






วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
เจ้าของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร   ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันคลังสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ   ศรีตนทิพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าพรรณ พรมศิริ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชต ิ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธ์ิ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัสด ี
นายวิสุทธ์ิ   บัวเจริญ 
นางสาวสุรีวรรณ   ราชสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
นายนริศ   ก าแพงแก้ว 
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายพิษณุ   พรมพราย 
นายวิษณุลักษณ์   ค ายอง 
นายจักร์รินทร์   ช่ืนสมบัต ิ
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงใส 
นางสาววราภรณ์   ต้นใส  
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
 
พิมพ์ท่ี 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
ส านักงาน 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98  หมู่ 8  ต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220 
 
  

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563



บทบรรณาธิการ รายชือ่ผูท้รงคณุวุฒิผูป้ระเมินบทความ (Peer Review) ประจ าฉบบั 
ปีที่ 4 ฉบบัที่ 1 เดอืน มกราคม – มิถุนายน 2563 

 
รองศาสตราจารย์สุทัศน์      จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย     ตัณฑ์จิตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช     อินต๊ะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา     แสนสุข  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา     นุริตมนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์   วิชาศิลป์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์     วงศ์ทิพย ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์     เช่ียวชาญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ      เนื่องภิรมย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา     เขาสุเมรุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร     อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา     ปรีชานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ     เช้ือเมืองพาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

 
ปัจจุบัน รัฐได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการมุ่งเสนอนโยบายต่าง ๆ ที่ให้ชุมชน 

สังคม เป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน      
ได้เข้าไปด าเนินการพัฒนาพื้นที่ชุมชน หรือการพัฒนาสังคม ด้วยวิธี และรูปแบบการท างานอย่างหลากหลาย    
ก่อเกิดเป็นผลความส าเร็จต่อการพัฒนาชุมชน สังคม ไม่มากก็น้อย ซึ่งในพื้นที่หรือแนวทางการด าเนินการที่
ประสบความส าเร็จ มักเป็นเรื่องราว ที่ผู้สนใจอยากท าการศึกษาหาความรู้ เพื่อก่อเกิดเป็นประโยชน์ที่ใช้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  ในการพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยเหตุนี้การขยายผลของการศึกษาเหล่านี้ 
หน่วยงานวิชาการต่าง ๆ จึงได้เข้ามาสร้างแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) เพื่อน าเสนอความรู้ดังกล่าว 
สู่สาธารณะ ให้ผู้ที่ต้องการศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ สามารถเข้าท าการศึกษา หรือเรียนรู้ได้อย่างตลอด
ชีวิต ดังที่เรามักได้ยินค าว่า lifelong learning นั่นเอง 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา จึงเป็นพื้นที่แหล่งวิชาการแห่งหนึ่งที่ได้ร่วมให้ความส าคัญ
ของการเผยแพร่บทความวิชาการด้านการรับใช้สังคม ให้เกิดการเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
โดยได้ด าเนินการเผยแพร่บทความวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ปัจจุบันได้รับความนิยม และมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เทคโนโลยี ซึ่งได้ถูกด าเนินการพัฒนาข้ึนผ่านระบบเว็บไซต์ (Website) ของหน่วยงาน และการเข้าร่วมใช้ 
แพลตฟอร์ม (Platform) ขององค์กรที่มี ช่ือเสียงต่าง ๆ โดยมุ่งให้เกิดการขยายผลความรู้สู่สาธารณะ 
อย่างกว้างขวางเพิ่มข้ึน และก่อเกิดเป็นระบบการเผยแพรท่ี่มีความยั่งยืน สามารถสร้างการเรยีนรู้อย่างต่อเนือ่ง
นั่นเอง  

ปัจจุบันวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้ด าเนินการเข้าสู่ปีที่  4 ฉบับที่  1 โดย 
กองบรรณาธิการยังคงด าเนินการรวบรวมบทความวิชาการที่ได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจหรือผูท้ี่ท าการศึกษางานวิชาการรับใช้สังคม ได้เห็นภาพและแนวทางของการท างานรับใช้
สังคมในรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลายศาสตร์ จากผลงานของคณะนักวิชาการหลากหลายสถาบันการศึกษา 
บนบริบทของพื้นที่ด าเนินการที่แตกต่างกันไป ซึ่งในวารสารฉบับนี้ปรากฏพื้นที่ด าเนินการ ภายใต้จังหวัดของ
แต่ละภูมิภาค ทั่วประเทศ มากถึง 8 แห่ง ด้วยกัน ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัด เชียงราย ตาก สุพรรณบุรี นครราชสมีา 
สกลนคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  

โดยการด าเนินการเผยแพร่บทความวิชาการที่ได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของวารสาร
ฉบับนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 บทความ ซึ่งแต่ละบทความได้ด าเนินการอธิบาย ให้เห็นแนวทางการรับใช้สังคม  
บนบริบทของพื้นที่ ให้สอดคล้องกับวิธีการท างานรับใช้สังคมที่ดี ดังปรากฏในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9  
ที่มุ่งเน้นให้เห็นกระบวนการคิดวิเคราะห์และด าเนินการ ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า            
รวมทั้งการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนให้กับชุมชน สถานประกอบการ ทั้งนี้
ผู้สนใจหรือผู้ที่ต้องการศึกษา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละบทความที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
น าไปประยุกต์หรือใช้เป็นแนวทาง ส าหรับการพัฒนางานรับใช้สังคมที่เหมาะสมกับความต้องการได้        
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และก่อเกิดเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาชุมชน สังคม ที่จะ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด 
อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ 
ที่ได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) 2) กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ 3) กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ในการประเมินความ 
พึงพอใจท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น การวิจัยคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด้าเนินงาน ดังน้ี 1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 2) ออกแบบโลโก้และออกแบบบรรจุภัณฑ์ส้าหรับกล้วยอบน้้าผึ้ง 3) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) สร้างแบบสอบถามส้าหรับประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น และ 5) ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้วิจัยได้
รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่โดยท้าการออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 3 รูปแบบ  
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และ 2) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง)  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 

 
ค้าส้าคัญ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์, กล้วยอบน้้าผึ้ง 
 
Abstract 

The aim of this research is 1) to design and develop the package of honey roasted banana (Ban 
Hong)  Tambon Mae Ramat, Mae Ramat District, Tak Province, following the Creative Economy Concept 
2) to assess the satisfaction of experts in packaging design to develop the package and 3) to assess the 
satisfaction of customers in packaging design to develop the package. A sample was selected from 
1) The Community Enterprise Group Member of Honey Coated Banana (Ban Hong) 2) The experts in 
packaging design to develop the package and 3 )  The customers in packaging design to develop the 
package. This research procedure are as follows: 1) Study the basic information regarding the packaging 
of the community 2)  Design logo and packaging for honey roasted banana 3)  Develop the packaging 
according to the Creative Economy Concept 4)  Create a questionnaire for evaluating the developed 
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package, and 5) evaluate the satisfaction of experts and consumers’ forwards to the developed package. 
The results of the research showed that 1)  The experts were satisfied with the packaging design of the 
honey roasted banana (Ban Hong) , in overall, as on high level (x̅ = 4.37)  and 2)  The consumers were 
satisfied with packaging design of the honey roasted banana (Ban Hong) , in overall, as on the high level 
(x̅ = 4.40). 

 
Keywords  Creative Economy Concept, Honey Coated Banana 
 
บทน้า 

บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญต่อการเลือกซ้ือ
สินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซ่ึงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ (packaging) เป็นกระบวนการที่ช่วยท้าให้ธุรกิจ
การค้าขายต่าง ๆ ประสบความส้าเร็จ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน เน่ืองจากสภาพด้าน
การตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วท้าให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
ตลาดจ้านวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สัน้ลง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะอยู่รอดได้ในตลาดจึงจ้าเปน็ต้องมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง นอกจากน้ียังต้องมีความสอดคล้อง
ตรงกับลักษณะความต้องการของผู้บริโภค 

ส้ า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ น้ั น
นอกเหนือจาก 4Ps ซ่ึงได้แก่ ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) สถานที่จ้าหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) แล้ว P อีกตัวหน่ึงที่นับว่าเป็น 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส้าคัญไม่น้อยกว่า P ตัวอ่ืน ๆ คือ 
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) นับว่าเป็นส่วนประกอบที่
ส้าคัญของสินค้าในการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งที่ มี
วัฒนธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีแก่ลูกค้า
ด้วย การสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ี
หลากหลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหน่ึงที่จะช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าได้ 
(กฤษณา สิกขมาน, 2551)  นอกจากน้ีบรรจุภัณฑ์ยังมี
บทบาทส้าคัญเสมือนโฆษณา ณ จุดขาย ที่สามารถ
สื่อสาร สร้าง อารมณ์และรับรู้ต่อผู้บริโภค เน่ืองจากเป็น
จุดส้าคัญในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อและผู้บริโภค และ
เร่งให้เกิดการตัดสินใจในการเลือกตราสินค้าที่จะซ้ือได้  

ในการออกแบบแล ะพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์  
(Product)  ที่ดี มีคุณภาพ ผู้ ออกแบบควรค้านึงถึ ง
องค์ประกอบที่มีความส้าคัญ และต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ซ่ึงสามารถน้าเอาวิธีการต่าง ๆ มาผสมผสาน
เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม โดยค้านึงถงึ
งานทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยเดียวกันหรือเป็นเป็นกลุ่ม
เดียวกัน เพราะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เ กิดความเป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งต้องค้านึงถึงความสมดุลที่เกิดขึ้นอาจ
มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  กัน เช่น รูปทรง ขนาด ความ
หนาแน่น สี  และค้านึงถึงความสัมพันธ์ทางศิลปะ 
(Relativity of Art) ได้แก่ การเน้นส่วนส้าคัญหรือจุดทีมี่
ความน่าสนใจ (Emphasis or Center of Interest) 
ส้าหรับงานทางด้านศิลปะ ผู้ออกแบบจะต้องเน้นให้เกิด
สิ่งที่ประทับใจแก่ผู้ซ้ือโดยไม่ต้องบอกกล่าว (ฐิตาวรรณ 
สุประพาส, ศุภานัน สู้ณรงค์ และณัฐกร สงคราม, 2561) 
นอกจากน้ีในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางในการออกแบบได้ 
โดยค้าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ 
( Knowledge)  ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร ส ร้ า ง ส ร รค์ ง า น 
(Creativity) และรวมถึงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
( Intellectual property) ที่ เชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี 
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ซ่ึงตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้ (จุรีวรรณ      
จันพลา, วลี สงสุวงศ์, เพ็ญสินี กิจค้า และ สุรีรัตน์  
วงศ์สมิง, 2559)  
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อ้าเภอแม่ระมาด เป็นหน่ึงในอ้าเภอของจังหวดั
ตากที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตก จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
แอ่งกระทะ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชาวบ้าน
ในแถบน้ีจึงนิยมเพาะปลูกกล้วยน้้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง ซ่ึง
ผลิตผลของกล้วยจะมีขนาดใหญ่ และมีรสชาติอร่อย ใน
สมัยก่อนผลผลิตจากกล้วยน้้าว้าจะขายได้ราคาดี ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค จึงท้า
ให้ชาวบ้านหันมาปลูกกล้วยน้้าว้ากันอย่างแพร่หลาย แต่
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันน้ีได้ชะลอตัวลง 
ส่งผลต่อผลิตผลกล้วยน้้าว้า ในอ้าเภอแม่ระมาด ที่มี
จ้านวนปริมาณมาก ท้าให้เกษตรกรประสบกับภาวะ
ขาดทุน เน่ืองจากผลิตผลกล้วยน้้าว้าขายไม่ได้ มีผลผลิต
มากเกินความต้องการของตลาด ดังน้ันผู้ใหญ่บ้านจึงมี
แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
น้้าว้า โดยท้าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบ
น้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก โดยการรวมกลุ่มน้ีได้ท้าการผลิตกล้วยอบ
น้้าผึ้งแบบม้วน เพื่อจ้าหน่ายในชุมชนระดับอ้าเภอ และ
จ้าหน่ายตามเทศกาลต่าง ๆ ที่จังหวัดได้จัดกิจกรรม 

กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด 
อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้รับความนิยมในการ
รับประทานจากผู้บริโภคมานาน มีรูปแบบที่แตกต่าง
จากแบบเดิมท่ีผลิตเป็นลูก ก็คิดค้นรูปแบบใหม่ขึ้นมา 
โดยน้ากล้วยอบมาท้าให้เป็นแผ่น เพื่อให้มีรูปแบบ
แตกต่างจากแบบเดิม ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ของกล้วยอบ
น้้าผึ้งแบบม้วนของวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮ่งในปัจจุบันน้ี 
ยังมีลักษณะที่ไม่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภค กล่าวคือ 
บรรจุภัณฑ์ของกล้วยอบน้้าผึ้งแบบแผ่นบรรจุในกล่อง
พลาสติก ยังไม่มีสติกเกอร์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
ท้าให้ผลิตภัณฑ์ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ท้าให้ผู้บริโภคไม่
สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามท่ีตนเองชอบได้ การจัด
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ก็จัดจ้าหน่ายเฉพาะที่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดที่จะท้าการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์
กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
พร้อมทั้ งส่ง เสริมการส ร้างอาชีพในท้องถิ่ น และ
ประชาสัมพันธ์วิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลายต่อไป วัตถุประสงค์ในการวิจัยในคร้ัง น้ี   
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง 
(บ้านโฮ่ง) อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  2. เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น  3. เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น ขอบเขตการด้าเนินงานได้แก่ 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ วิสาหกิจชุมชน
กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบล แม่ระมาด อ้าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่  

2.1 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบ 
น้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) จ้านวน 5 คน ที่มีส่วนร่วมในการให้ 
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ โดยร่วมออกแบบโลโก้และ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีจะพัฒนาขึ้น 
           2.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินความเหมาะสม
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 5 คน โดยมี
คุณสมบัติคือ มีประสบการณ์ในการออกแบบและบรรจุ
ภัณฑ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
           2.3 กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) จ้านวน 15 คน  
ท้าการสุ่มตัวอย่างจากผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
น้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) จากวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว 
 
วิธีการด้าเนินงาน 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
น้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีขั้นตอน
ในการด้าเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด  อ้าเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก โดยสอบถามข้อมูลจาก ประธาน
กลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม จ้านวน 3 คน ได้ด้าเนินการ
สัมภาษณ์ และพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านวัตถุดิบ 
ด้านการผลิต ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านต้นทุนของ
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บรรจุภัณฑ์ รวมถึงด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ  ที่
ใช้ในปัจจุบัน  นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในด้านการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากน้ันน้าข้อมูลที่ได้มา
ท้าการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยคร้ังน้ี 

ขั้ นที่  2  การออกแบบฉลากติดประกอบ 
บรรจุภัณฑ์ ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ร่วมพัฒนาและออกแบบ
ร่วมกับประธานวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) 
โดยออกแบบเป็นตัวร่างของฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์ 
ซ่ึงการออกแบบจะใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
กล่าวคือ การออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์แบบ
ใหม่ จะเน้นการออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่น มีสีสัน
สวยงามสะดุดตา โดยประธานวิสาหกิจชุมชนได้เสนอ
แนวคิดว่าควรจะจัดท้าเป็นสติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ และ
จัดท้าตรายางส้าหรับปั๊มบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนและ
ช่วยประหยัดเวลา 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง 
(บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุที่
ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในคร้ังน้ี ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมี
ความคิดเห็นในภาพรวมว่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คร้ังน้ี
ควรเน้นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และ
บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นควรมีต้นทุนต่อหน่วยไม่สูงมาก
เกินไป  

ขั้นที่ 4 หลังจากท้าการออกแบบและพัฒนา
ฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย
แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือสร้างแบบสอบถามส้าหรับ
ประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น และท้าการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
จ้านวน 5 คน และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) 
จ้านวน 15 คน โดยท้าการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกป้อง ด้าน
การใช้งาน ด้านความสวยงาม และด้านรูปแบบ แบบ
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยก้าหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลที่
เป็นค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ดังน้ี 

 
 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ความหมาย 
4.51 - 5.0 ระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50 ระดับมาก 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 
1.51 - 2.50 ระดับต้องปรับปรุง 
1.00 - 1.50 ระดับน้อย 

 

 
ภาพที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับวสิาหกิจชุมชน 

 

 
ภาพที่ 2 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับวสิาหกิจชุมชน 
 

 

ภาพที่ 3 ต้นแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ ์
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ภาพที่ 4 ตรายางส้าหรับปั๊มบรรจุภัณฑ ์

 
  

ขั้ นที่  5  ห ลั ง จากท้ าการ เ ก็บข้ อ มูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภคที่ท้าแบบสอบถามส้าหรับการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นแล้ว 
ผู้วิจัยได้น้าผลการประเมินมาสรุปผลการวิจัยและ
อภิปรายผลการวิจัยในล้าดับต่อไป 

 
ผลการด้าเนินงาน 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
น้้าผึ้ ง  (บ้ านโ ฮ่ง )  อ้า เภอแม่ระมาด จั งหวัดตาก 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ผลการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้้าผ้ึง (บ้านโฮ่ง) 
อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 2) ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ท่ีได้พัฒนาขึ้น รายละเอียดมีดังน้ี 

1. ผลการวิจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ผู้วิจัยได้ท้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ท้าการออกแบบให้ มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภค ซ่ึงผู้ประกอบการจะเน้นด้านการน้าบรรจุภัณฑ์
ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากน้ียังเน้นด้านการ
ประหยัด และลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ โดยท้าการ
ออกแบบฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
จะออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่น มีสีสันสวยงามสะดุด
ตา ซ่ึงฉลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์ จะใช้ค้าว่ากล้วย 

อบน้้าผึ้ ง (บ้านโฮ่ง) เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ โดยใช้
ตัวอักษรสีด้าบนพื้นสีส้ม วางอยู่เหนือรูปกล้วยน้้าว้าสี
เหลือง ในตัวฉลากจะมีค้าอธิบายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้า
มาจากกล้วยอินทรีย์ Organic และมีค้าขวัญเพิ่มเติม คือ
ค้าว่า กล้วยอบมีสาระ จากแม่ระมาด ตาก ส้าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจะมีลักษณะเป็นกล่องกระดาษแข็ง 
สีเขียว มีสลากติดประกอบบรรจุภัณฑ์อยู่ต้าแหน่งบน
ด้านซ้ายของกล่อง พร้อมกับมีชื่อผลิตภัณฑ์ “กล้วยอบ
น้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง)” อยู่ต้าแหน่งบนด้านขวาของกล่อง 
พร้อมกับมีข้อความแสดงสตอร่ีของผลิตภัณฑ์ปรากฎอยู่
บนกล่องด้วย ส่วนด้านหลังกล่องจะเป็นสีพื้นสีเขียว 
สีเดียวกับกล่อง 

ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยอีกประเภท
หน่ึงได้แก่ ถุงกระดาษส้าหรับใส่ผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
น้้าผึ้งให้แก่ผู้บริโภคที่ซ้ือเป็นจ้านวนมาก โดยสมาชิกใน
กลุ่ มวิสาหกิจชุมชนมีความเห็นตรงกันว่ าควรใช้ 
ถุงกระดาษที่มีตราสินค้าพิมพ์ลงไป นอกจากน้ีถุง
กระดาษควรมีหูหิ้วเป็นแบบเชือก เพราะมีราคาต้นทุนที่
ไม่สูงเกินไป  

 

 

ภาพที่ 5 บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่พัฒนา 
 

 
ภาพที่ 6 ถุงหิ้วกระดาษแบบที่ 1  



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 1 January -  June  20206

 
ภาพที่ 7 ถุงหิ้วกระดาษแบบที่ 2  

 

ภาพที่ 8 ถุงหิ้วกระดาษแบบที่ 3 

 

ภาพที่ 9 ถุงหิ้วกระดาษแบบที่ 4 
 

2 .  ผลการประ เ มินความพึ งพอใจ ข อ ง
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ที่ ได้พัฒนาขึ้น  โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 5 ท่าน (ผลการประเมิน 
แสดงตารางที่  1) พบว่าระดับความพึงพอใจของ
ผู้ เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ซ่ึงเป็นแนวคิดที่น้าความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในความคิด

ของมนุษย์มาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า สามารถจ้าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
1) ความพึงพอใจด้านการปกป้องของบรรจุภัณฑ์
โดยรวม อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10) โดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์มีความพอดี
กับผลิตภัณฑ์ภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.30) และ บรรจุภัณฑ์
มีการป้องกันการสัมผัสกับความชื้นหรืออากาศ (ค่าเฉลีย่ 
= 4.00) 2) ความพึงพอใจด้านการใช้งานของบรรจภุณัฑ์
โดยรวม อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.35) โดย
ผู้ เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถตรวจพิจารณาสินค้ าภายในบรรจุภัณฑ์  
(ค่าเฉลี่ย = 4.50) และบรรจุภัณฑ์สามารถเปิดบริโภค
และเก็บสินค้าได้สะดวก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) 3) ความ 
พึงพอใจด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์โดยรวม  
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.35)  โดยผู้เชี่ยวชาญมี
ความพึ งพอใจบรรจุภัณฑ์ที่ มีความสวยงามและ
เหมาะสมในการบรรจุ (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และการ
ออกแบบของบรรจุภัณฑ์มีสีสันและลวดลายมีความ
สวยงาม (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และ 4) ความพึงพอใจด้าน
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.70)  โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ 
ต่ อ รู ป แ บ บ บ ร รจุ ภั ณฑ์ มี ค ว า ม เ รี ยบ ง่ า ย มีกา ร 
จัดองค์ประกอบกลมกลืน (ค่าเฉลี่ย = 4.80) และบรรจุ
ภัณฑ์สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.60) 
และผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด 
อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.35)  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่
มีต่อบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยท้าการ
ส้ารวจจากผู้บริโภค จ้านวน 15 คน (ผลการประเมิน
แสดงตารางที่ 2) ผลการวิจัย สามารถจ้าแนกออกเป็น
ด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี 1) ความพึงพอใจด้านการปกป้อง
ของบรรจุภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.50) โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.60) และบรรจุภัณฑ์มีการป้องกันการ
สัมผัสกับความชื้นหรืออากาศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 
= 4.40) 2) ความพึงพอใจด้านการใช้งานของบรรจภุณัฑ์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) โดยผู้บริโภค
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตรวจ
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พิจารณาสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.40) และบรรจุภัณฑ์สามารถเปิดบริโภค
และเก็บสินค้าได้สะดวก อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 
4.30)  3) ความพึงพอใจด้านความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50)  โดย
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม
และมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
และการออกแบบของบรรจุภัณฑ์มีสีสันและลวดลายมี
ความสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) 
และ 4) ความพึงพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10)  โดย
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความ
เรียบง่ายมีการจัดองค์ประกอบกลมกลืน อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และบรรจุภัณฑ์สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) และ
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านที่มีต่อบรรจุ
ภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอ
แม่ระมาด จังหวัดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40)  

 
การน้าไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยัง
ส้านักงานพัฒนาชุมชน เพื่อได้ด้าเนินการในการจัดหา
ตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) 
ให้สามารถขายในงานแสดงสินค้าหน่ึงต้าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมยอดการจ้าหน่ายท้าให้
วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีคณะ
คณะผู้วิจัย ได้ เขียนโครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูป และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ จากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง 
(บ้านโฮ่ง) ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้ 
 
อภิปรายผล 
  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบ
น้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จาก
ผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ว่าสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้บริโภคมีความพึงพอใจกับบรรจุภัณฑ์ที่ได้
พัฒนาขึ้นมาใหม่มากกว่าแบบเดิมที่ท้ามาจากกล่อง

พลาสติกแบบธรรมดา ที่ไม่มีฉลากตราสินค้า เน่ืองจาก
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นมามีความสวยงามและมี
ความคงทน นอกจากน้ียังมีฉลากและตราสินค้าที่แสดง
ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่น้าค้าว่ากล้วย
อินทรีย์มาใส่ ซ่ึงเป็นจุดเด่นของชุมชนที่ปลูกกล้วยแบบ
อินทรีย์ไม่มีสารเคมี ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่า บรรจุ
ภัณฑ์เป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา เพราะบรรจุ
ภัณฑ์นอกจากมีหน้าที่หลักในการปกป้องและขนส่ง
สินค้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมี
บทบาทหน้าที่ด้านการสื่อสารการตลาดในการแนะน้าให้
ข้อมูล รวมถึงกระตุ้นจูงใจ ลูกค้าให้ตัดสินใจซ้ือโดยบรรจุ
ภัณฑ์ถือว่าเป็นหน่ึงปัจจัยที่ มีความส้าคัญต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปรารถนา  
ศิริสาสน์ และคณะ (2559) ที่ท้าการวิจัยการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชงกลุ่มแม่บ้านแหลมคูณ
ก้าวหน้า โดยใช้แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวไกล อีกทั้งความเร่งรีบในสังคม ท้าให้
เกิดการน้าวัสดุที่สามารถอ้านวยความสะดวกได้มากกว่า
การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ซ่ึงมีการผลิตได้จ้านวนมาก
และ มีความคงทนต่อการใช้งานมากกว่า จึงมีส่วนท้าให้
คนในชุมชนมองข้ามสิ่งใกล้ตัว ที่สามารถน้ามาใช้ได้
สารพัดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง
มลภาวะทางอากาศ หรือสภาพแวดล้อมต่อสังคมเพิ่ม
มากขึ้น ดังน้ันการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือที่
สามารถย่อยสลายได้โดยง่าย จึงเป็นอีกส่วนหน่ึงที่
สามารถช่วยลดมลพิษทางสังคม และเป็นการมอง
ย้อนกลับไปมองประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัวน้ามา
พัฒนา และประยุกต์ เพื่ อเป็นการเพิ่ มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อให้
สามารถกระจายกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการใช้วัสดุ
ท้องถิ่นให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น และผลการวิจัยยัง
พบว่า ผู้บริโภคให้การตอบรับกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ที่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลวดลายและ
สีสันสวยงามยัง สามารถดึงดูดความสนใจซ้ือของ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับเกษแก้ว ประดิษฐ์ 
(2561) ที่ระบุว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบกราฟิก
เหมาะสมมีผลต่อสถิติการเลือกซ้ือของผู้บริโภค หาก
บรรจุภัณฑ์ไม่มีความน่าสนใจ ดึงดูด ผู้บ ริโภคให้
ตัดสินใจซ้ือ ส่งผลท้าให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ไม่คุ้มในการ
ลงทุน ซ่ึงการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ศึกษาแบ่งเป็น  
2 ประเภท คือ ลักษณะโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และด้าน
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กราฟิกของบรรจุภัณฑ์ โดยค้านึง ถึงด้านรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และด้าน
การออกแบบกราฟิก จากการศึกษาลักษณะบรรจุภัณฑ์ 
ตราสินค้าและการแสดงข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับบรรจุ
ภัณฑ์ สามารถน้าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ได้ ส้าหรับการประเมินบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา
ด้านเอกลักษณ์ ด้านความน่าสนใจ และ ด้านรูปแบบ 
ด้านรูปทรงบรรจุภัณฑ์ วิธีการเปรียบเทียบยอดขายของ
บรรจุภัณฑ์เดิมและบรรจุภัณฑ์ใหม่ จะท้าให้เกิดทราบ
แนวโน้มการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผู้ผลิต

สามารถมียอดขายสินค้ าเพิ่มขึ้ นหลั งจากพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ได้ ซ่ึงหลังจากการปิดโครงการวิจัยในคร้ังน้ี 
คณะผู้วิจัยได้ท้าการติดตามผลการใช้บรรจุภัณฑ์แบบ
ใหม่โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ท่ีได้พัฒนาขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้บริโภค
ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยและสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) ยังได้ร่วมกันออกแบบเพื่อเป็น
แนวทางและเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 
รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับ 

1. ด้านการปกป้อง 
1.1  ป้องกันการสัมผัสกับความชื้นหรืออากาศ 

 
4.00 

 
มาก 

1.2  บรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายใน 4.30 มาก 
โดยรวมด้านการปกป้อง 4.10 มาก 

2. ด้านการใช้งาน 
2.1  เปิดบริโภคและเก็บสินค้าได้สะดวก  

 
4.20 

 
มาก 

2.2  สามารถตรวจพิจารณาสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ 4.50 มาก 
โดยรวมด้านการใชง้าน 4.35 มาก 

3. ด้านความสวยงาม 
3.1  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและมีความเหมาะสม 

 
4.50 

 
มาก 

3.2  สีสันและลวดลายมีความสวยงาม 4.20 มาก 
โดยรวมด้านความสวยงาม 4.35 มาก 

4. ด้านรูปแบบ 
4.1 ประโยชน์ใช้สอย 

 
4.60 

 
มากที่สุด 

4.2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเรียบง่ายมีการจัดองค์ประกอบกลมกลืน 4.80 มากที่สุด 
โดยรวมด้านรูปแบบ 4.70 มากที่สุด 

โดยรวมทกุด้าน 4.35 มาก 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ด้านการปกป้อง 

1.1 ป้องกันการสัมผัสกับความชื้นหรืออากาศ 
 

4.40 
 

มาก 
1.2 บรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับผลิตภัณฑ์ภายใน 4.60 มากที่สุด 

โดยรวมด้านการปกป้อง 4.50 มากที่สุด 
2. การใช้งาน 

2.1 เปิดบริโภคและเก็บสินค้าได้สะดวก 
 

4.30 
 

มาก 
2.2 สามารถตรวจพิจารณาสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ได้ 4.40 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับ 
โดยรวมด้านการใชง้าน 4.40 มาก 

3. ด้านความสวยงาม 
3.1  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและเหมาะสมในการบรรจุ 

 
4.40 

 
มาก 

3.2  สีสันและลวดลายมีความสวยงาม 4.60 มากที่สุด 
โดยรวมด้านความสวยงาม 4.50 มากที่สุด 

4. ด้านรูปแบบ 
4.1  ประโยชน์ใช้สอย 

 
4.00 

 
มาก 

4.2  รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเรียบง่ายมีการจัดองค์ประกอบ
กลมกลืน 

4.20 มาก 

โดยรวมด้านรูปแบบ 4.10 มาก 
โดยรวมทกุด้าน 4.40 มาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี คณะผู้วิจัย
และผู้ประกอบวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง 
(บ้านโฮ่ง) สามารถน้าผลการวิจัยมาใช้ เป็นแนวทาง
ส้าคัญสู่การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง ) และสามารถวาง
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการแปรรูปผลติภณัฑ์ใหมี้
ความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกใน
กลุ่มให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 

2. ผลสรุปที่ได้จากการวิจัย ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) สามารถน้าไป
พัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย
ตามความต้องการของผู้บริโภคได้ และสามารถน้าไป 
ต่อยอดในการพัฒนาสถานประกอบการให้ก้าวสู่ระบบ
อุตสาหกรรมในอนาคตได้ 

3. ส้าหรับผู้วิจัยคนอ่ืน ๆ ที่จะน้าผลการวิจัย 
ในคร้ังน้ีไปพัฒนาต่อยอดควรมีการศึกษาแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายในการ
ออกแบบมากยิ่งข้ึน โดยใช้หลักการหรือทฤษฎีในการ
ออกแบบด้ านต่ าง  ๆ มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์  เช่น  
แรงบันดาลใจหรือแนวความคิดใหม่ๆ มาสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และตรง
กับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยน้ีส้าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความ
กรุณาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) 
ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูง 
ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน และอนุมัติงบประมาณในการ
ด้าเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
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บรรณานุกรม 
กฤษณา สิกขมาน. (2551). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วย

ตากบางกระทุ่ม. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8  ฉบับที่ 
1  หน้า 103 -110.   

เกษแก้ว ประดิษฐ์. (2561). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว
กล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบ
รับในเชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อ้าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์  ปีที่  10 ฉบับที่  2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) หน้า 127-139. 

จุรีวรรณ จันพลา, วลี สงสุวงศ์, เพ็ญสินี กิจค้า และ  
สุรีรัตน์ วงศ์สมิง. (2559). การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. วารสาร
ศิลปากร สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559). หน้า 82 – 
89. 



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 1 January -  June  202010

ฐิตาวรรณ สุประพาส , ศุภานัน สู้ณรงค์ และณัฐกร 
สงคราม. (2561). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสิน
เหล็กอินทรีย์ กรณีศึกษาภายใต้ยี่ห้อใหม่หอม
กรุ่นออร์แกนิคไรซ์. วารสารเกษตรพระจอม
เกล้า ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 หน้า 30 – 39. 

ปรารถนา ศิริสานต์, ชิตพล ประนม, ธีรยุทธ ติคา และ
ปริพันธ์ จันทะนา. (2559). การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สมุนไพรพร้อมชงกลุ่มแม่บ้านแหลมคูณ
ก้าวหน้า  โดยใช้แนวคิด เพื่ อสิ่ ง แวดล้อม.  
วารสารวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม .  ปีที่  1 ฉบับที่  1 (2559) .  ห น้า  
31 – 46. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 11
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมด้วยการพัฒนาความพร้อมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการ
ศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการรวมถึงพฤติกรรมการใช้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัดพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซ่ึงประกอบไปด้วย ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง ซ่ึงถือเป็นพื้นที่ส าคัญต่อการลงทุน หน่ึงในธุรกิจที่จะเข้ามีบทบาทส าคัญต่อการรองรับการ
เจริญเติบโตของพื้นที่ดังกล่าวคือธุรกิจค้าปลีกซ่ึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจส าหรับคนในท้องที่ และธุรกิจค้าปลีกยังเป็น
ตัวก าหนดมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และยังสามารถดึงดูดคนนอกพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกด้วย 
          กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี มาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกจาก ผู้มาใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า 3 แห่งใน 3 จังหวัด  จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่
ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent Samples  t-test, One Way ANOVA โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยใช้ Scheffe และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
          ผลการศึกษา พบว่า  1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันในเร่ือง อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน  2) ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการบริการ ด้านลักษณะกายภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัด EEC 3) พฤติกรรมการใช้บริการที่ต่างกันในเร่ือง บุคคลที่ไปใช้บริการด้วย ความถี่ใน
การใช้บริการ วันที่มาใช้บริการ ช่วงเวลาที่มาใช้บริการ มีผลต่อความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้า
ห้างสรรพสินค้าอย่างแตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ   ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค  ผู้มาใช้บริการ  ความพึงพอใจ 
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Abstract 
          The objective of this research is to provide social service by pave the ways for local 
community to be ready for new development by studying the relationship between service 
marketing factors, behavioral factors and customers’ satisfaction toward customer service at 3 
department stores in 3 Eastern Economic Corridor provinces (EEC) namely Chacheongsao, Chonburi, 
and Rayong. 

