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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้

ใบยางพาราหูแร่ เป็นการศึกษาวิจัยประยุกต์ ทั้งน้ีต้องการชี้ให้เห็นถึงผลของการน าแนวทางการด าเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและ
หลังของโครงการการจัดการการตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราของสมาชิก
กลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา โดยใช้ดัชนีชี้วัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 องค์ประกอบ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม รวมกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)                 
คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า ผลการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่อยู่ในระดับมาก และหลังมีโครงการวิจัยท า
ให้ผลการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารามีคะแนนทั้ง 5 
องค์ประกอบที่สูงขึ้น โดยองค์ประกอบด้านเงื่อนไขความรู้ มีระดับคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4.30 คะแนน มีการด าเนินงานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมากที่สุด ซ่ึงจากผลการวิจัยชิ้นน้ีหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางที่ดีใน
การจัดการเครือข่ายชุมชนที่สามารถน างานวิจัยน้ีไปศึกษาและปฏิบัติได้จริง 

 

Abstract 
The research of A Performance Analysis of a Sufficiency Economy philosophy Practice of the 

handicraft maker’s group in Hu-Rae is an applied research that indicate a result of guideline from a 
Sufficiency Economic Philosophy. The purposes to analyze the before-and-after performance of marketing 
management with a community’s participation project regarding to a Sufficiency Economy philosophy for 
product development. This research focuses on the study of a performance of the handicraft maker’s 
group in Hu-Rae by doing in-depth interviews before and after marketing management with a 
community’s participation project applied with the Sufficiency Economic philosophy for product 
development. In doing this, the following components are applied as indicators: moderation, 
reasonableness, self-immunity, conditions of knowledge and morality and comprise with the marketing 
mix (4Ps) which are product, price, place, promotion. The research result reveals that the performance 
result referring to Sufficiency Economic philosophy, is in a high level and after the research project is 
implemented, the performance result is increase for all aspects. The condition of knowledge is 
considered to be the highest which receives 4.30 points. A practical implication of this research will be 
beneficial to a management of community network.  
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1. บทน า 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในระดับรากหญ้า ซึ่งพัฒนามา

จากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยมีการใช้ทรัพยากรภายในท้องถิ่น และการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้กับครัวเรือนภายในชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ด้วยระดับการ
แข่งขันภายในตลาด และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการผลิตสินค้าและการตลาดของกลุ่มชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การพยายามหาแหล่งจ าหน่ายเพิ่มขึ้น  การผลิตสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อต้นทุนที่ลดลง              
เป็นต้น ซึ่งชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง หรือมีความรู้ทางการตลาดที่ดีก ว่าย่อมมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบายของภาครัฐของกลุ่ มหัตถกรรมดอกไม้ใบ
ยางพาราหูแร่  ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 50/2 หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งต าเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าตั้งแต่
ปี พ.ศ.  2519 โดยการสนับสนุนจากศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณและการ
ส่งเสริมให้มีการออกร้านเพื่อจ าหน่ายสินค้า เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึกและตกแต่งในลักษณะทั้งจ าหน่าย
ส่งและจ าหน่ายปลีก ซึ่งมีความสวยงามและเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ  แต่เนื่องจากกลุ่ม
ชุมชนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการตลาดที่แท้จริง และการแข่งขันในสินค้าประเภทเดียวกัน
เพิ่มมากขึ้น  ท าให้การขยายตลาดท าได้ยาก ส่งผลให้ก าลังการผลิตลดลง  เนื่องจากสมาชิกกลุ่มหัตถกรรม หันไปให้
ความสนใจในการประกอบการอาชีพอื่นที่มีรายได้ดีกว่า ท าให้ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เกิดความเสียเปรียบทางการแข่งขัน  ทั้งการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ โดยการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นภายในชุมชน ท าให้สามารถ
เกิดการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการเติบโตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นบนความยั่งยืน และเกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าสูงสุด 

ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัย จึงเล็งเห็นว่าหากน าแนวคิดตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยความมีเหตุผลความ
พอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งความรู้และคุณธรรม มาบูรณาการเข้ากับความรู้ด้านการจัดการการตลาด (การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย) และภูมิปัญญาของชุมชน 
จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของชุมชนทางด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนและเข้มแข็งในยุคสภาวะ
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน บนรากฐานของความพอเพียง นอกจากน้ียังช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน) ในการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน และสามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านการตลาดให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพารา หรือผลิตภัณฑ์ที่
ใกล้เคียง และในอนาคตยังสามารถท าให้เกิดเครือข่ายชุมชนต่างพ้ืนท่ีขึ้นมาอีกด้วย  
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

2. เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังของโครงการการจัดการ
การตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบ
ยางพาราหูแร่ ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
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2. วิธีการศึกษา 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังของโครงการการจัดการการตลาด

โดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งท าการสังเคราะห์แบบสอบถามจากดัชนีช้ีวัดที่ได้ท าการรวบรวมจากงานวิจัยต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวน าขอมูลปฐมภูมิที่ไดจาก
แบบสอบถามมาท าการประมวลผล โดยการให้คะแนนแบบถวงน้ าหนัก ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 6 ระดับ ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 
5 คะแนน หมายถึง ระดับความพอเพียงมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ระดับความพอเพียงมาก 
3 คะแนน หมายถึง ระดับความพอเพียงปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ระดับความพอเพียงนอย 
1 คะแนน หมายถึง ระดับความพอเพียงนอยที่สุด 
0 คะแนน หมายถึง ระดับไมมีความพอเพียง 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
ในการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดระดับคะแนนออกเป็น 6 ระดับ 

โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

ชวงความกว้างของข้อมูลในแต่ละระดับ = ( คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด ) 
    จ านวนช้ัน 

 

 = ( 5 – 0 ) 
        6 
 = 0.833 

จากนั้นให้พิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ย ได้ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.168 - 5.00     หมายถึง ด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.335 - 4.167   หมายถึง ด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.502 – 3.334  หมายถึง ด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.669 – 2.501  หมายถึง ด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.836 – 1.668  หมายถึง ด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 0 – 0.835        หมายถึง ไมมีการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

และน าผลคะแนนที่ได้ในแต่ละองค์ประกอบมาท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงก่อนและหลังของโครงการการจัดการการตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบ
ยางพารา 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนและหลังของโครงการการจัดการการตลาด

โดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา
หูแร่ ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางกลุ่มผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามโดยรวบรวมดัชนีช้ีวัดจากงานวิจัยต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่วนประสมทางการตลาด 
(4Ps) โดยค่าดัชนีต่างๆ ได้จากการเก็บแบบสอบถาม 2 ครั้ง เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลซึ่งกันและกัน โดยครั้งแรกเก็บ
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ก่อนที่จะเริ่มโครงการวิจัยตามโครงการต่างๆ และอีกครั้งเก็บเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
สามารถหาคะแนนเฉลี่ยในการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ทั้ง 2 ครั้ง ดังแสดงตาม
ตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
 ด้านความพอประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

(ก่อนวิจัย) 
ผลการด าเนินงาน 

(หลังวิจัย) 
คะแนน 

(ก่อนวิจัย) 
คะแนน 

(หลังวิจัย) 
1. ด้านความพอประมาณ     
    อัตราส่วนตน้ทนุต่อยอดขาย ร้อยละ 85 ร้อยละ 56.86 1 2 
    อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย ร้อยละ 15 ร้อยละ 38.51 1 2 
    อัตราส่วนเงนิทนุหมนุเวียน ไม่มีหนี้สิน ไม่มีหนี้สิน 5 5 
    อัตราส่วนหนี้สนิต่อสินทรัพย์รวม ไม่มีหนี้สิน ไม่มีหนี้สิน 5 5 
    อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจ้าของ ไม่มีหนี้สิน ไม่มีหนี้สิน 5 5 
    อัตราการท างานลว่งเวลา    (ชั่วโมงตอ่ สัปดาห์) ไม่ท างานลว่งเวลา ไม่ท างานลว่งเวลา 5 5 
    รอ้ยละของช่องทางการจัดจ าหนา่ยที่เพิม่ขึ้น ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 66.67 0 4 
    รอ้ยละการส่งเสริมการตลาดตอ่ยอดขายรวม ร้อยละ 3 ร้อยละ 18.70 5 1 

ค่าเฉลี่ย   3.38 3.63 
 

 จากตารางที่ 1 ก่อนการด าเนินงานวิจัย ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความ
พอประมาณ มีค่าเฉลี่ย 3.38 ส่วนหลังการด าเนินงานวิจัยผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ความพอประมาณ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.63 ซึ่งมีผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความ
พอประมาณทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานวิจัยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้
ใบยางพารามีต้นทุนการผลิตต่ า ส่งผลให้กลุ่มสมาชิกไม่จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินมาลงทุน และวัตถุดิบหลักสามารถหาได้ใน
ท้องถิ่น เช่น ใบยางพารา เกสรดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกอีก
ทางหนึ่ง ที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลัก  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
 ด้านความมีเหตุผล 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

