
	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิตใหม่คณะ

บริหารธรุกิจ	จ�านวน	1,029	คน	ทีไ่ด้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�า

ปีการศึกษา	2556	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เมื่อวันที่	25	กันยายน	2557	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติ

ครบ	๖๐	ปี	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

	 ขออ�านวยพรให้ทกุท่านมคีวามสขุ	ความเจริญ	ประสพความส�าเรจ็

ในหน้าที่การงาน	และขอให้เป็นผู้ใฝ่เรียน	ใฝ่รู้	ยิ่งๆขึ้นตลอดไป

(รศ.เยาวพา		ณ	นคร)

สารคณบดี
สารคณบดี

	 สวัสดีค่ะ......ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน	 

พบกันอีกคร้ังเป็นประจ�าเหมือนเช่นเคยในวารสาร	

“Business	 Administration”	 ส�าหรับปีที่	 5	 

ฉบับที่ 	 10	 นี้ 	 เต็มไปด ้วยกิจกรรมดีๆ	 ของ 

คณะบริหารธรุกจิ	มภีาพกจิกรรมวันอนัส�าคญัยิง่ของ

ปวงชนชาวไทย	 คือ	 กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 

พ่อแห่งแผ่นดิน	 โดยมีคณาจารย์	 บุคลากร	 และ

นักศึกษา	 คณะบริหารธุรกิจ	 เข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จ�านวนมาก	ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชและ

ยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ	 นอกจากนี้ยังมีภาพบรรยากาศแสดงความยินดีแก่

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	คณะบริหารธุรกิจ	ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	

มาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน	ได้เก็บภาพความทรงจ�าและความประทับใจ								

	 ส�าหรับท่านผู้อ่านที่มีข้อเสนอแนะ	 และค�าติชมสามารถส่งมาได้ที	่

งานประชาสัมพันธ์	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย	 ต�าบลบ่อยาง	 ถนนราชด�าเนินนอก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	 

90000	

(นางสาวโสภาวดี		สกูลหรัง)
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FBA NEWS

   ส�านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมร่วมกบั	

คณะบริหารธุรกิจ	จัด

โครงการยกระ ดับ 

ผูป้ระกอบการ	OTOP	

ที่มีศักยภาพก้าวเข้าสู	่

SMEs	ปี	2557	โดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา	OTOP	ระดับ	4	-	5	ดาว	สู่การเป็น	SMEs	โดยมีพิธีเปิดโครงการ	และ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี	 ระหว่างวันที่	 24	 -	 26	ก.ค.	 2557	 ในพิธีเปิด	 ได้รับ

เกยีรตจิาก	ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี		รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ	กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ	

และ	รศ.เยาวพา  ณ นคร	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหารโครงการ	กล่าว

รายงาน	 โดยมีนายวชิระ แก้วกอ	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานและบริหารโครงการ	 ส�านักงาน 

ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดโครงการ	และมกีารบรรยาย

พเิศษเรือ่ง	กจิกรรมปรองดองสมานฉนัท์เพือ่การปฏริปูประเทศ	โดย	พันตรปีระสงค์ โอวาทฬารพร  

ผู้แทนจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่	๕

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ปี 2557

OTOP

3วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2556 

    รศ.เยาวพา ณ นคร	คณบดคีณะบริหารธรุกิจ	

ร ่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้แก่

บณัฑิตกติติมศกัด์ิ นายวรีวชิญ์ พนัธ์ภวูธนนท์ 

ปริญญากิตติมศักดิ์	สาขาการตลาด	



FBA Story Thank you Party
เรื่องเล่าจากคณะบริหารธุรกิจ

						เมื่อวันที่	7	พ.ย.	2557	คณะบริหารธุรกิจ	จัดงาน	Thank	you	party		เพื่อเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาของคณะฯ	จากการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ครั้งที่	9	“Singora	Game”	ระหว่างวันที่	13	-19	ต.ค.57	

	 เมื่อวันที่	27	พ.ย.2557	นักศึกษาสาขาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	จัดกิจกรรม	Marketing	Plan	Contest	#	7	by	A.P.	