This research study used 400 samples collected by using the convenience sampling method 
in which the questionnaires were given to the customers who visited department stores within 3 
EEC provinces. As this research is using questionnaire to be the tool for data collection, Statistics 
used in this research is descriptive statistics, which consists of frequencies, percentage, mean, 
standard deviation and inferential statistics, Independent Samples t-test, One Way ANOVA by pair to 
Scheffe’s test and Pearson Product Moment Correlation Coefficient at a significance level of 0.05.  

The result of this study was divided into 3 parts which were found that 1) different age, 
status, education, occupation, income in personal factors caused different satisfaction of the 
customers 2) product, price, place, promotion, people, process and physical evidence in service 
marketing mix factors related with satisfaction of the customers who visited department stores in 3 
EEC provinces and 3) Differences of behavioral factors also caused different satisfaction levels of 
customers who visited department stores in 3 EEC provinces as well. Keywords Service Marketing 
Mix, Behavior, Customer, Satisfaction 

Keywords   Service Marketing Mix, Behavior, Customer, Satisfaction 
 
บทน า 
          สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถือเป็นยุคที่อาจ
กล่าวได้ว่า สภาวะของเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
ต่อเน่ือง หน่ึงในดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจไทยในหลายยุคหลาย
สมัย ไม่พ้น "ธุรกิจค้าปลีก" ในช่วงย้อนหลัง 2-3 ปีที่ผ่าน
มา อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีปัจจัยที่โดดเด่น ที่เก้ือหนุนต่อ
ภาคธุรกิจค้าปลีกให้ขยายตัวได้มากเหมือนอย่างในอดีต 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่มีปัจจัยสนับสนุนมากเท่าที่ควรแต่
ก็ไม่สามารถหยุดยั้งให้ผู้ประกอบการภาคค้าปลีกหยุด
การลงทุนได้  ดังจะเห็นได้ว่ามีการด าเ นินการวาง
แผนการลงทุนขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยรวมย้อนหลัง 
นับตั้งแต่ ปี 2559 เติบโตขึ้นถึง 2.97% ซ่ึงใกล้เคียงกับ
ตัวเลข 3.0% ที่ประมาณการไว้จากช่วงต้นปี นับว่ามี
อัตราการเติบโตสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2558 ที่มีการ
เติบโตเพียง 2.8% สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของ

นโยบายการใช้ จ่ ายภาครัฐและมาตรการเ ร่ง รัด
งบประมาณ ที่ส่งผลให้การบริโภคของประชาชนใน
ระดับฐานรากเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งมาตรการของภาครัฐที่
ช่วยใส่เงินในระบบ และการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ก็
ส่งผลให้เศรษฐกิจเร่ิมขับเคลื่อน สภาวะด้านก าลังซ้ือ
ของเกษตรกรก็ทยอยปรับตัวดีขึ้น ท าให้ยอดขายในช่วง
ต้นปีมีแนวโน้มดีขึ้นตามล าดับ และถึงแม้ช่วงปลายปี 
ยอดขายจะลดลงไปบ้าง แต่ในเดือนธันวาคม 2559 ที่
รัฐบาลได้มีการออกมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” และ
ล่าสุดในปี 2562 มีนโยบายกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
คร้ังยิ่งใหญ่อีกคร้ังภายใต้โครงการ “ชิมช้อปใช้” ซ่ึงก็
ส่งผลให้หมวดสินค้าไม่คงทนถาวร มีอัตราการเติบโต
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยู่ที่ 3.03% และจากการคาดการณ์
ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสถานการณ์ธุรกิจค้าปลีก 2564 ก็มี 
หน้ีครัวเรือน ที่อยู่ที่ระดับ 80.2% ท าให้การซ้ือของภาค
ครัวเรือนต่ า การบริโภคสินค้าในหมวดคงทนถาวรและ
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หมวดสินค้า ก่ึงคงทนถาวรอาจต้องชะลอออกไป 
แนวโน้มหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จากสถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อทั้งระบบหดตัว
ลง การลงทุนลดลง การว่างงานเพิ่มขึ้น ราคาน้ ามัน
สูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ซ่ึงจะเพิ่มแรงกดดันต่อการ
ใช้จ่ายของครัวเรือนไทย ให้ชะลอการจับจ่ายลง และ
เป็นภาระต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น การส่งออกและการ
ลงทุน ซ่ึงในประเด็นดังกล่าวก็จะส่งผลให้ภาคเอกชน
ต้องดูและปรับตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน
อย่างต่อเน่ืองจนท าให้บางคร้ังต้องมีการพึ่งพาการลงทุน
จากภาครัฐเป็นหลัก 
          ทิศทางการค้าปลีก ในปี 2564 หมวดสินค้าไม่
คงทนถาวร ยังมีแนวโน้มทีจ่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า
หมวดอ่ืน ซ่ึงเป็นผลมาจากการผลักดันการใช้จ่าย
งบประมาณของภาครัฐสู่ฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ เป็นจ านวนกว่า 2 ล้านล้าน
บาท 
          หมวด สินค้ าคงทนถาวร  แม้ว่ าภาค รัฐจะ
พยายามเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดัน
การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็อาจจะยังไม่สามารถ
ท าให้เห็นยอดการเติบโตที่ชัดเจนได้ภายเวลาอันรวดเร็ว 
อัตราการเติบโตในหมวดน้ีน่าจะอยู่ในระดับทรงตัว 
          หมวด สินค้ า ก่ึ งค งทนถาวร  สิ นค้ า แฟชั่ น 
เคร่ืองส าอาง และเคร่ืองหนัง ยังต้องหวังผลจากนโยบาย
ภาครัฐในการผ่อนปรนการพิจารณาภาษีน าเข้า เพื่อ
กระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นกว่า 12% 
รวมทั้งพิจารณาผ่อนปรนการอ านวยความสะดวกการค้า
ชายแดน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวท่ีมาจากประเทศเพื่อน
บ้าน ส่วนการบริโภคภายในประเทศน่าจะยังทรงตัว แต่
อาจจะมีการขยายตัวในบางพื้นที่ที่มีการกระตุ้นการ
เจริญเติบโตด้วยโครงการเมกะโปรเจคจากภาครัฐอย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 
          สถานการณ์ค้าปลีก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2564 น่าจะมีเติบโตระหว่าง 2.8-3.0% คืออยู่ในระดับ
ทรงตัว อย่างไรก็ตามการเติบโตที่เห็นเด่นชัดในเกือบทุก
หมวดสินค้ามีลักษณะกระจุกตัวเฉพาะที่โดยเฉพาะใน
ก รุ ง เทพและหั ว เ มื องหลั กๆ  โดยหมวดที่ มี การ 
เติบโตมากยังเป็นหมวดสินค้า  “ซุปเปอร์มาร์เก็ต” 
( Supermarket) ซ่ึ ง มี เ ป้ า ห มา ยกลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคคื อ

ระดับกลางขึ้นไป ขณะเดียวกันธุรกิจค้าปลีกประเภท
ร้านสะดวกซ้ือเช่น 7-Eleven, 108 shop, Family Mart 
ที่เน้นการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ เป็นร้านเล็ก ๆ 
ในชุมชน ไม่ต้องใช้ พื้นที่มาก ลงทุนน้อยกว่า อยู่ใกล้
ชุมชนแวะซ้ือของเม่ือใดก็ได้ สะดวกสบาย ไม่จ าเป็นต้อง
ซ้ือของทีละ จ านวนมาก ๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพื่อไปซ้ือของเยอะ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้
มากกว่า ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตก็มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว และยังมีการแข่งขันทางราคาให้ถูก เพื่อสู้กับ
ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันเองและสู้กับธุรกิจประเภท
อ่ืนอย่างร้านสะดวกซ้ือด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลท าให้
ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก (จริยา 
จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย, 2560) ธุรกิจ
ค้าปลีกซ่ึงมักจะมีการเติบโตในพื้นที่ที่ มีประชากร
หนาแน่น ซ่ึงสามจังหวัด EEC ที่ผู้วิจัยได้ท าการเลือกมา
เป็นพื้นที่ในการส ารวจความเป็นไปของพฤติกรรม
ผู้บริโภคตลอดจนความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการใน
ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ข อ ง พ ว ก เ ข า ก็ ถื อ เ ป็ น พื้ น ที่ 
ที่ก าลังได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก จนมีจ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีการคาดการณ์ไว้ว่า
จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร  ป ร ะ ช า ก ร แ ฝ ง  แ ร ง ง า น  
และนักท่องเที่ยว จะเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 4.38  
ล้านคนในปี 2565 และเพิ่มสูงถึง 6 ล้านคน ภายในปี 
2580 (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สกพอ, 2019) 
          ด้วยการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรดังกล่าวจึง
ท าให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการใน
ธุรกิจค้าปลีกควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มหรือ
เน้นย้ าการสร้างคุณภาพการให้บริการของธุรกิจตนเอง
เพื่อรองรับจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
               1.เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ที่ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัด EEC 
               2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยทางด้านการ
ส่ง เสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล
(People) ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
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กายภาพ  (Physical and Presentation) และปัจจัย
ด้ายกระบวนการ (Process) กับความพึงพอใจของลูกคา้
ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัด EEC 
          3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการของ
ลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าใน
การใช้บริการห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัด EEC 
          4.เพื่อส่งเสริมให้ห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งซ่ึง
ถือเป็นสถานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในสังคม
สามารถน าเอาข้อมูลการท าวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนารูปแบบการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการด าเนินงาน 
          การวิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ นการวิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Research) โดยเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริการในห้างสรรพสินค้าชั้นน าสามแห่ง แห่งละหน่ึง
จังหวัด รวมเป็นสามจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด 
EEC ผ่านเคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกหรือ convenient sampling หลังจากที่ได้ข้อมูล
ดิบจากการลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้หลัก
สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ หลักการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          นอกเหนือจากน้ีแล้วผู้วิจัยได้ท าการส่งหนังสือ
ขออนุญาตถึงผู้จัดการทั่งไปของห้างสรรพสินค้าทั้งสาม
แห่งในการเข้าไปในพื้นที่เพื่อแจกแบบสอบถามแก่ลูกค้า
ของทางห้างโดยวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยน้ีได้มีการ
อธิบายไปยังห้างสรรพสินค้าอย่างชัดเจนว่าต้องการท า
เพื่อศึกษาวิจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการและยังมี
ความประสงค์ท่ีจะมอบผลวิจัยดังกล่าวให้กับทาง
ห้างสรรพสินค้าหลังสิ้นสุดงานวิจัยด้วย 
          ทางทีมผู้วิจัยมีความเห็นตรงกันกับผู้จัดการ
ทั่วไปของห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งว่าผลวิจัยน้ีควร
ได้รับการเผยแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่เก่ียวข้อง
กับธุ ร กิ จค้ าปลี กในพื้ นที่ ส ามจั งหวัด  EEC ซ่ึ ง ไ ม่
จ าเป็นต้องเป็นห้างสรรคสินค้าแต่รวมไปถึง ธุรกิจค้า
ปลกีอ่ืน ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ตลาดสด หรือแม้แต่ร้าน
ขายของช าทั่วไปที่ยังพบอยู่เยอะในพื้นที่ 
 
 

ภาพที่ 1 ลงพื้นที่ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยด้าน
การตลาดบริการ พฤติกรรมการใช้บริการและความพงึ
พอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินคา้ของลูกค้าในสาม

จังหวดั EEC 

ภาพที่ 2 ผูว้ิจัยและทีมงานได้ลงพื้นที่พูดคยุกับ
ประชาชนในพื้นที่สามจังหวดั EEC ที่มีประสบการณ์การ
ใช้บริการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินคา้ที่ตัง้อยู่ในสาม

จังหวดั EEC 

ภาพที่ 3 พดูคยุกับเจา้หน้าที่ระดบัสูงของ 
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจ 

พิเศษภาคตะวันออก EEC ถงึโอกาสในการเจริญเติบโต
ของธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่สามจังหวัด EEC 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ลูกค้าที่
ได้มาซ้ือสินค้าและใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่สามจังหวัด EEC ซ่ึงมีจ านวนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
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9,000 คน ต่อวัน การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
น้ีได้มาจากการค านวณ เน่ืองจากทางผู้วิจัยมีการท าเร่ือง
ติดต่อขอเข้าพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโดยมีการท าหนังสือขอ
อนุญาตอย่างเป็นทางการ และได้ทราบจ านวนของ 
ผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า ท้ังสามแห่งจากทาง
ผู้บริหารห้างสรรพสินค้า ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากร โดย
ใช้สูตรของ Taro Yamane (1973)  ก าหนดระดับความ
เชื่อม่ันอยู่ที่ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5 % 
          เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบไปด้วย
แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการสร้างโดยการแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 
          ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวข้องกับข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 
6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ ศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีลักษะณะเป็นค าถามปลาย
ปิ ด  (Close –  ended questions) โดยค า ถ าม เป็น
ลักษณะ (Multiple choices) 
          ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (7P’s) ที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบทางการตลาดต่าง ๆ กับด้านความพึง
พอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าโดยใช้
ค าถามปลายปิด (Close – ended questions) เป็น
แบบสอบถามท่ีใช้มาตรวัดส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ทส
เ ค ล  ( Method of summated rating the Likert 
scale) จ านวน 21 ข้อ โดยการให้คะแนน 1 ถึง 5 แทน
ระดับความพึงพอใจ 
          ส่วนที่ 3  เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม
ของผู้ที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีจ านวน 4 ข้อ 
ได้แก่ บุคคลที่เดินทางไปใช้บริการด้วย , เหตุผลที่ไปใช้
บริการ, ความถี่ในการไปใช้บริการต่อเดือน, ช่วงเวลาที่
มักไปใช้บริการอยู่บ่อย ๆ ในส่วนน้ีจะมีลักษะณะเป็น
ค าถามปลายปิด (Close – ended questions)โดย
ค าถามเป็นลักษณะ (Multiple choices) 
          ตอนที่ 4  เป็นค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า โดยใช้
ค าถามปลายปิด (Close – ended questions) เป็น
แบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท 
ส เ ค ล  ( Method of summated rating the Likert 
scale) โดยการให้คะแนน 1 ถึง 5 แทนระดับความ 
พึงพอใจ 

ผลการด าเนินงาน 
          ผลการด า เ นินงานในค ร้ังผู้ วิ จั ย ได้ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหลักสถิติ 2 ลักษณะดังต่อไปน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้ แ ก่  แจกแจงความถี่  (Frequency) ค่ า ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการใน
ห้างสรรพสินค้า และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้า 
          2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใน
การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของ
ประชากรในแต่ละกลุ่มที่ เป็นอิสระกัน ด้วยค่าสถิติ  
t-test (Independent Sample t-test) และเปรียบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม 
ด้วยค่าสถิติ F-test (One-way ANOVA) โดยเปรียบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่วิธี Scheffe ส าหรับการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 และ 3 ตลอดจน
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามท่ีระดับการวัดของข้อมูลตั้งแต่ระดับช่วง (Interval 
Scale)  ขึ ้น ไ ป  ด้ ว ย ค่ า ส ถิ ติ  Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient ส า ห รับ ก า ร
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยทดสอบสมมติฐาน
ที่ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ 95% (=0.05)  
 
ผลการวิจัย 
          จากข้อมูลศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
พบว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังน้ี 
          1 .  ผลการวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล ลั กษณ ะท า ง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้ในกลุ่มคร้ัง
น้ี จ านวน 400 ตัวอย่างในสามห้างสรรพสินค้าของสาม
จังหวัด EEC พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 202 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.5 และเพศชาย 
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 อยู่ในช่วงอายุ 31-
40 ปี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา
เป็นช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.5 สถานภาพโสดจ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.3 รองลงมาเป็นสถานสมรส จ านวน 155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.8 ระดับปริญญาตรีจ านวน 225 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 56.3 รองลงมาเป็น ต่ ากว่าปริญญาตรี 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.7 อาชีพหลักเป็นธุรกิจส่วนตัวจ านวน 
122 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 
รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30 ,001 บาทขึ้นไป จ านวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาเป็นรายได้ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 
          2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 
3.87 ) แยกออกเป็นหัวข้อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด ( x̄ = 4.14 ) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ( x̄ = 4.02 ) น้อยท่ีสุดคือ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ( x̄ = 3.42 )  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  สรุป ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงมาตรฐานของ

ผู้ใช้บริการจ าแนกตามปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของห้างสรรพสินค้าในสาม
จังหวัด EEC ทั้ง 7 ด้าน 

ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน 

x̄  ระดับ
ความส าคัญ 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 4.14 มาก 
2. ปัจจัยดา้นราคา 3.83 มาก 
3. ปัจจัยดา้นช่องทางการจดั   
จ าหน่าย 

4.02 มาก 

4. ปัจจัยดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.75 มาก 

5. ปัจจัยดา้นบุคลากร 3.42 ปานกลาง 
6. ปัจจัยดา้นกระบวนการใน
การให้บริการ 

3.95 มาก 

7. ปัจจัยดา้นลักษณะทาง
กายภาพ 

4.00 มาก 

รวมปจัจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน 

3.87 มาก 

 
           3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล  ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการมาใช้บริการห้างสรรพสินค้าในสาม