(ก่อนวิจัย) 
ผลการด าเนินงาน 

(หลังวิจัย) 
คะแนน 

(ก่อนวิจัย) 
คะแนน 

(หลังวิจัย) 
2. ด้านความมีเหตุผล     
    จ านวนกิจกรรมการผลิตเพือ่เพิ่มมูลค่าของสินค้า 4 กิจกรรม 9 กิจกรรม 4 5 
    จ านวนกิจกรรมการผลิตทีโ่ดดเด่น/เอกลักษณ์  3 ดาว 3 ดาว 3 3 
    การปฏิบัติงานตาม 5 ส 3.62 3.62 4 4 
    การส่งสนิค้าคืนจากลกูค้า ไม่มีการสง่คืน ไม่มีการสง่คืน 5 5 
    รอ้ยละของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่มีการตรวจสอบ 0.00 0 5 
    อัตราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ 7.12 4.40 0 0 
    ประสทิธิภาพของปัจจัยการผลิต ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 5 
    การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 5 5 
    ความร่วมมือกับชุมชนอืน่ 0 0 0 0 
    การวางแผนการจัดจ าหน่าย 1.21 3.55 1 4 

    การวางแผนการส่งเสริมการตลาด 1.93 3.67 2 4 
ค่าเฉลี่ย   2.64 3.64 

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



63 

The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

จากตารางที่ 2  ก่อนการด าเนินงานวิจัย ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมี
เหตุผล มีค่าเฉลี่ย 2.64 ส่วนหลังการด าเนินงานวิจัยผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมี
เหตุผล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.64 โดยมีผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีเหตุผลอยู่ใน
ระดับมากซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนด าเนินงานวิจัยที่มีผลการด าเนินงานในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะทางกลุ่ม
หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราได้มีการวางแผนการผลิตอย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่าง 
เป็นเอกลักษณ์เหนือคู่แข่ง และได้เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ตัวสินค้าที่ออกไปถึงมือผู้บริโภคมีมาตรฐาน 
รวมถึงการด าเนินกิจกรรมด้านจดัจ าหน่ายและการสง่เสริมการตลาด เช่น การวางแผนการจัดจ าหน่าย โดยการค านึงถึง
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นและเป็นจริงที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชุมชน ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ เช่น การควบคุมคนกลางภายในช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยการพิจารณาจากผู้ที่มีศักยภาพในการ
จ าหน่าย และผลจากการร่วมมือกับชุมชนอื่นๆในการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มชุมชนหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่              
ที่อาจส่งผลถึงการหมุนเวียนเงินสดของชุมชน 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
 ด้านความมีภูมิคุ้มกัน 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนินงาน 

(ก่อนวิจัย) 
ผลการด าเนินงาน 

(หลังวิจัย) 
คะแนน 

(ก่อนวิจัย) 
คะแนน 

(หลังวิจัย) 
3. ด้านความมีภมูิคุ้มกัน     
    การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 0.64 33.3 1 2 
    ร้อยละของวัตถุดิบที่ท าการซ้ือขายกบัผู้จัดจ าหนา่ย 
รายเดิม 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 0 0 

    ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 0 100 0 5 
    ร้อยละของการจ าหน่ายในพื้นที ่ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 2 2 
    ความเข้มแข็งของกลุ่ม 3.30 3.76 3 4 
    สัดส่วนของแรงงานที่ช่วยเหลือในโครงการ ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 65.22 4 4 
    ความสามารถในการหาตลาด ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 66.67 0 4 
    จ านวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหนา้ที่รัฐ 10 ครั้ง 12 ครั้ง 5 5 

