และการฝึกอบรมด้าน

ธุรกิจ (TRAIN) 

 

จากภาพท่ี 4.21 (ซ้าย) แสดงปฏิสัมพนัธ์ประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรมดา้น

ธุรกิจพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อนและเคยผา่นการฝึกอบรม

พื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บ

การฝึกอบรมดา้นธุรกิจแบบอ่ืนๆ  
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืนและเคยผ่านการฝึกอบรม

พื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บ

การฝึกอบรมดา้นธุรกิจแบบอ่ืนๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยท างานมาแต่เคยผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจ     

มาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้น

ธุรกิจแบบอ่ืน ๆ 

จากภาพท่ี 4.21 (ขวา) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทาง

ธุรกิจมาก่อนและท างาน (ธุรกิจ) อยู่กบัครอบครัวมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานแบบอ่ืนๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนแต่ท างาน

(ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีประสบการณ์การท างานแบบอ่ืนๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปีและท างาน

(ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีประสบการณ์การท างานแบบอ่ืนๆ 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจและเคย

เป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืนมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีประสบการณ์การท างานแบบอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4.53 เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน (SPEC) และประสบการณ์        

ดา้นธุรกิจ (EXPE) 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมความ

แปรปรวน 

ช้ันแห่ง

ความเป็น

อสิระ 

ความแปรปรวน

เฉลีย่ 

ค่า F p-value 

SPEC 1.420 2 0.710 2.486 0.085 

EXPE 1.916 3 0.639 2.237 0.084 

ปฎิสัมพนัธ์ 1.329 6 0.222 0.776 0.589 

ความคลาดเคล่ือน 88.504 310 0.285   

รวม 93.185 321    

 

หมายเหตุ.1. R Squared = .054 (Adjusted R Squared = .020) 

2.  *   ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.53 แสดงผลการวเิคราะห์ได ้3 ประเด็นคือผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์

การท างานแตกต่างกนัมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ากับ 2.486 และมีค่า p-value เป็น 0.085 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ผูต้อบแบบสอบถามมี

ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือกล่าวไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน

ต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ด้านธุรกิจแตกต่างกันมีความส าเร็จทางการตลาด

แตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 2.237 และมีค่า p-value เป็น 0.084 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 นั่นคือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ด้านธุรกิจแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
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ความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือกล่าวได้

วา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจต่างกนัไม่มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ด้านธุรกิจของผู ้ตอบแบบสอบถามมี             

ปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ 

F-test มีค่าเท่ากบั 0.776 และมีค่า p-value เป็น0.589 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ดา้นธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัประสบการณ์การท างานและประสบการณ์

ด้านธุรกิจไม่มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกันต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามแต่เม่ือ

พิจารณาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์การท างานและประสบการณ์ดา้นธุรกิจให้เห็นไดช้ดัเจน

ดงัภาพท่ี 4.22 ไดข้อ้สังเกตดงัน้ี 

 

  
ภาพที่  4.22 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรประสบการณ์การท างาน (SPEC) และประสบการณ์ด้าน

ธุรกิจ (EXPE)) 

 

จากภาพท่ี 4.22 (ซ้าย) แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานและ

ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อนและมี

ประสบการณ์ด้านธุรกิจตั้ งแต่ 10 ปีข้ึนไป จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 ปี ไม่เกิน 3 ปี และ 7-9 ปี ตามล าดบั     
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเป็นลูกจา้งธุรกิจคนอ่ืนมาก่อนและมีประสบการณ์ดา้น

ธุรกิจตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และ7-9 ปี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี และ 4-6 ปี ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยท างานมาก่อนแต่มีประสบการณ์ดา้นธุรกิจตั้งแต่ 10 ปีข้ึน

ไป จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 

ปี ไม่เกิน 3 ปี และ 7-9 ปี ตามล าดบั 

จากภาพท่ี 4.22 (ขวา) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

และเคยท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามเคยเป็นลูกจา้งธุรกิจคนอ่ืนมาก่อน และไม่เคยท างานมาก่อน ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 ปี และเคยท างาน (ธุรกิจ) 

อยู่กบัครอบครัวมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยเป็น

ลูกจา้งธุรกิจคนอ่ืนมาก่อน และไม่เคยท างานมาก่อน ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 7-9 ปี และเคยเป็นลูกจา้งธุรกิจ

อ่ืนมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยท างาน (ธุรกิจ) อยู่

กบัครอบครัว และไม่เคยท างานมาก่อน ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้น

ธุรกิจตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปและเคยท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาด ดีกว่าผูต้อบแบบสอบถามเคยเป็นลูกจา้งธุรกิจคนอ่ืนมาก่อน และไม่เคยท างานมาก่อน 

ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.54 เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามการฝึกอบรมดา้นธุรกิจ (TRAIN) และประสบการณ์ดา้น

ธุรกิจ (EXPE) 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

ผลรวมความ

แปรปรวน 

ช้ันแห่งความ

เป็นอสิระ 

ความแปรปรวน

เฉลีย่ 

ค่า F p-value 

EXPE 3.399 3 1.133 4.018* 0.008 

TRAIN 3.557 3 1.186 4.205* 0.006 

ปฎิสัมพนัธ์ 2.007 8 .251 .890 0.525 

ความคลาดเคล่ือน 86.567 307 .282   

รวม 5738.040 321    

 

หมายเหตุ. 1.   R Squared = .071 (Adjusted R Squared = .029) 

 2. *   ระดบันยัส าคญั0.05 

 

จากตารางท่ี 4.54 แสดงผลการวเิคราะห์ได้3 ประเด็นคือ ผูป้ระกอบการท่ีประสบการณ์

ดา้นธุรกิจแตกต่างกนั มีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่สถิติทดสอบ F-test มีค่า

เท่ ากับ  4.018 และมี ค่า  p-value เ ป็น  0.008 ซ่ึ ง มี ค่ าน้อยกว่า  0.05 นั่น คือ ผู ้ประกอบการท่ี

ประสบการณ์ดา้นธุรกิจแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผูป้ระกอบการท่ีมีการฝึกอบรมดา้นธุรกิจแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด

หรือไม่ พบว่า  สถิติทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 4.205 และมีค่า p-value เป็น 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 นัน่คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีการฝึกอบรมดา้นธุรกิจแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ประสบการณ์ด้านธุรกิจกบัการฝึกอบรมด้านธุรกิจของผูป้ระกอบการมีปฎิสัมพนัธ์

ร่วมกันต่อความส าเร็จทางการตลาดของผู ้ประกอบการหรือไม่ พบว่าสถิติทดสอบ  F-test                   
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มีค่าเท่ากบั 0.890 และมีค่า p-value เป็น 0.525 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประสบการณ์ด้านธุรกิจกบัการฝึกอบรมดา้นธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ดา้นธุรกิจกบัการฝึกอบรมดา้น

ธุรกิจไม่มีปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถามแต่เม่ือพิจารณา

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ดา้นธุรกิจกบัการฝึกอบรมดา้นธุรกิจให้เห็นไดช้ดัเจนดงัภาพท่ี 

4.23 ไดข้อ้สังเกตดงัน้ี 

 

  
ภาพที่  4.23 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรการฝึกอบรมดา้นธุรกิจ (TRAIN) และประสบการณ์ดา้น

ธุรกิจ (EXPE) 

 

จากภาพท่ี4.23 (ซา้ย) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทาง

ธุรกิจมาก่อนและมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 10 ปีข้ึนไป จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ4-6 ปี ไม่เกิน 3 ปี และ 7-9 ปี ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนและ

มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ10 ปี ข้ึนไปจะส่งผลต่อความส าเ ร็จทางการตลาด ดีกว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ ไม่เกิน 3 ปี 4-6 ปี และ 7-9 ปี ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปีและมี

ประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 ปีไม่เกิน 3 ปี และ 7-9 ปี ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่เคยเข้า ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการด า เนินธุรกิจและมี

ประสบการณ์ด้านธุรกิจ 10 ปี ข้ึนไป จะส่งผลต่อความส าเ ร็จทางการตลาด ดีกว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 ปี และไม่เกิน 3ปี ตามล าดบั 

จากภาพท่ี 4.23 (ขวา) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี 

และเคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปี ผูท่ี้ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม

พื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน และผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 4-6 ปี และเคยผา่นการฝึกอบรม

พื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย

เขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปี ผูท่ี้ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมา

ก่อน และผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ 7-9 ปี และเคยผา่นการฝึกอบรม

พื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน  จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคย

เขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปี  ผูท่ี้ไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมา

ก่อน และผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ ตามล าดบั   และผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีประสบการณ์ดา้นธุรกิจตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปและไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน 

จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมพื้นฐาน

ในทางธุรกิจมาก่อน  ผูท่ี้เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปี  ผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมอบรม

เพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ ตามล าดบั 
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ตอนที่ 5 ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจัย

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์

ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์และโดยภาพรวม ด้วยการวิเคราะห์

อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) และอิทธิพลโดยรวม (Total 

Effects) 

 

กลุ่มสินค้าบริโภค 

 

 
 

Chi-square=993.205, df=551, p=0.000, CMIN/DF=1.803,  
GFI=0.735, AGFI=0.697, RMSEA=0.076, RMR=0.077, CFI=0.796 

 

ภาพที ่4.24 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 4 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค (ก่อนปรับโมเดล) 
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Chi-square=820.805, df=541, p=0.056, CMIN/DF=1.517,  
GFI=0.936, AGFI=0.926, RMSEA=0.031, RMR=0.038,  CFI=0.935 

 

ภาพที ่4.25 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 4 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค (หลงัปรับโมเดล) 
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จากภาพท่ี 4.24 (ก่อนปรับโมเดล)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 993.205 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 
1.803 องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 551 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.735 ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.697 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.076 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.25 (หลงัปรับ
โมเดล) 

จากภาพท่ี 4.25 (หลงัปรับโมเดล) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ โมเดลสมการโครงสร้าง
เชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวิจัย (Hypothesized Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ แสดงว่า ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีว่า โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 820.805 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน
ไค-สแควร์  (2/df) เท่ากบั 1.517 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 541 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.056 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.936 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.926 และค่าดชันีราก
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.031 ดงันั้นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.55 
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ตารางที ่4.55 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 1.803 ผา่นเกณฑ์ 1.517 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.056 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.735 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.936 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.697 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.926 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.796 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.935 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.076 ผา่นเกณฑ์ 0.031 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.077 ผา่นเกณฑ์ 0.038 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์ 
ค่า CMIN/df  2 df  และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA)  โดยค่าไคสแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 993.205 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลงเป็น 
820.805 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 1.803 เป็น 1.517 และ ค่าดชันีรากก าลงัท่ี
สองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.076 เป็น 0.031 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และ AGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.735 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น0.936 ส าหรับค่าAGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.697 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น0.926 ทั้ งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคแ์ละปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค เป็นดงัตารางท่ี 4.56 
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ตารางที ่4.56 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

CULT <--- IDEN 0.713 0.848 2.203 
COPP <--- CULT 0.275 0.074 2.571 
SALE <--- IDEN 0.288 0.67 1.85 
TECH <--- SALE 0.206 0.085 2.215 
TECH <--- COPP 0.437 0.287 3.323 
TOUR <--- TECH 0.397 0.083 3.862 
WANT <--- TOUR 0.206 0.095 2.077 
WANT <--- TECH 0.61 0.096 4.922 
SUCC <--- WANT 0.441 0.129 3.717 
IDEN6 <--- IDEN 0.46 0.878 2.143 
IDEN5 <--- IDEN 0.181 0.496 1.463 
IDEN4 <--- IDEN 0.569 0.92 2.116 
IDEN3 <--- IDEN 0.473 0.815 2.063 
IDEN2 <--- IDEN 0.719 1.244 2.181 
COPP3 <--- COPP 0.369   
COPP2 <--- COPP 0.884 0.433 5.037 
COPP1 <--- COPP 0.811 0.477 4.762 
CULT4 <--- CULT 0.729 0.107 10.671 
CULT3 <--- CULT 0.735 0.129 7.794 
CULT2 <--- CULT 0.901 0.164 8.955 
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ตารางที ่4.56 (ต่อ) 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

SALE1 <--- SALE 0.911   
SALE2 <--- SALE 0.765 0.236 4.217 

WANT1 <--- WANT 0.756   
WANT2 <--- WANT 0.676 0.162 6.08 
TECH5 <--- TECH 0.697 0.126 7.118 
TECH4 <--- TECH 0.671 0.131 6.93 
TECH3 <--- TECH 0.628 0.13 6.572 
TOUR1 <--- TOUR 0.691   
TOUR2 <--- TOUR 0.733 0.157 8.212 
TOUR3 <--- TOUR 0.96 0.18 9.639 
TOUR4 <--- TOUR 0.777 0.136 8.576 
INCOM <--- SUCC 0.664   
PROD <--- SUCC 0.673 0.149 6.037 
NUMB <--- SUCC 0.764 0.149 6.614 
CUST <--- SUCC 0.422 0.115 4.247 
INCR <--- SUCC 0.56 0.11 5.383 

CULT5 <--- CULT 0.674   
CULT1 <--- CULT 0.799 0.159 8.361 
IDEN1 <--- IDEN 0.484 0.94 2.072 
IDEN7 <--- IDEN 0.201   
TECH1 <--- TECH 0.652 0.131 6.844 
TECH2 <--- TECH 0.721 0.116 7.267 
TECH7 <--- TECH 0.665   
TECH6 <--- TECH 0.612 0.125 7.78 
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จากตารางท่ี 4.56  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค
เม่ือพิจารณาจากน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวน
ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดก้บัองคป์ระกอบร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบโมเดลการ
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้
บริโภคมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค
มีความเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลโดยรวม        
ดงัตารางท่ี 4.57 
 
ตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
IDEN - 0.044 0.044 
CULT - 0.037 0.037 
SALE - 0.063 0.063 
COPP - 0.133 0.133 
TECH - 0.305 0.305 
TOUR - 0.091 0.091 
WANT 0.441 - 0.441 

 
จากตารางท่ี 4.57 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
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โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก)  กบัปัจจยัความ
ตอ้งการสินคา้ (WANT)  ในเร่ือง ในรอบ 3ปีท่ีผา่นมาสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และสินคา้สามารถขายใหไ้ดก้บัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั
0.441 

นอกจากนั้นยงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ (IDEN)  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT)  การขายไดร้าคา (SALE)  
ความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP)  เทคโนโลย ี(TECH) และ การท่องเท่ียว (TOUR)  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.044  0.037  0.063  0.133  0.305  และ 0.091  ตามล าดบั 

จากข้อค้นพบสรุปได้ว่า  การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดา้นความตอ้งการสินคา้   ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้   วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
การขายไดร้าคา  ความยากต่อการลอกเลียนแบบ เทคโนโลย ีและการท่องเท่ียว  มีผลต่อความส าเร็จ
ทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั  5 ดาว ในประเทศไทยจ าแนกตามกลุ่ม
สินคา้บริโภค  
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กลุ่มสินค้าอุปโภค 

 

 
 

Chi-square=1111.944, df=553, p=0.000, CMIN/DF=2.011,  
GFI=0.733, AGFI=0.695, RMSEA=0.075, RMR=0.075,  CFI=0.782 

 

ภาพที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 4 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค (ก่อนปรับโมเดล) 
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Chi-square=794.388, df=535, p=0.090, CMIN/DF=1.485,  
GFI=0.958, AGFI=0.936, RMSEA=0.034, RMR=0.031,  CFI=0.981 

 

ภาพที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้4 จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค (หลงัปรับโมเดล) 
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จากภาพท่ี 4.26 (ก่อนปรับโมเดล)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 1111.944 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 
2.011 องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 553 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.733 ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.695 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.075 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.27 (หลงัปรับ
โมเดล) 

จากภาพท่ี 4.27 (หลังปรับโมเดล)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 794.388 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน
ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 1.485 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 535 และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.090 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.958 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.936 และค่าดชันีราก
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.034 ดงันั้นโมเดลตามกรอบ
แนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของโมเดล
ไดด้งัตารางท่ี 4.58 
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ตารางที ่4.58 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 2.011 ผา่นเกณฑ์ 1.485 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.090 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.733   ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.958 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.695 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.936 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.782 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.981 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.075 ผา่นเกณฑ์ 0.034 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.075 ผา่นเกณฑ์ 0.031 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์  
ค่า CMIN/df  2 df  และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA)  โดยค่าไค-สแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 1111.944  และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลง
เป็น 794.388 นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 2.011 เป็น 1.485 และ ค่าดชันีรากก าลงั
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.075  เป็น 0.034 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) ทั้งน้ีค่าGFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายด้วยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากับ 0.733   และหลงัปรับ
โมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.958 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับ
โมเดลมีค่าเท่ากบั 0.695 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.936 ทั้ งน้ีหลังจากการปรับ
โมเดลแลว้ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภคเป็นดงัตารางท่ี 4.59 
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ตารางที ่4.59 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 

 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

CULT <--- IDEN 0.665 0.129 5.28 
COPP <--- CULT 0.573 0.109 5.886 
TECH <--- COPP 0.421 0.102 4.323 
WANT <--- TECH 0.66 0.1 5.356 
TOUR <--- TECH 0.455 0.107 4.671 
SUCC <--- WANT 0.654 0.135 5.629 
SALEs <--- COPP 0.361 0.098 3.971 
IDEN6 <--- IDEN 0.428 0.185 4.37 
IDEN5 <--- IDEN 0.351 0.153 3.844 
IDEN4 <--- IDEN 0.629 0.158 5.67 
IDEN3 <--- IDEN 0.441 0.164 4.274 
IDEN2 <--- IDEN 0.61 0.142 5.415 
COPP3 <--- COPP 0.74   
COPP2 <--- COPP 0.744 0.097 8.624 
COPP1 <--- COPP 0.695 0.109 7.935 
CULT4 <--- CULT 0.69 0.078 11.094 
CULT3 <--- CULT 0.724 0.109 9.115 
CULT2 <--- CULT 0.863 0.107 11.136 
SALE1 <--- SALEs 0.821   
SALE2 <--- SALEs 0.761 0.168 5.743 
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ตารางที ่4.59 (ต่อ) 

 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

WANT1 <--- WANT 0.694   
WANT2 <--- WANT 0.709 0.15 7.642 
TECH5 <--- TECH 0.583 0.117 6.125 
TECH4 <--- TECH 0.559 0.15 5.954 
TECH3 <--- TECH 0.564 0.161 6.002 
TOUR1 <--- TOUR 0.778   
TOUR2 <--- TOUR 0.835 0.122 10.845 
TOUR3 <--- TOUR 0.913 0.131 10.529 
TOUR4 <--- TOUR 0.753 0.101 9.805 
INCOM <--- SUCC 0.636   
PROD <--- SUCC 0.545 0.122 5.749 
NUMB <--- SUCC 0.744 0.166 7.066 
CUST <--- SUCC 0.289 0.101 3.372 
INCR <--- SUCC 0.507 0.105 5.602 
CULT5 <--- CULT 0.715   
CULT1 <--- CULT 0.865 0.11 10.915 
IDEN1 <--- IDEN 0.483 0.137 5.048 
IDEN7 <--- IDEN 0.564   
TECH1 <--- TECH 0.596 0.123 6.191 
TECH2 <--- TECH 0.68 0.123 7.135 
TECH7 <--- TECH 0.591   
TECH6 <--- TECH 0.549 0.107 8.558 
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จากตารางท่ี 4.59  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  าแนกตามกลุ่มสินค้า
อุปโภคเม่ือพิจารณาจากน ้ าหนกัองค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความ
แปรปรวนระหวา่งตวัแปรสังเกตไดก้บัองคป์ระกอบร่วม (Communalities) ปรากฏวา่ องคป์ระกอบ
โมเดลการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  าแนกตาม
กลุ่มสินคา้อุปโภคมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบวา่ โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของ
การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้
อุปโภคมีความเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพล
โดยรวมดงัตารางท่ี 4.60 
 
ตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
IDEN - 0.069 0.069 
CULT - 0.104 0.104 
COPP 0.182 - 0.182 
TECH - 0.431 0.431 
WANT 0.654 - 0.654 

 
จากตารางท่ี 4.60 อธิบายได้ว่าความส าเร็จทางการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย ยอดขาย 

การขยายสายผลิตภณัฑ์ จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก)  กบัปัจจยัความ
ตอ้งการสินคา้ (WANT)  ในเร่ือง ในรอบ 3ปีท่ีผา่นมาสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
และสินคา้สามารถขายใหไ้ดก้บัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
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0.654 และปัจจยัความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP) ในเร่ือง การสร้างสรรค์สินคา้ให้มีความ
แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด การสร้างสรรค์สินคา้ให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและการ
สร้างสรรค์สินค้าท่ีมีดีไซน์สวยแปลกตาอย่างท่ีไม่มีใครเคยท ามาก่อน โดยมีสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.182 

นอกจากนั้นยงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั(มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัความมีเอกลักษณ์ของสินคา้ (IDEN) วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (CULT) และเทคโนโลยี (TECH) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.069, 0.104 และ 0.431 ตามล าดบั 

จากข้อค้นพบสรุปได้ว่า การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดา้นความตอ้งการสินคา้ ความยากต่อการลอกเลียนแบบ ความมีเอกลกัษณ์
ของสินคา้ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยี มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
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โดยภาพรวม 

 

 
 

Chi-square=1406.257, df=548, p=0.000, CMIN/DF=2.566,  
GFI=0.788, AGFI=0.756, RMSEA=0.070, RMR=0.070,  CFI=0.809 

 

ภาพที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้ 4 โดยภาพรวม (ก่อนปรับโมเดล) 
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Chi-square=879,325, df=529, p=0.056, CMIN/DF=1.662,  
GFI=0.969, AGFI=0.944, RMSEA=0.045, RMR=0.047,  CFI=0.942 

 

ภาพที ่4.29 ผลการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานการ
วจิยัขอ้4 โดยภาพรวม (หลงัปรับโมเดล) 
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จากภาพท่ี 4.28 (ก่อนปรับโมเดล) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า กรอบแนวความคิดท่ี
สร้างตามสมมติฐานการวิจยั (Hypothesized Model) ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แสดงว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 1406.257 ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน ไค-สแควร์  2 df  เท่ากบั 
2.566 องศาแห่งความเป็นอิสระ เท่ากบั 548 และมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 และเม่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดชันีวดัความกลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.788 ค่า
ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.756 และค่าดชันีรากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสอง
ของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากับ 0.070 ดังนั้ น จึงต้องมีการปรับโมเดลของกรอบ
แนวความคิดการวจิยั เพื่อใหโ้มเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.29 (หลงัปรับ
โมเดล) 

จากภาพท่ี 4.29 (หลังปรับโมเดล)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีสร้างตามสมมติฐานการวจิยั (Hypothesized Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์แสดงวา่ ไม่ปฎิเสธสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 879.325 หรือค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน
ไค-สแควร์  (2/df) เท่ากบั 1.662 องศาแห่งความเป็นอิสระเท่ากบั 529  และมีค่า p-value เท่ากบั 
0.056 และเม่ือพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์พบว่า ดัชนีวดัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.969 ดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.944 และค่าดชันี  
รากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) เท่ากบั 0.045 ดงันั้นโมเดลตาม
กรอบแนวความคิดการวจิยั  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษส์รุปค่าสถิติของ
โมเดลไดด้งัตารางท่ี 4.61 
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ตารางที ่4.61 ค่าสถิติของโมเดลตามกรอบแนวคิดของสมมติฐานการวจิยักบัโมเดลของขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Hypothesized Model and Modified Model) โดยภาพรวม 
 

ดัชนี เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

ค่า ผลการพจิารณา ค่า ผลการพจิารณา 
CMIN/df: 2 df  <5.00 2.566 ผา่นเกณฑ์ 1.662 ผา่นเกณฑ์ 
p-value of 2  >0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.056 ผา่นเกณฑ์ 
GFI >0.90 0.788 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.969 ผา่นเกณฑ์ 
AGFI >0.90 0.756 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.944 ผา่นเกณฑ์ 
CFI >0.95 0.809 ไม่ผา่นเกณฑ์ 0.942 ผา่นเกณฑ์ 
RMSEA <0.08 0.070 ผา่นเกณฑ์ 0.045 ผา่นเกณฑ์ 
RMR <0.08 0.070 ผา่นเกณฑ์ 0.047 ผา่นเกณฑ์ 

 
จากตารางท่ี 4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงค่าสถิติ

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นทางท่ีดีข้ึน โดยแบ่งเป็นค่าสถิติ  2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็น
ค่าสถิติท่ีลดลง ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นค่าสถิติท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าสถิติในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์  
ค่า CMIN/df  2 df  และค่าดชันีรากก าลงัท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน 
(RMSEA)  โดยค่าไคสแควร์ก่อนปรับโมเดลมีค่าเท่ากบั 1406.257 และหลงัปรับโมเดลมีค่าลดลง
เป็น 879.325  นอกจากนั้นค่า CMIN/df  2 df  ลดลงจาก 2.566 เป็น 1.662  และค่าดชันีรากก าลงั
ท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือน (RMSEA) ลดลงจาก 0.070เป็น 0.045 

ส่วนค่าสถิติในกลุ่มท่ีสอง ค่าสถิติท่ีเพิ่มมากข้ึนได้แก่ ค่าดชันีความกลมกลืน (GFI) 
และค่าดชันีความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (AGFI) ทั้งน้ีค่า GFI และAGFI แสดงความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วม ท่ีอธิบายดว้ยโมเดล ค่า GFI ก่อนปรับโมเดลเท่ากบั 0.788 และหลงัปรับโมเดล
มีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.969 ส าหรับค่า AGFI เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมท่ีอธิบายดว้ยโมเดล โดยปรับแกด้ว้ยค่าองศาแห่งความเป็นอิสระ ค่า AGFI ก่อนปรับโมเดลมีค่า
เท่ากับ 0.756 และหลังการปรับโมเดลมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 0.944 ทั้งน้ีหลังจากการปรับโมเดลแล้ว 
โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์ข้ึน 

และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวมเป็นดงัตารางท่ี 4.62  
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ตารางที ่4.62 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยภาพรวม 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

COPP <--- IDEN 0.37 0.113 5.143 
CULT <--- COPP 0.259 0.047 4.205 
SALE <--- CULT 0.306 0.096 4.697 

WANT <--- SALE 0.223 0.051 3.229 
TECH <--- CULT 0.24 0.08 3.518 
WANT <--- CULT 0.299 0.079 4.139 
SUCC <--- WANT 0.229 0.097 2.418 
SUCC <--- TECH 0.287 0.083 3.299 
TOUR <--- TECH 0.293 0.069 4.445 
TOUR <--- CULT 0.244 0.075 4.009 
IDEN6 <--- IDEN 0.589 0.213 6.01 
IDEN5 <--- IDEN 0.382 0.157 4.777 
IDEN4 <--- IDEN 0.699 0.195 6.012 
IDEN3 <--- IDEN 0.409 0.156 4.819 
IDEN2 <--- IDEN 0.549 0.154 5.745 
COPP3 <--- COPP 0.775   
COPP2 <--- COPP 0.714 0.087 9.258 
COPP1 <--- COPP 0.868 0.105 10.374 
CULT5 <--- CULT 0.689   
CULT4 <--- CULT 0.706 0.065 15.096 
CULT3 <--- CULT 0.678 0.083 11.316 
CULT2 <--- CULT 0.905 0.098 13.971 
CULT1 <--- CULT 0.821 0.094 13.256 
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ตารางที ่4.62 (ต่อ) 
 

