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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี  ครั้งที่  14
เนื่องในวโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ�ารำไพพรรณี ครบ 116 ป�

วันที่  18  ธันวาคม  2563   |   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วิจัยนวัตกรรม  สร�างสรรค�
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าราํไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอยา่งยัง่ยืน” 

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที ่14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี 

ครบ 116 ป ี 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุร ี

จัดโดย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” 

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏรำไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าชา้ง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 

PROCEEDINGS 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” 

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร 

ISBN (e-book): 978-974-381-295-8 

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

พิมพ์ที ่เอ.พี.บลูปริ้นท์ 
เลขที่ 9 ถนนบางแสนสาย 3 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 
Tel./ Fax   0-3367-2841 

พ.ศ. 2564 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี22000 
 

 

คํานํา 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 116 ปี 
เรื่อง “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” ในวันท่ี 18  ธันวาคม 
2563 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ ท้ังยังเปิดโอกาสให้นักวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํา
วิจัยร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน สู่วิจัยสาธารณชน 
โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัยภาคการ
บรรยาย ภาคโปสเตอร์ ในรูปแบบออนไลน์ การมอบรางวัลนักวิจัยโดเด่นแก่นักวิจัย และนักวิจัยชุมชน ซ่ึง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน พร้อมส่งเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป                                                            
                                                              

                                                     
 
 

           สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
เน่ืองในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคมอย่างย่ังยืน” 
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 116 ปี 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน”  

วันท่ี  18 ธันวาคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ รายงานสืบเนื่องจากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพรรณี ครั้งท่ี  14  
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ 

เจ้าภาพหลัก  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
                 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
                  
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์พอพันธ์  สุทธิวัฒนะ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  
                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
บรรณาธิการ/ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและกองบรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง  สุวรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมนรัก  คําฉัตร  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์ ดร.อนันตชัย  แปดเจริญ   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย    นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี 
นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน    นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ 
นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์ 
กรรมการและเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวนิตยา   ต้นสาย     นางสาวณัฐฐานี  ดีซ่ือ 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
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คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14  
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.เป่ียมศักด์ิ เมนะเศวต   ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก                 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพช 
อาจารย์ ดร.สวัสด์ิ อุดมโภชน ์                           ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  
Professor Jaywant Singh              Professor Yannis Georgellis 
Dr.Benedetta Crisafulli            Dr.Marvyn  Boatswain  
Dr.John Pereira                Dr.Rahul Chawdhry  
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา  รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล                
ศาสตราจารย์ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง        รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์  
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐณ์รัช อรชุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล นุชนวลรัตน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวสัดิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัน ลี้กุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ  ทัศนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา  กูลกัลยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน มุ่ยสี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  อยู่ไสว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน  ทวิชัย 
อาจารย์ ดร.วิญญู ภักดี     อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ แสงแข     
อาจารย์ ดร.อนันตชัย แปดเจริญ   อาจารย์ ดร.วิทวัส สิงห์สังข์ 
อาจารย์ ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา  อาจารย์ ดร.ปรัชญา เฉลียวฉลาด 
อาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย  
คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทําดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครนิทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. ดร.นพินธ์ ปริญญาวุฒิชัย   อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม  
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี  อาจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ ขาวเมฆ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศพร ชูศักด์ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงใจ เจียรวิชญกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัต แสงสุริยงค์  อาจารย์ ดร.อรอุษา พิมพ์สวัสด์ิ 
อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร  พัฒนา     อาจารย์ ดร.ณัฐา คํ้าชู 
อาจารย์ ดร.ศาณิตา ต่ายเมือง     อาจารย์ ดร.ประชา อินัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
รองศาสตราจารย์ ดร.กรันย์พล วิวรรธมงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กํามณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต ภูชําน ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวิช  วิเชียรพันธ์   อาจารย์ ดร.พิชญา ทองอยู่เย็น    
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.วาสนา  ศรีนวลใย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
อาจารย์ ดร.บุญฑริกา  สุมะนา 
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คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators) 
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒ ิ เพ็งพันธ์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร คําดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภัทร  จันทมาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ มอนไธสง   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตนจ์รรย์ อาจไธสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
         วิทยาเขตจันทบุรี 
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  สุมะนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
         วิทยาเขตจันทบุรี 
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคโปสเตอร์ ภายในงาน (Commentators) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด   มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  จรัสโรจนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์  โอฬารรัตน์มณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สุวรรณโพธิ์ศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
      วิทยาเขตจันทบุรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ  
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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กําหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 116 ปี 
“วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างย่ังยืน” 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  
08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 14 
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  
         กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร  
                        รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
      กล่าวเปิดประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์  
       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
                        พิธีมอบรางวัลดีเด่น ประจําปี 2563รางวัล “นักวิจัยโดดเด่น” และนักวิจัยโดดเด่น 