Honda	ซึง่เป็นกจิกรรมการประกวดของ	บรษิทั	เอ.พ.ี	ฮอนด้า	จ�ากดั	โดยแบ่งเป็น	2	ทมี	คอื	ทมีคณะรกัษาความมนัส์แห่งประเทศไทย	

และทีม	Slide	to	unlock	ณ	บริเวณลานวัฒนธรรม	คณะบริหารธุรกิจ	และบริเวณโรงอาหารกลาง	มทร.ศรีวิชัย	ซึ่งทั้ง	2	ทีมได้

ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของ	บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้าฯ	เพื่อไปร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้าฯ	ต่อไป

Marketing Plan Contest # 7 by A.P. Honda

4 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557



FBAActivity
กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 12	 กันยายน	 2557	 สโมสรนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ	จัดกิจกรรม	Freshy night	การประกวดดาว	-	เดือน	

ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 ๗	 รอบ	 พระชนมพรรษา	 โดยม	ี

รศ.เยาวพา	ณ	 นคร	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 เป็นประธานเปิด

โครงการ	 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาวคณะ คือ 

นางสาวบุณยานุช วิเทียมญลักษณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน	

เดือนคณะ คือ นายณัฏฐชัย เนียมยัง	นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด	ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไป

ด้วยความสนุกสนานจากเสียงกองเชียร์ที่มาร่วมกันให้ก�าลังใจเพื่อนๆ	ที่เข้าประกวดในครั้งนี้

กิจกรรมการประกวดดาว - เดือน คณะบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพกีฬา Singora Game

กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่

	 ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ครั้งที่	 9	“Singora Game”	 ระหว่างวันที่	 13-19	ต.ค.57	

คณะบริหารธรุกิจเป็นเจ้าเหรยีญทองโดยได้รบัเหรียญรวม	45	เหรยีญ	ได้แก่	20	เหรยีญทอง	14	เหรยีญเงนิ	และ	11	เหรยีญทองแดง

5วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจ�าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557



 ระหว่างวันท่ี	 28	 -	 30	 ก.ค.2557	 สาขาระบบ

สารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ		จัดโครงการอบรมการสร้าง

สือ่ผสมเพือ่บรูณาการในการท�าธรุกจิตลาดรมิน�า้คลองแดน	

ต.คลองแดน	อ.ระโนด	จ.สงขลา	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�าความรู้ไปสร้างประโยชน์ทั้งใน

ด้านของตนเอง	และสงัคมอย่างยัง่ยนื	การจัดอบรมในครัง้นี้ 

ได้มีการมอบอุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ต	 ไว้ส�าหรับใช้ใน

ชุมชน	 เพื่อเป็นการเพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้า	 นักท่องเที่ยว	 ที่มาตลาดริมน�้าคลองแดน	 และได้มอบเกียรติบัตรให้กับ 

ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

 เม่ือวันที่	 5	 ส.ค.2557	 สาขาระบบสารสนเทศ	 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ	

คณะบริหารธุรกิจ	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม	 

LMS	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้งานระบบ LMS และ

สามารถน�าไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน	 โดยมี	 

นายอานนท์	หลงหัน	นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ	จาก	ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ		ให้เกยีรตมิาเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใช้งานโปรแกรม LMS 

โครงการอบรมการสร้างสื่อผสม เพื่อบูรณาการในการท�าธุรกิจตลาดริมน�้าคลองแดน

ด้านพฒันา
บุคลากร

	 เมื่อวันที่	 15	 ส.ค.2557	 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย	 จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง	 

การเขียน	 การผลิตต�ารา	 และหนังสือทางวิชาการ	ณ	 ห้อง	 63213	 คณะบริหารธุรกิจ	 

เพื่อกระตุ้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์	 และให้ความรู้แก่อาจารย์ในการ

เขียนและผลิตต�ารา	 โดยได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ	 สร้อยสุวรรณ	 จาก 

คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เป็นวิทยากรถ่ายทอด 

ความรู้

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเขียน การผลิตต�ารา และหนังสือทางวิชาการ 

6 วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ด้านพัฒนานักศึกษา
และผลิตบัณฑิต

