
การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนประเภทกล้วยไข่บ้านท่าพุทรา
ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นายธัญหฤษฏ์ พลแย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 
ที่มาและความส าคัญ

วิสาหกิจชุมชนเป็นการน าเอาแนวทางทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชน
ทั้งทางด้านการพัฒนาบูรณาการให้เป็นระบบ เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงท าให้
ชุมชนเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ค าว่า วิสาหกิจชุมชน ก็เปรียบเสมือนธุรกิจกิจการของ
คนในชุมชน ที่ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเป็นคนในชุมชนที่ เป็นเจ้าของกิจการ          
(พรชัย พันธ์ธาดาพร, 2558)

ความเข้มแข็งของชุมชนคือการที่ประชาชนในชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นองค์กร
ชุมชน โดยมีการเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนซึ่งท าให้ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) 

วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าพุทราเป็นกลุ่มที่ท างานเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร นั่นก็คือกล้วยไข่ ต่อมาด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศและราคากล้วยไข่    
ที่ตกต่ าเพราะมีการปลูกกันมากขึ้น จึงท าให้กลุ่มแม่บ้านเริ่มมีความคิดริเริ่มในการแปรรูป
กล้วยไข่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้และถนอมอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พึ่ ง พ า ต น เ อ ง จ น ส่ ง ผ ล ไ ป ถึ ง ค ว า ม เ ข็ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น                     
(ดวงฤทัย  เงินยวง, 2562)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในเรื่อการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนประเภทกล้วยไข่ บ้านท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง
จังหวัดก าแพงเพชร 

ค าถามการวิจัย

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนประเภทกล้วยไข่          
บ้านท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนประเภทกล้วยไข่
บ้านท่าพุทรา ต าบลท่าพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจ านวนทั้งสิ้น 18 คน  
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ สนทนากลุ่ม (Focus group) 
4.การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิธีการเกบ็ข้อมูล ดังนี้ 

4.1. ผู้วิจัยได้แนะน าตัวกับกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกของกลุ่ม เพื่อขอ
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารของวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านท่าพุทรา 

4.2. การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบค าถามตามที่ก าหนดไว้

4.3. ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
.ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ในส่วนที่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน 
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพื้นที่ ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้มแข็ง
ของชุมชน และข้อมูลเกี่ยววิสาหกิจชุมชน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1.ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการรวมตัวของคนในชุมชนจะเป็นกลุ่มแม่บ้านและคน
ในชุมชนได้รวมกลุ่มกันท าผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่เพราะด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศและราคา
กล้วยไข่ที่ตกต่ า จึงท าให้กลุ่มแม่บ้านเริ่มมีความคิดริเริ่มในการแปรรูปกล้วยไข่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตของคนในชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองของ    
คนในชุมชน
2. การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน กระบวนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เริ่มจากคนในชุมชน      
ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาจากกลุ่มแม่บ้านที่อดีตเคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร  
ก็คือการปลูกพืชเศรษฐกิจก็คือกล้วยไข่ ต่อมาด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศและราคากล้วยไข่
ที่ตกต่ าเพราะมีการปลูกกันมากขึ้น จึงท าให้กลุ่มแม่บ้านเริ่มมีความคิดริเริ่มในการ     
แปรรูปกล้วยไข่ให้เกิดมูลค่า 

ความเข้มแข็งของชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าพุทราเป็นการรวมตัวของกลุ่ม
แม่บ้านและคนในชุมชน ที่ได้ผลกระทบจากทางภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตกล้วยไข่  
ที่ตกต่ า  จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปกล้วยไข่ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วย
ไข่สร้างรายได้เสริมและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ ารวมไปถึงการ
พึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักความเข็มแข็งของชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1.เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้มากขึน้ เช่น Shopee Lazada 
เพื่อจะท าให้การท าการขายสะดวกและเข้าถงึกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึน้

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ความเข้มแข็งของชุมชน
-การรวมตัวของคนในชมุชน
-การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
-การพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน
-ประโยชน์และความเข้มแข็งที่เกิดในชุมชน