      ด้านการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์ 

                         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
09.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
                         อย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบํารุง  
                         ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
10.00 – 12.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์) Online   
        ห้องนําเสนอ 1  สาขาการศึกษา 
                         ห้องนําเสนอ 2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    ห้องนําเสนอ 3  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
    ห้องนําเสนอ 4  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

13.00 – 17.00 น.   การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) Online  
        ห้องนําเสนอ 1  สาขาการศึกษา 
                         ห้องนําเสนอ 2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    ห้องนําเสนอ 3  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
    ห้องนําเสนอ 4  สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.   
   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.                          
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สารบัญ 
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19. รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือดิจิทัล กรณีศึกษา : การท่องเท่ียว
โดยชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
สาลิณี สุขสวัสด์ิ , สุธีรา อะทะวงษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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20. แนวทางของเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เพ่ือรองรับการขับเคล่ือนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สู่ประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาสวนผลไม้วังสวนบ้านแก้ว 
พัชรินทร์ บัวเย็น, ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
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21. ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์ทะเลบางกลุ่ม ในบริเวณหาดหิน อ่าวยาง  
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ชุตาภา คุณสุข, สรศักดิ์ นาคเอ่ียม และประสาน แสงไพบูลย ์
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22. การสํารวจปริมาณร้าน และพฤติกรรมการการจําหน่ายแมลงกินได้ในเขตอําเภอเมือง 
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วัชรวิทย์ รัศมี, จิรพร สวัสดิการ, ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, นภาพร จิตต์ศรัทธา, อารยา แดงโรจน์  
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23. การสํารวจและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
ศศิธร พุทธรักษ์, สุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร, สุภา คลังกระโทก  
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24. ตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างย่ังยืนในจังหวัดจันทบุรี 
ศศิธร พุทธรักษ์, ชลธิชา หันสังข์, เชิงชาย สร้อยเพ็ชร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
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25. ฤทธิ์ต้านการเจริญของสารสกัดน้ําจากใบฝรั่งต่อ Vibrio parahaemolyticus 
อุมาพร  ทาไธสง, นันทพงศ์ หลงศรีภูมิ    
มหาวิทยาลยับูรพา 
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26. ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสําหรับกลุ่ม

ชุมชนตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
กฤษณะ จนัทสิทธิ,์ คมสัน มุ่ยส,ี ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
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27. การหาปริมาณไนไตรท์ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีในตัวอย่างไส้กรอก                     
โดยใช้เมตา-ไนโตรอะนิลีนและรีซอร์ซินอลเป็นสารเกิดปฏิกิริยา 
ชุลีพร พุฒนวล, วิรดา สิทธิโชต,ิ ฐิติรัตน์ สิงห์ใส 
มหาวิทยาลยับูรพา 
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28. ความชุกของการติดเช้ือพยาธิเข็มหมุดและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในเด็กอนุบาลช้ันปีท่ี 1-3 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ภาณุพงศ์ สหายสุข, จณติา ธัญญเจริญ, ประกายรัตน์ จ่ัวสันเทียะ, อรเกษ เจรญิสิทธ์ิ,  
ฐานิตา เล้าไพศาล 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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29. ความชุกของเช้ือ Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae ท่ีสร้างเอนไซม์ 
คาร์บาพีนีเมสจากส่ิงส่งตรวจของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสระบุรีโดยวิธีทางฟีโนไทป์ 
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การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลโกสมัพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
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อนันธิตรา ดอนบันเทา, ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, ราตรี สิทธิพงษ์, ชาลี ตระกูล 