จังหวัด EEC โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.02 ) ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน(ความถี่) ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ

ส่ วนเบี่ ยงมาตรฐานของผู้มาใช้บริการ 
จ าแนกตามความพึงพอใจโดยรวมต่อการมา
ใช้บริการห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัด EEC 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การมาใช้บริการ (x̄ =4.02, 
S.D.=0.52) 

จ านวน ร้อยละ 

มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 

  58 
 291 
  51 
 0 
 0 

14.5 
72.8 
12.8 
0.0 
0.0 

รวม 400 100 
 
การน าไปใช้ 

จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และ
พฤติกรรมการเข้าใช้ที่มีต่อการใช้บริการห้างสรรพสินค้า
ในพื้นที่สามจังหวัด EEC”  ผู้วิจัยได้สรุปแบ่งออกมาเป็น
หัวข้อ ดังน้ี 
  จากผลจากการวิจัย ผู้ท าการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ลักษณะทางกายภาพ อยู่ ในระดับความพึงพอใจมาก 
ยกเว้น ด้านบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง และผล
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับความพึงพอใจ ดังตารางที่ 4.36 ที่กล่าวไว้
ข้างต้นแล้ว ท าให้ทราบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านต่าง ๆ มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งอย่างมี
นัยยะส าคัญ  

ปัจจัยทางด้ านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้บริโภค จากข้อมูลตรงส่วนน้ีสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของทางห้างสรรพสินค้า
ได้ โดยสามารถวางแผนในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพ เข้ามาวางจ าหน่าย และต้องมีความหลากหลาย
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ของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่
ปัจจัยทางด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
โดยระดับราคาต้องมีความเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ 
รวมถึงมีการแจ้งราคาชัดเจนด้วย 

ปัจจัยทางด้านสถานที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการวางแผน
ปรับปรุงทางด้าน สถานท่ีจัดจ าหน่าย โดยมีการพัฒนา
ในเร่ืองของอาคารสถานที่รวมถึงที่จอดรถ รวมถึงการจัด
แผนกสินค้าต่าง ๆ  ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้งา่ย และ
มีความสะดวกรวดเร็วในการที่จะมาจับจ่ายสินค้า ที่
ห้างสรรพสินค้าท้ังสามแห่ง นอกจากน้ียังสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางด้านการตกแต่งอาคาร
สถานท่ี บริเวณภายในห้างสรรพสินค้า รวมถึงความ
สะอาด บรรยากาศภายในห้าง ก็เป็นส่วนที่ต้องน ามา
พิจารณา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการด าเนินธุรกิจ
เช่นกัน 

ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเช่นกัน จากข้อมูลตรงส่วนน้ี
สามารถน ามาใช้ ในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด
ของห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งได้ เพื่อเป็นการกระตุ้น 
ให้ ผู้ บ ริ โภค  มีค วามต้ อ ง การมาจับจ่ ายสิ นค้ า ที่
ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและจ าเจ 
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าย่อมสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายมากขึ้น
ส่งผลต่อยอดขายทางธุรกิจ ที่ เพิ่มขึ้น จากการวาง
แผนการส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพน่ันเอง 
นอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ แล้ว 
อาจให้พนักงานของห้างสรรพสินค้าเข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการท าการส่ง เสริมการตลาด ภายใน
ห้างสรรพสินค้าโดยตรง ย่อมเป็นการดึงดูดความสนใจ
ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าได้เป็น
อย่างดี 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าปัจจัยด้านบุคลากร
ของห้างสรรพสินค้าท้ังสามแห่งมีผลต่อความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีกระตุ้นให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้นและทีมผู้บริหารควรเพิ่ม
การดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการของพนักงานและการ
กระบวนการให้บริการที่เท่าเทียมกันและเป็นระบบ 

ดังน้ันผู้ประกอบการควรมีการอบรมพนักงาน
ในเ ร่ืองของการให้บริการ อีกทั้ งปลูกจิตส านึกให้
พนักงานทุกคนมีจิตบริการมีใจรักงานบริการ และเอาใจ
ใส่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจในการให้บริการ และควรวางแผนการส่งเสริม
การตลาด ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารการตลาดแบบ 
ครบเคร่ือง [(Integrated Marketing Communication 
(IMC)]  เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุกเคร่ืองมือของ
การจูงใจที่ เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าได้ข่าวสารและ
ภาพพจน์ที่สอดคล้องกันและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดย
ถือเกณฑ์แนวความคิด 4 ประการ คือ เลือกใช้การ
สื่อสารทางการตลาดทุกรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้า 
เ ร่ิมที่ลูกค้าไม่ใช่จากผลิตภัณฑ์ ค้นหาการสร้างการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความถี่สูงและเป็นการ
ติดต่อสื่อสารแบบ  2 ทางหรือการให้ลูกค้ามีส่วนร่วม
โดยใช้วิธีการสื่อสารการตลาดแบบครบเคร่ือง ซ่ึงมี
ตัวอย่างดังน้ี คือ 

1. โฆษณา (Advertising) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มาก ขึ้น
เช่น การท าโฆษณาเคลื่อนที่เพื่อเรียกความสนใจของ
ผู้บริโภคบริเวณใกล้เคียงศูนย์การค้าซ่ึงสามารถ สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี  

2.  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย  ( Sales 
promotion) โดยใช้กลยุทธ์ผลักสินค้าเข้าร้านเช่นช่วย
ในเร่ืองการจัดแสดงสินค้าให้กับร้านค้าที่มาเช่าที่ในพื้นที่
ของห้างสรรพสินค้า และกลยุทธ์ดึงเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความต้องการซ้ือและดึงสินค้าออกจากร้าน เช่น การให้
ส่วนลดการสะสมแสตมป์ หรือคะแนนการให้คูปองแลก
ซ้ือการแจกของตัวอย่างการให้ของแถม การรับประกัน
และรับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน การจัดกิจกรรมพิเศษ
การให้ทดลองใช้ การให้ค าปรึกษาฟรีฯลฯ  

3. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ  เก่ียวกับศูนย์การค้า ไป
ยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเช่นส่ง SMS เพื่อแจ้งข่าว
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ  

4. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) 
และการจัดแสดงสินค้า (Display) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจาก
การวิจัยพบว่าผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมากจากกิจกรรม
ทางการตลาดเพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดให้ ลูกค้า
เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า
ดังน้ันจึงต้องพยายามสร้างให้มีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะ
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ของห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งเพื่อช่วยสร้างการจดจ า
ให้กับผู้บริโภคว่าหากต้องการซ้ือสินค้าที่จัดรายการ
โปรโมชั่นแบบน้ีต้องมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งน้ีเท่าน้ัน
เช่น กิจกรรม MIDNIGHT SALES ลดทั้งวันลดทั้งห้าง 
โดยควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเน่ืองซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าวยังเป็นการช่วยส่งเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของห้างสรรพสินค้าและยังช่วยดึง
ผู้บริโภคให้เข้ามาเที่ยวในห้างสรรพสินค้าให้มากขึ้นซ่ึง
จุดน้ี ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมด้วยเพราะคนส่วน
ใหญ่ที่มาเที่ยวในงานอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่
ห้างสรรพสินค้าเคยก าหนดไว้ แต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยน
สถานะของพวกเขาให้มาเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย
กิจกรรมเหล่าน้ีเช่นกัน 

5. ทางห้างสรรพสินค้ามีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้บริโภคผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ  (Social 
Network) เช่น Facebook เพื่อโฆษณาแจ้งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่นการจัด
โปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้าแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงอีก
ทั้งยังสามารถตอบโต้พูดคุยตอบค าถามแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการบริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ  ที่หลากหลายเช่น การ
เปิดโอกาสให้ผู้บริโภครวมถึงพนักงานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับห้างสรรพสินค้าในด้านต่าง ๆ 
และให้มีการโหวตความคิดเห็น ที่ชื่นชอบรวมไปถึงการ
เสริมความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ได้ด้วย ยิ่งไปกว่าน้ันหาก
ความคิดเห็น ใครที่ถูกโหวตมากที่สุดจะได้รับเงินรางวัล
และผู้ร่วมโหวตก็จะได้ของรางวัลด้วยเช่นกัน อีกทั้ง
ห้างสรรพสินค้าเองก็จะสามารถน าความคิดเห็นน้ันมา
พิจารณา  ด าเนินการและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคและเม่ือ
ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายเหล่าน้ีรู้สึกดีก็จะ
กระจายข่าวสารน้ันออกไปเป็นวงกว้างและท าให้
เครือข่ายขยายมากยิ่งขึ้นเร่ือย ๆ เพราะไม่ใช่เพียงแค่
ลูกค้าเท่าน้ันที่เข้าร่วมได้แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมโดยเ น้นประสบการณ์ ร่วมกัน ซ่ึง ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าอีกทางหน่ึงด้วย 

ปัจจัยที่ เหลือคือทางด้ านกายภาพ และ
กระบวนการในการด าเนินงาน ซ่ึงก็มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้บริโภคเช่นกัน ดังน้ันการพัฒนาทางด้าน
ลักษณะทางกายภาพก็เป็นส่วนส าคัญในการที่จะท าให้

เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภค เร่ิมตั้งแต่การแต่งกาย
ของพนักงาน ตั้งแต่พนักงานต้อนรับที่อ านวยความ
สะดวกด้านการจัดการจราจรไปจนถึงพนักงานขาย
ภายในห้าง ต้องมีการแต่งกายที่สะอาดดนู่าเชื่อถือ ส่งผล
ต่อภาพลักษณ์อันดีของห้างสรรพสินค้า  

ส่วนทางด้านกระบวนการให้บริการ ต้องมีการ
อบรมพนักงานอย่างต่อเน่ือง อาจมีการจัดกิจกรรม
ประกาศรางวัลพนักงานดีเด่นประจ าในช่วงเดือนต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน มีก าลังใจในการท างานมากขึ้น 
รวมถึงหากพนักงานได้รับความชื่นชมจากลูกค้า ก็ควร
น ามาเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เพื่อ
เป็นก าลังใจให้กับพนักงาน รวมถึงเป็นตัวอย่างอันดีกับ
พนักงานคนอ่ืน ๆ ในแผนกต่าง ๆ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ และพฤติกรรมการเข้าใช้บริการที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในสาม
จังหวัด EEC” สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1 .  ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าห้างสรรพสินค้าในสามจังหวัด EEC 

จากงานวิจัยได้ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า ที่ ม า ใ ช้ บ ริ ห า ร ใ น
ห้างสรรพสินค้า  จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้
ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพราะเพศหญิงน้ัน
มีความต้องการสินค้าและต้องการศึกษารายละเอียด
สินค้าลึกซ้ึงกว่าเพศชาย  

ด้านอายุ จากงานวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 31-40 ปี เป็นกลุ่มวัยที่มี
ก าลังซ้ือและม่ันคงทางรายได้  

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริหารห้างสรรพสินค้าที่
แตกต่างกันไป จากผลวิจัยดังกล่าวมีความขัดแย้งกับ  
อิริสา  ศรีพัฒนกุล (2559) ทีไ่ด้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าเทสโก้โลตัส ของ
ผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลด้วย 
โดยวิธี  Independent-Samples T-Test และ One-
Way ANOVA พิจารณาที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  
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ซ่ึงในส่วนของเพศท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ค ว า มพึ งพอ ใจ  เ พ ร า ะลู กค้ า ที่ ม า ใช้ บ ริก า ร ใน
ห้างสรรพสินค้าต่างมีจุดมุ่งหมายในการมาใช้บริการใน
แต่คร้ังคล้ายๆกัน ซ่ึงท าให้มีความต้องการและความ
พอใจในการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอมมิกา แตงรอด (2557) ทีไ่ด้ศึกษาปัจจัย
ที่ผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวคิด
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของ  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ  (2541) ที่กล่าวว่า การ
ตัดสินใจของผู้ซ้ือมักได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะหรือ
ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นบางปัจจัยเช่น อายุ  อาชีพ 
การศึกษา รายได้  ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว 
บุคลิกภาพ และรูปแบบการด ารงชีวิต ซ่ึงความแตกต่าง
ทางด้านเพศจะไม่ได้ถูกน ามากล่าวถึงเม่ืออภิปรายถึง
ความไม่แตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อความพึงพอใจ
หรือการตัดสินใจของผู้บริโภค 

2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า
ภายในสามจังหวัด EEC กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน 

จากงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเชิงพรรณนาและ
อนุมาน โดย ใช้ สถิ ติ  Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าไปสอดคล้อง
กับแนวคิดของพฤติกรรมผู้บริโภคของ Kotler (2000) 
กล่าวว่า ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้น
จากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 
7  ด้ านถือว่ า เป็นสิ่ ง ส าคัญในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงตรงกับงานวิจัย ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ห้างสรรพสินค้าภายในพื้นที่สามจังหวัด EEC ซ่ึงสามารถ
สรุปมาเป็นผลวิจัยได้ดังน้ี 

1.  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ท าวิจัยพบว่า 
ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าภายในพื้นที่สาม
จังหวัด EEC ที่ให้ความส าคัญต่อ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
มาก จึงท ามีความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความพึงพอใจต่อในการ
มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ซ่ึงพบว่าลูกค้าที่มาใช้
บ ริการมีความต้องการสินค้าที่ มีคุณภาพ  มีการ

รับประกัน มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน  และมีความ
หลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการค้าปลีกของ 
Oxden (2005) กล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคต้องการซ้ือ
สินค้าในร้านที่มีความหลากหลาย หรือครบวงจรในร้าน
เดียว ซ่ึงตรงความต้องการซ่ึงส่งผลโดยตรงกับความ 
พึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้า 

2.  ปัจจัยด้านราคา  ผลการวิจัยพบว่า 
ลูกค้าที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าของพื้นที่ 3 
จังหวัด EEC ส่วนใหญ่ทให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ราคามาก ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการมา
ใช้บริการที่มากขึ้นด้วย เพราะลูกค้าต้องการสินค้าที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับราคาที่ลูกค้าต้องจ่าย  

3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าใน
พื้นที่ 3 จังหวัด EEC ที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายมาก จึงท าให้มีผลต่อความพึงพอใจ
ต่อการมาใช้บริการที่มากขึ้นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ธุรกิจค้าปลีกของ Michael levy (2007) กล่าวว่า การ
พิจารณาการเลือกท าเล ที่ตั้งของร้านค้าปลีก ซ่ึงค านึงถงึ
ความหนาแน่นของประชาการ อ านาจการซ้ือ การ
แข่งขันของธุรกิจ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เพราะ
ห้ า ง ส ร ร พสิ น ค้ า ทั้ ง ส า ม แ ห่ ง มี ท า เ ล ที่ ตั้ ง ข อ ง
ห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวเมือง ท าให้ลูกค้ามีความสะดวก
ต่อการเดินทางมาใช้บริการ  

4 .   ปัจจัยด้ านการส่งเส ริมการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าใน
พื้นที่ 3 จังหวัด EEC ที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมาก จึงท าให้มีผลต่อความพึงพอใจ 
ต่อการมาใช้บริการที่มากขึ้นด้วย เพราะด้านส่งเสริม
การตลาด มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
บริการ และห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งก็มีการจัดท า
บัตรสมาชิก The 1 Card  เพื่อสะสมคะแนน เพื่อให้
ลูกค้าที่มาใช้บริการใช้จ่ายเพื่อสะสมแต้ม ดังน้ันจึงมีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่าง ๆ  มีการจัดรายการ
โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับ
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการส่งเสริมการขายผ่านสื่อต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง
ในตัวพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดโดยเฉพาะอย่างพื้นที่ 
ตัวเมือง เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลและมีแรงจูงใจในการ
มาใช้บริการ 
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5. ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ลูกค้าที่มาใช้
บริการที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ที่ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรมาก จึงท าให้มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการมาใช้บริการที่มากขึ้นด้วย ซ่ึงพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่ค่อยมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีต่อปัจจัยด้านบุคลากรในการมาใช้บริการของ
ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลในภายหลังว่า
เน่ืองจากห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนพนักงาน ท าให้พนักงานขายบางจุด ขาดความ
ช านาญในการแนะน าเก่ียวกับสินค้าและให้ข้อมูลแก่
ลูกค้า  ท าให้พนักงานไม่สามารถ ให้ความช่วยเหลือใน
การหาสินค้าได้ดีเท่าที่ควร และพนักงานควรมีอัธยาศัย
ที่ดี ต้อนรับลูกค้าด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้ม ที่ส าคัญควร
ปลูกฝังความความรักและกระตือรือร้นในการให้บริการ  

6. ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าใน
พื้นที่ 3 จังหวัด EEC ที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
บุคลากรมาก จึงท าให้มีผลต่อความพึงพอใจ ต่อการมา
ใช้บริการที่มากขึ้นด้วย  ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าความ 
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านการ
กระบวนการในการให้บริการน้ันยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า
เน่ืองจากห้างสรรพสินค้ามีปัญหาในเร่ืองการให้ความ
ช่วยเหลือกรณีสินค้ามีปัญหา ซ่ึงสาเหตุมาจากพนักงาน
ขาดการให้ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงไม่สามารถให้
ค าตอบและจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 .  ปั จจั ย ด้ านลั กษณะทางกายภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าใน
พื้นที่ 3 จังหวัด EEC ที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยลักษณะ
ทางกายภาพมาก จึงท าให้มีผลต่อความพึงพอใจ ต่อการ
มาใช้บริการที่มากขึ้นด้วย เพราะห้างสรรพสินค้าทั้งสาม
แห่งมีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่และปรับอากาศและ
อุณหภู มิภายในอาคารเย็นสบายรวมทั้ ง มีการจัด
บรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้าให้มีความสะอาด 
สวยงาม มีแสงสว่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทได้ อีกทั้งยัง
มีพื้นที่จัดแต่งสวยงามให้ลูกค้าสามารถถ่ายรูปได้ 

ผลจาการวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ด้าน  พบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความความความพึง
พอใจ สอดคล้องกับ อริสา ศรีฒนกุล (2559) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซ้ือสินค้าเทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่บอกว่า ส่วนใน
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านการมีส่วนลด
ราคาให้ ด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ด้าน
การบริการรวดเร็วคล่องแคล่ว และถูกต้อง และด้าน
ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน ผู้บริ โภคให้ความ
พอใจแตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในพื้นที่สามจังหวัด EEC 
จ าแนกตามลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แก่ บุคคล
ที่ไปใช้บริการด้วย, เหตุผลที่ไปใช้บริการ, ความถี่ในการ
ใช้บริการ และช่วงเวลาที่มักไปใช้บริการอยู่เป็นประจ า 
ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน  

บุคคลที่ไปใช้เวลาร่วมกัน ส่วนใหญ่พบว่า ไป
กับครอบครัว และ ประเภทที่เลือกใช้บริการ ส่วนใหญ่
พบว่า เดินพักผ่อน ซ่ึงสอดคล้องกับ เอมมิกา แตงรอด
(2557) ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บ ริ ก า ร ศู น ย์ ก า ร ค้ า ชุ ม ช น ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค เ ข ต
กรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า
ห้างสรรพสินค้าทั้งสามแห่งเป็นแหล่งซ้ือสินค้า จับจ่าย
ใช้สอยรับประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ อีกทั้งยังมี
ลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเช่นกัน จึง
เหมาะสาหรับการนัด พบปะกับเพื่อนฝูง หรือจะใช้เป็น
สถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัว 

ความถี่การใช้ต่อเดือน ส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามเดินทางมาใช้บริการมากกว่า 3 คร้ังต่อ
เดือน, วันที่นิยมไปใช้บริการ ส่วนใหญ่พบว่าเป็นวันเสาร์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการและพฤตกิรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารญี่ปุ่นย่าน Community Mall ของผู้บริโภค
ในกรุงเพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมมาใช้บริการ
ช่วง วันเสาร์-อาทิตย์ 

และ เพื่ อ ให้ ผลวิ จั ยค ร้ั ง น้ี สามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากขึ้น ผู้วิจัยขอ
เสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

1. ผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดว่ามีด้านใดที่มีผลต่อระดับความพึง
พอใจของผู้บริโภค และระดับความพึงพอใจต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดว่ามีด้านใดที่มีระดับน้อยที่สุด 
ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาธุรกิจได้ แต่ในการที่จะน าไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาน้ันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหาก



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 21

 
 

ผลการวิจัยสามารถระบุเป็นด้านต่าง ๆของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดได้อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ปัจจัย
ด้านบุคลากร ท่ีห้างสรรพสินค้าควรให้การปรับปรุงคือ 
ด้านทักษะการสื่อสารของพนักงาน และ ด้านการแต่ง
กายของพนักงาน เป็นต้น 

2. การวิจัยคร้ังน้ีส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบถามภายใต้การท าวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
ค าตอบที่ได้จากการวิจัยจึงอาจไม่ลึกเพียงพอ หากการ
ท าวิจัยในคร้ังต่อไปผู้วิจัยสามารถด าเนินการท าวิจัยแบบ
เชิงคุณภาพด้วยก็จะท าให้ค าตอบที่ได้จากการท าวิจัยมี
ความลึกซ้ึงมากขึ้น             

3. เน่ืองจากในปัจจุบันพื้นที่สามจังหวัด EEC 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง มี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองท าให้มีนักลงทุนและแรงงาน
ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย เช่น จีน 
อเมริกา ยุโรป อินเดีย และประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปจึงควรมี
การศึกษาความพึงพอใจของคนต่างชาติด้วยในการมาใช้
บริการ ซ่ึงอาจใช้ตัวแปรและขอบเขตเน้ือหาที่แตกต่าง
กันไปจากงานวิจัยน้ี เช่นอาจระบุลงไปถึงช่องการการ
ติดต่อ ความสะดวกในการเดินทาง ทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของพนักงานขาย ตลอดจนความ
หลากหลายของสินค้าและบริการต่าง  ๆ ตามความ
เหมาะสมของคนประเทศน้ัน ๆ 

โดยภาพรวมหลังจากที่ได้ท าการสรุปผลวิจัยใน
งานคร้ังน้ีผู้วิจัยพบว่ามีปัจจัยทางการตลาดหลายปัจจัย
เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่
ห้างสรรพสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นข้อสรุปที่พนักงาน
ขายของห้างสรรพสินค้าควรได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการสื่อสารให้เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงผลสรุปของ
งานวิจัยน้ีก็จะสามารถส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณ
สถานศึกษา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้แบบสังเกตการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาด้วยเคร่ืองมือแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่พบค าสะกดผิดในร้านอาหารประเภททั่วไปและริมบาทวิถี โดยพบค าสะกดผิด
ทั้งสิ้น 49 ค า นับเป็นจ านวนคร้ังรวมทั้งสิ้น 175 ค า ค าที่พบมากคร้ังที่สุดคือ ผัดกะเพรา รองลงมาคือ ผัดไทยและ  
ซุบหน่อไม้ ส่วนสาเหตุหลักที่ท าให้เขียนสะกดไม่ถูกต้องคือใช้แนวเทียบผิดและเป็นค าภาษาต่างประเทศ 
 การแก้ไขปัญหาพบว่าปัญหาการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องส่วนใหญ่อยู่ที่ร้านอาหารบริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โดยพบค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งสิ้น 
175 ค า ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 129 ค า คิดเป็นร้อยละ 73.71 ซ่ึงถือว่าสัมฤทธิ์ผลตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้คือร้านอาหาร
ดังกล่าวได้แก้ไขค าสะกดไม่ถูกต้องให้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70  
   
ค าส าคัญ  การเขียนสะกดค า ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to investigate the misspelling of Thai words found at 
the restaurants near the educational institutes in Sam Chuk District, Suphanburi Province, and 2) to 
solve the misspelling of Thai words found at the restaurants near the educational institutes in Sam 
Chuk District, Suphanburi Province. The research instrument was observation form of word-spelled 
writing. The data analysis by descriptive statistics was frequency and percentage. 
 The result showed that the most frequently misspelled words were 49 misspelled word 
forms lexical items with 175 times. The problem words were fried rice with basil (Pad-Ka-Prao), 
followed by Thai-style stir-fried noodles (Pad-Thai) and Thai-Esan spicy salad of shredded bamboo 
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shoots (Soup-Nor-Mai). The causes of misspelling were form spelling guidelines overgeneralization of 
loanwords.   
 The most of the problem words were at the food stalls and carts around Rajamangala 
University of Technology Suvarnabumi and Samchuk Ratanapokaram school in Suphanburi. The 
problem words that were resolved were 129 out of 175, calculated as 73.71 percent. The result was 
higher than 70 percent as the criterion. 
 
Keywords  spelling, restaurants around educational institutes 

 

บทน า 
  ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือหลักในการสื่อสารของ
คนในชาติไทย เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติอย่างหน่ึงซ่ึง
แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างชัดเจน การใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนในการใช้ภาษา ผู้ใช้ภาษาควรค านึงถึง
หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย ถึงแม้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
ยังไม่ตาย เป็นเร่ืองปกติท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง แต่ถ้า
ผู้ใช้ภาษาไม่ค านึงถึงหลักเกณฑ์และความถูกต้องก็จะท า
ให้เกิดความสับสนและอัตลักษณ์ของภาษาไทยก็จะ 
ค่อย ๆ เลือนจางไป  
  ปัญหาการใช้ภาษาไทยเป็นปัญหาหน่ึงที่
รัฐบาลให้ความสนใจโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) (2559) โดยในส่วนที่ 1 : เหตุผลความจ าเป็นใน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้กล่าวถึงปัญหาการ
ใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมของคนในชาติ ซ่ึงเป็นสิ่งหน่ึง
ที่แสดงถึงความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมของไทย 
  ในปัจจุบันน้ันมีหลากประเด็นที่แสดงถึงการใช้
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง เช่น การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 
การใช้ค าไม่ตรงความหมาย การใช้ค าก ากวม การใช้ค า
ฟุ่มเฟือย การใช้ค าทับศัพท์โดยไม่จ าเป็น การใช้ส านวน
ต่างประเทศ การใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง การใช้ค าซ้ า
บริเวณใกล้เคียง (ไม่หลากค า) การใช้ภาษาผิดระดับ 
เป็นต้น ซ่ึงปัญหาที่เด่นชัดและตรวจสอบได้สะดวกที่สุด
คือปัญหาการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง โดยสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั นที เ ม่ื อ เที ยบ กับค าที่ ถู กต้ อ ง ใน
พจนานุกรมไทย ซ่ึงการเขียนสะกดค าหมายถึงการน า

อักษร ทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเคร่ืองหมาย
ต่าง ๆ มาร้อยเรียงให้เป็นค าท่ีมีความหมายได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซ่ึงถ้าเป็นค าภาษาไทยน้ัน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากพจนานุกรมฉบับ
ร า ช บั ณฑิ ต ย ส ถ าน  ฉ บั บ ปั จ จุ บั น  ( พ . ศ . 2556)  
(สุธา ขวัญพุฒ, 2550.  สมลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2550 
และกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
  การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องและเผยแพร่ออก
สื่อสาธารณะท าให้ผู้พบเห็นที่ไม่ได้ตรวจสอบ จะจดจ า
และน าไปใช้ ซ่ึงสื่อสาธารณะคือสื่อที่ประชาชนเข้าถึง
ง่ายและเป็นที่ติดตาของผู้พบเห็น เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ส าคัญ โดยเฉพาะป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
ร้านอาหารที่ไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองความถูกผิดของรายการ
อาหาร จึงท าให้ลูกค้าที่ไม่ได้ตรวจสอบค าถูกผิดจดจ า
และน าไปใช้  
  ร้ านอาหารบริ เวณสถานศึกษาควรเป็ น
แบบอย่างในการใช้ภาษาด้านการเขียนสะกดค าให้
ถูกต้อง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ถ้า
หากมีค าผิดในร้านอาหารหรือรายการอาหาร นักเรียน 
นักศึกษาก็จะจ าและน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และถือเป็น
การแพร่กระจายค าผิดได้รวดเร็วและคงทน เพราะสถาน
การศึกษาคือแหล่งความรู้อันทรงคุณค่าและเป็นสถานที่
ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนภายนอกทางด้าน
วิชาการมากกว่าหน่วยงานอ่ืน  
  จากการลงพื้นที่ ส ารวจข้อมูลของผู้ วิ จั ย
โดยสังเขป ณ ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษาในอ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบการเขียนสะกดค าผิดใน
ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษาหลายแห่ง เช่นค าว่า  



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 25

ผัดกระเพรา ผัดไท ก๋วยจั๊บ หมูกะทะ หอยจ๊อ ปลา
กระพง ซุปหน่อไม้ ไอศครีม น้ าแข็งใส พแนงหมู แซบ 
หมูหยอง ช็อคโกแล็ต สตอเบอร่ี  เป็นต้น ซ่ึงค าเหล่าน้ี
เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ควรได้รับการแก้ไข  
  ฉะน้ันผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขปัญหาการเขียน
สะกดค าในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษาในเขตอ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและ
เป็นปัญหาทางด้านการสื่อสารที่ส่ งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมของชาติ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้
เข้าใช้บริการในร้านอาหารเหล่าน้ีในชุมชนได้ซึมซับค าที่
เขียนได้ถูกต้อง เพื่อจะใช้ในการเขียนของตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษา
ปัญหาการเขี ยนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องใน
ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุ รี 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษาค ร้ัง น้ี เป็นการวิจัย เชิ งส ารวจ 
(Survey research) และเชิงทดลอง (Experimental 
research) ซ่ึงมีขอบเขตของการศึกษาคือค าภาษาไทย
ในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา (ในสถานศึกษาและ
รอบอาณาเขตสถานศึกษาไม่เกิน 500 เมตร) อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีรายละเอียดของ
กระบวนการศึกษาดังต่อไปน้ี 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    2. ศึกษาปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยด้วย
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยจ าแนกประเภทร้านอาหาร
ตามเกณฑ์ของวนิดา สิงห์จาวลา (2554) ดังต่อไปน้ี 
        2.1 ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining) เป็น
ร้านที่มีการออกแบบตกแต่งอย่างประณีต สวยงาม ใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู มีการบริการระดับ 
5 ดาว 
      2.2 ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) 
เป็นร้านที่ มี การออกแบบตกแต่งแบบพอสมควรเน้น

บรรยากาศแบบสบาย ๆ เป็นกันเองราคาอาหารระดับ 
ปานกลางพนักงานบริการแบบเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตอง 
      2.3 ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining) เป็นร้านที่
มีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความ
ทันสมัย เน้นบริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจ ากัด 
และสามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริมาณมาก 
      2.4 ร้านริมบาทวิถี (Kiosk) เป็นร้านที่มีการ
ออกแบบตกแต่งแบบง่าย ๆ  เน้นอาหาร จานเดียว สามารถ
ปรุง ได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของ
ร้านเป็นพ่อครัวเอง 
                 ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษาจึงหมายถึง 
สถานที่ประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารส าเร็จ และจ าหน่าย
ให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที ซ่ึงตั้งอยู่ในและบริเวณรอบ
สถานศึกษา โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือนักเรียนนักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา 
     3. ลงพื้นทีร่วบรวมข้อมูลตามขอบเขตของการวิจัย 
โดยใช้แบบสังเกตการณ์เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 

4. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกตการเขียนสะกดค าไม่
ถูกต้องโดยใช้หลักเกณฑ์การเขียนสะกดค าภาษาไทย 
และใช้ พจนานุกรมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน 2554 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) เป็นแนวเทียบ หากค าใดเขียน
สะกดค าไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และพจนานุกรมดังกล่าว  
ถือว่าค าน้ันสะกดไม่ถูกต้อง 

ภาพที ่1 การเก็บข้อมูลการเขยีนสะกดค าไม่ถูกต้อง  
ณ ร้านขา้วแกงป้าแจ ้บริเวณมหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
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ภาพที ่2 การเก็บข้อมูลการเขยีนสะกดค าไม่ถูกต้อง  
ณ ร้านกาแฟโบราณเจข๊่อย บริเวณโรงเรียนวัดบางขวาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 การเก็บข้อมูลการเขยีนสะกดค าไม่ถูกต้อง  

ณ อาหารตามส่ัง บริเวณโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 

     5. สร้างเคร่ืองมือการแก้ไขปัญหาเขียนสะกดค า
ภาษาไทยในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษาและสถานศึกษา
ในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. ให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่จะใช้
แก้ปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยในร้านอาหารบริเวณ
สถานศึกษาและสถานศึกษาในอ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี 
     7. ใช้เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาโดยการเผยแพร่
ให้ กับร้านอาหารบริเวณสถานศึกษาและสถานศึกษา  
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พร้อมบอกถึงปัญหา อธิบายถึง
ความส าคัญของการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง และก าหนด
ระยะเวลาในการแก้ไขไม่เกิน 1 เดือน 
     8. ประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้วยการลงพื้นที่โดย
ใช้แบบสังเกตการเขียนสะกดค าในร้านอาหารบริเวณ
สถานศึกษา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
     9. สรุปผล อภิ ปรายผลการวิ จั ย และให้
ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน 
  การศึกษาและแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค า
ไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลได้ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยดังน้ี 
  1. ปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่
ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
จากการศึกษาปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่
ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสรุปผลโดยจ าแนกประเด็นเป็น 
3 ประเด็นและน าเสนอในรูปแบบตารางดังน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา 

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี แต่ละประเภทที่
เขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้อง 

จากตารางที่  1 พบว่า ร้านอาหารบริเวณ
สถานศึกษา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เขียน
สะกดค าไม่ถูกต้อง มีมากที่สุดคือร้านอาหารทั่วไป (Fast 
Dining) มีทั้งสิ้น 54 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 54.00 โดยพบ
ค าสะกดผิด 101 ค า คิดเป็นร้อยละ 57.71 รองลงมาคือ
ร้านอาหารริมบาทวิถี (Kiosk) มีทั้งสิ้น 34 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 34.00 โดยพบค าสะกดผิด 47 ค า คิดเป็น 
ร้อยละ 26.87 ของค าสะกดผิดทั้งหมด และอันดับ 3 คือ
ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) มีทั้งสิ้น 12 
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 12.00 โดยพบค าสะกดผิด 27 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 15.42 ของค าสะกดผิดทั้งหมด ส่วน
ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining) ไม่พบในบริเวณ
สถานศึกษา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเภทของ
ร้านอาหาร 

จ านวน
ร้านอาหาร 

ร้อยละ จ านวน
ค าผดิ 

ร้อยละ 

1. ระดับหรู 
(Fine Dining) 

0 0.00 0 0.00 

2. ระดับกลาง 
(Casual 
Dining) 

12 12.00 27 15.42 

3. อาหารทั่วไป 
(Fast Dining) 