ด้าน 
น า้หนักองค์ประกอบ 

น า้หนักองค์ประกอบ SE ค่า z-value 

SALE1 <--- SALE 0.886   
SALE2 <--- SALE 0.756 0.148 6.348 

WANT1 <--- WANT 0.745   
WANT2 <--- WANT 0.715 0.113 9.412 
TECH5 <--- TECH 0.613 0.103 8.508 
TECH4 <--- TECH 0.741 0.134 9.169 
TECH3 <--- TECH 0.655 0.131 8.604 
TOUR1 <--- TOUR 0.717   
TOUR2 <--- TOUR 0.887 0.108 14.239 
TOUR3 <--- TOUR 0.88 0.103 14.458 
TOUR4 <--- TOUR 0.785 0.084 13.35 
INCOM <--- SUCC 0.617   
PROD <--- SUCC 0.587 0.099 8.19 
NUMB <--- SUCC 0.809 0.141 8.823 
CUST <--- SUCC 0.323 0.079 5.002 
INCR <--- SUCC 0.407 0.078 6.058 

IDEN1 <--- IDEN 0.438 0.148 5.336 
IDEN7 <--- IDEN 0.446   
TECH1 <--- TECH 0.642 0.11 8.662 
TECH2 <--- TECH 0.606 0.088 9.667 
TECH7 <--- TECH 0.554   
TECH6 <--- TECH 0.499 0.091 10.077 
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จากตารางท่ี 4.62  แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาพรวมเม่ือพิจารณา
จากน ้ าหนักองค์ประกอบท่ีก าหนดไวใ้นโมเดลมีค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนความแปรปรวนระหวา่ง
ตวัแปรสังเกตได้กับองค์ประกอบร่วม (Communalities) ปรากฏว่า องค์ประกอบโมเดลการใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาพรวม  มีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) โดยสรุป ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) โดยรวมพบว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและสามารถ
วเิคราะห์อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลโดยรวมดงัตารางท่ี 4.63 
 
ตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 
 

ปัจจัย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

DE IE TE 
IDEN - 0.015 0.015 
COPP - 0.040 0.040 
CULT - 0.153 0.153 
SALE - 0.051 0.051 
TECH 0.287 - 0.287 
WANT 0.299 - 0.299 

 
จากตารางท่ี 4.63 อธิบายไดว้่าความส าเร็จทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ยอดขาย  

การขยายสายผลิตภณัฑ์  จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่าย  การรักษาลูกคา้และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่  มี
ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัองคป์ระกอบการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม 

โดยมีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก)  กบัปัจจยัดา้น
เทคโนโลยี(TECH)  ในเร่ือง  การคน้ควา้วิจยัดา้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่  
การเขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ใหท้นัสมยั  การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร           การ
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ปรับปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้ ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาสินคา้ไดป้รับปรุงให้มีความหลากหลาย
มากข้ึน การติดต่อวิทยากรท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้ความรู้ และการศึกษา  ดูงานนอก
สถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการผลิตสินคา้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.287 และปัจจยัความตอ้งการสินคา้ (WANT)  ในเร่ือง ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาสินคา้สามารถจ าหน่าย
ได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและสินค้าสามารถขายให้ได้กับทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยมี
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั  0.299 

นอกจากนั้นยงัมีผลทางออ้มและมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนั (มีค่าเป็นบวก) กบั
ปัจจยัความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ (IDEN)  ความยากต่อการลอกเลียนแบบ (COPP)  วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน (CULT)  และการขายได้ราคา (SALE) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ  0.015, 
0.040,  0.153 และ 0.051  ตามล าดบั 

จากข้อค้นพบสรุปได้ว่า  การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นเทคโนโลยี  ดา้นความตอ้งการสินคา้   ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้  ความ
ยากต่อการลอกเลียนแบบ  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  และการขายไดร้าคามีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด
ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย โดยภาพรวม 
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บทสรุป 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ืองอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาด
ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยสามารถสรุปปัจจยัส าคญัท่ี
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว    
ในประเทศไทย แยกตามกลุ่มสินคา้และภาพรวม ดงัภาพท่ี 4.30-4.32 ดงัน้ี 
 
กลุ่มสินค้าบริโภค 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.30 สรุปประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยแยกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 
 

  

ความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) ระดบั 5 ดาว  
ในประเทศไทย 

การใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ
(ทางตรง) 

 ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ 
(ทางออ้ม) 

 ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (ทางออ้ม) 
) 

ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ดา้นความตอ้งการสินคา้ (ทางตรง) 
 ดา้นเทคโนโลยี (ทางออ้ม) 
 ดา้นการท่องเท่ียว (ทางออ้ม) 
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กลุ่มสินค้าอุปโภค 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.31 สรุปประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยแยกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) ระดบั 5 ดาว  
ในประเทศไทย 

การใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ 

 ขายไดร้าคา (ทางตรง) 
 ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ (ทางออ้ม) 
 ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (ทางออ้ม) 

ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ดา้นเทคโนโลยี 
 ดา้นความตอ้งการ (ทางตรง) 
 ดา้นการท่องเท่ียว (ทางออ้ม) 
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ภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.32 สรุปประเด็นท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยภาพรวม 
 

หมายเหตุ.  ส าหรับคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ท างาน 
 
 

การใช้แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ 
 ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ 

 ดา้นการขายไดร้าคา 
 ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ความส าเร็จทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

(OTOP) ระดบั 5 ดาว  
ในประเทศไทย ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ดา้นความตอ้งการสินคา้ (ทางตรง) 
 ดา้นเทคโนโลยี (ทางออ้ม) 
 ดา้นการท่องเท่ียว (ทางออ้ม) 

DPU



 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

สร้างสรรคแ์ละคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยมีวตัถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว 

ในประเทศไทย 3) เปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ

สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทยและ 4) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจยั

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ผู ้วิจ ัยพัฒนารูปแบบ

ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) จาก

แนวคิดของ United Nation (2010)  UNESCO and Howkins (2002)  ปัจจัยขับเค ล่ือนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์จากแนวคิดของ United Nation (2010)  และความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จากแนวคิดพื้นฐานของ Gary, K. (2000) โดย

จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรคก์ารศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆเพื่อรวบรวม

ส าหรับการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ์ วิทยานิพนธ์ บทความ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ประชากรท่ีผูว้ิจยัศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) ท่ีไดรั้บการคดัสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภณัฑ์ OTOP ระดบัประเทศระดบั 5 ดาว ในประเทศ
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ไทย ปี พ.ศ.2555 จ  านวน 1,629 คน แยกตามประเภทสินคา้ได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือสินคา้สร้างสรรค์   

กลุ่มบริโภค และสินคา้สร้างสรรคก์ลุ่มอุปโภค จ านวน 709 คน และ 920 คน ตามล าดบั โดยตวัอยา่งท่ี

ศึกษามีทั้ ง ส้ิน  322 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ  (Stratified       

random sampling) โดยใหก้ลุ่มประเภทสินคา้ และภูมิภาค เป็นชั้นภูมิ ส าหรับการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัได้

ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัอิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative Economy) ปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของ

ผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 

ดาว ในประเทศไทยซ่ึงเป็นค าถามปลายปิด โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมดว้ยตนเอง เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้น

ตามก าหนดจึงได้บนัทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผล ซ่ึงการวิเคราะห์ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าความเบ้ 

(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา และใช้สถิติอนุมาน (Inference 

Statistics) ได้แ ก่การวิ เคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)การวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 

Analysis) ทั้งน้ีผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองและอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม 

รวมทั้งไดอ้ธิบายการผนัแปรของตวัแปรอิสระต่างๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดสามารถ

สรุปผลอภิปรายผลและน าเสนอขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผล 

ผูว้ิจยัได้น าเสนอสรุปผลการวิจยัออกเป็น 5 ส่วนเพื่อเป็นบทสรุปน าไปสู่การตอบ

ค าถามงานวิจยัและวตัถุประสงค์การวิจยั ไดแ้ก่ 1) สรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป้ระกอบการและการ

แจกแจงของตวัแปรสังเกตได ้2) อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อความส าเร็จ

ทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 3) อิทธิพล

ของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 4) ความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตามคุณลกัษณะ

ของผู ้ประกอบการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ระดับ  5 ดาว ในประเทศไทย                   
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และ 5) ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย  จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรคด์งัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 สรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป้ระกอบการและการแจกแจงของตวัแปรสังเกตไดต้วัอยา่งท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ท่ี

ไดรั้บการคดัสรรใหเ้ป็นสุดยอดผลิตภณัฑ ์OTOP ระดบัประเทศระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย ปี พ.ศ.

2555 จ านวน 322 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.1.1.1 ผูป้ระกอบการอยู่ในกลุ่มสินคา้อุปโภคจ านวน 182 คน และอยู่ในกลุ่มสินค้า

บริโภคมีจ านวน 140 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี รองลงมาปริญญาตรีและสูง

กว่าปริญญาตรี ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน (ธุรกิจ) อยู่กบัครอบครัวมาก่อน

รองลงมาเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืน และไม่เคยท างานมาก่อน ตามล าดบั  และส่วนใหญ่เคยผา่นการ

ฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อนรองลงมาเคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปี   

ไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพื้นฐานในทางธุรกิจมาก่อน และไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการด าเนิน

ธุรกิจ ตามล าดบั และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นธุรกิจอยูท่ี่ 10 ปีข้ึนไปรองลงมามีประสบการณ์

ดา้นธุรกิจ 4-6 ปีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ7-9 ปี และมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปีตามล าดบั 

5.1.1.2 ภาพรวมผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบั 5 ดาวไดมี้การใช้

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับมาก และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ พบว่า 

ผูป้ระกอบการทั้งกลุ่มสินคา้บริโภค และกลุ่มสินคา้อุปโภคไดมี้การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในระดบัมากเช่นกนั 

ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวั ของการใชแ้นวคิดสร้างสรรค ์ในดา้น

ความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ ดา้นการขายไดร้าคา และดา้น

วฒันธรรมท้องถ่ินมีการกระจายของข้อมูลแบบปกติและเม่ือพิจารณาระดับการปฏิบัติของ

ผูป้ระกอบการโดยจ าแนกตามรายดา้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผูป้ระกอบการไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของ

สินคา้ เม่ือพิจารณาในภาพรวมสรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.432) 
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ผูป้ระกอบการไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดสร้างสรรค์ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมสรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการไดมี้การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.358) 

ผูป้ระกอบการไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดสร้างสรรค์ดา้นการขายไดร้าคา เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.812) 

ผูป้ระกอบการไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดสร้างสรรค์ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเม่ือพิจารณา

ในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่  ผูป้ระกอบการไดมี้การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.352) 

5.1.1.3 ภาพรวมของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบั 5 ดาวได้มีการขบัเคล่ือนอยู่ในระดบัมาก และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินค้า

สร้างสรรค ์พบวา่ ผูป้ระกอบการทั้งกลุ่มสินคา้บริโภค และกลุ่มสินคา้อุปโภคมีการขบัเคล่ือนอยูใ่น

ระดบัมากเช่นกนั 

ลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสังเกตไดด้า้นเทคโนโลย ีดา้นความตอ้งการสินคา้ และ

ดา้นการท่องเท่ียวของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคมี์การกระจายของขอ้มูลแบบปกติ และ

เม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัของผูป้ระกอบการโดยจ าแนกตามรายดา้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผู ้ประกอบการได้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านเทคโนโลยีเ ม่ือพิจารณา                

ในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการไดมี้การขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.994) 

ผูป้ระกอบการได้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านความต้องการสินค้าซ่ึง เม่ือ

พิจารณาในภาพรวมแลว้สรุปไดว้า่ ผูป้ระกอบการมีการขบัเคล่ือนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.169) 

ผูป้ระกอบการได้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเท่ียวซ่ึงเม่ือพิจารณา       

ในภาพรวมแลว้สรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการมีการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้นการท่องเท่ียว      

มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.806) 

5.1.1.4 ภาพรวมความส าเร็จทางการตลาด ผูป้ระกอบการมีความส าเร็จทางการตลาด     

ของธุรกิจเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ดา้น ( X = 4.187) และลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรงเกตไดทุ้กตวั     

ในดา้นยอดขาย ดา้นการขยายสายผลิตภณัฑ์ ดา้นผูแ้ทนจ าหน่าย ดา้นความสามารถในการรักษา

ลูกค้า และด้านการเพิ่มข้ึนของลูกค้าใหม่ ของปัจจัยความส าเร็จทางการตลาดมีการกระจาย           

ของขอ้มูลแบบปกติ 
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5.1.2 อิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 

5.1.2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชศึ้กษาดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของสินคา้ ดา้น

ความยากต่อการลอกเลียนแบบ ดา้นการขายไดร้าคา และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินของการใชแ้นวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์กบัความส าเร็จทางการตลาดเป็นดงัน้ี 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ

ทางการตลาดโดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตได้เรียงจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี  

การเลือกใช้ตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน (0.703)  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการ

ผลิตสินคา้ (0.616)  การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นตวัแทนของทอ้งถ่ิน (0.609)  การสร้างสรรค์

สินคา้ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร (0.527)  การสร้างสรรคล์กัษณะบรรจุภณัฑ์ให้มี

ความเป็นตวัแทนของสินค้า (0.476)  การปรุงแต่งเร่ืองราวแตกต่างจากสินค้าท่ีมีในท้องตลาด

(0.447) และ การน าทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ (0.332) ตามล าดับ และมีสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปร ดงัน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่ง การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร (e1) และ การเลือกใชต้ราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน (e6) เท่ากบั -0.358 

ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหว่างการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้ในการผลิตสินคา้ (e2) และ การน า

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช้ (e3) เท่ากับ 0.323 ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหว่างการน าภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินมาใช้ในการผลิตสินคา้ (e2) และ การสร้างสรรคล์กัษณะบรรจุภณัฑ์ให้มีความเป็นตวัแทน

ของสินคา้ (e5) เท่ากบั -0.302  และ ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่งการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้

ในการผลิตสินคา้ (e2) และ การเลือกใชต้ราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน (e6) เท่ากบั -0.285 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการลอกเลียนแบบและการขายได้ราคา                

มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดโดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตได ้เรียง

จากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี  สินคา้ขายไดร้าคาสูงกวา่ผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัของคู่แข่ง (0.940) การ

สร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง (0.910) การสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีความแตกต่าง

จากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด (0.726) สินคา้มกัขายไดใ้นราคาสูง (0.713) และ การสร้างสรรค์สินคา้    

ใหมี้ดีไซน์ท่ีสวยแปลกตาอยา่งไม่มีใครเคยท ามาก่อน (0.561) 
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การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทาง

การตลาดโดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตไดเ้รียงจากมากไปน้อย  ไดด้งัน้ีการ

สร้างสรรค์สินคา้ให้มีความเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรมท้องถ่ิน (0.872) การสร้างสรรค์

สินคา้ให้เป็นส่วนหน่ึงในการท านุบ ารุงรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (0.867) การสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มี

คุณค่าทางวฒันธรรม (0.747) การสร้างสรรคสิ์นคา้โดยการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมดั้งเดิมกบั

สภาพแวดลอ้มของโลกปัจจุบนั (0.721) การน าเน้ือหาทางวฒันธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์  

ในการด าเนินธุรกิจ (0.691) และมีสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ดงัน้ีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์

ระหว่างสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเช่ือมโยงกับรากฐานทางวฒันธรรมท้องถ่ิน (e1) และการ

สร้างสรรคสิ์นคา้โดยการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมดั้งเดิมกบัสภาพแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนั

(e3) เท่ากบั -0.390 และค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหวา่งสร้างสรรคสิ์นคา้ให้มีคุณค่าทางวฒันธรรม 

(e4) และการน าเน้ือหาทางวฒันธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ (e5) เท่ากบั 

0.360 และค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ระหว่างสร้างสรรค์สินคา้ให้มีความเช่ือมโยงกบัรากฐานทาง

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน (e1) และ การสร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้คุณค่าทางวฒันธรรม (e4) เท่ากบั -0.271 

ปัจจยัความส าเร็จทางการตลาดโดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตได้

เรียงจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี  จ  านวนผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ (0.778)  ยอดขายสินคา้ (0.653) การขยาย

สายผลิตภณัฑ์ (0.584) การเพิ่มข้ึนของลูกค้าใหม่ (0.493) และความสามารถในการรักษาลูกค้า 

(0.345) และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการรักษาลูกคา้ (e4) และการเพิ่มข้ึนของลูกคา้ใหม่ 

(e5) เท่ากบั 0.292 

5.1.2.2 อิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาด

ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้สร้างสรรค์

และภาพรวม ดว้ยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 

และอิทธิพลโดยรวม (Total Effects) รายละเอียดดงัน้ี 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ  าแนกตามสินคา้บริโภค ด้านความยากต่อการ

ลอกเลียนแบบ  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 
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การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ  าแนกตามสินค้าอุปโภคด้านความยากต่อการ

ลอกเลียนแบบ  ดา้นการขายไดร้าคา  ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ และดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้  ดา้น

ความยากต่อการลอกเลียนแบบ  ด้านการขายได้ราคา และด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน มีผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

5.1.3 อิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของ

สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 

5.1.3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชศึ้กษาดา้นเทคโนโลย ีดา้นความตอ้งการสินคา้ 

และดา้นการท่องเท่ียวของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์กบัความส าเร็จทางการตลาดโดย

พิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตไดเ้รียงจากมากไปนอ้ยของแต่ละดา้นมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ดา้นเทคโนโลย ี โดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตไดเ้รียงจากมากไป

น้อยของแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี การเขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ให้ทนัสมยั (0.719) การศึกษา     

ดูงานนอกสถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใช้ในการผลิตสินคา้ (0.660) การติดต่อวิทยากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีมาให้ความรู้  (0.621) ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา สินค้าท่านได้

ปรับปรุงใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน (0.618) การคน้ควา้วิจยัดา้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑ์ใหม่ (0.618) การปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ (0.610) และ การใช้อินเตอร์เน็ต

ในการติดต่อส่ือสาร (0.579) 

ดา้นความตอ้งการ โดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตไดเ้รียงจากมาก

ไปน้อยไดด้งัน้ี ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง (0.761) และสินคา้

สามารถขายใหไ้ดก้บัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (0.698) 

ดา้นการท่องเท่ียว โดยพิจารณาจากค่าน ้ าหนกัปัจจยัจากตวัแปรสังเกตไดเ้รียงจากมาก

ไปน้อย  ไดด้งัน้ีการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์สินคา้ (0.898)  สินคา้ข้ึนอยู่กบั

การท่องเท่ียว (0.834) การปรับเปล่ียนสินคา้เพื่อรองรับการท่องเท่ียว (0.774) และ การเจริญเติบโต

ของการท่องเท่ียวมีผลต่อการเติบโตของยอดขายสินคา้ (0.695) 
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และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นเทคโนโลยี และดา้นความตอ้งการเท่ากบั

0.565 ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นการท่องเท่ียว เท่ากบั 0.350 ดา้นความตอ้งการและดา้นการท่องเท่ียว 

เท่ากับ  0.343 นอกจากนั้นมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการติดต่อวิทยากรท่ีมีความรู้

ความสามารถทางเทคโนโลยีมาใหค้วามรู้ (e6) และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อจ าความรู้ใหม่ๆ 

เขา้มาใชใ้นการผลิตสินคา้ (e7) เท่ากบั 0.381  การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสาร (e3) และ การ

ปรับปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้ (e4) เท่ากบั 0.314 การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวส่งผลต่อ

การเติบโตของยอดขายสินคา้ (e12) และ ดา้นความตอ้งการ เท่ากบั 0.314 การปรับเปล่ียนสินคา้เพื่อ

รองรับการท่องเท่ียว (e18) และ ดา้นเทคโนโลยี เท่ากบั 0.246 การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวมี

ผลต่อการเติบโตของยอดขายสินคา้ (e12) และ ดา้นเทคโนโลยี เท่ากบั 0.234 และการคน้ควา้วิจยั

ดา้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ (e1) และ การปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต

สินคา้ (e4) เท่ากบั 0.230 

5.1.3.2 อิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาด 

ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้

สร้างสรรค์และภาพรวม โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) อิทธิพลทางอ้อม 

(Indirect Effects) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effects) เป็นดงัน้ี 

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ  าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค ดา้นความตอ้งการ  

ดา้นเทคโนโลยี และดา้นการท่องเท่ียวมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์  าแนกตามสินคา้อุปโภค ดา้นความตอ้งการ ดา้น

เทคโนโลยีและด้านการท่องเท่ียวมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยภาพรวม ดา้นความตอ้งการ  ดา้นเทคโนโลยี

และดา้นการท่องเท่ียวมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 

ดาว ในประเทศไทย 
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5.1.4 ความส าเร็จทางการตลาดจ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยเป็นดงัน้ี 

5.1.4.1 ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และประสบการณ์การฝึกอบรม ของ

ผูป้ระกอบการมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 

ดาว ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.1.4.2 ระดบัการศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การท างานของผูป้ระกอบการสินคา้

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปรากฏดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและเคยท างาน (ธุรกิจ) อยู่กับ

ครอบครัวมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่า ผูป้ระกอบการท่ีเคยเป็นลูกจา้งใน

ธุรกิจคนอ่ืน และไม่เคยท างานมาก่อนตามล าดบั ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีและเคยท างาน (ธุรกิจ) อยู่กับครอบครัวมาก่อนจะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดดีกว่า 

ผู ้ประกอบการ ท่ีเคยเป็นลูกจ้างในธุรกิจคนอ่ืนและไม่ เคยท างานมาก่อนตามล าดับและ

ผู ้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและไม่เคยท างานมาก่อน จะส่งผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดดีกว่าผูป้ระกอบการท่ีเคยเป็นลูกจ้างในธุรกิจคนอ่ืน และเคยท างาน 

(ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน ตามล าดบั 

ขณะเดียวกนัถา้ผูป้ระกอบการเคยท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อนและมีระดบั

การศึกษาระดับปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระดับ

การศึกษาอ่ืนๆ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีเคยเป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืนและมีระดบัการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ดีกว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ และ

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยท างานมาก่อนและมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จะส่งผลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดดีกวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 

5.1.5 อิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

จ าแนกตามกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์และโดยภาพรวม ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct 

Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effects) รายละเอียดดงัน้ี 
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การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความ

ตอ้งการสินคา้ ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นการขายไดร้าคา ดา้น

ความยากต่อการลอกเลียนแบบ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นการท่องเท่ียว  มีผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบั  5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้

บริโภค 

การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดา้นความ

ตอ้งการสินคา้ ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน และดา้นเทคโนโลยี มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย จ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน

เทคโนโลยี  ดา้นความตอ้งการสินคา้ ความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ความยากต่อการลอกเลียนแบบ 

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการขายไดร้าคา มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย โดยภาพรวม 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาอิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ปัจจยั

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาด

ของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทยผูว้จิยัอภิปรายผลตามล าดบัดงัน้ี 

5.2.1 อิทธิพลของปัจจยัการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของ

สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

จากการศึกษาการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ด้านความมีเอกลกัษณ์ของ

สินคา้  ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบและดา้นการขายไดร้าคามีผลทางตรงท่ีมีความผนัแปร

ในทิศทางเดียวต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ในขณะเดียวกนัก็ส่งผลทางออ้มท่ีมี

ความผนัแปรในทิศทางตรงกันข้ามต่อความส าเร็จทางการตลาดของผู ้ประกอบการ อาจจะ

เน่ืองมาจากการพฒันาและปรับเปล่ียนเป็นผูผ้ลิตสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของตนเองโดยความเป็นเอกลักษณ์ ลักษณะของความใหม่และความเป็นผลิตภณัฑ์
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ตน้แบบ (Originality) สามารถพิจารณาไดท้ั้งจากในมุมมองของผูบ้ริโภคและของผูป้ระกอบการ

เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการสร้างและใช้ความคิดใหม่ในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่เพื่อท าให้เกิดผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจได้ นอกจากนั้น    

การสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถแปรรูปสู่สินคา้หรือธุรกิจใหม่ๆ เป็นส่ิงจ าเป็น

อย่างยิ่งแต่การท่ีพยายามดัดแปลงหรือปรับแต่งส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้มีความแปลกใหม่ ยากต่อการ

ลอกเลียนแบบและมีวงจรชีวิตอนัยาวข้ึน ซ่ึงขอ้น้ีเองท่ีถือเป็นตวัยากท่ีสุดของการสร้างสินคา้ และ

ต่ออายุสินคา้ให้ย ัง่ยืน โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบสินคา้นวตักรรมโดยเฉพาะสินคา้ท่ีเพิ่งออกสู่ตลาด

ใหม่ลูกคา้กลุ่มน้ียินดีและพอใจท่ีจะซ้ือสินคา้และยอมจ่ายในราคาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของสถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (2554) ท่ีไดศึ้กษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กบั

การพฒันาประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส าคญัของความส าเร็จเกิดจาก 1) บทบาทของ

รัฐบาลทอ้งถ่ิน 2) ชุมชนมีความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีอยู่และสามารถน ามาสร้าง

เป็นเอกลกัษณ์สร้างมูลค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ย่างเหมาะสม 3) มีกระบวนการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเป็นผูป้ระกอบการเป็นเจ้าของกิจการเองตั้ งแต่

กระบวนการสร้างความรู้และความเขา้ใจ 4) มีการสร้างเครือข่ายกบันกัวิชาการนกัวางแผนตลอดจน

หน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง นอกจากการวิเคราะห์ในเชิงของพื้นท่ี (Area Base) แลว้การ

พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดบัชุมชน ยงัเกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีชุมชนมีการพฒันาสินคา้ท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ (Product Base) และไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยา แกว้มา (2552) ท่ีไดศึ้กษาแนว

ทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิกของไทย             

ผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารเซรา

มิกไดแ้ก่ การสร้างขอบเขตตลาดใหม่ นวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรมการบริหารจดัการ กลยุทธ์

การเป็นผูน้ าทางตน้ทุน กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง กลยุทธ์การจ ากดัขอบเขต และกิจกรรมหลกั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ส่วนแนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้

บนโต๊ะอาหารเซรามิกของไทยมีดงัน้ี การจดัการนวตักรรมในผลิตภณัฑ์ให้ผลิตสินคา้ใหม่ท่ีไม่เคย