Anantitra Donbanthao, Chayanan Sirikitsatian, Ratri Sittiphong, Chalee Trakul 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎกําแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพการเป็นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 2) เพ่ือศึกษาการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสนองต่อคน
ในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 3) เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน 80 คน
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และ สัมภาษณ์ (Interview) 
คําสําคัญ: การมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ, ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก, เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 This objectives of this study were : 1) To study the status of a teak furniture entrepreneur in  
Kosamphi Nakhon District, Kamphaeng Phet Province, and find out  2) to  the focus on being a teak 
furniture entrepreneur to respond to people in the community according to the self-reliant community 
economic development guideline. 3) To study the cost and return of teak products in the community 
business development of Kosamphi Nakhon District Kamphaeng Phet Province the population used in 
this research was 80 people. The tools used in the research were questionnaire and interview  
Keywords: Entrepreneurial Orientation, Teak furniture business, Sufficiency economy 
 
บทนํา 

ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันสืบเน่ืองมาจากแนวทางการพัฒนาและการบริหารการเงินของ
ประเทศท่ีล้มเหลว ยิ่งโดยเฉพาะภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 2540 เป็นผลจากการดําเนิน
นโยบายทําให้ภาคเอกชนสามารถกู้ยืมเงินจากต่างประเทศได้ในอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากว่าเงินกู้ยืมภายในประเทศ ทําให้เกิดผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมิใช่ภาคการผลิตท่ีแท้จริง (Real Sector) แต่เป็นเพียงการเคลื่อนไหว
ของกระแสเงินเพ่ือการเก็งกําไรเท่าน้ัน และได้นําพาประเทศไปสู่ความวิกฤต ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 
ตามความเป็นจริงประเทศไทยมีชุมชนชนบทท่ีมีศักยภาพในการรองรับผู้ท่ีได้ผลกระทบอย่างไม่น่าเช่ือ ท้ังน้ีประเทศไทยมี
เศรษฐกิจชุมชนเป็นแกนคํ้าจุนสังคมและวัฒนธรรมไทย และเป็นพลังสร้างเสริมความมั่นคงและเอกราชของชาติ ลักษณะ
เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง มีอิสระและเสรีภาพทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุน้ีธุรกิจชุมชนถือเป็นองค์กรชุมชนประเภทหน่ึงซ่ึงมีหน้าท่ีสําคัญต่างๆ เช่น การสะสมทุนและการใช้ทุน
อย่างเหมาะสม เป็นตลาดในการกระจายสินค้าและเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีเป็นหน่วยการผลิตสินค้าและบริการท่ีจะกระจาย
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รายได้โอกาสสู่คนในชุมชน ท่ีสําคัญองค์กรธุรกิจชุมชนยังเป็นกลไกท่ีจะทําให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน รวมถึงการประสานงานในด้านความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ ในลักษณะเครือข่ายซ่ึงจะเป็นผลในการพัฒนาท่ียั่งยืน
ต่อไป 
 การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากมาย จนมีธุรกิจชุมชนบางแห่งต้องปิดตัวเองลงไป 
ซ่ึงปัญหาของการทําธุรกิจท่ีประสบในปัจจุบัน คือความชัดเจทางธุรกิจ โดยธุรกิจชุมชนจะต้องทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นผลทําให้ธุรกิจชุมชนเป็นรูปธรรมยากเพราะต้องอยู่ได้ท้ังกําไรทางธุรกิจ และต้นทุน
ในการดําเนินกิจการ เป็นปัญหาของธุรกิจชุมชน เน่ืองจากมีทุนในการดําเนินงานน้อยไม่เพียงพอ 
 เฟอร์นิเจอร์ถือเป็นสิ่งท่ีจําเป็นในบ้านเรือนหรือสํานักงานท่ีผู้บริโภคใช้สําหรับอํานวยความสะดวกในชีวิตประจา
วันหรือตกแต่งเพ่ือความสวยงาม โดยวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีหลากหลายประเภท เช่น ไม้ เหล็ก หนัง พลาสติก 
เป็นต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เพราะมีความสวยงาม ทนทาน มีรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ด้วย
ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและภาวะขาดแคลนไม้เน้ือแข็ง จึงทําให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ไม้เน้ืออ่อน เช่น ไม้ยางพารา ไม้
อัด เป็นต้น เพ่ือทดแทนไม้เน้ือแข็งในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จนได้รับความนิยมมาจนปัจจุบัน 
 คณะผู้วิจัยจึงได้เลอืกกลุ่มธุรกิจชุมชมการมุง่เน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอรนิ์เจอร์ไม้สกัของชุมชน อําเภอ
โกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร เน่ืองจากคณะผู้วิจัย ได้การเข้าร่วมธุรกิจในชุมชนร่วมกับจังหวัดกําแพงเพชร พบว่ากลุ่มธุรกิจน้ี
มีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินงานธุรกิจชุมชนในหลายด้านท้ังในด้านกระบวนการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการ เป็นต้น 
 จากปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานดังกล่าว จึงทําให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาด้านการมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร โดยการศึกษาว่ากลุ่มธุรกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง การจัดจําหน่ายมีการจัดจําหน่ายอย่างไร ใครคือกลุ่มลูกค้า การกําหนดราคามีวิธีการอย่างไร 
การส่งเสริมด้านการตลาดมีการทําอย่างไร และต้นทุนและผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีทําทุกคนมีงานทํา 
ไม่ไปทํางานนอกถ่ินซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ียั่งยืนในชุมชนต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอรไ์ม้สัก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  