54 54.00 101 57.71 

4. ริมบาทวิถี 
(Kiosk) 

34 34.00 47 26.87 

รวม 100 100 175 100 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนค าภาษาไทยที่สะกดไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอสามชุก จังหวัด  
สุพรรณบุรี 

ค าภาษาไทยที่สะกดไมถู่กต้อง ค าที่สะกดถกูต้อง สาเหตุที่สะกดค าไม่ถูกต้อง จ านวน ร้อยละ 
1. ผดัฉ่าปลากระพง ปลากะพง ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 
2. ผดัคื่นช่ายหมูสบั ขึ้นฉ่าย ออกเสียงผดิ 1 0.57 
3. พแนงไก่ พะแนง ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 
4. หมูกะทะ/หอยกะทะ กระทะ ใช้แนวเทียบผิด 2 1.14 
5. บุฟเฟต่ ์ บุฟเฟต์/บุ๊ฟเฟต่ ์ ค าภาษาต่างประเทศ 3 1.72 
6. ซีฟู๊ด ซีฟูด/ซีฟู้ด ค าภาษาต่างประเทศ 1 0.57 
7. ผดัซีอ้ิว/ปลาน่ึงซีอ้ิว ซีอ๊ิว เทียบเสียงวรรณยุกต์ผดิ 5 2.86 
8. สตอเบอร่ี สตรอว์เบอร์รี ค าภาษาต่างประเทศ 8 4.58 
9. ผดักระเพราะ/ผัดกระเพา ผัดกะเพรา ใช้แนวเทียบผิด 56 32 
10. ข้าวผดักุ้ว ข้าวผัดกุ้ง เลินเล่อ 1 0.57 
11. สุก้ียาก้ี สุกียาก้ี ค าภาษาต่างประเทศ 2 1.14 
12. ผดัไท ผัดไทย เข้าใจความหมายผดิ 10 5.71 
13. ลาดหน้า ราดหน้า เข้าใจความหมายผดิ 3 1.72 
14. ซุปหน่อไม้ ซุบหน่อไม้ เข้าใจความหมายผดิ 10 5.71 
15. น้ ายากระทิ/ลอดช่องน้ ากระท ิ กะท ิ ใช้แนวเทียบผิด 3 1.72 
16. ข้าวย าไก่แซบ/ต้มแซบ แซ่บ ยึดการสะกดแบบเดิม 2 1.14 
17. น้ าแขง็ใส น้ าแข็งไส เข้าใจความหมายผดิ 4 2.29 
18. สเต็ก สเต๊ก ค าภาษาต่างประเทศ 5 2.86 
19. สปัปะรด/สบัปะรส/สัปรด สับปะรด ใช้แนวเทียบผิด 3 1.72 
20. เฟรนฟราย เฟรนช์ฟรายส ์ ค าภาษาต่างประเทศ 4 2.29 
21. ก๋วยจั๊บ กวยจั๊บ ออกเสียงผดิ 3 1.72 
22. ต้มใส้เน้ือ/ใส้กรอก/                
ใส้กรอกอีสาน 

ไส้  ใช้แนวเทียบผิด 3 1.72 

23. กระหล่ าปลีทอดน้ าปลา กะหล่ าปล ี ใช้แนวเทียบผิด 2 1.14 
24. น้ าแครอท แคร์รอต ค าภาษาต่างประเทศ 1 0.57 
25. น้ าโค๊กปั่น โค้ก เทียบเสียงวรรณยุกต์ผดิ 1 0.57 
26. พั๊นซ์แดง พันช์/พั้นช์ ค าภาษาต่างประเทศ 1 0.57 
27. ช็อคโกแลต/ช็อคโกแลต็ ช็อกโกแลต/

ช็อกโกเลต 
ค าภาษาต่างประเทศ 7 4.00 

28. แซนวิช แซนด์วิช ค าภาษาต่างประเทศ 2 1.14 
29. ปลาเค้าทอดน้ าปลา ปลาค้าว ออกเสียงผดิ 1 0.57 
30. ไอศครีม ไอศกรีม ค าภาษาต่างประเทศ 7 4.00 
31. ปผูัดผงกระหรี่/ทะเลผดัผง
กระหรี ่

ผงกะหรี ่ ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 

32. แกงมัสหมั่นไก่ มัสม่ัน ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 
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ค าภาษาไทยที่สะกดไม่ถูกต้อง ค าที่สะกดถกูต้อง สาเหตุที่สะกดค าไม่ถูกต้อง จ านวน ร้อยละ 
33. น้ าดอกอัญชญั-มะนาว อัญชัน ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 
34. วนิลา วานิลลา ค าภาษาต่างประเทศ 1 0.57 
35. ทอดมันปลากลาย ปลากราย เข้าใจความหมายผดิ 1 0.57 
36. ข้าวเหนียวมูลน้ ากะทิ/ขา้ว
เหนียวมูลทเุรียน 

ข้าวเหนียวมูน เข้าใจความหมายผดิ 2 1.14 

37. ตับหวน ตับหวาน เลินเล่อ 1 0.57 
38. หมูกะเทยีม หมูกระเทียม ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 
39. ขนมปังพริกเผาหมูหยอง หมูหย็อง ไม่ทราบความหมายของค า 3 1.72 
40. ต้มจืดวุ่นเส้น วุ้นเส้น เทียบเสียงวรรณยุกต์ผดิ 1 0.57 
41. แกงจดืเต้าหู่ไข ่ เต้าหู ้ เทียบเสียงวรรณยุกต์ผดิ 1 0.57 
42. เค๊กนมสด เค้ก เทียบเสียงวรรณยุกต์ผดิ 1 0.57 
43. สปาเก็ตตี ้ สปาเกตต ี ค าภาษาต่างประเทศ 1 0.57 
44. ผดักะเฉดหมูกรอบ กระเฉด ใช้แนวเทียบผิด 1 0.57 
45. ย าขมนจีน ย าขนมจีน เลินเล่อ 1 0.57 
46. หอยจ๊อทอด ฮ่อยจ๊อทอด เข้าใจความหมายผดิ 1 0.57 
47. ส้มต าป+ูปาร้า ปลาร้า เลินเล่อ 1 0.57 
48. เย็นตาโพ เย็นตาโฟ เลินเล่อ 1 0.57 
49. เฉ๋าก๊วย เฉาก๊วย เลินเล่อ 1 0.57 

รวม 175 100 
 
         จากตารางที่ 2 พบค าภาษาไทยที่สะกดไม่ถูกตอ้ง
ใ น ร้ า น อ า ห า ร บ ริ เ ว ณ ส ถ า น ศึ ก ษ า  อ า เ ภ อ                              
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสิ้น 49 ค า รวมจ านวนที่
พบ 175 คร้ัง โดยพบค าภาษาไทยที่สะกดไม่ถูกต้องมาก
ที่สุดได้แก่ค าว่ากะเพรา 56 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32 
รองลงมาได้แก่ค าว่า ผัดไทยและซุบหน่อไม้ ค าละ 10 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 5.71 อันดับ 3 ได้แก่ค าว่า สตรอว์
เบอร์รี 8 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.58 อันดับ 4 ได้แก่ค าว่า 
ช็อกโกแลต/ช็อกโกเลตและไอศกรีม ค าละ 7 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 4.00 อันดับ 5 ได้แก่ค าว่า ซีอ๊ิวและสเต๊ก 
ค าละ 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.86 อันดับ 6 ได้แก่ค าว่า 

น้ าแข็งไสและเฟรนช์ฟรายส์ ค าละ 4 คร้ัง อันดับ 7 
ได้แก่ค าว่า บุฟเฟต์/บุ๊ฟเฟ่ต์ ราดหน้า กะทิ สับปะรด 
กวยจั๊บ ไส้ และหมูหย็อง ค าละ 3 คร้ัง อันดับ 8 ได้แก่
ค าว่า กระทะ สุกียาก้ี แซ่บ กะหล่ าปลี แซนด์วิช และ
ข้าวเหนียวมูน ค าละ 2 คร้ัง และอันดับสุดท้ายได้แก่ค า
ว่า ปลากะพง ขึ้นฉ่าย พะแนง ซีฟูด/ซีฟู้ด ข้าวผัดกุ้ง 
แคร์รอต โค้ก พันช์/พั้นช์ ปลาค้าว ผงกะหร่ี มัสม่ัน 
อัญชัน วานิลลา ปลากราย ตับหวาน หมูกระเทียม วุ้น
เส้น เต้าหู้ เค้ก สปาเกตตี กระเฉด ย าขนมจีน ฮ่อยจ๊อ
ทอด ปลาร้า เย็นตาโฟ และเฉาก๊วย ค าละ 1 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 0.57   
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ตารางที่ 3 แสดงสาเหตุที่ท าให้เกิดการสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สาเหตุที่สะกดค าไม่ถูกต้อง จ านวนค าผิด ร้อยละ 
1. ใช้แนวเทียบผิด 13 26.53 
2. ออกเสียงผดิ 3 6.12 
3. ค าภาษาต่างประเทศ 13 26.53 
4. เทยีบเสียงวรรณยุกต์ผิด 5 10.20 
5. เลินเล่อ 6 12.25 
6. ยดึการสะกดแบบเดิม 1 2.04 
7. เขา้ใจความหมายของค าผดิ 7 14.29  
8. ไม่ทราบความหมายของค า 1 2.04 

รวม 49 100 

จากตารางที่ 3 พบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดการ
สะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณ
สถานศึกษา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีมากที่สุดคือใช้แนว
เทียบผิดและเป็นการทับศัพท์ค าภาษาต่างประเทศ โดย
พบทั้งสิ้น 13 ค า คิดเป็นร้อยละ 26.53 รองลงมาคือ
เข้าใจความหมายของค าผิด 7 ค า คิดเป็นร้อยละ 14.29 
อันดับ 3 คือ เลินเล่อ 6 ค า คิดเป็นร้อยละ 12.25 อันดับ 
4 คือ เทียบเสียงวรรณยุกต์ผิด 5 ค า คิดเป็นร้อยละ 
10.20 อันดับ 5 คือ ออกเสียงผิด 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 
6.12 และอันดับสุดท้ายได้แก่ยึดการสะกดค าแบบเดิม
และไม่ทราบความหมายของค า 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 
2.04 

จากผลการศึกษาปัญหาการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ
เพื่อใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นเคร่ืองมือในลักษณะ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่บ่งบอกถึงค าที่สะกดไม่ถูกต้อง 
ต้องแก้ไขด้วยการสะกดอย่างไรจึงจะถูกต้อง และที่
สะกดไม่ถูกต้องน้ันมีสาเหตุจากอะไร โดยเคร่ืองมือ
ดังกล่าวมีลักษณะดังน้ี 

2. การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทย
ไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีจากการใช้เคร่ืองมือแก้ไข
ปัญหาการเขี ยนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องใน

ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

ภาพที่ 4 เคร่ืองมือแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  

อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี หน้าที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เคร่ืองมือแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  

อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี หน้าที่ 2 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ร้านอาหาร 
บริเวณสถานศึกษา 

จ านวน 
ค าผิด 

ร้อยละของ 
ค าผิด 

ทั้งหมด  

จ านวน 
ค าที่แกไ้ข 

ร้อยละของ
ค าผิด
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ของการแกไ้ข 

1. มทร. สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 66 37.71 47 26.86 71.21 
2. รร. สามชุกรัตนโภคาราม 28 16 25 14.29 89.29 
3. รร. วดับางขวาก 5 2.86 4 2.29 80.00 
4. รร. วดัสามชุก 2 1.14 2 1.14 100.00 
5. รร. อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 5 2.86 3 1.71 60.00 
6. รร. ศรีรัตน์วิทยา 5 2.86 4 2.29 80.00 
7. รร. วัดใหมส่ระพลอย 7 4 3 1.71 42.86 
8. รร. วัดหนองสังข์ทอง 3 1.71 3 1.71 100.00 
9. รร. วัดหนองสะเดา 2 1.14 2 1.14 100.00 
10. รร. วัดหนองโรง 0 0 0 0.00 0.00 
11. รร. วดัหนองไผ่ 5 2.86 5 2.86 100.00 
12. รร. วัดหนองผักนาก 3 1.71 3 1.71 100.00 
13. รร. วดัสุวรรณตะไล 0 0.00 0 0.00 0.00 
14. รร. วดัวงัหิน 5 2.86 1 0.57 20.00 
15. รร. วัดวงัหวา้ 4 2.29 4 2.29 100.00 
16. รร. วัดวงัจิก 4 2.29 3 1.71 75.00 
17. รร. วดัลาดสงิห ์ 0 0 0 0.00 0.00 
18. รร. วดัโปง่แดง 4 2.29 4 2.29 100.00 
19. รร. วดับ้านสระ 5 2.86 4 2.29 80.00 
20. รร. วดับ้านทงึ 1 0.57 1 0.57 100.00 
21. รร. วดันางพิมพ ์ 2 1.14 2 1.14 100.00 
22. รร. วดัโคกหม้อ 0 0.00 0 0.00 0.00 
23. รร. วดัคลองขอม 4 2.29 3 1.71 75.00 
25. รร. บ้านหนองบัวทอง 0 0.00 0 0.00 0.00 
26. รร. บ้านทุ่งใหญ ่ 7 4.00 1 0.57 14.29 
27. รร. บรรหารแจ่มใสวิทยา 6  8 4.57 5 2.86 62.50 

รวม 175 100 129 73.71 73.71 
 

จากตารางที่ 4 พบค าสะกดไม่ถูกต้องในร้านอาหาร
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรีมากที่สุด โดยพบค าสะกดไม่ถูกต้อง 66 
ค า คิดเป็นร้อยละ 37.71 ของค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งหมด 

และได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 47 ค า คิดเป็นร้อยละ 
26.86 ของค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งหมด ซ่ึงค่าร้อยละของ
การแก้ไขเท่ากับ 71.21 รองลงมาคือร้านอาหารบริเวณ
สามชุกรัตนโภคารามโดยพบค าสะกดไม่ถูกต้อง 19 ค า 
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ภาพที่ 6 หนังสือรับรองการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุพรรณบุรี เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 หนังสือรับรองการน างานวิจัยไปใชป้ระโยชน์  
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งหมด 
และได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 25 ค า คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 
14.29 ของค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งหมด ซ่ึงค่าร้อยละของ
การแก้ไขเท่ากับ 89.29 ผลการแก้ไขปัญหาการเขียน
สะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหาร บริเวณ
สถานศึกษา  อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม

คือ พบค าสะกดไม่สะกดถูกต้องทั้งสิ้น 175 ค า ได้รับ
การแก้ไข 129 ค า คิดเป็นร้อยละ 73.71 ของค าสะกด
ไม่ถูกต้องทั้งหมด 
 
การน าไปใช้ประโยชน์  
  ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือการ
แก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องใน
ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา  อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในร้านอาหาร
บริเวณสถานศึกษา  อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีได้
จริงและมีประสิทธิภาพ และนอกจากน้ันผู้วิจัยยังน า
เคร่ืองมือและผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์กับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี 
เขต 3 เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ใน 
เชิงนโยบายด้านงานวิชาการอันเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่
ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
      การเขียนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องส่วน
ใหญ่พบในร้านอาหารทั่วไปคือเป็นร้านที่มีการออกแบบ
ตกแต่งแบบเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย 
เน้นบริการอาหารจานด่วน มีรายการอาหารจ ากัด และ
สามารถหมุนเวียนลูกค้าได้ในปริมาณมาก รองลงมาคือ
ร้านอาหารริมบาทวิถีเป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่ง
แบบง่าย ๆ เน้นอาหาร จานเดียว สามารถปรุง ได้ง่าย
และรวดเร็ว โดยเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีเจ้าของร้านเป็น
พ่อครัวเอง โดยผู้วิจัยพบร้านอาหารลักษณะน้ีในรูปแบบ
รถเข็น รถพ่วงข้าง และการตั้งโต๊ะขายชั่วคราวเป็นส่วน
ใหญ่ เหตุเพราะว่า ร้านอาหารประเภทดังกล่าว ไม่ได้
เน้นตกแต่งให้สวยงามหรูหรา ไม่ประณีต รอบคอบ  
ต่อรายละเอียด เน้นน าเสนอสินค้าเป็นหลัก ฉะน้ันจึง
ไม่ได้ ให้ความส าคัญกับการเขียนสะกดค ามากนัก  
จึงไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสะกดได้ถูกต้องหรือไม่  