มีมาก่อน โดยมีกระบวนการกระจายแนวความคิดทั่วทั้ งองค์กร และบริหารจัดการโดยให้

ความส าคญักบัการวิจยั และควบคุมคุณภาพสินคา้ในกระบวนการผลิต กลยุทธ์ในการแข่งขนั เป็น

ผูน้ าทางต้นทุนเพื่อลดราคาผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่างโดยการผลิตงานท่ีเป็นนวตักรรม            
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ของตนเอง และจ ากดัขอบเขตในการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าอย่างหลากหลาย ซ่ึงกิจกรรมหลัก         

ท่ีส่งผลให้เ กิดห่วงโซ่คุณค่าจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเซรามิก และกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการจัดโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Young (2012) ได้

ท าการศึกษาเก่ียวกับการค้นหาผูบ้ริโภคท่ีอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเซาท์แคโรไลนาเก่ียวกับ

ความรู้สึกท่ีจะจ่ายเงินดว้ยราคาสูงเพื่อซ้ืออาหารของคลงัอาหารทอ้งถ่ิน โดยวตัถุประสงคข์องการ

ศึกษาวิจยัน้ีเพื่อต้องการประเมินผูบ้ริโภคท่ีอยู่ทางตอนเหนือของรัฐเซาท์แคโรไลนา เก่ียวกับ

ความรู้สึกท่ีจะจ่ายเงินเพื่อสนบัสนุนระบบคลงัอาหารทอ้งถ่ินและฟาร์มทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ผลของการ

วิจยัคร้ังน้ีพบว่าผูบ้ริโภคเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินเพิ่ม 18 เปอร์เซ็นต์ส าหรับสินคา้ท่ีปลูกในทอ้งถ่ินและ 

ยอมจ่ายอีกมากกวา่ 5 เปอร์เซ็นตส์ าหรับสินคา้ท่ีบริจาค 

และพบวา่ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีผลทางตรงแต่มีความผนัแปรในทิศทางตรงกนัขา้ม

ต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ในขณะเดียวกนัด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ินยงัส่งผล

ทางออ้มท่ีมีความแปรผนัในทิศทางเดียวกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี

การสร้างแรงบนัดาลใจจากศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์มาต่อยอดเป็นวิธีการท่ีเร็ว และ

มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างยอดขายให้เกิดข้ึนจริงกบัทั้งอุตสาหกรรม และสร้างรายไดใ้ห้กบั

ชุมชน ซ่ึงเป็นการพฒันาสินค้าหัตถกรรมของไทยให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความ

ตอ้งการของตลาดได้ตรงตามคุณสมบติัของวสัดุด้วยการพฒันารูปแบบและการผลิตเป็นสินค้า

ส าเร็จรูปซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kim. H, (2007) ไดศึ้กษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลุ่มเมือง

ศิลปะ โดยศึกษากรณีของคุณลักษณะท่ีตั้งของห้องแสดงผลงานด้านศิลปะในกรุงโซล  พบว่า

วฒันธรรมและศิลปะเป็นส่วนประกอบหลกัของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพของเมือง

ศูนย์กลางในตลาดโลก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ye, Z. (2008) ได้ศึกษาอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ส าหรับประเทศจีนโดยท าการศึกษาในส่วนของกลุ่มและผลการด าเนินงาน พบว่า 

อุตสาหกรรมทางวฒันธรรม (Cultural Industries) ของประเทศจีนก าลงัอยูร่ะหว่างการพฒันาอยา่ง

รวดเร็ว โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 34 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2006 โดยรัฐบาลจีนไดจ้ดัสรร

งบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึน

โดยเฉล่ีย 17% ต่อปีและประเทศจีนมีการส่งออกเก่ียวกับสินค้าทางวฒันธรรมมีมูลค่าถึง 4.8 
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พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2006  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ UNESCO (2005) ไดศึ้กษาการคา้

ระหวา่งประเทศของสินคา้ทางวฒันธรรมและบริการ พบวา่สหราชอาณาจกัร อเมริกา และจีน ผลิต

สินคา้ทางวฒันธรรมร่วมกนัคิดเป็น40%ของโลกในปี 2002 ในขณะท่ีประเทศในลาตินอเมริกา และอาฟ

ริกา มีสัดส่วนในการผลิตสินคา้กลุ่มดงักล่าวรวมกนัน้อยกว่า 4% นอกจากน้ีจากรายงานระบุว่า 

มูลค่าการคา้ระหว่างประเทศของสินคา้ทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึนจาก 38 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 1994 

ไปเป็น 60 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2002 โดยมีมูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

วฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค ์1.3 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

 5.2.2 อิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์มีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความส าเร็จทาง

การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทยพบวา่ ดา้นความ

ตอ้งการและดา้นเทคโนโลยี มีผลทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนัต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความตอ้งการสินคา้การเพิ่มข้ึนของ

อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยท่ีผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการน าเทคโนโลยีท่ีมีองค์ความรู้ใหม่จ านวนมากจากการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงสามารถแสดงให้เห็นว่าส่ิงนั้นๆ หรืองานนั้นๆ ไดมี้การคน้ควา้

และพฒันานอกจากนั้นพบวา่ ดา้นการท่องเท่ียวมีผลทางออ้มท่ีมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนัต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวของโลกมีอย่างต่อเน่ืองเป็นการกระตุน้ยอดขายของสินคา้สร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม

การบริการ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดงันั้นการ

เจริญเติบโตของการท่องเท่ียวดงักล่าว จึงมีผลให้สินคา้ และบริการสร้างสรรค์มีการพฒันา และ

เติบโตไปในทิศทางเดียวกนัไปด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Nerkar  and Roberts (2004) ท่ีได้

ศึกษาเทคโนโลยีและผลิตภณัฑท์างการตลาดประสบการณ์และความส าเร็จของการแนะน าผลิตภณัฑ์

ใหม่ ของอุตสาหกรรมเภสัชกรรมผลการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตและการพฒันาของบริษทั

ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ การจะท าใหส้ าเร็จไดจ้ะตอ้งมีความรู้ทางดา้น

เทคโนโลยี ความสามารถในความรู้ องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณค่าและส่ิงท่ีอ านวย
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ความสะดวกในการผลิต การขายและการกระจายของผลิตภณัฑเ์หล่านั้น ผลิตภณัฑ์ใหม่จะประสบ

ความส าเร็จมากข้ึนเม่ือ บริษทัมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ มีประสบการณ์ทางการตลาด  ด้าน

ผลิตภณัฑ์ จากการทดสอบพบว่าบริษทัท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยี และประสบการณ์

ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ จะมีระดบัยอดขายท่ีสูงข้ึนในช่วงเร่ิมตน้ของการแนะน าผลิตภณัฑ์ 

และสอดคล้องกับงานวิจยัของ Teece, D.J. (1986) ท่ีได้ศึกษาการแสวงหาผลก าไรจากนวตักรรม

เทคโนโลยีผลกระทบบูรณาการณ์ การท างานร่วมกันใบอนุญาตและนโยบายสาธารณะ                      

ผลการศึกษาพบวา่ การท่ีธุรกิจมีประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยจีะเป็นการเพิ่มคุณค่ามากข้ึนใหแ้ก่

บริษทัว่าเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ด้วยและสอดคล้องกบังานวิจยัของ 

สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (2554) ไดศึ้กษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์กบัการ

พฒันาประเทศไทยกรณีความส าเร็จของชุมชนอมัพวา พบวา่ การผลิตสินคา้สร้างสรรคโ์ดยใชก้าร

ท่องเท่ียวเป็นกลยุทธ์ขบัเคล่ือนท าให้เกิดการสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชนท่ีแต่เดิมมีอาชีพ

เกษตรกรรม 

5.2.3 ความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ระดับ 5 ดาว           

ในประเทศไทย จ าแนกตามคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

5.2.3.1 ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประสบการณ์การฝึกอบรม ของ

ผูป้ระกอบการ ส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 

ดาว ในประเทศไทยนัน่หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีความส าเร็จทางการตลาด

มากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาน้อย ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การท างานหลายปี       

จะมีความส าเร็จทางการตลาดมากกว่าผู ้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อย และ

ผูป้ระกอบการท่ีเคยผา่นการฝึกอบรมเป็นประจ าจะมีความส าเร็จทางการตลาดมากกว่าผูป้ระกอบการท่ี

ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม 

5.2.3.2 ระดบัการศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบัประสบการณ์การท างานของผูป้ระกอบการ ซ่ึง

ส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP) ระดับ 5 ดาว            

ในประเทศไทยนัน่หมายถึงผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงและมีประสบการณ์การท างานมาก  

จะส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด มากกวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาและมีประสบการณ์

การท างานน้อย เน่ืองจากปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการท่ีท าให้บรรลุความส าเร็จ
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ตามวิสัยทศัน์ ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา ไม่วา่จะเป็นความรู้ ความสามารถ ทกัษะทั้งทางดา้นเทคนิคและดา้น

การบริหารท่ีตอ้งมีอยา่งครบถว้น และการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อเพิ่มพูนภูมิพลงัแห่ง

ปัญญาอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมแก้วรุ่งเลิศเกรียงไกรและคณะ (2550) ได้

ศึกษาคุณลกัษณะผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จในภาคใต ้: ภาคการบริการ ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในภาคธุรกิจบริการมีลกัษณะวสิาหกิจเป็นแบบเจา้ของคนเดียวมีระยะเวลา

ด าเนินธุรกิจ 6-10 ปีผลการด าเนินงานมุ่งเนน้ลูกคา้เดิมนอกจากน้ีพบวา่ธุรกิจมีผลก าไรต่อเน่ืองดา้น

การแสวงหาแหล่งเงินและการควบคุมภายในผูป้ระกอบการมีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปีจบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีเป็นชายนบัถือศาสนาพุทธมีสถานภาพสมรสเร่ิมท าธุรกิจของตนเองระหวา่งช่วง

อายุ 20-30 ปีมีประสบการณ์ก่อนท าธุรกิจของตนเอง 1-3 ปีมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจของ

ตนเองมากกวา่ 10 ปีไม่เคยประสบความลม้เหลวในการท างานเป็นบุตรคนกลางและมีเหตุผลในการ

ประกอบธุรกิจเพื่อตอ้งการเป็นอิสระและบริหารงานเอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Riyanti 

(2004) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กในประเทศ

อินโดนีเซียโดยผลการศึกษาพบว่า  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการซ่ึงประกอบไปดว้ย อายุของ

ผูป้ระกอบการ ระดบัการศึกษาและการมีส่วนร่วมในธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทางธุรกิจ

ของผูป้ระกอบการใกลเ้คียงกนัในส่วนประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการพบวา่มี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัต่อความส าเร็จทางธุรกิจมากท่ีสุดเช่นกนั และสอดคลอ้งกบั  Nichter 

S. and Goldmark L. (2009) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็ก   ในประทศก าลงัพฒันา 

ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ SME โดยเฉพาะด้านขีดความสามารถของธุรกิจ ในส่วนของประสบการณ์ในการท างาน

พบวา่เจา้ของธุรกิจขนาดเล็กมกัจะเรียนรู้จากงานท่ีเขาท า โดยประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท างาน

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตในธุรกิจ SME ส่วนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวกบัเพศพบวา่ส่วน

ใหญ่ผูป้ระกอบการในประเทศก าลงัพฒันาจะเป็นเพศหญิง 

5.2.4 การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

(OTOP) ระดบั 5ดาวรายละเอียดดงัน้ี 
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การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์จ าแนก

ตามกลุ่มสินคา้บริโภค พบว่า ดา้นความตอ้งการสินคา้มีผลทางตรงและมีความผนัแปรในทิศทาง

เดียวกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการทั้งน้ีเน่ืองการเจริญเติบโตและความส าเร็จ

ทางการตลาดของกลุ่มสินคา้บริโภคข้ึนอยู่กบัการยอมรับของคนจ านวนมาก และสามารถสร้าง

ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ซ่ึงอธิบายได้ว่า ความต้องการ (อุปสงค์) ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์              

มีบทบาทส าคญัต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มสินคา้ดงักล่าว ดงันั้นการผนวกรวมกนัระหวา่งการใช้

เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องกลุ่มสินคา้บริโภค ท่ีสามารถส่งผล

ต่อความส าเร็จทางการตลาดได ้คือ ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดจ้าก 2 

ช่องทางหลกัไดแ้ก่ 1) การส่งออกสินคา้ และ2) การท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตามผูผ้ลิตควรค านึงถึง

ความตอ้งการหรืออุปสงค์ภายในประเทศดว้ยเช่นเดียวกนันอกจากนั้นดา้นความมีเอกลกัษณ์ของ

สินค้า ด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน ด้านการขายได้ราคา ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ ด้าน

เทคโนโลยี และดา้นการท่องเท่ียว มีผลทางออ้มท่ีมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนัต่อความส าเร็จ

ทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์กิดข้ึนเม่ือมีการใชค้วามคิด 

(Ideas) ผลิตสินคา้และบริการ ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์ น่าสนใจและมีมูลค่าหรือคุณค่า ผลท่ีตามมา 

คือ การเพิ่มข้ึนของราคาสินคา้ บริการ GDP และค่าจา้งเฉล่ียดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับ

พื้นฐานทางวฒันธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวตักรรม ในการผลิตสินคา้

และบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมี

อิทธิพลเชิงสาเหตุต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 

ดาวซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Sang Hoon Kim et al.(2009) ไดศึ้กษาเร่ือง การคน้หาปัจจยัส าเร็จ