 2. เพ่ือศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชร ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง 
 3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักในการพัฒนาธุรกิจชุมชนของอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

ขอบเขตของการวิจัย 
 วิจัยเรื่อง การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชร ประกอบด้วย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   1.1 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจชุมชน 
   1.2 แนวคิดเก่ียวกับต้นทุนและผลตอบแทน 
   1.3 แนวคิดเก่ียวกับการตลาด 
   1.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2. พ้ืนท่ีศึกษา 
     การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) คือ กลุ่มผลติภณัฑ์จากไมส้ัก จํานวน  25 
หมู่บ้าน ตําบลโกสมัพี อําเภอโกสมัพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
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  3. เวลาท่ีศึกษา 
      การศึกษาครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2559 
  4. ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
         4.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์จากไมส้ักตําบลโกสมัพี อําเภอโกสมั
พีนคร จังหวัดกําแพงเพชร  
                           4.2 กลุ่มเป้าหมายทําการสุ่มตัวอย่างจากประชากรจากผู้ประกอบการจํานวน 80 ราย จาก
ผู้ประกอบการท่ีมากกว่า 100 ราย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรท่ีศึกษา 
ดังต่อไปน้ี 
   - ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร 
  - กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการจํานวน 
80 ราย จากผู้ประกอบการท่ีมากกว่า 100 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
- สังเคราะห์จากเอกสารงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําผลจากการศึกษามาเป็นแนวทาง 

