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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐานอยู่บนกรอบความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจท่ีมีพื้นฐานอยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม
ตัวอย่างส าหรับท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จ านวน 133 คน เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคูณ  ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเสน้พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรามี ดังนี้ : (1.1) การออกแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว (1.2) เทคโนโลยี (1.3) กระบวนการผลิต (1.4) 
ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ และ (1.5) การท่องเที่ยว 2) รูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีกรอบความคิดอยู่บน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ด้าน (2.1) การบริหารจัดการ (2.2) การผลิต และ (2.3) การตลาด 
รูปแบบดังกล่าวมีจุดเน้น คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์การใช้วัสดุท้องถิ่น การผสมผสานภมูิ
ปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่นลงในผลิตภัณฑ์ การค านึงถึงความต้องการของตลาด เทคโนโลยี การก าหนดราคา และการ
ประชาสัมพันธ์ 3) รูปแบบได้รับการประเมินโดยคณะผู้เช่ียวชาญซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งมีบริบทคล้ายกันได้    
ค าส าคัญ: การบริหารธุรกิจ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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Abstract 
               The purposes of this research were to: 1) study the factors affecting business 
administration of the plastic lines weaving bag occupational group, Phanom Sarakham district, 
Chachoengsao province, 2) develop a business administration model based on the creative economy 
concept, and 3) evaluate the business administration model based on the creative economy 
concept. The samples used for both qualitative and quantitative researches were 133 members of 
the plastic lines weaving bag occupational group, Phanom Sarakham district, Chachoengsao province. 
The structured interviewing was used as instrument for collecting the qualitative data  which were 
then analyzed by means of content analysis. On the other hand, the questionnaire was used as 
instrument for collecting the quantitative data that were statistically analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, and multiple regression analysis. The results were as following: 1) The factors 
that affecting business administration of the plastic lines weaving  bag occupational group, Phanom 
Sarakham district, Chachoengsao province, were (1.1) uniqueness of the design, (1.2) technology, (1.3) 
production process, (1.4) product creativity, and (1.5) tourism; 2) the business administration model 
based on the creative economy concept was comprised of 3 factors, including  (2.1) management, 
(2.2) production, and (2.3) marketing, and this model focused on the human resource management, 
uniqueness of the products, utilization of local materials, application of the local wisdom and 
culture in production, market demands, technology, pricing, and public relations; and 3) The model 
was evaluated by a number of experts, who unanimously agreed that the model was appropriate 
and could be applied by many other occupational groups in similar contexts. 
Keywords: business administration, plastic lines weaving bag, creative economy 
 
1. บทน า 
     เศรษฐกิจชุมชนมีความส าคัญมากส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชน มีความมั่นคง 
แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
มีความมั่นคง แข็งแรงตามไปด้วย การส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในชุมชน ท าให้เกิดวิสาหกิจในชุมชน และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่ง
ธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนทางด้าน 
การผลิตและการตลาด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เงินทุน การน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้ในการ
สร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมีการรักษา
คุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการประเมินตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ มีการตลาดที่
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมมือของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคประชาชนและภาคเอกชน 

ในการต่อยอดและคืนก าไรให้ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็น
ธรรม วิจารณ์ พานิช [1] การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสร้างสรรค์ในระดับชุมชนเป็นเรื่องส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ของโลก ตัวอย่างเช่น ความตระหนัก
ในการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของชุมชนกลายเป็นเรื่องส าคัญมากขึ้น
กว่ า เดิม  ชุมชนจ า เป็นต้องเตรียมพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้วิธีการใหม่ๆที่จะหลอมรวมความ
หลากหลาย  ความสร้างสรรค์ และความสามารถของ
พลเมืองทั้งหมดในชุมชน จิตตรา มาคะผล [2]              
จากแนวนโยบายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน 
และสภาพปัญหาของกลุ่ ม อาชีพในชุมชนด้านการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
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พลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้มแข็ง ให้ชุมชนและเกิดความยั่งยืน และเป็นต้นแบบ
ของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้น ารูปแบบการบริหารธุรกิจ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐานอยู่
บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.3 เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐาน
อยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
     จัดเก็บข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษา
สภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน วิ ธีการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ศักยภาพ
และความพร้อมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ผู้น า
กลุ่ม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ จุดควรพัฒนาของ
ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
กลุ่มอาชีพ ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่ม
อ า ชี พ  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปัจจัยด้าน
การบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้
ขนาดตัวอย่าง 133 ราย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) [3] โดยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายใช้วิธีการจับสลาก 
     เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่  2 วิ เคราะห์ร่าง
รูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดสนทนากลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก 8 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน จ านวน 24 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของข้อมูลที่และประเด็นอื่นๆ ของ
รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก และผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ เพื่อตอบ
ค าถามวัตถุประสงค์ที่ 3 น าร่างรูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่ม
อาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ ตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกอ าเภอ   
พนมสารคามมีทั้งหมด 8 กลุ่ม ตั้งอยู่ในต าบลท่าถ่าน 
พนมสารคาม หนองแหน เขาหินซ้อน  เกาะขนุน หนอง
ยาว เมืองเก่า และต าบลบ้านซ่อง มีการบริหารงานกลุ่ม
อาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน  
มีการผลิตสินค้าจ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ป ีและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าพลาสติก อ าเภอ  
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุของตัวแปร
พยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปร 

การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

p-value สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน 

1. ด้านความยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ (x5) 

.528 0.042 0.000* 

2. ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้า (x4) 

1.285 0.202 0.005* 

3. ด้านการผลิต (x2) .628 0.057 0.001* 

4. ด้านเทคโนโลยี (x8) .254 0.929 0.000* 

5. ด้านการท่องเที่ยว (x10) .105 0.066 0.043* 

R = 0.719    Adjusted R2 = 0.647    SEest = 0.459    a = 0.348  
F = 66.541  
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา          
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มี 5 ตัวแปร เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักมากที่สุด ดังนี้ 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า การผลิต ความยากต่อ
การลอกเลียนแบบ  ด้านเทคโนโลยี  และการท่องเที่ยว 
เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.2 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า

สานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

     ด้านการบริหารจัดการ 

กลุ่ มอา ชีพกระ เป๋ าสานเส้นพลาสติ ก  อ า เภอ          
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
ต้องการฝึกอาชีพ โดยใช้งบประมาณในการฝึกอาชีพจาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอพนมสารคาม จากนั้นก็มีการเลือกคณะกรรมการ
บริ ห ารกลุ่ ม อา ชีพ  ได้ แก่ประธาน รองประธาน                
มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

ด้านการผลิต 

     การออกแบบโดยใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของกลุ่มอาชีพ มีการคิดลวดลายที่เล่าเรื่องราวของ
พิธีกรรม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลิตภัณฑ์ด้าน
วัฒนธรรมของชาวไทยพวน การน าวัสดุในท้องถิ่นมาก
ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ และมีการ
พัฒนาปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ มี
การจัดท าผลิตภัณฑ์เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่าง
กันเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น 
    
ด้านการตลาด 

     มีการประเมินความต้องการของตลาดมีการตั้งราคาขาย
โดยค านวณจากวัตถุดิบที่ใช้ทุกส่วน มีการท าบัญชีช้ินส่วน 
และราคาของช้ินส่วนท่ีจะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ 
และบวกค่าความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของช้ินงาน
อีกร้อยละ 30-50 การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  มีการจัดท าตรา
สัญญลักษณ์ Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย 

4.3 ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด ของ
รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีผลการตรวจและรับรองรูปแบบดังตาราง 2  
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบรับรองรูปแบบการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตาม

การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
2. การผลิต  
- การออกแบบมี
ความเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะ 
- ผสมผสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
- ผลงาน/ชิ้นงาน 
ใช้องค์ความรู้ของ
ภูมิปัญญา  
- มีการใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 
- เพิ่มมูลค่าของ

1. การบริหาร
จัดการ 

- การบริหาร
การเงิน 
- บริหารงาน
บุคคล 
- การ
ประชาสัมพันธ์ 
- ข้อมูล
สารสนเทศ 
- การควบคุม
คุณภาพและการ
ต้ังราคา 

3. การตลาด  
- การประเมิน
ความต้องการ
ของตลาด 
- การต้ังราคา
ขาย 
- มีการใช้
เทคโนโลยี ด้าน
การตลาด  
ประชาสัมพันธ์ 
- เพิ่มมูลค่าของ
สินค้า 

ผลิตภัณฑ์ที่ไดต้ามความคิดสรา้งสรรค์ 
   1. แปลกใหม ่
   2. ประโยชน์ใช้สอย 
   3. อัตลกัษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม 
   4. ตรงตามความตอ้งการของตลาด 
   5. มีมูลค่าสมกบัราคา 

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชพีกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
ประกอบด้วย 
   1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 
   2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายที่เป็นเร่ืองราว ของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น ชุด Collection 
   4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งด้วยวัสดุทอ้งถิ่น 
   5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
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แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การตรวจสอบ
รูปแบบ 

ค่าความเหมาะสมของ
รูปแบบ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ด้านการบริหาร
จัดการ 0.93 0.06 
ด้านการผลิต 0.83 0.16 
ด้านการตลาด 0.89 0.11 

รวมเฉลี่ย 0.88 0.12 
 
จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบ

การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญ ภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสม 
มากที่สุด เท่ากับ 0.93 รองลงมาด้านการตลาด  มีค่า
เท่ากับ 0.89 และด้านการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.83 
      