ค่าเฉลี่ย   1.88 3.25 
 

 จากตารางที่ 3  ก่อนการด าเนินงานวิจัย ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมี
ภูมิคุ้มกัน มีค่าเฉลี่ย 1.88 ส่วนหลังการด าเนินงานวิจัยผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความ
มีภูมิคุ้มกันมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.25 โดยมีผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีภูมิคุ้มกัน
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนด าเนินงานวิจัยที่มีผลการด า เนินงานในระดับน้อย โดยทางกลุ่ม
หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา ได้ด าเนินงานอย่างมีภูมิคุ้มกันคือ การเตรียมตัวและปรับตัวของกลุ่มชุมชนให้พร้อมต่อ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่เกิดขึ้น คือ การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจาก
ดอกไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ และรองรับกับลูกค้ากลุ่มใหม่การสร้างเครือข่าย
กับกลุ่ม OTOP อื่นในจังหวัดสงขลา เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว อ.สะเดา จ.สงขลากลุ่มจักสานบ้านโคกสัก              
อ.ควนเนียง จ.สงขลา กลุ่มจักสานกระจูด ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ .สงขลา เพื่อน าวัตถุดิบมาใช้ในการพัฒนาผลิตให้มี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้น  และมีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตที่แน่นอน เพิ่มอ านาจในการต่อรองราคาหรือขอส่วนลดได้ใน
กรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชน เช่น การผลิตสื่อ เช่น นามบัตร ใบปลิว 
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64 
วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ตามที่กลุ่มชุมชนร้องขอ ให้กับชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด เพื่อการเตรียมตัวและ
ปรับตัวของกลุ่มชุมชนให้พร้อมต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่เกิดขึ้น 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
 ด้านเงื่อนไขความรู้ 

ตัวชี้วดั 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ก่อนวิจัย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(หลังวิจัย) 

คะแนน 
(ก่อนวิจัย) 

คะแนน 
(หลังวิจัย) 

4. เงื่อนไขความรู ้     
    จ านวนสมาชิกที่เขา้อบรมด้านผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 0 ร้อยละ 100 0 5 
    จ านวนสมาชิกที่เขา้อบรมด้านราคา ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 100 1 5 
    จ านวนสมาชิกที่เขา้อบรมด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ร้อยละ 0 ร้อยละ 82.61 0 5 
    จ านวนสมาชิกที่เขา้อบรมด้านส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 82.61 1 5 
    ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 35.3 62.33 2 4 
    ความรู้ด้านราคา ร้อยละ 59.0 65.0 3 4 
    ความรู้ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ร้อยละ 62.5 68.5 4 4 
    ความรู้ด้านส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 45.7 61.33 3 4 
    การใช้ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 5 5 
    จ านวนสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า ร้อยละ 18.75 ร้อยละ 26.08 1 2 

ค่าเฉลี่ย   2.00 4.30 
 

จากตารางที่ 4  ก่อนการด าเนินงานวิจัย ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเง่ือนไข
ความรู้ มีค่าเฉลี่ย 2.00 ส่วนหลังการด าเนินงานวิจัยผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเง่ือนไข
ความรู้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4.30 โดยมีผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเง่ือนไขความรู้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนด าเนินงานวิจัยที่มีผลการด าเนินงานในระดับน้อยโดยก่อนการด าเนินงานทาง
กลุ่มสมาชิกหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราทางกลุ่มได้มีการน าความรู้ด้านต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่ว่า
จะเป็น ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านราคา ความรู้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายความรู้ด้านส่ งเสริมการตลาด 
รวมถึงการอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับกลุ่มสมาชิกทุกคน 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่
  ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ก่อนวิจัย) 

ผลการด าเนินงาน 
(หลังวิจัย) 

คะแนน 
(ก่อนวิจัย) 

คะแนน 
(หลังวิจัย) 

5. เงื่อนไขคุณธรรม      
   จ านวนกิจกรรมการผลติที่ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 0 0 
   จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายในด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มี มี 0 5 
   จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายในด้านราคา ไม่มี มี 0 5 
   จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายในด้านชอ่งทางการจัด
จ าหน่าย 

มี มี 5 5 

   จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายในด้านส่งเสรมิ
การตลาด 

ไม่มี มี 0 5 

   จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายนอกด้านผลติภัณฑ์ ไม่มี มี 0 5 
   จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายนอกด้านราคา ไม่มี ไม่มี 0 0 
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The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

    จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายนอกด้านชอ่งทางการ
จัดจ าหน่าย 

ไม่มี ไม่มี 0 0 

    จ านวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ภายนอกด้านส่งเสรมิ
การตลาด 

ไม่มี ไม่มี 0 0 

   การจัดท าบัญช ี ไม่มี มี 0 5 
   กจิกรรมที่ชว่ยเหลือสังคม ไม่มี มี 0 5 
   อัตราส่วนจ านวนครั้งที่สง่มอบสนิค้าผิดเวลา ไม่มี ไม่มี 5 5 
   อัตราส่วนรูปแบบการสือ่สารการตลาดทีเ่กินตามจรงิ มี ไม่มี 0 5 

ค่าเฉลี่ย   0.77 3.46 
 

จากตารางที่ 5 ก่อนการด าเนินงานวิจัย ผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเง่ือนไข
คุณธรรม มีค่าเฉลี่ย 0.77 ส่วนหลังการด าเนินงานวิจัยผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
เง่ือนไขคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 3.46 โดยมีผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเง่ือนไข
ความรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนด าเนินงานวิจัยที่ไม่มีผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทางกลุ่มได้มีการตระหนัก และให้ความส าคัญกับคุณธรรมในการปฏิบัติของชุมชนอย่างมาก โดยยึดถือ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม 
 

ตารางที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 องค์ประกอบ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก่อนท า

โครงการวิจัย 
หลังท า

โครงการวิจัย 
1. ความพอประมาณ 3.38 3.63 
2. ความมีเหตุผล 2.64 3.64 
3. ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ด ี 1.88 3.25 
4. ความรู้ 2.00 4.30 
5. คุณธรรม 0.77 3.46 

ภาพรวมการด าเนินงานตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.13 3.67 
 

จากตารางที่ 6 ภาพรวมของผลการด าเนินงานของกลุ่มสมาชิกหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนด าเนินงานวิจัยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.13 ซึ่งมีระดับอยู่ในระดับน้อย และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มสมาชิกหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นเป็น 3.67 ซึ่ง
มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ทั้งนี้เพราะการที่ทางผู้วิจัยได้เข้าไปช่วยให้องค์ความรู ้และร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งน ามาซึ่งการพัฒนากระบวนการการท างานให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มสมาชิกหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 

4. สรุป 
จากการศึกษาผลการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบ

ยางพาราหูแร่  ต.ทุ่งต าเสา อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อน
และหลังของโครงการการจัดการการตลาดโดยชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราของ
สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพารา โดยใช้ดัชนีช้ีวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 องค์ประกอบ คือ ความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  ความมีภูมิคุ้มกัน เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม รวมกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
คือ ผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่าผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสมาชิกหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนด าเนินงานวิจัยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.13 ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย และเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ผลการด าเนินงานของกลุ่มสมาชิกหัตถกรรม
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที่ 5 
 

ดอกไม้ใบยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นเป็น 3.67 ซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เพราะการที่ทางผู้วิจัยได้เข้าไปช่วยให้องค์ความรู้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งน ามาซึ่งการพัฒนา
กระบวนการการท างานให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของกลุ่มสมาชิก
หัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมือ่พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านเง่ือนไขความรู้ มีระดับคะแนนสูงสุด เท่ากับ 4.30 คะแนน มีการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับมากที่สุดรองลงมาผลการด าเนินด้านความมีเหตุผล ด้านความพอประมาณ  และด้านเง่ือนไขคุณธรรม เท่ากับ 
3.64 , 3.63 และ 3.46 คะแนน ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบมีการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก 
ส่วนผลการด าเนินงาน ด้านความมีภูมิคุ้มกันมีระดับคะแนนน้อยท่ีสุด เท่ากับ 3.25 คะแนน  มีการด าเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการวิจัยช้ินนี้หวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางที่ดีใน
การจัดการเครือข่ายชุมชนที่สามารถน างานวิจัยนี้ไปศึกษาและปฏิบัติได้จริง 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยช้ินนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุน
ส าหรับการวิจัยและการสนับสนุนที่ดี  และขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ ต.ทุ่งต าเสา                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  ท้ายสุดประโยชน์ที่พึงได้จาก
บทความวิจัยช้ินนี้ขอมอบให้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
กลุ่มพัฒนากรอบแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 2547. กรอบแนวคิดทางทฤษฏี
 เศรษฐศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต.ิ  
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย. 2550.  ประธานกรรมการ. รายงานการพัฒนาคนของ
 ประเทศไทยปี 2550. กรุงเทพฯ: ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย.      
ณัฐพงศ์  ทองภักดี. 2550. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นมาและความหมาย.กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษา
 เศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์.   
ธันวา  จิตต์สงวน, บัณฑิณ ีสูตรสคุนธ์, และ บ าเพ็ญ เขียวหวาน. 2551. โครงการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อน
 เศรษฐกิจพอเพียง: บทเรียนจาก 40 หมู่บ้าน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
นงนุช อังยุรีกุล. 2546. กลยุทธ์เศรษฐกิจชุมชนสู่สากลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีการพ่ึงตนเอง 
 กรณีศึกษา การเลี้ยงโคนมของชมุชนหนองย่างเสือ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
นิมิตร ใคร้วานิช. 2544. ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพ่ึงพิงตนเองของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาชุมชน
 ภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
สุขสรรค กันตะบุตร. 2549.  เอกสารประกอบการอบรมเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกจิ. กรุงเทพฯ: 
 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพยีงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.์ 
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