ในการสร้างเครื่องมือสําหรับทําการศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัม
พี จังหวัดกําแพงเพชร 
  - แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานสภาพผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ความ
ต้องการและมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ี
พ่ึงตนเอง ต้นทุนและผลตอบแทน ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และแนวทางพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ
ชุมชน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ทําหนังสือขอความอนุญาตการเข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านวังใหม่ ตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร 
  2. คณะผู้วิจัยเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเข้าใจในประเด็นท่ีจะเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดและความน่าเช่ือถือและเป็นไปในทิศทางท่ีใกล้เคียงกัน 
  3. ดําเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี โดยการใช้วิธีแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการในการ
ทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก   

4. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามและสัมภาษณ์ท้ังในระหว่างท่ี 
เก็บข้อมูล และหลังจากน้ันก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน นํามาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social science) คณะผู้วิจัยนําเสนอข้อมูล ดังน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ส่วนตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยคํานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
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 2.  การวิเคราะห์ความมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการในการท่ีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตาม 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน 5 ระดับตามเกณฑ์ของ Likert Scale ท่ีอยู่
ในรูปแบบคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 
 
  5 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับมาก 
3 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับน้อย 
1 หมายถึง  มีความต้องการ/ความคาดหวังในระดับน้อยท่ีสุด 

โดยมเีกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมายข้อมลูใช้วิธีของ Likert Scale แบบจําแนกแตล่่ะช่วงย่อยต่างกัน แบ่งระดับคะแนน
เป็น 5 ระดับ โดยทําการกําหนดช่วงของการวัดได้ดังน้ี (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) 
  ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัท่ี  เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 
 3. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน โดยใช้สูตร 
  อัตราส่วนต้นทุนขายสินค้า  = ยอดขายสุทธิ 
       ต้นทุนขาย 
 
  อัตราส่วนผลตอบแทนกําไรสุทธิ = กําไรสุทธิ 
       ยอดขายสุทธิ 
 
  จุดคุ้มทุน    = ต้นทุนคงท่ีรวม 
      ราคาขาย/หน่วย – ต้นทุนผันแปร/หน่วย 
 
 4. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอรไ์ม้สัก โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการมุ่งเน้นความเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชรอําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร เก่ียวกับการรวมกลุ่มในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และ
รายได้ พบว่า ส่วนมากเป็นผู้ท่ีมีโรงงานในการประกอบการพบว่า มีจํานวนผู้ท่ีมีโรงงานในการประกอบการ จํานวน 72 คน 
และมีแหล่งเงินทุนท่ีนํามาประกอบธุรกิจจากกู้ธนาคารธุรกิจจากกู้ธนาคาร จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมา
เป็นเงินกู้กองทุนหมู่บ้านมีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และจากเงินกู้นอกระบบระบบ จํานวน 15 คน  คิดเป็น  
ร้อยละ 19.0 ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีเครื่องมือท่ีสําคัญในการผลิต และชุมชนได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากไม้สักคือครอบครัวมีรายได้  
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2. ผลการศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน อําเภอโกสัมพี จังหวัด
กําแพงเพชร ต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่า  

2.1 ด้านการเงิน ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตามแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  

2.2 ด้านการบริหารจัดการคน ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชน
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 

2.3 ด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนอง
ต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

2.4 ด้านการตลาด ความต้องการในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตามแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

3. ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า  

3.1 ปริมาณการขาย การผลิตภัณฑ์จากไม้ของตําบลโกสัมพี มีปริมาณการชายสินค้าได้มากท่ีสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นเก้าอ้ี ซ่ึงเก้าอ้ีเก้าอ้ี หลังโค้ง รองลงมาเป็นเก้าอ้ีซี่ และเก้าอ้ี 3S ตามลําดับ 

3.2 ต้นทุนสินค้าขายต่อหน่วยต่อปี เก้าอ้ี หลังโค้ง มีต้นทุนสินค้าขายมากท่ีสุด รองลงมาเก้าอ้ี 3S และตู้เสี้อผ้า
บานสไลด์ ตามลําดับ 

3.3 การวิเคราะห์กําไร อัตรากําไรสุทธิ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ของชุมชน ภาพรวมมีกําไรสุทธิต่อปี เป็นเงิน 
1,016,691 บาท 
 3.4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน พบว่า ผลิตภัณฑ์จากไม้ของชุมชนมีจุดคุ้มทุนของสินค้าท่ีแตกต่างกัน โดยจุดคุ้มทุนท่ี
ต่ําท่ีต่ําท่ีสุด โต๊ะชุดลาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อําเภอโกสัมพี จังหวัดกําแพงเพชร” ทําให้ทราบถึง สภาพผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน การมุ่งเน้นความ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักชุมชน ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักในการพัฒนาธุรกิจชุมชน และ
แนวทางพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร สามารถสรุปการ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ความต้องการในการสนองต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากและความคาดหวังในการท่ีธุรกิจชุมชนจากผลิตภัณฑ์จากไม้สักสนองต่อคนในชุมชนตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับ ซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภนารี สุธารส (2552) ท่ีว่า ด้าน
การจัดจําหน่าย คือ การลดราคาหรือแถมสินค้า ด้านการนําเสนอสินค้า คือ การจัดโชว์เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานกับบรรยากาศ
ภายในร้าน และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ สถานท่ีจําหน่ายมีท่ีจอดรถสะดวก ปัญหาของลูกค้าท่ีพบมากท่ีสุดของด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดี ด้านราคา คือ ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย คือ 
สถานท่ีจําหน่ายไม่มีท่ีจอดรถ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ไม่มีการลดราคาหรือแถมสินค้า ด้านบุคลากร คือ พนักงาน
ให้บริการท่ีช้า และด้านการนําเสนอสินค้า คือ การจัดโชว์สินค้าไม่ค่อยผสมผสานกับบรรยากาศภายในร้าน 
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รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี คร้ังท่ี 14 
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แนวทางพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนตําบลโกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
สิ่งท่ีชุมชนจะให้พัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีอยากให้พัฒนามากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ 
ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับ ศุภนารี สุธารส (2552) ท่ีว่า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
และผลิตภัณฑ์มีความคงทนถาวร ด้านบุคลากร คือ พนักงานและผู้ขายมีความน่าเช่ือถือ ด้านราคา คือ ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย คือ การลดราคาหรือแถมสินค้า ด้านการนําเสนอสินค้า คือ การ
จัดโชว์เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานกับบรรยากาศภายในร้าน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
      1.1 การรวมกลุ่มในการดําเนินธุรกิจ การระดมทุน การผลิต และรายได้ ควรสนับสนุนเรื่องการระดมทุนใน
การผลิตสินค้าเพ่ือการจัดจําหน่าย เพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าให้เกิดความต้องการท่ีเพียงพอแก่ลูกค้า  
      1.2 อัตราผลตอบแทนกลุ่มชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากไม้  ควรมีอบรมในเรื่องต้นทุนท่ีแท้จริง จาก
ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ซ่ึงจะได้วางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายในธุรกิจชุมชนเพ่ือให้เกิดสภาพคล่องแก่ผู้ประกอ
การในชุมชน 
      1.3 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ชุมชนยังคงต้องการด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการคน ด้านการจัดการด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดอย่างมาก เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในชุมชนอย่างยั่ง
ยื่น ดังน้ันควรให้ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได้ต่อไป 
     1.4 แนวทางพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังคงให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้สัก ไม่
ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย ความหลากหลายของรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพ และเป็นท่ีต้องการของลูกค้าต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
        2.1 ควรมีการศึกษาต้นทุนท่ีแท้จริงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ หรือใกล้เคียง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน 

    2.2 ควรมีการผสมผสานในการศึกษาพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านการเงิน 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชมชนได้ 

    2.3 ควรมีการนําเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้กับรฐับาลเพ่ือท่ีจะช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าวของกลุ่มธุรกิจชุมชน และ
ช่วยให้ธุรกิจชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน 
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