5. อภิปรายผล 

5.1 สภาพการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
อ าเภอพนมสารคามทั้งหมด 8 กลุ่ม มีการบริหารงานกลุ่ม
อาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน มี
การผลิตสินค้าจ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ปี  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
ยากต่อการลอกเลียนแบบ ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของ
สินค้า ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี  และด้านการ
ท่องเที่ยว เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่ม
อาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotler 2000 [4] ณรงค์    
เพ็ชรประเสริฐ  [5] และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอก
ชัย พุ่ มดวงและยุสนีย์  โสมทัศน์ [6] ในด้ าน                   
การบริหารธุรกิจชุมชน ต้องมีการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภูมิปัญญา  หน่วย
ภาครัฐ  เอกชน  การสร้างและพัฒนาเครือข่าย อัษฎางค์ 
รอไธสง [7] นารินี  อุดุลทิฐิพัชร [8] ที่พบว่าการใช้หลัก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บูรณาการกับทักษะของภูมิปัญญา  
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการประกอบอาชีพ 

5.2 รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพการเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ประกอบด้วย การบริหารจัดการ  การผลิต  
และการตลาด ดังนี ้
     ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
จัดตั้งกลุ่มโดยมีโครงสร้างการบริหารกลุ่มคือ มีการเลือก
คณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ประธาน รอง
ประธาน สมาชิกกลุ่ม เลขา เหรัญญิก 

     ด้านการผลิต การออกแบบโดยใช้ลวดลายที่เป็น    
อัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอาชีพ มีการคิดลวดลายที่เล่า
เรื่องราวของพิธีกรรม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรม
ของชาวไทยพวน ผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก การน าวัสดุในท้องถิ่นมากปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ และมีการพัฒนาปรับ
รูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ มีการจัดท า
ผลิตภัณฑ์เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น 
      ด้านการตลาด มีการตั้งราคาขายโดยค านวณจาก
วัตถุดิบท่ีใช้ทุกส่วน มีการท าบัญชีช้ินส่วน และราคาของ
ช้ินส่วนที่จะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ และบวกค่า
ความคิดสร้างสรรค์ ความยากง่ายของช้ินงาน อีกร้อยละ 
30-50 การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุง
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  มีการจัดท าตรา
สัญญลักษณ์ Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย สอดคล้องงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการบริหารกลุ่มอาชีพในชุมชน  ได้แก่  สังวาลย์  
สงกูล และวิไลวรรณ สมโสภณ [9]  ชไมพร สับสุโท และ
คณะ [10] เดชวิทย์ นิลวรรณ [11] จินตนา สมสวัสดิ์ 
[12] การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
อาชีพ ผลิตภัณฑ์ การผลิต การออกแบบและการตลาด 
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โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพัชญ์ เอกสิริ
ชัยกุล  [13] และ นาริณี  อุดุลทิฎิพัชร์ [8] 
     5.3 การตรวจสอบและรับรองรูปแบบการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ภาพรวมมี
ความเหมาะสม มีค่าเท่ากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะ มาก
ที่สุด เท่ากับ 0.93 รองลงมาด้านการตลาด  มีค่าเท่ากับ 
0.89 และด้านการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.83 สอดคล้องกับ 
Eisner [14] ที่กล่าวว่าการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็น
การวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีน ามา
พิจารณา เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นงค์ลักษณ์  ตั้งปรัชญากูล [15]  และฮามี
เสาะ เจ๊ะเด็ง [16] 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     6.1.1 จากผลการวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านการผลิตมี
ค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้นการบริหารกลุ่มอาชีพ
จะต้องมีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้ครอบคลุม 
ควรมีแผนการผลิตที่ชัดเจน ควรมีการตรวจสอบสินค้าคง
คลังที่มีอยู่  และควรมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตส่วนในด้านการปฏิบัติสู่ความส าเร็จของ
กลุ่มอาชีพท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ  ผลก าไรของกลุ่ม
อาชีพ  ดังนั้นการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ ควรมีการ
บริหารจัดการด้านการเงิน อย่างชัดเจนตามระบบการ
บริหารธุรกิจ เพื่อท าให้เกิดความโปร่งใส และมีการ
ด าเนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มอาชีพ โดยการขยาย
กิจการของกลุ่มอาชีพ 
     6.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาในตัว

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  โดยการพัฒนาความรู้ด้านการ
ออกแบบ การตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
     6.1.3 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปใช้กับกลุ่ม
อาชีพควรมีการวิเคราะห์สภาพ และปัจจัยของกลุ่มอาชีพ
นั้นๆ ก่อน เนื่องจากมีความแตกต่างทั้งด้านอาชีพ  
สมาชิกกลุ่ม การผลิต และการตลาด  
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     6.2.1 หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ควรส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในชุมชนฝึกอาชีพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     6.2.2 หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพในด้านการ
จัดท าแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสามารถ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
     6.3.1 ควรมีการวิจัยการที่เกี่ยวข้องกับการน ารูปแบบ
การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทราไปใช้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ หรือกลุ่ม
อาชีพกระเป๋าเส้นพลาสติกของจังหวัดอื่นๆ  
     6.3.2 ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้ในการ
บริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นการ
พัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
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