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
-กระบวนการจัดตัง้วสิาหกิจชุมชน
-เครือข่ายจากภาครัฐ
-การแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มากจากกล้วยไข่
-การจัดการการขาย

วิสาหกิจชุมชนประเภทกล้วยไข่
-การแปรรูปข้าวเกรียบกล้วยไข่
-แป้งกล้วยไข่
-น้ าพริกกล้วยไข่
-ชาเกสรกล้วยไข่



การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การศึกษา กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติของหมู่ที่ 16 บ้านสามัคคีธรรม  ต าบลคลองน้ าไหล 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาววาสนา กาบุญยม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม

ที่มาและความส าคัญ

การทอผ้าถือว่าเป็นความรู้และภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ จนเกิดทักษะ         
ความช านาญ มีกรรมวิธีการย้อมการทอสอดคล้องกับขนบประเพณีและวิถีชีวิตของละ
กลุ่มชนมักทอด้วยฝ้ายหรือไหมผ้าพื้นเมืองหรือผ้าทอมือมีวิธีการทอต่างๆ เพื่อให้ทุกคนใน
ชุมชนสามรถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองใหม้ีความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
สอดคล้องกลับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นเรื่องราวที่ควรให้
ความส าคัญเพราะความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ ได้มาจาก  การสังเกต และ การทดลอง มา
เป็นเวลานานจากผู้รู้ในชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถ่ายทอด
เพื่อไม่ให้สูญหายไปปกติคนในชุมชนมีอาชีพท าการเกษตร เวลาว่างถึงจะมารวมตัวกันทอ
ผ้า จุดเริ่มต้นของกลุ่มอาชีพการทอผ้าพื้นบ้านของหมู่ 16 บ้านสามัคคีธรรม เริ่มจากการ
ท าอาชีพเกษตรกรอย่างเดียวมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงเกิดความคิดที่จะต้องท าอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้(https://www.khlongnamlai.go.th/ : เว็บไซต์)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อการศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติของหมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี
ธรรม   ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร
2. เพื่อการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ
ของหมู่ที่ 16 บ้านสามัคคีธรรม  ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
1.ประธานชมรมกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติของหมู่16บ้านสามัคคีธรรม     

ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร
2.สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติของหมู่16บ้านสามัคคีธรรม จ านวน
7คน ท าการคัดเลือกแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ 
4.. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 16 
บ้านสามัคคีธรรม ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งการวิจัย
ในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาแยกจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ ท าการวิเคราะห์ประเด็นที่ตั้งไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. รูปแบบการวิจัยการศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือสนทนากลุ่ม (Focus group) 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 4. ผู้วิจัยได้แนะน าตัวกับกลุ่มกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและสมาชิก
ของกลุ่มเพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหาร
ของกลุ่มสตรี 4.1. การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยให้
กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามตามที่ก าหนดไว้ 4.2. ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลในการสัมภาษณ์
เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ในส่วนที่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของชุมชน5. วิเคราะห์ผลที่ได้
จากกระบวนการทดลองการย้อมสีธรรมชาติและการมัดลวดลายในการศึกษาครั้งนี้ ก็ได้
ท าการย้อมสีธรรมชาติจากแกนขนุน เนื่องจากแกนขนุน เป็นผลผลิตทางการเกษตรจาก
ต้นหลังบ้านเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการน าเอาวัสดุที่มีอยู่มาแปรรูป ใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะ

1.ทางกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองยอ้มสีธรรมชติควรมีการสร้างเครือขา่ย การเรียนรู้จาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนภาควิสาหกจิชุมชนด้วยกนัเพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตผ้าฝ้ายพื้นเมืองยอ้มสีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าฝ้ายพื้นเมืองยอ้มสีธรรมชาติต่อไป

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวมกลุ่มสรีทอผ้า
ฝ้ายพ้ืนเมือง 

  มิปัญญ้าองถิ่น 
-การย้อมสีธรมชาติ 
1.ต้นคราม 
2.แกนขนุน 
3.แกนประดู่ 
4.ขม้ินชัน 
5.ต้นกล้วย 
 