	 ฝ ่ายพัฒนานักศึกษา	 จัดโครงการเข้าค ่าย
คุณธรรม	 ระหว่างวันที่	 6-7	 ส.ค.2557	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา	 มีคุณธรรม	
จริยธรรม	 ตามกรอบของคณะบริหารธุรกิจและ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับ

รุ่นน้อง	โดยมี	ร.ศ.เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่	
ประจ�าปี	2557	ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ค่ า ย คุ ณ ธ ร ร ม

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
				เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2557	อ.ปาลิตา เอกอุรุ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ	 คณะบริหารธุรกิจ	 
ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�า
ความรู ้ด ้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรม	 และมีความรู้ในงานประกันคุณภาพ 

มากขึ้น	 ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	 โดยมี	อ.นงเยาว์ อินทสโร	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 ให้เกียรติ 
มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ	ในการนี้	อ.ปาลิตา เอกอุรุ	ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพนักศึกษา

	 		 	 	 เมื่อวันที่	2	ก.ย.	2557	ส�านักสหกิจศึกษา	

สถาบันค้าปลีก	ซีพีเอฟ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	ได้ด�าเนิน

โครงการสหกจิศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิาชพี	

ซึ่ ง ไ ด ้ เ ป ิ ด โ อกาส ให ้ นั กศึ กษาชั้ นป ี ที่ 	 4	 

คณะบริหารธุรกิจ	 เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อฝึก

ประสบการณ์จรงิในการท�างานทางธรุกิจ		ค้าปลกี

ของซีพีเอฟ		ณ	ห้องประชุม	63205	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา	ในการนี้	ผศ.ดร.ยุพาภรณ์	อุไรรัตน์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วจิยั	เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรบัเจ้าหน้าทีจ่ากสถาบนัค้าปลกี	ซพีเีอฟ		โดยมนีกัศกึษาให้ความสนใจเข้าร่วม	รบัฟังการบรรยายโครงการ

ดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก

ซีพีเอฟจัดโครงการสหกิจศึกษา

	 ระหว่างวันที่	10-14	พฤศจิกายน	2557	ฝ่ายวิชาการและวิจัย	ได้จัดโครงการ

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	เพื่อ

ให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะรูปแบบของการพิมพ์ทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการพิมพ์ให้มีความถูกต้องแม่นย�า	 และรวดเร็ว	 โดยมี	

อ.ชวนพิศ เจยาคม  อ.สุชาดา ศรี เชื้อ อ.พรวดี เพ็งสุวรรณ	 และ 

อ.ภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์	 อาจารย์จากสาขาการจัดการ	 ให้เกียรติ 

เป็นวิทยากร

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
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 เมื่อวันพุธที่	17	กันยายน	2557	คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม	สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	และการประกวดหมรับ 
	ณ	ลานวฒันธรรม	คณะบรหิารธรุกจิ	โดยมอีาจารย์นงเยาว์	อนิทสโร	รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศกึษา	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	
ซึ่งในช่วงบ่ายได้จัดให้มีขบวนแห่หมรับของนักศึกษาเพื่อน�าไปถวายพระภิกษุสงฆ์	ณ	 วัดสระเกษ	 ต.บ่อยาง	 อ.เมือง	 จ.สงขลา	 
พร้อมด้วยคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ด้านท�านุบ�ารุงศาสนา
และวัฒนธรรม

	 เมื่อวันพุธที่	9	กรกฎาคม	2557	สโมสรนักศึกษา	ได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา	เพื่อน�าไปถวายพระภิกษุ		ณ	วัดสระเกษ		

ต.บ่อยาง	อ.	เมือง	จ.สงขลา	

คณะบริหารธุรกิจแห่เทียนพรรษา
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สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ



บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้จ�าหน่ายสินค้าในตลาดนัดชุมชนของจังหวัดสงขลาต่อการ
จัดการตลาดนัดของฝ่ายจัดการหรือเจ้าของตลาดนัด	 รวมทั้ง
ศึกษาความคิดเห็นของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดต่อการ
จัดการตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลา	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วจิยัแบ่งเป็น	2	กลุม่	ได้แก่	ผูจ้�าหน่ายสนิค้าจ�านวน	185	คน	และ
ลูกค้าจ�านวน	 385	 คน	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถาม	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ชุด	 ส�าหรับใช้เก็บข้อมูลจาก 
ผู้จ�าหน่ายสินค้า	 และลูกค้า	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
ประกอบด้วยสถติเิชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	 และสถิติเชิงอนุมาน	 ได้แก่	 การทดสอบค่าท	ี
(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (one	
-	way	ANOVA)
	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 บุคคลที่มาจ�าหน่ายสินค้าในตลาด
นัดชุมชนของจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	 มีอายุระหว่าง	
41	-	50	ปี	จ�าหน่ายสินค้าประเภทผักและผลไม้	มีรายได้ต่อวัน
มากกว่า	 5,000	 บาท	 มีประสบการณ์ในการจ�าหน่ายสินค้าใน
ตลาดนัดมากกว่า	 5	 ปี	 ส�าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู ้
จ�าหน่ายสนิค้าต่อการจดัการตลาดนดัชมุชนในจงัหวดัสงขลา	พบ
ว่า	ผู้จ�าหน่ายสินค้าให้คะแนนความสามารถในการจัดการตลาด
นดัชมุชนของผูป้ระกอบการด้านการบรหิารจดัการเก่ียวกบัความ

สามารถในการจัดการตลาดนัด
ชุมชนสูงที่สุด	รองลงมาคือการ

ควบคุม	 การจูงใจ	 และการ
วางแผนเป็นล�าดับสุดท้าย	
ส่วนด้านการจัดการส่วน
ประสมทางการตลาดนั้น	
ผู ้ จ� า หน ่ า ยสิ น ค ้ า ใ ห ้
คะแนนการจัดการเกี่ยว

กับราคาสินค้าสูงที่สุด	 รอง

การจัดการตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลา
ตามทัศนะของผู้จ�าหน่ายสินค้าและผู้บริโภค

ลงมาคือการให้บริการ	 การจัดการ
สถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อม	และการ
ส่ือสารการตลาดเป็นล�าดับ
สุดท้าย	ส�าหรับลูกค้าที่มาจับ
จ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดนัด
ชุมชนในจังหวัดสงขลา	 ส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญงิ	มอีายรุะหว่าง	
41	 -	 50	 ปี	 การศึกษาต�่ากว่า
ปริญญาตรี 	 เป ็นกลุ ่ มลูกค ้ า
ประเภทประชาชนท่ัวไป	 มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง	 10,001	 -	 15,000	 และมาซ้ือสินค้าในตลาดนัด
ชุมชนระหว่างเวลา	06.00	-	09.00	น.	ส�าหรับผลการวิจัยเกี่ยว
กับความคิดเห็นของลูกค้าท่ีมีต่อการจัดการตลาดนัดชุมชนใน
จังหวัดสงขลาด้านการจัดการส่วนประสมทางการตลาด	 พบว่า	
ลูกค้าให้คะแนนความสามารถในการจัดการตลาดนดัชมุชนด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการสูงที่สุด	 รองลงมาคือการจัดการควบคุม
ราคาสินค้าให้เหมาะสม	 การจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
ตลาด	 และการจัดการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นล�าดับ
สุดท้าย	
	 จากผลการวจิยัข้างต้น	ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอแนะให้ผูจ้ดัการ
ตลาดนัดหรือเจ้าของตลาดนัดชุมชนในจังหวัดสงขลาให้ความ
ส�าคญัต่อการบรหิารจดัการด้านการวางแผน	โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเตรยีมห้องน�า้และสถานทีจ่อดรถให้เพยีงพอ	รวมถงึวางแผน
อ�านวยความสะดวกในการจอดรถแก่ผู้จ�าหน่ายสินค้าและลกูค้า	
นอกจากนั้นผู้จัดการตลาดนัดควรจะด�าเนินการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดให้ผู้จ�าหน่ายสินค้าและลูกค้าได้รู้จักให้
มากยิ่งข้ึน	 ส่ิงส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีลูกค้าต้องการคือให้ผู ้
บริหารตลาดนัดจัดท�าป้ายบอกโซนหรือพื้นที่จ�าหน่ายสินค้า
แต่ละประเภท	 เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกและลดระยะเวลาใน
การหาซื้อสินค้าของลูกค้า

ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พรหมใหม่

งานวิจัย
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AEC (Asean Economic Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
ดอกไมป้ระจ�าชาติอาเซียน
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สาระน่ารู้

 ข้อมูลดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจ�าชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อน�ามาเป็นความรู้เพิ่มเติม ดังนี้

1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
	 ดอกไม้ประจ�าชาตบิรูไน	คอื	ดอกซมิปอร์	(Simpor)	หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่	ดอกส้านชะวา	(Dillenia)	มกีลบีขนาดใหญ่สเีหลอืง	

หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม	พบเห็นได้ตามแม่น�้าทั่วไปของบรูไน	มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล	หากใคร

แวะไปเยือนบรูไน	จะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ	1	ดอลลาร์	ของประเทศบรูไน	และในงานศิลปะพื้นเมือง

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกล�าดวน
	 ดอกไม้ประจ�าชาติกัมพูชามี	 คือ	 ดอกล�าดวน	 (Rumdul)	 ดอกไม้สีขาวปนเหลืองนวล	 กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย	 

มีกลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่น	 ๆ	 ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความหมายถึงความสดชื่นหอมกรุ่น	 และเป็นดอกไม้ส�าหรับ

สุภาพสตรี	วิธีปลูกที่ถูกต้อง	ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน	ที่ส�าคัญต้องปลูกในวันพุธด้วยนะ

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
	 ดอกไม้ประจ�าชาติอินโดนีเซีย	 คือ	 ดอกกล้วยไม้ราตรี	 (Moon	Orchid)	 ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด	

โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกก่ิงและอยู่ได้นาน	 2-6	 เดือน	 โดยดอกจะบานแค่	 ปีละ	 2-3	 ครั้งเท่านั้น	 ดอกกล้วยไม้ราตรี	 

เจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น	จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต�่าของประเทศอินโดนีเซีย

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) : ดอกจ�าปาลาว
	 ดอกไม้ประจ�าชาติลาว	 คือ	 ดอกจ�าปาลาว	 (Dok	 Champa)	 คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ	 ดอกลีลาวดี	 หรือ	 ดอกลั่นทม	 

ดอกจ�าปาลาวมักมีสีสันหลากหลาย	เช่น	สีชมพู	สีเหลือง	สีแดง	หรือสีโทนอ่อนต่าง	ๆ	โดยดอกจ�าปาลาวนั้นเป็นตัวแทนของ

ความสุขและความจริงใจ	 จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่าง	 ๆ	 รวมทั้งใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อ 

รับแขกด้วย

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง
	 ดอกไม้ประจ�าชาติมาเลเซีย	คือ	ดอกพู่ระหง	(Bunga	Raya)	ในภาษาท้องถิ่นเรียกกันว่า	บุหงารายอ	หรือที่รู้จักกันทั่วไป 

ในชื่อ	ดอกชบาสีแดง	ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง	มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก	เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและ

ความอดทนในชาติ	 โดยเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้สูงส่งและสง่างาม	 รวมทั้งยังสามารถน�าไปใช้ในทางการแพทย์และความงาม 

ได้อีกด้วย

6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว
	 ดอกไม้ประจ�าชาติฟิลิปปินส์	คือ	ดอกพุดแก้ว	(Sampaguita	Jasmine)	ดอกมีสีขาวกลีบดอกเป็นรูปดาว	มีกลิ่นหอม	บาน

ส่งกลิ่นในตอนกลางคืน	ถือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์	เรียบง่าย	อ่อนน้อมถ่อมตน	รวมถึงความเข้มแข็งอีกด้วย	เคยถูกน�า

มาใช้เฉลิมฉลองในต�านานเรื่องเล่ารวมทั้งบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน

7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
	 ดอกไม้ประจ�าชาติสิงคโปร์	 คือ	 ดอกกล้วยไม้แวนด้า	 (Vanda	 Miss	 Joaquim)	 โดยดอกกล้วยไม้แวนด้าต้ังช่ือตาม 

ผู้ผสมพันธุ์	คือ	Miss	Agnes	Joaquim	จัดเป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์	มีสีม่วงสดสวยงามและ

เบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี	ถูกจัดให้เป็นดอกไม้ประจ�าชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1981	(พ.ศ.	2524)
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AEC (Asean Economic Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015
สาระน่ารู้

	 รู้จักกันไปแล้วส�าหรับดอกไม้ประจ�าชาติอาเซียนทั้ง	 10	 ชาติ	 ที่หลายดอกก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีและเคยเห็นในประเทศไทยอยู่บ้าง	 หากพบเจอเพื่อนร่วม

ประชาคมอาเซียนที่แวะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยแล้วล่ะก็	ลองมอบดอกไม้เหล่านี้ให้เพื่อเป็นการต้อนรับ	ก็คงจะสร้างความปลื้มใจให้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะ

(อ้างอิงข้อมูลโดย www.kapook.com) 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก  treknature.com , angkorandpeople.com , philamfood.com ,myanmars.net  

8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์
	 ดอกไม้ประจ�าชาติไทยของเรา	ก็คือ	ดอกราชพฤกษ์	(Ratchaphruek)	มีสีเหลืองสวยสง่างาม	เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึก

อบอุ่น	 ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี	 ซ่ึงชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ	 ดอกคูน	 โดยมีความเชื่อว่า 

สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์	 รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี 

ปรองดองของคนในชาติอีกด้วย	 ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม	 มีจุดเด่นเวลาเบ่งบาน	 คือ 

การผลัดใบออกจนหมดต้น	เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น

9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว
	 ดอกไม้ประจ�าชาต	ิของเวยีดนาม	คอื	ดอกบวั	(Lotus)	โดยดอกบัวเป็นทีรู่จ้กักนัในนาม	“ดอกไม้แห่งรุง่อรณุ”	เป็นสญัลกัษณ์

ของความบรสุิทธิ	์ความผูกพนั	และการมองโลกในแง่ด	ีดอกบวัจงึมกัถกูกล่าวถงึในบทกลอนและเพลงพืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม

อยู่บ่อยครั้ง

10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่
	 ดอกไม้ประจ�าชาติของประเทศพม่า	คือ	ดอกประดู่	(Paduak)	เป็นดอกไม้ที่พบมากในประเทศพม่า	มีสีเหลืองทอง	ผลิดอก

และส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก	 ช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศพม่ามีการเฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น	 ชาวพม่า 

เชือ่ว่าดอกประดูค่อืสัญลกัษณ์ของความแขง็แรง	ความทนทาน	และเป็นดอกไม้ทีข่าดไม่ได้ในพธิทีางศาสนาของชาวพม่าเลยล่ะ

Interview of the Indonesian student’s exchange 

	 Thomson	Sitompul	is	a	third	year	student	at	Bengkulu	University	Busi-
ness	School.	His	major	is	Economics.	He	spent	two	months	at	FBA	for	an	intern.	
Also	he	 said	 about	his	 impression	when	he	 spent	his	 time	at	 FBA.	 “I	would	

like	 to	 say	 thank	 you	 to	 
associate	professor	Yoawapa	Na	nagara.	Dean	of	Faculty	
of	Business	Administration	and	all	especially	 for	 staff	at	
FBA	who	help	me	anything.	They	are	very	kindness	and	
good	service	mind.	 I	have	a	good	experience	as	long	as	 
I	met	and	knew	them	so	well.	However,	 I	will	 take	this	
opportunity	to	improve	my	future	in	my	country.”

ดอกไมป้ระจ�าชาติอาเซียน

http://www.kapook.com
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http://www.angkorandpeople.com/information.php?page=5
http://www.philamfood.com/blog/tag/sampaguita
http://www.myanmars.net/myanmar/flowers-myanmar.htm