ท่ีส าคญัเพื่อการตลาดชุมชนอย่างแทจ้ริง โดยมีการระบุปัจจยัส าเร็จท่ีส าคญัสัมพนัธ์กบัการใช้

การตลาดชุมชนอยา่งแทจ้ริงเป็นช่องทางทางการตลาด เพื่อดูการเช่ือมต่อกนัของชุมชนต่อการซ้ือ

สินคา้ พบว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลการด าเนินงานของชุมชนอย่างแทจ้ริง

และจ านวนคร้ังในความตั้งใจซ้ือสินคา้ และยงัพบความสัมพนัธ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบับุคลิกลกัษณะของ

สมาชิกในชุมชน และความตั้งใจซ้ือสินคา้ รูปแบบสะทอ้นให้เห็นแนวโนม้การวจิยัท่ีเก่ียวกบัปัจจยั

ความพึงพอใจของลูกค้า และการวดัความส าเร็จทางการตลาด จากความรู้สึกของคนในชุมชน       
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และความจงรักภกัดี ซ่ึงยนืยนัวา่ องคป์ระกอบของการด าเนินงานของชุมชน และบุคลิกลกัษณะของ

สมาชิกในชุมชน มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาดของชุมชน 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ  าแนก

ตามกลุ่มสินคา้อุปโภค พบวา่ ดา้นความตอ้งการสินคา้และดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ มีผล

ทางตรงท่ีมีความผนัแปรในทิศทางเดียวกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเจริญเติบโตและความส าเร็จทางการตลาดของกลุ่มสินค้าอุปโภคข้ึนอยู่กับความ

ยอมรับของคนจ านวนมากท่ีสามารถสร้างประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์และการสนับสนุนให้เกิด

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีสามารถแปรรูปสู่สินคา้อุปโภคใหม่ๆ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ซ่ึงอธิบายไดว้่า 

ความตอ้งการสินคา้ และการพยายามดดัแปลงหรือปรับแต่งส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีความแปลกใหม่ยาก

ต่อการลอกเลียนแบบ เพื่อต่ออายุให้สินคา้อุปโภคนั้นมีความย ัง่ยืน ถือเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีลงตวั

กันในทรรศนะความต้องการของผู ้บริโภคดังนั้ นการผนวกรวมกันระหว่างการใช้เศรษฐกิจ

สร้างสรรคด์า้นความยากต่อการลอกเลียนแบบและปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความ

ตอ้งการของกลุ่มสินคา้บริโภคยอ่มมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณา 

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และด้านเทคโนโลยีส่งผลทางออ้มท่ีมี

ความผนัแปรในทิศทางเดียวกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

ปรับเปล่ียนเป็นผูผ้ลิตท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองลกัษณะของความใหม่ (Newness) และ

ความเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ (Originality) เป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถของธุรกิจในการ

สร้างและใช้ความคิดใหม่ในการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อท าให้เกิดผลประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจแก่ธุรกิจและการสร้างแรงบนัดาลใจจาก ศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์

มาต่อยอดเป็นวิธีการท่ีเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างความส าเร็จทางการตลาดและสร้าง

รายไดใ้ห้กบัชุมชน เช่น การพฒันารูปแบบของสินคา้หตัถกรรมของไทยให้มีความหลากหลายเพื่อ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดไดต้รงตามคุณสมบติัของวสัดุและการผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป

จากการพฒันาทางเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

วฒันธรรมการบริโภคสินคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Gary, K. (2000) ไดศึ้กษาเก่ียวกบักลยทุธ์

การเป็นผูป้ระกอบการและการตลาดของธุรกิจ SME ภายใตยุ้คโลกาภิวตัน์ ผลการศึกษาพบว่า      

ผลการด าเนินงานดา้นการตลาดเป็นตวับงัช้ีความย ัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่แสดงโดย
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ส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดขาย การรักษาลูกคา้เก่าและการคน้หาลูกคา้ใหม่ และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ  Shu-Hao Chang Chia-Ho Chen and Yu Ching Ho (2012) ได้ศึกษาเร่ืองระบบการ

ประเมินผลการด าเนินงานทางการตลาดของผูจ้  าหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์แบบพกพา พบว่า

อุตสาหกรรมไฮเทคมีบทบาทส าคญัต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมของใตห้วนัตามหลกัฐานขอ้มูลการ

พฒันาดา้นอุตสาหกรรมกบัผูน้ าอุตสาหกรรมของคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซ่ึงตอ้งการพฒันาระบบ

การประเมินผลการด าเนินงานทางการตลาด ส าหรับผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ของใตห้วนั โดยจะประเมินจากตวัช้ีวดัผลส าเร็จจากการด าเนินงานทางการตลาดจ านวน 19 ตวัช้ีวดั 

ซ่ึงประกอบดว้ยตวัช้ีวดัปัจจยัการรับรู้ดา้นการเงิน ดา้นการรับรู้ของลูกคา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ

ภายในองคก์ร นวตักรรม และปัจจยัดา้นการเรียนรู้ซ่ึงตวัช้ีวดัปัจจยัการรับรู้ดา้นการเงินประกอบไป

ด้วย ยอดขาย การเพิ่มข้ึนของรายได้ กระแสเงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน ความพึงพอใจ     

ของลูกคา้ การรักษาลูกคา้ ส่วนแบ่งทางการตลาด ฯลฯ 

การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์              

โดยภาพรวม  พบว่า ดา้นเทคโนโลยีและด้านความตอ้งการสินคา้มีผลทางตรงท่ีมีความผนัแปร     

ในทิศทางเดียวกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีอาจะเน่ืองจากความตอ้งการ

สินคา้เป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่นการเพิ่มข้ึนของ

รายได ้โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อปริมาณความตอ้งการสินคา้ราคาสูง ซ่ึงก็คือ

สินค้าและบริการสร้างสรรค์ นอกจากนั้ นพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาทาง

เทคโนโลย ีซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญั ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการบริโภคซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ Nerkar  and  Roberts (2004) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองเทคโนโลยแีละ

ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด ประสบการณ์และความส า เ ร็จของการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่                        

ของอุตสาหกรรมเภสัชกรรม ซ่ึงงานวิจยัดงักล่าวน้ี พบวา่การเจริญเติบโตและการพฒันาของบริษทั

ข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่  การจะท าให้ส าเร็จไดจ้ะตอ้งมีความรู้ทางดา้น

เทคโนโลยี ความสามารถในความรู้ องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีคุณค่าและส่ิงท่ีอ านวย

ความสะดวกในการผลิตการขายและการกระจายของผลิตภณัฑ์เหล่านั้น ผลิตภณัฑ์ใหม่จะประสบ

ความส าเร็จมากข้ึนเม่ือ บริษทัมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ จากการทดสอบพบว่าบริษทัท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยี และประสบการณ์
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ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ จะมีระดบัยอดขายท่ีสูงข้ึนในช่วงเร่ิมตน้ของการแนะน าผลิตภณัฑ์ 

นอกจากน้ีมีงานศึกษาวิจยัพบวา่การท่ีธุรกิจมีประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยจีะเป็นการเพิ่มคุณค่า

มากข้ึนใหแ้ก่บริษทัวา่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ดว้ย ในขณะเดียวกนัดา้น

ความยากต่อการลอกเลียนแบบ ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นการขายไดร้าคามีผลทางออ้มท่ีมี

ความผนัแปรในทิศทางเดียวกนัต่อความส าเร็จทางการตลาดของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้มีลักษณะเด่นโดยใช้ความยากต่อการ

ลอกเลียนแบบโดยการผลิตสินคา้ท่ีเป็นวตักรรมของตนเองและก าจดัขอบเขตในการสร้างทางเลือก

ให้ลูกคา้อยา่งหลากหลาย ท าให้เกิดคุณค่าจากการสร้างความร่วมมือและเกิดโครงสร้างพื้นฐานของ

องค์กรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการสร้างแรงบนัดาลใจจาก

ศิลปวฒันธรรมของชุมชนต่อสินคา้เพื่อน าเสนอต่อโลกในรูปแบบของสินคา้และบริการท าให้เกิด

ความแขง็แกร่งใหก้บัสินคา้ไดเ้ช่นกนั เช่นเดียวกบัการท่ีลูกคา้ยนิดีและพอใจท่ีจะซ้ือสินคา้และยอด

จ่ายในราคาท่ีสูงเน่ืองจากความช่ืนชอบสินคา้ท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆโดยเฉพาะสินคา้ท่ีเพิ่งออกสู่ตลาด

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รังสรรค์ ปิติปัญญา (2546) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ

ธุรกิจชุมชนในประเทศไทย พบว่าปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชนเครือข่าย 

ประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์เงินทุนกระบวนการจดัการส่วนปัจจยัภายนอก ปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

ลักษณะพื้นฐานของชุมชน (พื้นฐานความคิดในการท างานร่วมกัน ช่ือเสียงทางวฒันธรรม              

ภูมิปัญญาดั้งเดิม) องคก์รสนบัสนุน คู่คา้ก็ถือวา่ เป็นอีกองคก์รหน่ึงท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ

ชุมชนเครือข่าย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล (2548) ได้ศึกษาตวัช้ีวดั

ความส าเร็จของธุรกิจ พบวา่ตวัช้ีวดัความส าเร็จของธุรกิจท่ีส าคญัภายใตก้ารแข่งขนัแบบเศรษฐกิจ

ยคุใหม่ประกอบดว้ย (1) การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน (2) การสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ 

(3) การสร้างสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และ (4) การส่งเสริมนวตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์

ดังนั้ นการให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความส าเร็จทางการตลาด เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆ ก าลงัอยูใ่นกระแสบริโภค

นิยมสินคา้ท่ีเป็นธรรมชาติ สินคา้ท่ีอิงกบัวฒันธรรม สินคา้ท่ีส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม หรือสินคา้ท่ีช่วยสนบัสนุนชุมชน รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเชีย ดงันั้น 
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สินคา้ OTOP สามารถไดรั้บประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินคา้ไปขายในตลาดอาเซียนไดม้ากข้ึน

จากการท่ีมีประชากรรวมกว่า590 ล้านคน รวมถึงมีโอกาสในการขยายช่องทางตลาดไปยงั

ASEAN+3 (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต)้ และASEAN+6 (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) รวมไปถึง

สามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติ แรงงานและวตัถุดิบการผลิตท่ีมีความหลากหลายให้เกิดประโยชน์

ต่อการด าเนินธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีศกัยภาพในการส่งออกรวมถึงสินค้าท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของตลาดประเทศเพื่อนบา้น 
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จากการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ สามารถเช่ือมโยงถึงความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย ไดด้งัน้ี 
 
 

 
 
ภาพที ่5.1  การเช่ือมโยมความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
  

ความส าเร็จ

ทางการตลาด

คุณลกัษณะของ
ผู้ประกอบการ

- ระดบัการศึกษา 

- ประสบการณ์ท างาน
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5.3 ข้อจ ากดัในการท าวจัิย 

เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันั้นอาจขาดขอ้มูลเชิงลึกบางส่วน    

ในการวิจยั ดั้ งนั้นการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะมีการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปดว้ยโดยการสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีได้ข้อค้นพบท่ีส าคัญคือ การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์        

ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ดา้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ ดา้นการขายไดร้าคา และดา้น

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทางการตลาดส าหรับปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ด้านความตอ้งการสินค้า ด้านเทคโนโลยีและด้านการท่องเท่ียว มีความสัมพนัธ์กับ

ความส าเ ร็จทางการตลาด และ คุณลักษณะของผู ้ประกอบการด้านระดับการศึกษา ด้าน

ประสบการณ์ท างาน และดา้นประสบการณ์การฝึกอบรม มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จทางการ

ตลาด ดั้งนั้นผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้เสนอแนะออกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 

ผูป้ระกอบการไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ  ซ่ึงมี

ผลทางตรง ต่อความส าเร็จทางการตลาด ส่วนความมีเอกลกัษณ์ของสินค้าและด้านวฒันธรรม

ท้องถ่ิน โดยสองด้านน้ีมีผลทางอ้อมท่ีมีความผนัแปรไปในทิศทางเดียวกันต่อความส าเร็จ            

ทางการตลาดดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรว่า ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาให้กลุ่มสินคา้

บริโภคมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวท่ีโดดเด่นโดยอาจจะเลือกใช้ตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน หรือ

น าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการผลิตสินค้า และสร้างสรรค์ให้สินคา้กลายเป็นตวัแทนของ

ทอ้งถ่ิน มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร ในขณะเดียวกนัการสร้างสินคา้ให้มีคุณค่าทาง

วฒันธรรม โดยผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมดั้งเดิมและสภาพแวดลอ้มของโลกปัจจุบนั โดยการน า

เน้ือหาทางวฒันธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจและเช่ือมโยงกบัรากฐานทาง

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ให้สินคา้เป็นส่วนหน่ึงในการท านุบ ารุงรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการ

ตอบสนองและกระตุน้จ านวนผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้ เพิ่มยอดขายสินคา้ การขยายสายผลิตภณัฑ์      
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ซ่ึงจะท าให้มีจ  านวนลูกคา้เพิ่มข้ึนในขณะเดียวกนัยงัเป็นการรักษาลูกคา้ไวใ้ห้มีจ  านวนมากยิ่งข้ึน

พร้อมกบัประสบการณ์ท่ีดีท่ีมีต่อสินคา้ 

2. จากผลการศึกษาและผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค

ผูป้ระกอบการไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นความยากต่อการลอกเลียนแบบ และ

ด้านการขายได้ราคา โดยสองด้านน้ีมีผลทางตรงท่ีมีความผนัแปรไปในทิศทางเดียวกันต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรวา่ ผูป้ระกอบการควรก าหนดนโยบาย

ในการผลิตสินคา้กลุ่มอุปโภคเพื่อสร้างสรรค์สินคา้ให้มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและมีความ

แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด มีดีไซน์ท่ีสวยแปลกตา ท าใหสิ้นคา้ขายไดร้าคาสูงกวา่ผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัของคู่แข่ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสของการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการให้

ประสบความส าเร็จ และสามารถสร้างคุณค่าและรายได้ให้กับสินค้านั้ นในระยะยาวต่อไป

ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการไดป้ระยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดา้นความมีเอกลกัษณ์และ

ด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยสองด้านน้ีมีผลทางอ้อมท่ีมีความผนัแปรไปในทิศทางเดียวกันต่อ

ความส าเร็จทางการตลาด ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรว่า ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาให้

กลุ่มสินคา้อุปโภคใหโ้ดดเด่น โดยเนน้การผสมผสานระหวา่ง เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

และเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการตอบสนองและกระตุน้จ านวนผูแ้ทนจ าหน่ายสินคา้  

เพิ่มยอดขายสินคา้  ขยายสายผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะท าให้มีจ  านวนลูกคา้เพิ่มข้ึนในขณะเดียวกนัยงัเป็น

การรักษาลูกคา้ไวใ้หมี้จ านวนมากยิง่ข้ึนพร้อมกบัประสบการณ์ท่ีดีท่ีมีต่อสินคา้ 

3. จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า โดยภาพรวมผูป้ระกอบการได้

ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านความมีเอกลกัษณ์ของสินคา้ ด้านความยากต่อการ

ลอกเลียนแบบ ด้านการขายไดร้าคาและด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างโอกาสของการด าเนิน

ธุรกิจของตนเองให้ประสบความส าเร็จ ทั้ งยงัสร้างคุณค่าให้กับสินค้า แต่ยงัมีบางประเด็นท่ี

ผูป้ระกอบการท่ีขาดความสม ่าเสมอในการปฏิบติัหรือขาดประสบการณ์ เช่น การปรุงแต่งเร่ืองราว

แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาดและดีไซน์สินคา้ท่ีสวยแปลกตาอยา่งไม่มีใครเคยท ามาก่อน ทั้งน้ี

ผูป้ระกอบการควรมีการพฒันาตนเองและบุคลากรให้มีมุมมองและมีวิสัยทศัน์ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

เช่น การเขา้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการดีไซน์สินคา้ หรือการหาประสบการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อน ามาปรับปรุงสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น หรือเปิดรับความคิดนอกกรอบ          
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จากบุคลากร และความคิดเห็นของลูกคา้ นอกจากนั้นการขายสินคา้ไดร้าคาสูงเป็นผลจากการสร้าง

สินคา้ให้ไดม้าตรฐานและเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งก าหนดนโยบาย และ

มาตรฐานในการผลิตท่ีชัดเจน ส าหรับการสร้างสรรค์สินคา้ให้มีความเช่ือมโยงกบัรากฐานทาง

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการควรมีการลงพื้นท่ีทอ้งถ่ินจริงๆ เพื่อซึมซับวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     

ในแต่ละชุมชนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะก่อให้เกิดแนวคิดและสร้างสินคา้ท่ีตรงกบัความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนนั้น ๆ 

5.4.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัท่ีไดจ้ากขอ้คน้พบของปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

1. จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินคา้บริโภค 

ผู ้ประกอบการได้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านความต้องการสินค้า มีผลทางตรงต่อ

ความส าเร็จทางการตลาด ในขณะท่ีด้านเทคโนโลยีและด้านการท่องเท่ียวมีผลทางอ้อม ต่อ

ความส าเร็จทางการตลาด ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรว่า ผูป้ระกอบการควรเพิ่มช่องทาง     

ในการขายสินคา้เพื่อขยายกรอบความตอ้งการของสินคา้ของผูบ้ริโภค เช่นการพฒันาการท่องเท่ียว

ของชุมชนใหน่้าท่องเท่ียว ซ่ึงจะท าใหมี้นกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ ก็เพิ่ม

มากข้ึนดว้ยเช่นกนั  พร้อมทั้งหาแนวทางพฒันาสินคา้กลุ่มน้ีให้สามารถขายไดก้บัทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติเช่นส่งเสริมให้พนกังานเขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ให้มีความทนัสมยั  ก าหนด

แนวทางพฒันาและปรับปรุงใหสิ้นคา้มีความหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ สนบัสนุนให้

มีการดูงานนอกสถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสินคา้ พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้

ผลิตสินคา้เพื่อความสะดวก รวดเร็วและเพิ่มมาตรฐานของสินคา้ ส่งเสริมให้วิทยากรท่ีมีความรู้ มี

ความสามารถทางเทคโนโลยีมาใหค้วามรู้แก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง มีการพฒันาการใช ้อินเตอร์เน็ต

ในการติดต่อส่ือสารเพื่อความรวดเร็วและฉับไว  พร้อมทั้ งส่งเสริมให้มีทีมงานค้นคว้าวิจัย

กระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ให้เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นแนวทางท าให้ธุรกิจสามารถ

เติบโตและประสบผลส าเร็จทางการตลาดได ้

2. จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสินคา้อุปโภค 

ผูป้ระกอบการไดข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นเทคโนโลยีและดา้นความตอ้งการสินคา้ มีผล

ทางตรงต่อความส าเร็จทางการตลาด ในขณะท่ีดา้นการท่องเท่ียวมีผลทางออ้ม ต่อความส าเร็จทาง

การตลาด ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรวา่ผูป้ระกอบการควรจะส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยี
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ในการผลิตของผลิตภณัฑ์  ท าให้ผลิตภณัฑ์มีมาตรฐานและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งดา้นการคา้ได้

ทัว่โลก เน่ืองจากกลุ่มสินคา้อุปโภคเป็นสินคา้ท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์และวิถีการด าเนินชีวิต

ของชุมชนนั้นๆ ดงันั้นการผลิตท่ีมีมาตรฐาน และการผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัสามารถส่งผล

ต่อความส าเร็จทางการตลาดได้ ในขณะเดียวกันการเพิ่มความต้องการสินค้าทางการตลาด

โดยเฉพาะจากตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใคร และสะทอ้นถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ได้เป็นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาดได้ด้วยเช่นกัน แต่ทั้ งน้ีจะเห็นได้ว่าการ

ท่องเท่ียวก็ถือวา่มีผลต่อความตอ้งการของสินคา้กลุ่มน้ีเช่นกนั ถา้ผูป้ระกอบการสามารถสนบัสนุน

และกระตุน้ให้มีการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนเกิดข้ึนในชุมชนได ้ก็จะเพิ่มความส าเร็จทางการตลาดของ

สินคา้กลุ่มน้ีเช่นกนั 

3. จากผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า โดยภาพรวม ปัจจยัขบัเคล่ือน

สร้างสรรค์ดา้นความตอ้งการสินคา้ดา้นเทคโนโลยีและดา้นการท่องเท่ียว มีผลต่อความส าเร็จทาง

การตลาด ดั้งนั้นเพื่อสร้างโอกาสของการด าเนินธุรกิจของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งยงัสร้าง

คุณค่าใหก้บัสินคา้ ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงในบางเร่ือง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากยงัมีบางประเด็น

ท่ีผูป้ระกอบการ ขาดความสม ่าเสมอในการปฏิบติัหรือขาดประสบการณ์ เช่นการผลิตสินคา้ใหข้าย

ไดก้บัทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผูป้ระกอบการควรจะส่งเสริมให้พนกังานได้เขา้รับการอบรม 

หรือเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ด้านการผลิตและดีไซน์สินค้ามาให้ความรู้แก่พนักงาน นอกจากน้ี

ผูป้ระกอบการควรน าพนกังานศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อน าความรู้ใหม่ๆ มาผลิตสินคา้ และสร้าง

สินคา้ใหจ้บักระแสการท่องเท่ียว  

5.4.3 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัท่ีได้จากขอ้คน้พบของคุณลักษณะของผูป้ระกอบการจากผล

การศึกษาและผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 

และประสบการณ์การฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันจะมีความส าเร็จทางการตลาดแตกต่างกัน โดย 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีความส าเร็จทางการตลาดดีกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีระดบั

การศึกษาน้อย ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์ท างานมาก่อนจะมีความส าเร็จทางการตลาดดีกว่า    

ผูไ้ม่เคยมีประสบการณ์ท างาน และผูป้ระกอบการท่ีผา่นการฝึกอบรมมาก่อนจะมีความส าเร็จทาง

การตลาดดีกวา่ผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยผา่นการฝึกอบรมมาเลย ดงันั้นจากการศึกษาคร้ังน้ีเห็นควรวา่

ผูป้ระกอบการควรศึกษาให้มีระดบัการศึกษาท่ีสูง เพราะการศึกษาสูงท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน 
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เ น่ืองจากสามารถเข้าใจและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมท่ีจะท าธุรกิจได้ดี นอกจากนั้ น

ผูป้ระกอบการก็ควรหาประการณ์การท างานและการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้นอกต าราเรียน ซ่ึงจะ

ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีความเช่ียวชาญดา้นธุรกิจท่ีตนเองท าอยูม่ากข้ึน  

นอกจากนั้ นยงัพบว่า ระดับการศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์ท างานของ

ผูป้ระกอบการ ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จทางการตลาด  เช่น ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่

ปริญญาตรี หรือปริญญาตรีแต่เคยท างาน(ธุรกิจ)กบัครอบครัวมาก่อน จะประสบความส าเร็จ ดีกวา่ผู ้

มีประสบการณ์ท างานแบบอ่ืนๆในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีแต่

ไม่เคยท างานมาก่อนจะประสบความส าเร็จดีกว่าผูมี้ประสบการณ์ท างานแบบอ่ืนๆ นั่นแสดงว่า

ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาใหม้ากข้ึน 

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไม่เคยท างานมาก่อน หรือ เคยท างาน (ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัว

มาก่อนควรมีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งนอ้ย แต่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีเคยเป็น

ลูกจา้งในธุรกิจของคนอ่ืนมาก่อนควรศึกษาใหมี้ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

จากขอ้เสนอแนะท่ีได้จากขอ้คน้พบของงานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้สรุปประเด็นส าคญั

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีจะน าไปใช้เสนอแนะ

ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในทอ้งถ่ินต่างๆ รายละเอียดดงัน้ี 

1. หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางควรก าหนดกรอบนโยบายท่ีชดัเจนในการผลิตสินคา้

สร้างสรรค์ให้กับผูป้ระกอบการ ทั้ งน้ีเพื่อยกระดับการประกอบกิจการสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของผูป้ระกอบการท่ียงัอยู่ในระดบั 1, 2, 3 และ 4 ดาว ให้ประสบผลส าเร็จใน

ระดบั 5 ดาว 

2. หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายในการปรับปรุงและส่งเสริมโครงสร้าง

พื้นฐานทางปัญญาเพื่อให้ผูป้ระกอบการไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ส าหรับการน าความรู้ดงักล่าว

ไปพฒันาผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 

3. จากผลการท าวจิยั ผูว้ิจยัพบวา่ ความตอ้งการสินคา้(WANT) ท่ีผูว้ิจยัไดส้อบถามจาก

ผูป้ระกอบการ ใน 2 ประเด็น คือสินคา้สามารถจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และสินคา้สามารถ

ขายได้ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อม ต่อความส าเร็จทาง

การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั 5 ดาว ดงันั้นภาครัฐควรสนับสนุน  
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ใหผู้ป้ระกอบการมีการพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ไม่วา่จะเป็น

การสนบัสนุน ดา้นเทคโนโลยี เช่น สนบัสนุนให้วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี  

มาให้ความรู้กับผู ้ประกอบการ ส่งเสริมให้มีการอบรมเก่ียวกับพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยแก่

ผูป้ระกอบการ ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการมีการคน้ควา้วิจยัด้านกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น ส าหรับด้านการท่องเท่ียว ภาครัฐทั้ งส่วนกลางและภูมิภาคควรให้

ความส าคญัต่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้น่าเท่ียว และปรับปรุงสถานท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ีให้

สะอาด พร้อมทั้งคงความเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้

นกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมอยูต่ลอดเวลา 

5.4.4 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถเสนอเป็นแนวทางในการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทาง

การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบัท่ีต ่ากวา่ 5 ดาว ในประเทศไทย เพื่อจะ

ไดเ้ปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาด 

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทาง

การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบัท่ีต ่ากวา่ 5ดาว เป็นรายภาค ของประเทศ

ไทย เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบความส าเร็จทางการตลาด 

3. ควรศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ เพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อ

ความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบั5 ดาว ในประเทศไทย

เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบผลการวจิยัวา่การวจิยัทั้งสองแบบเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 

4. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อไดข้อ้มูลสารสนเทศ

ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะน ามาซ่ึงประโยชน์ต่อการพฒันาสินคา้หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ระดบัท่ีต ่ากว่า 5 ดาว ในประเทศไทยได้ตรงจุด และสามารถส่งผลให้มี

ความส าเร็จทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
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ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 
 

ค่าดชันีความสอดคลอ้งของงานวจิยัเร่ือง อิทธิพลของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และคุณลกัษณะ ของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อความส าเร็จทางการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) ระดบั 5 ดาว ในประเทศไทย 

 

ตอน 

 
 

ขอ้ท่ี 

คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R  ผลการ

พิจารณา 
 

คนท่ี 
1 

 
คนท่ี 

2 

 
คนท่ี 

3 

คนท่ี 
4 

1 1.1 +1 +1 -1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 1.2 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.3 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.4 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.5 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.6 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.7 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 2.1 -1 +1 -1 +1 0 0 ใชไ้ด ้
 2.2 -1 +1 -1 +1 0 0 ใชไ้ด ้
 2.3 -1 +1 +1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 3.1 0 +1 0 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 3.2 0 +1 +1 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 4.1 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 4.2 +1 +1 -1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 4.3 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 4.4 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 4.5 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 4.6 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้

2 1.1 +1 +1 -1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 1.2 +1 +1 -1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 1.3 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
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ตอน 

 
ขอ้ท่ี 

คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ  ผลรวม
ของ

คะแนน 

∑R  

IOC =
N
∑R  ผลการ

พิจารณา 
 

คนท่ี 
1 

 
คนท่ี 

2 

 
คนท่ี 

3 

 
คนท่ี  

4 
 1.4 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.5 0 +1 +1 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 1.6 +1 +1 -1 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 1.7 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 2.1 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 2.2 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 3.1 +1 +1 -1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 3.2 +1 +1 -1 +1 2 0.5 ใชไ้ด ้
 3.3 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 3.4 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้

3. 1.1 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 1.2 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้
 2 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 3 +1 +1 0 +1 3 0.75 ใชไ้ด ้

4 1 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 2 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 3 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 4 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้
 5 +1 +1 +1 +1 4 1 ใชไ้ด ้

 
หมายเหตุ  ค่า  IOC  ท่ีรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป 
 
สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ31.75/40 = 0.79ใชไ้ด ้
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แบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัและการศึกษาในระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรบริหาร
ธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน       ท่ีกรุณา
ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัและการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามในงานวิจัยน้ีจัดท าข้ึนเพื่อศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ท่ีมีต่อความส าเร็จทาง
การตลาดของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทยเพื่อให้ไดข้อ้มูลในการศึกษาวิจยั
ท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาว ในประเทศไทย เป็นผูต้อบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีได้จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์น าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จต่อไป            

 2.  แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน มีจ านวน 8 หนา้ ประกอบไปดว้ย   
  ตอนท่ี 1 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 ตอนท่ี 2  ปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 ตอนท่ี 3 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
 ตอนท่ี 4 ความส าเร็จทางการตลาด  
3.  ขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของท่านถือเป็นความลบัท่ีจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน และจะไม่

กระทบต่อผลการด าเนินงานของท่าน 
4.  การตอบแบบสอบถามของแต่ละขอ้โปรดท าเคร่ืองหมาย√ ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัธุรกิจ

ของท่านมากท่ีสุด โดยแต่ละขอ้มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน     
 5.  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ 
โอกาสน้ี 

นายสุชาติ จรประดิษฐ์ 
นกัศึกษาปริญญาเอก  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
E-mail: suchart.jonpradit@nxp.com 

เบอร์โทรศพัท:์ 081-9257038 
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ค าช้ีแจงตอนที่ 1 การลงคะแนนขอให้ท่านลงคะแนนท่ีเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของธุรกิจของท่านใหต้รงกบัความเป็นจริง โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

1. คะแนน 5 หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
2. คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบติัมาก 
3. คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง 
4. คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย 
5. คะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
 

ท่านได้ปฏิบัตติามหัวข้อต่อไปนีใ้นระดบัใด                   ระดบัการปฏิบัต ิ
 

1. ด้านความเป็นเอกลกัษณ์ของสินค้า ปฏิบติั

มาก

ท่ีสุด 

ปฏิบติั

มาก 

ปฏิบติั

ปาน

กลาง 

ปฏิบติั

นอ้ย 

ปฏิบติั

นอ้ย

ท่ีสุด 

1.1 สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่ซ ้ าใคร 5 4 3 2 1 

1.2 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการผลิตสินคา้ 5 4 3 2 1 

1.3 น าทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช ้ 5 4 3 2 1 

1.4 สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเป็นตวัแทนของ

ทอ้งถ่ิน

  

5 4 3 2 1 

1.5 สร้างสรรคล์กัษณะบรรจุภณัฑใ์หมี้ความเป็นตวัแทน         ของ

สินคา้ 
5 4 3 2 1 

1.6 เลือกใชต้ราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 5 4 3 2 1 

1.7 ปรุงแต่งเร่ืองราว แตกต่างจากสินคา้ท่ีมีในทอ้งตลาด 5 4 3 2 1 

 
  

DPU



277 
 

2. ด้านความยากต่อการลอกเลยีนแบบ ปฏิบติั

มาก

ท่ีสุด 

ปฏิบติั

มาก 

ปฏิบติั

ปาน

กลาง 

ปฏิบติั

นอ้ย 

ปฏิบติั

นอ้ยท่ีสุด 

2.1 สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความแตกต่างจากสินคา้ท่ีมี   

ในทอ้งตลาด 

  

5 4 3 2 1 

2.2 สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 5 4 3 2 1 

2.3 สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ดีไซน์ท่ีสวยแปลกตาอยา่งท่ีไม่มี

ใครเคยท ามาก่อน 
5 4 3 2 1 

3. ขายได้ราคา ทุกคร้ัง บ่อยคร้ัง บางคร้ัง 
นอ้ย

คร้ัง 

นานๆ 

คร้ัง 

3.1 สินคา้ของท่านมกัขายไดร้าคาสูง 5 4 3 2 1 

3.2 สินคา้ของท่านสามารถขายไดร้าคาสูงกวา่เม่ือเทียบ

จากผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัของคู่แข่ง 
5 4 3 2 1 

4. วฒันธรรมท้องถิ่น ปฏิบติั

มาก

ท่ีสุด 

ปฏิบติั

มาก 

ปฏิบติั

ปาน

กลาง 

ปฏิบติั

นอ้ย 

ปฏิบติั

นอ้ยท่ีสุด 

4.1 สร้างสรรคสิ์นคา้ใหมี้ความเช่ือมโยงกบัรากฐาน    

ทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
5 4 3 2 1 

4.2 สร้างสรรค์สินค้าให้ เ ป็นส่วนหน่ึงในการท านุ

บ ารุงรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
5 4 3 2 1 

4.3 สร้างสรรคสิ์นคา้ของท่านโดยการผสมผสานระหวา่ง

วฒันธรรมดั้งเดิมกบัสภาพแวดลอ้มของโลกในปัจจุบนั 
5 4 3 2 1 

4.4 สร้างสรรคสิ์นคา้ของท่านใหมี้คุณค่าทางวฒันธรรม 5 4 3 2 1 

4.5 น าเน้ือหาทางวฒันธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในกลยทุธ์

ในการด าเนินธุรกิจ 
5 4 3 2 1 
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ค าช้ีแจงตอนที่ 2 การลงคะแนนขอใหท่้านลงคะแนนท่ีเก่ียวกบัปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องธุรกิจของท่านให้
ตรงกบัความเป็นจริง โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

1. คะแนน5 หมายถึง มีการปฏิบติัมากท่ีสุด  
2. คะแนน 4 หมายถึง มีการปฏิบติัมาก 
3. คะแนน 3 หมายถึง มีการปฏิบติัปานกลาง 
4. คะแนน 2 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ย 
5. คะแนน 1 หมายถึง มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

 
 ท่านได้ปฏิบัตติามหัวข้อต่อไปนีใ้นระดบัใด    ระดบัการปฏิบัต ิ  

      
1. เทคโนโลยี ปฏิบติั

มาก

ท่ีสุด 

ปฏิบติั

มาก 

ปฏิบติั

ปาน

กลาง 

ปฏิบติั

นอ้ย 

ปฏิบติั

นอ้ยท่ีสุด 

1.1 มีการคน้ควา้วจิยัดา้นกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสรรค์

ผลิตภณัฑใ์หม่ 
5 4 3 2 1 

1.2 เขา้อบรมเก่ียวกบัการพฒันาสินคา้ใหท้นัสมยั 5 4 3 2 1 

1.3 มีการใช ้Internet ในการติดต่อส่ือสาร 5 4 3 2 1 

1.4 มีการปรับปรุงเทคโนโลยใีนการผลิตสินคา้ 5 4 3 2 1 

1.5 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา สินคา้ท่านไดป้รับปรุงใหมี้ความ

หลากหลายมากข้ึน 
5 4 3 2 1 

1.6 มีการติดต่อวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี

มาใหค้วามรู้ 
5 4 3 2 1 

1.7 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ เขา้มาใช้

ในการผลิตสินคา้ 

 

 

 

 

5 4 3 2 1 
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2. ความต้องการสินค้า มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

2.1 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาสินคา้ของท่านสามารถจ าหน่าย           ได้

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
5 4 3 2 1 

a. 2.2 สินคา้ของท่านสามารถขายใหก้บัทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 
5 4 3 2 1 

3. การท่องเทีย่ว มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3.1 การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อการเติบโตของ

ยอดขายสินคา้ของท่าน 
5 4 3 2 1 

3.2 สินคา้ของท่านข้ึนอยูก่บัการท่องเท่ียว 5 4 3 2 1 

3.3 การเติบโตของการท่องเท่ียวมีผลต่อการสร้างสรรค์สินค้า    

ของท่าน 
5 4 3 2 1 

3.4  ท่านมีการปรับเปล่ียนสินคา้เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 5 4 3 2 1 
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ค าช้ีแจงตอนที่ 3 กรุณาระบุคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการของท่านให้ตรงกบัความเป็นจริง โดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่อง ดงัต่อไปน้ี 

1) ลกัษณะส่วนบุคคล 
1.1 ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
1.2 ประสบการณ์ในการท างานมาก่อน 

ท างาน(ธุรกิจ) อยูก่บัครอบครัวมาก่อน 
 เป็นลูกจา้งในธุรกิจคนอ่ืน 
ไม่เคยท างานมาก่อน 

2) การฝึกอบรมด้านธุรกจิ 
ท่านเคยผา่นการฝึกอบรมพ้ืนฐานในทางธุรกิจมาก่อน 
ท่านไม่เคยผา่นการฝึกอบรมพ้ืนฐานในทางธุรกิจมาก่อน 
ท่านเคยเขา้ร่วมอบรมเพ่ือพฒันาการด าเนินธุรกิจทุกปี 
ท่านไม่เคยเขา้ร่วมอบรมเพ่ือพฒันาการด าเนินธุรกิจ 

3) ประสบการณ์ด้านธุรกจิ 

  ไม่เกิน 3ปี 
  4-6ปี 
  7-9ปี 
  10 ปีข้ึนไป 
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ค าช้ีแจงตอนที ่4 การลงคะแนนขอให้ท่านลงคะแนนท่ีเก่ียวกบัความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจของท่านใหต้รงกบัความ

เป็นจริง โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

1. คะแนน 5 หมายถึง มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 

2. คะแนน 4 หมายถึง มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

3. คะแนน 3 หมายถึง มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจเท่าเดิม 

4. คะแนน 2 หมายถึง มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจลดลง 

5. คะแนน 1 หมายถึง มีความส าเร็จทางการตลาดของธุรกิจลดลงมากท่ีสุด 

 

1. ด้านยอดขาย 

() สินคา้ของท่านขายไดม้ากกวา่แต่ก่อนมาก 

()  สินคา้ท่านขายดีข้ึน 

() ยอดขายปีน้ีเท่ากบัปีก่อนๆ 

() ปีน้ียอดขายลดลง 

() สินคา้แทบขายไม่ไดเ้ลยในปีน้ี 

2. ด้านการขยายสายผลติภัณฑ์ 

()  ท่านเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุดในปีน้ี 

()  ผลิตภณัฑข์องท่านมีเพ่ิมข้ึนบา้งในปีน้ี 

()  ชนิดผลิตภณัฑข์องท่านไม่มีการเปล่ียนแปลง 

()  ท่านมีการลดประเภทผลิตภณัฑล์งไปหลายผลิตภณัฑ ์

()  ท่านตดัชนิดต่างๆ ของผลิตภณัฑข์องท่านออกไปมากท่ีสุดในปีน้ีจนแทบไม่เหลือ 

3. ด้านจ านวนผู้แทนจ าหน่าย 

()  ท่านมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ของท่านเพ่ิมข้ึนมากกวา่แต่ก่อนมากท่ีสุด 

()  ตวัแทนจ าหน่ายของท่านเพ่ิมข้ึนมากกวา่แต่ก่อนมาก 

()  ตวัแทนจ าหน่ายของท่านยงัคงมีจ านวนเท่าเดิม 

()  ผูท่ี้รับสินคา้ไปขายมีจ านวนลดลง 

()  ผูท่ี้รับสินคา้ไปขายหายไปจนแทบไม่เหลือ 
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4. ด้านความสามารถในการรักษาลูกค้า 

()  ลูกคา้เก่ายงักลบัมาถามหาสินคา้ของท่าน 

()  ลูกคา้เก่ายงักลบัมาถามหาสินคา้ของท่านอยูเ่ร่ือยๆ 

()  ลูกคา้เก่าของท่านยงัพอมี 

()  ลูกคา้เก่าของท่านหายไป 

()  ลูกคา้เก่าของท่านหายไปแทบไม่เหลือ 

5. ด้านการเพิม่ขึน้ของลูกค้าใหม่ 

()  ท่านมีลูกคา้ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในรอบปีท่ีผา่นมา 

()  ท่านมีลูกคา้ใหม่อยูเ่ร่ือยๆ 

()  ท่านพอมีลูกคา้ใหม่แวะเวยีนมาประปราย 

()  ท่านไม่ค่อยมีลูกคา้ใหม่ในรอบปี 

()  ท่านแทบจะไม่มีลูกคา้ใหม่เลย 

 

       

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 

         ผูว้จิยั 
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