องค์ความรู้ในการทอผ้า 
1.การทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง 
2.การย้อมสี 
3.อุปกรณ์การย้อมสี 
4.ลวดลายผ้าพื้นเมือง 
 

การแปรรูปผลิตภัณ ์จากผ้า
พ้ืนเมือง 
1.กระเป า 
2.ต่างหู 
3.พวงกุญแจ 
4.เสื้อกิโมโน 

ช่องทางการขาย 
1.แหล่งตลาดเป ดประจ า 
2.ออนไลน์ 
3.ออกบูธ 
 



การสัมมนาวชิชาการด้านการพฒันาสังคม คร้ังที ่6
ช่ือเร่ือง ：การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการตลาดของกลุ่มผลติภัณฑ์น า้ตาลโตนด ต าบลนาเชิงครีี
อ าเภอครีีมาศ จังหวดัสุโขทยั 

ผู้วจิัย : นางสาว แสงอรุณ อยู่ทุ่ง

อาจารย์ทีป่รึกษา : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ องัสุรีย์ พนัธ์แก้ว

ทีม่าและความส าคัญ

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑท่ี์เรียกว่า โอทอป : OTOP (One Tambom One Product) 
ซ่ึงแนวคิดน้ีถูกประยุกต์มาจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่ นในโครงการ OVOP (One 
Village One Product) เพ่ือสร้างงานสร้างรายไดแ้ละสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน ให้คนในชุมชนสามารถคิด
เองผลิตเอง สร้างรายไดแ้ละความเป็นอยูม่าพฒันาครอบครัวและทอ้งถ่ิน เสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริม
การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องคนในชุมชน 

จากการด าเนินงานตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑน์ ้ าตาลน ้ าตาลโตนดท่ีผ่านนมาพบว่า 
กลุ่มผูผ้ลิตผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหา3ดา้น เช่น ดา้นการตลาด ดา้นการราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ส่งผล
ให้ไม่ประสบความส าเร็จ และมีจุดดอ้ยในเร่ืองของผลผลิตรับการพฒันาให้ไดค้วามตอ้งการของตลาด 

ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพป ญหาและแนวทางพฒันาการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์
น ้าตาลโตนด ในต าบล นาเชิงคีรี อ  าเภอคีรีมาศ จงัหวดั สุโขทยั เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการตลาดให้เกิด
ประโยขน์ส าหรับผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการผูท่ี้สนใจต่อไป

ค าถามการวจัิย

1.สภาพปัญหาการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์น ้ าตาลโตนด ของประชาชนในต าบลนาเชิงคีรี  อ  าเภอคีรีมาศ 
จงัหวดัสุโขทยั  

2.พฒันาการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ าตาลโตนดของประชาชนในต าบล นาเชิงคีรีอ  าเภอ คีรีมาศ จงัหวดั
สุโขทยั

วตัถุประสงค์การวจัิย

1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา การตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์โตนดของประชาชน ต าบล นาเชิงคีรี อ  าเภอ คีรีมาศ 
จงัหวดัสุโขทยั
2.เพ่ือหาแนวทางพฒันาการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ าตาลโตนดของประชาชน ต าบล นาเชิงคีรี อ  าเภอ คีรี
มาศ จงัหวดัสุโขทยั

กรอบแนวคิดการ
วิจยั

วธีิด าเนินการวจัิย

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

ขั้นตอนท่ี 1ศึกษาปัญหาการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ าตาลโตนด ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรี
มาศ จงัหวดัสุโขทยั  เป็นประชาชนในต าบลนาเชิงคีรี จ านวน 200 คน

ขั้นตอนท่ี 2 แนวทางการพฒันาการตลาดของกลุ่มน ้ าตาลโตนด ต าบลนาเชิงคีรี 
อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ คณะกรรม 17 คน

รูปแบบการวจิยั 

ตอนท่ี 1ศึกษาสภาพปัญหาการตลาดของกลุ่มน ้าตาลโตนด ต าบลนาเชิงคีรี อ  าเภอคีรีมาศ จงัหวดั
สุโขทยั เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประมาณมีตวัเลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด

ตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาด ของกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ าตาลโตนด ต าบล
นาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั โดยใชแ้บบสมัภาษณ์

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การวจิยัเร่ือง สภาพปัญหาและแนวทางการตลาดของกลุ่ม
ผลิตภณัฑน์ ้ าตาลโตนด ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอนดั้งน้ี

ขั้นตอนท่ี 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหาการลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้าตาลโตนด 
ต าบลนาเชิงคีรี อ  าเภอตีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั โดยภาพรวมของท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียอยู่ใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ҧ𝑥=2.98)

ขั้นตอนท่ี 2 แนวทางการพฒันาการตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑน์ ้าตาลโตนด ต าบลนาเชิงคีรี อ  าเภอ
คีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ท่ีมีความถ่ีสูงสุดไดแ้ก่ จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานในการผลิต(ความถ่ี=6) 

ข้อเสนอแนะ

1.ศึกษาทางดา้นผลิตภณัฑค์วามตอ้งการของตลาดมีความตอ้งการวตัถุดิบชนิดใดท่ีจะน ามา
ผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้
2.มีการศึกษาและเปรียบเทียบสินคา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัใหไ้ดม้าตรฐานและมีคุณภาพ
3.มีการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ลุ่มผลิตภณัฑน์ ้ าตาลโตนด ประสบผลการส าเร็จ

โปรแกรมวชิาการพฒันาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร

การตลาด
1. ดา้นผลิตภณัฑ์
2 .ดา้นราคา
3 .ดา้นการจดัจ าหน่าย

แนวทางพฒันา
1. ดา้นผลิตภณัฑ์
2. ดา้นราคา
3. ดา้นการจดัจ าหน่าย



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 7
ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษาหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ผู้วิจัย : นางสาวอัมพร ค ามี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ที่มาและความส าคัญ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับแรง
บันดาลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เพื่อสังเกตเรียนรู้  มี
ประสบการณ์ร่วม และตระหนักคุณค่าวัฒนธรรมของชุมชนในจุดหมายปลายทางนั้น 

สถานการณ์ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคม ในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดรายได้ในรูปของเงินตรา และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหมู่บ้าน
หน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย น าไปสู่การน าทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

ค าถามการวิจัย

1. ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บา้นหนา้วัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
เป็นอย่างไร
2. ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บา้นหนา้วัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
กับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อวิเคราะห์ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บา้นหนา้วัดลาย อ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย กับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็น ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชน และชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลจาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
5.การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจากนั้นจึงน าประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็น
ประเด็นย่อยและหัวข้อย่อย

ทุนทางสังคมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 
1) ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 2) คนในชุมชน มีความรัก ความสามัคคี 3) หมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) หมู่บ้านใช้วิถีชีวิต
และภูมิปัญญา ของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2) ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องปั้นดินเผา

ทุนทางสังคมที่ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้า
วัดลาย อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 1) ผู้น ามีความขวนขวายในการพัฒนา
หมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
พิเศษ (อพท.4) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการ
พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว 

ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
1) วิถีชีวิต ของชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 2) ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องปัน้ดินเผา ซึ่งอาหารและเครื่องปั้นดินเผาของ
หมู่บ้านหน้าวัดลายเป็นเอกลักษณ์ท าให้เป็นแรงดึงดูด ให้นักเที่ยวมาท่องเที่ยวในชุมชน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.เทศบาลต าบลทุ่งหลวงน าผลการวิจัยไปก าหนดเปน็นโยบายในการพัฒนาหมู่บา้นอ่ืนเพื่อเปน็
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
2.เทศบาลต าบลทุ่งหลวงสร้างความร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น โรงเรียน 
เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บา้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากข้ึน 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน
3.หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม/พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมมีการศึกษา
เก่ียวกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมมากข้ึน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาชุมชนอ่ืนที่มีลักษณะทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
จากหมู่บ้านหนา้วัดลาย เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บา้นท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม