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 1 January -  June  202032

      ส าหรับค าภาษาไทยที่สะกดไม่ถูกต้องทีพ่บ
ใ น ร้ า น อ า ห า ร  บ ริ เ ว ณ ส ถ า น ศึ ก ษ า  อ า เ ภ อ                    
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบท้ังสิ้น 49 ค า รวมจ านวน
ที่พบ 175 คร้ัง โดยพบค าว่า “กระเพรา” มากที่สุด ซ่ึง
สอดคล้องกับการจัดอันดับของทีมงานท็อปเทนไทยแลน 
(Topten Thailand, 2556 : ออนไลน์) ที่จัดอันดับให้ค า
ว่ากะเพราเป็นค าที่คนไทยเขียนผิดเป็นอันดับ 1 โดยที่
ถู กต้ อ ง ต้ อ งสะกดว่ า  “กะเพรา” เ หตุ เ พราะใช ้
แนวเทียบผิด อีกประการหน่ึงเกิดจากการเข้าใจตามสื่อ
ต่าง ๆ ว่าถูกต้องจึงยึดเป็นแบบอย่าง เช่น สื่อออนไลน์ 
สื่ อสาธารณะทั่ วไปที่ เ ขียนค า น้ีผิดจนชินตา  โดย
สอดคล้องกับแนวคิดของวิ รัลพัชร ศรีจันทร์และ 
จอมขวัญ สุทธินนท์ (มปป. : ออนไลน์) โดยกล่าวว่าการ
ใช้ภาษาไทยปัจจุบันมักมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ เน่ืองจาก
สังคมไทยได้ รับอิทธิพลการสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต จึง 
เคยชินกับการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ อีกทั้งผัดกะเพรายังเป็นอาหารจานเดียว 
ยอดนิยมของคนไทย ร้านอาหารที่ขายอาหารจานเดียว
แทบทุกประเภทมักมีผัดกะเพราอยู่ในรายการอาหาร  
จึงเป็นเหตุหน่ึงที่พบค าสะกดไม่ถูกต้องน้ีมากที่สุด  
       ส่วนค าสะกดผิดท่ีพบรองลงมาคือค าว่า 
ผัดไทและซุปหน่อไม้ โดยค าว่า “ผัดไท” สะกดให้
ถูกต้องคือ “ผัดไทย” เหตุที่สะกดผิดเพราะเข้าใจ
ความหมายผิด กล่าวคือไม่ทราบความหมายที่แท้จริง
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่างค าว่า “ไท” และ 
“ไทย”  โดยค าว่า “ไท” หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้
ภาษาไทในการสื่อสาร ส่วน “ไทย” หมายถึง ชนชาติท่ี
อดีตเรียกตนเองว่าสยามอันปรับตามนโยบายของ  
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงในช่วงน้ันวัฒนธรรมอาหาร
จากชาวจีนเข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยว ดังน้ันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
การปกครอง จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงคิดค้น
ก๋วยเตี๋ยวสูตรของไทยขึ้น น่ันคือผัดไทย อันเกิดในช่วง
หลังจากการเปล่ียนช่ือประเทศจากสยามเป็นประเทศ
ไทยแล้ว ฉะน้ันผัดไทย จึงต้องเขียนว่า ผัดไทย ไม่ใช่  
ผัดไท ส่วนอีกค าหน่ึงคือ “ซุปหน่อไม้” ต้องสะกดด้วย บ 
ไม่ใช่ ป เพราะ ซุป หมายถึงอาหารประเภทน้ า มาจาก

ค าภาษาอังกฤษว่า soup แต่ ซุบ ที่สะกดด้วย บ เป็น
ภาษาถิ่นอีสานหมายถึงอาหารจ าพวกย า ฉะน้ันซุบ
หน่อไม้ต้องสะกดด้วย บ เพราะเป็นอาหารประเภทย า  
      ส าหรับสาเหตุที่ท าให้เกิดการเขียนสะกด
ค าภาษาไทยไม่ถูกต้องดังกล่าว ผู้วิจัยพบทั้ งหมด  
8 สาเหตุ ได้แก่ ใช้แนวเทียบผิด ออกเสียงผิด เป็นค า
ภาษาต่างประเทศ เทียบเสียงวรรณยุกต์ผิด เลินเล่อ  
ยึดการสะกดแบบเดิม เข้าใจความหมายของค าผิด และ
ไม่ทราบความหมายของค า โดยค าสะกดไม่ถูกต้องส่วน
ใหญ่มีสาเหตุจากการใช้แนวเทียบผิดและเป็นค า
ภาษาต่างประเทศ โดยการใช้แนวเทียบผิดคือการน าค า
อ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาเป็นแม่แบบในการเขียน 
ซ่ึงบางค าอาจมิได้สะกดตามแม่แบบ เช่น กระเพรา 
(กะเพรา) กะทะ (กระทะ) กะเทียม (กระเทียม) กระพง 
(กะพง) เหล่าน้ีเป็นค าที่มี ประวิสรรชนีย์ในลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน ท าให้ผู้เขียนสับสนและเป็นเหตุหลักที่ท าให้
สะกดผิด ส่วนค าที่เป็นค าภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ที่ ส่วนใหญ่สะกดไม่ถูกต้องเน่ืองจาก
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ช้ ตั ว อั ก ษ ร แ ท น เ สี ย ง ข อ ง
ภาษาต่างประเทศแตกต่างกับของภาษาไทย และบางค า
ยังไม่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ผู้เขียนจึงต้องเขียนสะกด
ค าขึ้นเองและไม่ได้เขียนตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  
จึงเป็นเหตุให้เขียนสะกดคิดไม่ถูกต้อง  
  2. การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดค าภาษาไทย
ไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี   
      จากการศึกษาปัญหาปัญหาการเขียน
สะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณ
สถานศึกษา อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง  
26 แห่ง พบค าสะกดไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุ รีมากที่ สุด เหตุ เพราะเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีนักศึกษาและบุคลากรจ านวนมากกว่า
สถานศึกษาอ่ืน ฉะน้ันร้านอาหารจึงมากกว่าสถานศึกษา
อ่ืนเช่นกัน รองลงมาคือร้านอาหารบริเวณสามชุก 
รัตนโภคาราม ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณตลาดสามชุกเป็นแหล่ง
ชุมชนที่มีร้านอาหารเป็นจ านวนมาก ฉะน้ันจึงพบ
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ค าสะกดผิดเป็นอันดับต้น ๆ  ส่วนสถานศึกษาแห่งอ่ืน ๆ  
ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนที่ชุกชม จึงพบร้านอาหารและ
ค าสะกดผิดไม่มากนัก บางแห่งก็ไม่พบเลย โดยพบ
ค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งสิ้น 175 ค า ได้รับการแก้ไขให้
ถูกต้อง 129 ค า คิดเป็นร้อยละ 73.71 ซ่ึงถือว่าประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดคือ ร้อยละ 70 ที่ได้รับการแก้ไข
จากค าสะกดไม่ถูกต้องทั้งหมด โดยเหตุผลที่ร้านค้าแก้ไข
ค าที่สะกดไม่ถูกต้องดังกล่าวเพราะต้องการเป็นส่วนหน่ึง
ของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างการใช้
ภาษาไทยให้แก่ชุมชน  

     จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้เขียนได้จัดท า
แบบทดสอบการการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องและใช้
ทดสอบกับนักเรียน นักศึกษา ตามขอบเขตของการวิจัย
ดังกล่าว เพื่อติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1.1 ควรเผยแพร่เคร่ืองมือที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการเขี ยนสะกดค าภาษาไทยไม่ถูกต้องใน
ร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา ให้แก่ผู้ประกอบการและ
พนักงานในร้านอาหาร  
      1.2 ควรน าไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านการเขียนสะกดค าภาษาไทยและ
เสริมสร้างทักษะการสังเกตให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
อันเป็นประโยชน์ยิ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป  
      กา รแ ก้ ไขปัญหาการ เ ขี ยนสะกดค า
ภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา ใน
พื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาปริมาณการกระจายของฝุ่นในโรงอิฐมอญ และเพิ่มความเข้าใจของช่างท า
อิฐมอญเก่ียวกับผลกระทบและอันตรายจากฝุ่น เพื่อน าผลการศึกษาไปหาแนวทางจัดพื้นที่การท างานที่ปลอดภัย  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอิฐมอญขนาดเล็ก 64 คน จ านวน 9 แห่ง ในต าบลหนองกินเพล อ าเภอวาริน 
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เก็บตัวอย่างฝุ่นในพื้นที่การท างานทั้งฝุ่นรวม และฝุ่นขนาดเล็ก ตามหลักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม พบว่าฝุ่นรวมในบริเวณปฏิบัติงานไม่เกินมาตรฐานทุกจุด และมีการกระจายลดลงอย่างมีนัยส าคัญตาม
ระยะทางในรัศมี 5 เมตร จากเตาเผาอิฐ ส่วนฝุ่นขนาดเล็กมีค่าเกินมาตรฐาน แต่ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นลดลงในระยะ
ที่ไกลขึ้นจากแหล่งก าเนิดฝุ่น มีการการกระจายตัวอย่างไม่มีนัยส าคัญ ผู้วิจัยได้วัดความเข้าใจของช่างท าอิฐมอญ
เก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น ก่อน และหลังการหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัยจากฝุ่นร่วมกัน 
พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมีข้อสรุปแนวทางการท างานที่ปลอดภยัร่วมกัน คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญควรป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากาก
ผ้าในขณะปฏิบัติงาน หรือหน้ากากกรองฝุ่นขณะปฏิบัติงานในบริเวณเตาเผาอิฐมอญ ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
พนักงานเข้ามาท างานในบริเวณเตาเผาอิฐมอญ เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับสัมผัสฝุ่นในระยะเวลาการท างานที่มากเกินไป 
หากไม่จ าเป็น ไม่ควรน่ังพัก หรือเข้าไปอยู่ในบริเวณเตาเผา ควรช าระล้างร่างกาย และท าความสะอาดเสื้อผ้าหลัง  
เลิกงาน หรือก่อนกลับบ้าน เพื่อลดโอกาสการน าฝุ่นที่ติดตามร่างกาย และเสื้อผ้าไปสู่สิ่งแวดล้อม หรือคนในครอบครัว 
 
ค าส าคัญ  การกระจายของฝุ่น  โรงอิฐมอญ  ช่างท าอิฐมอญ 
 
Abstract 
 The aims of this study were to examine the distribution of dust during the brickwork 
manufacturing process and also to increase the levels of understanding of brick workers about the 
health effects and dangers of dust. The results of the study were used to formulate safety guidelines 
for brick manufacturers. 64 workers, from 9 small brickworks in Nongkinplane subdistrict, 
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Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province, were recruited in this study. Total dust and 
respirable dust were determined in the work area. The results showed that the distribution of total 
dust did not exceed the total dust standard at any of the sampling points and was significantly 
reduced from each point to a distance of 5 meters radius from the brick burning area. However, the 
results of the distribution of respirable dust showed that it exceeded the standard and showed no 
significant reduction by increasing the distance. The understanding of brick workers in relation to the 
dangers and health effects from dust from pre and post tests showed a significant increase after 
they were provided with information educating them about work safety at brickwork plants (p-value 
= 0.03). The conclusions of the safety guidelines were as follows: workers should wear a cloth mask 
in the general area and dust masks while working at the brick burning area; workers should be rotated 
during the brick burning process to reduce their exposure to dust; workers should not be near the 
brick burning area unless absolutely necessary; and, finally, workers should wash their body and 
clean their clothes after exposure to reduce the chance of transferring dust to public environments 
out with the manufacturing plant, or to their family members. 
 
Keywords  distribution of dust, brickwork plants, brick workers 
 
บทน า 
 ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลหนองกินเพล 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบอาชีพ
ท าอิฐมอญแดง โดยมีจ านวนโรงเผาอิฐมอญแดง 
ประมาณ 50 โรงเผา มีการพัฒนารูปแบบการผลิตเป็น
การผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน มีทั้ง
วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ขนาดกลาง ไปจนถึงประกอบ
กิจการโรงงานฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิต 
อิฐมอญน้ัน พบได้ทุกข้ันตอน ตั้งแต่การเตรียมดนิก่อน
เผาอิฐมอญ การขึ้นรูปดิน การตากดิน การเผาอิฐมอญ 
และการจ าหน่ายอิฐมอญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน
การเผาอิฐมอญ (ภาพที่  1) ผู้ปฏิบัติงานจะตั้งอิฐมอญ 
เพื่อเผา โดยจะน าผนังสังกะสี หรืออลูมิเนียมท าเป็น
ก าแพงปิดเตา รอบเตาอิฐมอญด้านบนกองอิฐเปิดโล่งไว้
เพื่อใส่แกลบที่จะเผา เม่ือปิดเตาเผาอิฐมอญแล้ว จะหาบ
แกลบมาเติมให้เต็มเตาเผา และจุดเตาเผา การจุดเตาจะ
จุดไฟรอบเตาเพื่อให้อิฐมอญสุกพร้อมกัน และระหว่าง
เผาต้องคอยเติมแกลบ อย่าให้แกลบหมดก่อนอิฐมอญ
จะสุก และต้องคอยเกลี่ยขี้เถ้าเสมอเพื่อให้มีช่องไฟผ่าน
ไปเผาอิฐมอญตลอด เพราะหากไม่เกล่ียข้ีเถ้าจะท าให้
การเผาอิฐมอญช้าใช้เวลานาน และสิ้นเปลืองแกลบ การ

เผาอิฐมอญจะใช้เวลาในการเผาประมาณ 7-10 วัน  
(พงษ์เจษฎาค้าวัสดุ, 2559) ซ่ึงการเผาในที่โล่ง จะเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศเชิงพื้นที่ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่ ง แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ทั้งน้ีฝุ่นสามารถ
กระจายไปยังบริเวณภายในโรงอิฐมอญเอง และบริเวณ
รอบนอกโรงงาน อาจท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงเกิดความสกปรก เคร่ืองอุปโภคบริโภค
ปนเปื้อนละออง และเกิดการระคายเคือง แสบหรือ 
คันตา คันตามร่างกาย คัดจมูกเกิดการระคายของระบบ
ทางเดินหายใจ หากได้รับสัมผัสฝุ่นละอองลักษณะน้ีเป็น
ระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนาน อาจก่อให้เกิดอาการเร้ือรัง 
คือโรคปอดฝุ่นหิน (Rosen, 1996; Law et al., 2001) 
นอกจากน้ี ยังมีการส ารวจสุขภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่
รอบเตาเผาอิฐมีแนวโน้มท่ีจะเจ็บป่วย จากการได้รับ
มลพิษของ เตาเผาอิฐและความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและมลพิษจาก
เตาเผาอิฐ (Sanjel et al., 2017) อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่
ข องต า บลหนอง กิน เพล  อ า เ ภอ เ มือง  จั ง หวั ด
อุบลราชธานีน้ัน นิตยา ชาค ารุณ และลักษณีย์ บุญขาว 
(2562) ได้ศึกษามลพิษในอากาศ โดยได้ตรวจประเมิน
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ฝุ่นละอองในชุมชนหนองกินเพล รอบนอกโรงงานอิฐ
มอญ พบว่ามีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่หากมี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นในบางพื้นที่หรือบางช่วงเวลาและ
ประกอบกับมีพนักงานหรือชาวบ้านเข้าไปสัมผัสอยู่ใกล้
กับพื้นที่หรือกิจกรรมดังกล่าว อาจจะได้รับผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้  ดัง น้ันโรงงานเผาอิฐมอญแดงควร
ด าเนินการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกัน
เบื้องต้นให้กับคนงานหรือชาวบ้านในชุมชน เพราะส่วน
ใหญ่แล้ว ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือ
ขนาดเล็ก จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือจากเพื่อน
ร่วมงานในเร่ืองของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การท างาน อาจไม่เพียงพอจ าเป็นต้องอาศัยการ
ฝึกอบรมและเรียนรู้อย่างเป็นระบบจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย (จิราภรณ์ 
หลาบค า จินตนา สิริบูรณ์พิพัฆนา และธนาพร ทองสิม, 
2560) ซ่ึงยังไม่มีหน่วยงานใด เข้าไปศึกษาปัญหาเร่ือง
ฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอิฐมอญ ที่ฟุ้งกระจาย
อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน (ภาพที่  2) ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึง
เห็นปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้
ประกอบอาชีพในโรงอิฐมอญ ที่ก าลังเผชิญกับความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ หากไม่มีการควบคุมป้องกันที่เหมาะสม
ขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจากการรับสัมผัสฝุ่นจากการ
เผาอิฐมอญแดงอยู่เป็นประจ า จากการศึกษาก่อนหน้าน้ี
เก่ียวกับสมรรถภาพปอดของช่างท าอิฐมอญ โดยรุจิรา  
สีลารัตน์ และสุทธิดา ทองทรัพย์ (2561) พบว่า ช่างท า
อิฐมอญน้ันจะมีความเสี่ยงท าให้เกิดการเจ็บป่วยต่อ
ระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองในสถานที่ท างานจะ
มีการสัมผัสกับฝุ่นละอองตลอดระยะเวลาการท างาน
และยังไม่มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่
ถูกต้อง ส่งผลให้มีการหายใจเอาฝุ่นละอองในสถานที่
ท างานเข้าสู่ร่างกายซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคจากการ
ท างาน  แม้ว่าผู้ปฏิบัติเลิกท างาน หรือเลิกสัมผัสกับฝุ่น
ไปแล้วก็ยังมีความเสี่ยงของการเกิดโรคได้เม่ือสูงอายุ 
นอกจากน้ียังพบว่า ผู้ปฏิบัติงานไม่เคยได้รับความรู้ใน
การป้องกันตนเองจากฝุ่นขณะปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ด้วย
เหตุน้ียิ่งท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปริมาณการกระจายของ
ฝุ่นในโรงอิฐมอญ และศึกษาความเข้าใจของช่างท า 
อิฐมอญเก่ียวกับผลกระทบและอันตรายจากฝุ่น โดยใช้
หลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และหลักการทาง

สถิติ เพื่อน าผลการศึกษาไปหาแนวทางจัดพื้นที่การ
ท างานที่ปลอดภัยร่วมกับช่างท าอิฐมอญ และเพิ่มความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากฝุ่น เรียนรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่น และ
สามารถปฏิบัติงานในโรงอิฐได้อย่างความปลอดภยัยิง่ขึน้ 
ลดโอกาสในการเกิดโรคในระบบทางเดนิหายใจ หรือโรค
ปอดที่เป็นผลกระทบในระยะยาวของการสัมผัสฝุ่น
ตลอดระยะเวลาการท างาน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional study) โดยแบ่ งวิ ธี การวิจั ยตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง ง านวิ จั ย เป็ น  3  ส่ ว น  ได้ แ ก่   
1) การศึกษาการกระจายของฝุ่นจากกระบวนการท า 
อิฐมอญ 2) การวัดความเข้าใจของช่างท าอิฐมอญ
เก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น และ  
3) การหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัยจากฝุ่นร่วมกับ
ช่างท าอิฐมอญ กลุ่มตัวอย่างที่ คือ ผู้ปฏิบัติงานท าอิฐ 
จ า น วน  6 4  ค น  ใ น โ ร ง ง า น อิฐมอญขนาด เ ล็ ก 
(ผู้ปฏิบัติงานประมาณ 5 - 10 คน) จ านวน 9 แห่ง ใน
ต าบลหนองกินเพล อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ด าเนินการวิจัยและเก็บตัวอย่างในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อ
บรรยายลักษณะข้อมูล สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความ
แตกต่างของค่าคะแนนก่อนและหลังด้วย Paired t-test 
และทดสอบการกระจายของฝุ่นโดยใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอย 

1) การศึกษาการกระจายตัวของฝุ่นจาก
กระบวนการท าอิฐมอญ โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นในพื้นที่การ
ท างาน ทั้งฝุ่นรวม หรือฝุ่นที่สามารถหายใจเข้าไปได้ 
(Total Dust) และฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงและ
สะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) ตามหลัก
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาพที่  3) โดยวิธีเก็บตัวอย่าง
ฝุ่ น รวม ในบรรยากาศ  ( Total Dust) ตาม  NIOSH 
Method No. 0500 (NIOSH, 1994) เก็บตัวอย่างฝุ่น
ขนาดเล็ก (Respirable Dust) ตาม NIOSH Method No. 
0600 (NIOSH, 1998) แบบพื้นที่ ซ่ึงเก็บจุดแรก คือ จุดที่
ก่อมลพิษหลัก 
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ภาพที่  1 ขั้นตอนการเผาอิฐมอญ 
 

 
ภาพที่  2 การปฏบิัตงิานบริเวณทั่วไป 

 

ภาพที ่ 3 การเก็บตัวอยา่งฝุ่นในพื้นที่การท างาน 

 

 

 
ภาพที่  4 การเก็บตัวอยา่งฝุ่นในพื้นที่เผาอิฐ 

 

ภาพที่  5 การอธิบายขั้นตอนการวิจัยแก่ชา่งท าอิฐมอญ 

ภาพที่  6 การวัดความเข้าใจของช่างท าอิฐมอญ 

 

 
 



วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 39

มลพิษหลัก ได้แก่ ข้ันตอนการเผาอิฐมอญ (ภาพที่  4) 
และห่างออกไปทุก 1 เมตร ในรัศมี 5 เมตร หรือ 5 จุด
เก็บตัวอย่าง ตามทิศทางลม โดยเก็บตลอดระยะการ
ท างาน 8 ชั่วโมง โดยใช้พลาสติกไซโคลนอัตราการไหลที่ 
2.2 ลิตรต่อนาที และอลูมินัมไซโคลนอัตราการไหลที่ 
2.5 ลิตรต่อนาที 

2) การวัดความเข้าใจของช่างท าอิฐมอญ
เก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น (ภาพ
ที่  5 และภาพที่  6) โดยใช้แบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายของ
ฝุ่น 25 ข้อและความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบต่อสุขภาพ
ของการสัมผัสฝุ่นจากการท างาน จ านวน 19 ข้อ มีการ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ โดยระดับ 1 
หมายถึง  มีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด และ 5 มี
ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก โดยท าการวัดก่อน และ
หลังการหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัยจาก ฝุ่น
ร่วมกับช่างท าอิฐมอญ เพื่อเปรียบเทียบกัน 

3) การหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัยจาก
ฝุ่นร่วมกับช่างท าอิฐมอญ คณะผู้วิจัยได้ถอดบทเรียน
จากการวัดความเข้าใจของช่างท าอิฐมอญเก่ียวกับ
อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น เพื่อหา
แนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายและ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานที่มีฝุ่น และลงพื้นที่
ให้ข้อมูลผลการตรวจวัดการกระจายของฝุ่น พูดคุยเพื่อ
เสนอแนวทางการท างานท่ีปลอดภัยจากฝุ่นร่วมกันกับ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 การตรวจวัดฝุ่นจากกระบวนการท าอิฐมอญ 
เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านเคร่ืองมือ และเวลาในการเผาอิฐ 
ผู้วิจัยสามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นได้ 5 แห่ง โดยเก็บตัวอยา่ง
ทั้งฝุ่นรวม และฝุ่นขนาดเล็ก โดยเทียบกับค่ามาตรฐาน
ของไทยที่ก าหนดค่าฝุ่นรวมให้ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ผลการเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมพบว่า ทั้ง  
5 โรงอิฐมีปริมาณของฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐาน และมีการ
กระจายลดลงตามระยะทางจากจุดก าเนิดฝุ่น โดยมี
สมการการถดถอยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่ าง  
ปริมาณของฝุ่น (y) และระยะห่างจากเตาเผา (x)  คือ  

y = -1 . 5 5 4 8 x + 7 . 1 7 2 4  ( Coefficient of 
Determination R2 = 0.83) รายละเอียดแสดงในภาพ
ที่  7 ส่วนในภาพที่  8 แสดงการกระจายของฝุ่นขนาด
เล็ก พบว่า ในระยะ 1 เมตรของการตรวจวัดค่าความ
เข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กมีค่าเกินค่ามาตรฐานซ่ึงตรวจ
พบในโรงอิฐที่ 1 และโรงอิฐที่ 3 เพราะว่าทั้งสองโรงเป็น
เตาเผาค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่กว่ามากกว่าโรงอิฐอ่ืนๆ 
และมีปริมาณการเผาแกลบที่มากกว่าด้วย นอกจากน้ียัง
พบว่าการกระจายของฝุ่นขนาดเล็ก ไม่ได้ลดลงตาม
ร ะย ะท า ง จ า กแ ห ล่ ง ก า เ นิ ด อย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ 
( Coefficient of Determination R2  =  0 . 3 5 ) 
เหมือนกับการกระจายของฝุ่นรวม ซ่ึงฝุ่นขนาดเล็ก
สามารถกระจายได้ทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็
ตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กที่ระยะห่าง
จากเตาเผามากกว่า 2 เมตร ก็มีค่าลดลง และไม่เกินค่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญ จ านวน 64 คน ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 37 ปี 
ประสบการณ์การท างานในโรงอิฐมากกว่า 5 ปี โดย
ประกอบอาชีพช่างท าอิฐมอญเป็นหลัก วันละ 8 ชั่วโมง 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยหา่งจากสถานที่ท างาน
มากกว่า 25 กิโลเมตร ไม่มีอาการป่วยเป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจขณะปฏิบัติงาน ระดับความเข้าใจของ
ช่างท าอิฐมอญเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากฝุ่น ก่อนการด าเนินการหาแนวทางการ
ท างานที่ปลอดภัยจากฝุ่นร่วมกับช่างท าอิฐมอญ พบว่า 
ไม่มีพนักงานได้คะแนนในระดับดีมาก ส่วนใหญ่มี
คะแนนความเข้าใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 55.56 ระดับ
พอใช้ ร้อยละ 41.67 และระดับน้อย ร้อยละ 2.78 ข้อ
ค าถามท่ีผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญตอบผิดมากที่สุด คือ 
ความเข้าใจเก่ียวกับขนาดของฝุ่น โดยไม่ทราบว่าฝุ่นใน
โรงอิฐมอญมีทั้งที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น คิดเป็นร้อย
ละ 80.6 ฝุ่นขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
มากกว่าฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ ร้อยละ 66.67 ฝุ่นขนาดเล็ก
สามารถเดินทางเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกกว่าฝุ่น
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 65.89 และความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันตนเองจากฝุ่น โดยไม่ทราบว่าการใช้ผ้าชุบน้ า
สามารถป้องกันฝุ่นได้ดีกว่าผ้าแหง้ คิดเป็นร้อยละ 69.40  
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ภาพที่  7 การกระจายของฝุ่นรวมตามปริมาณความเข้มข้นในอากาศที่จุดเก็บตัวอย่างทัง้ 5 จดุ 

 
ภาพที่  8 การกระจายของฝุ่นขนาดเล็กตามปริมาณความเข้มขน้ในอากาศที่จุดเก็บตัวอยา่งทัง้ 5 จดุ 

 
ตารางที่  1  ระดับความเข้าใจอันตรายเก่ียวกับฝุ่นก่อนและหลงัหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัย 

ระดับความเข้าใจอันตรายเกี่ยวกับฝุ่น ก่อน หลัง 
ระดับ 5 ดีมาก (21 – 25 คะแนน) 0 100 
ระดับ 4 ด ี(16 – 20 คะแนน) 55.56 0 
ระดับ 3 พอใช้ (11 – 15 คะแนน) 41.67 0 
ระดับ 2 น้อย (6 – 10 คะแนน) 2.78 0 
ระดับ 1 น้อยที่สดุ (0 – 5 คะแนน) 0 0 
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และคิดว่าการใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าขาวม้ามาปิดจมูกสามารถ
ป้องกันฝุ่นได้ดีเท่าหน้ากากกรองฝุ่น ร้อยละ 61.10  

จากผลการศึกษาการกระจายตัวของฝุ่นจาก
กระบวนการท าอิฐมอญ และความเข้าใจของช่างท าอิฐ
มอญเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น 
จึงน ามาสู่แนวทางการท างานที่ปลอดภัย โดยผู้วิจัยได้ให้
ความรู้เก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ฝุ่น โดยเฉพาะความเข้าใจเ ก่ียวกับขนาดของฝุ่น 
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และการป้องกันตนเอง
ขณะปฏิบัติงาน หลังการด าเนินการพูดคุยเพื่อเสนอแนว
ทางการท างานที่ปลอดภัยจากฝุ่นร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงอิฐมอญพบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีคะแนนความเข้าใจ
อยู่ ในระดับดีมากท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และจากการทดสอบทาง
สถิติ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเก่ียวกับอันตราย
และผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นมากข้ึน หลังการ
ด าเนินการการหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัยจากฝุ่น
ร่วมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.03) 
 
การน าไปใช้ 
 ในการลดความเสี่ยงโรคทางเดินระบบทางเดิน
หายใจจากการท างานกับฝุ่นในโรงอิฐน้ัน ผู้วิจัยและ
ผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาแนวทางการท างานที่ปลอดภัย
ร่วมกัน จึงได้ข้อสรุปว่า ผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญควรมี
แนวทางในการป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้า
ในขณะปฏิบัติงานทั่วไป หรือหน้ากากกรองฝุ่นขณะ
ปฏิบัติงานในบริเวณเตาเผาอิฐมอญ ควรมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนพนักงานเข้ามาท างานในบริเวณเตาเผาอิฐ
มอญ เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับสัมผัสฝุ่นในระยะเวลาการ
ท างานที่มากเกินไป หากไม่จ าเป็น ไม่ควรน่ังพัก หรือ
เข้าไปอยู่ในบริเวณเตาเผา ควรช าระล้างร่างกาย และท า
ความสะอาดเสื้อผ้าหลังเลิกงาน หรือก่อนกลับบ้าน เพื่อ
ลดโอกาสการน าฝุ่นที่ติดตามร่างกาย และเสื้อผ้าไปสู่
สิ่งแวดล้อมนอกโรงงาน หรือน าไปสู่คนในครอบครัว 
โรงงานควรมีการควบคุมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานให้เหมาะสม เช่น การปิดก้ันบริเวณ การใช้
ระบบเปียกหรือการปิดคลุม เพื่อลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่
ท างานให้น้อยลง และควรจัดให้มีการฝึกอบรม หรือให้

ความรู้ถึงอันตรายของฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
แนวทางการป้องกันที่ถูกต้อง ให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรง
อิฐมอญ 
 

 

ภาพที่  9 การป้องกันตนเองจากฝุ่นในพื้นที่การท างาน
ทั่วไป 

 

ภาพที่  10 การป้องกันตนเองจากฝุ่นขณะฝุ่นฟุง้กระจาย
จากการเขี่ยขี้เถ้าจากเตาเผา 

อภิปรายผล 
 การกระจายของฝุ่นกับระยะห่างจากเตาเผาอิฐ
มอญ ในโรงงานอิฐมอญ ขนาดเล็ก จ านวน 5 แห่ง ใน
ต าบลหนองกินเพล อ า เภอวารินช าราบ จั งหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นรวมมีค่าไม่
เกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และมีการกระจายลดลง
แปรผันตรงกับระยะทางจากจุดก าเนิดฝุ่น โดยมีสมการ
การถดถอยที่สามารถท านายความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณของฝุ่น และระยะห่างจากเตาเผา ได้  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา มะโร  ศุภิสรา  
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อินธิเดช และกติกา สระมณีอินทร์ (2560) ท่ีได้ศึกษา
การกระจายของฝุ่นข้ าวในโรงสีข้าวชุมชน และ
ผลกระทบในบริเวณปฏิบัติงานและที่พักอาศัย ซ่ึงพบว่า 
ยิ่งจุดที่ตรวจวัดใกล้เคร่ืองสีข้าวมาก หรือแหล่งก าเนิด
ฝุ่นในกระบวนการผลิตมาก ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น
มาก และปริมาณฝุ่นรวมจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญตาม
ระยะทางที่ไกลออกไป  

ผลการเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก พบว่า ในโรง
อิฐที่มีก าลังผลิตขนาดใหญ่ มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ขนาดเล็กในบริเวณเตาเผาอิฐ ระยะรัศมี 1 เมตร เกินค่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ ดังน้ันผู้ปฏิบัติควรสวมใส่หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นขณะที่ต้องท างานเผาอิฐ หรือต้องปฏิบัติงาน
ในบริเวณเตาเผาอิฐ อย่างไรก็ตามปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่นขนาดเล็กที่ระยะห่างจากเตาเผามากกว่า 2 เมตร 
มีค่ าลดลง  และไม่ เ กินค่ ามาตรฐานท่ียอมรับได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา ชาค ารุณ และ ลักษณีย์ 
บุญขาว (2562) ท่ีได้ตรวจประเมินฝุ่นละอองในชุมชน
หนองกินเพล นอกร้ัวโรงอิฐ พบว่ามีค่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทั้งหมด 

ผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญ มีระดับความเข้าใจ
เก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น ก่อน
การด าเนินการหาแนวทางการท างานที่ปลอดภัยจากฝุ่น
ร่วมกัน ส่วนใหญ่มีคะแนนความเข้าใจอยู่ในระดับดี 
(ระดับ 4 จาก 5 ระดับ) ข้อค าถามที่ผู้ปฏิบัติงานใน 
โรงอิฐมอญตอบผิดมากที่สุด คือ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ขนาดของฝุ่น ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และความรู้
เก่ียวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่น โดยสภาพการณ์ก่อน
การศึกษาวิจัย ผู้ปฏิบัติงานรับประทานอาหาร น่ังพัก 
และน าบุตรหลานเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงานท่ีมีการ
กระจายของฝุ่นทั่วบริเวณ โดยจะใช้เสื้อยืดโพกศีรษะ 
พันหน้า หรือผ้าขาวม้าคาดหน้าเพื่อกันฝุ่น (ภาพที่  9 
และ ภาพที่  10) เฉพาะบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงานมองเห็น
ฝุ่น และปฏิบัติคล้ายกันกับหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน
สอดคล้องกับงานของจิราภรณ์ หลาบค า จินตนา สิริ
บูรณ์พิพัฆนา และธนาพร ทองสิม (2560) ที่พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือขนาดเล็ก การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือจากเพื่อนร่วมงานในเร่ือง
ของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการท างาน ซ่ึงอาจ

ไม่เพียงพอ ดังน้ันจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมและ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ
เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ซ่ึงหลังจากที่ผู้วิจัยได้
สะท้อนผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น และสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการท างานที่มีฝุ่นแล้ว พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีคะแนน
ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมากทั้งหมด (ระดับ 5 จาก 5 
ระดับ) 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการวิจัยต่อในอนาคต
เ ก่ียวกับการกระจายของฝุ่น และผลกระทบจาก
อันตรายจากฝุ่นในโรงอิฐมอญ ควรศึกษาเพิ่มเติมการ
ตรวจวัดฝุ่นแบบติดตามส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปริมาณฝุ่น
สะสมตลอดระยะเวลาการท างาน ที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนรับสัมผัส และหาแนวทางป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ในการท า ง านในโ รง อิฐมอญ  และติ ดต ามการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากฝุ่นตาม
แนวทางการท างานที่ปลอดภัยที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 

การจัดการขยะได้ถูกจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงทุกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องเร่งด าเนินการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม บทความน้ีได้น าเสนอรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนโดยเปลี่ยนมุมมองขยะเป็นวัสดุ 
รีไซเคิลด้วยโมเดลนักจัดการขยะ โดยสร้างตัวเชื่อมในการจัดการขยะส่วนสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วย การ
เสริมกระบวนการพัฒนานักจัดการขยะเชิงพาณิชย์ โดยสนันสนุนให้องค์ความรู้ ภาคีเครือข่าย และด้านเงินทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการจัดการขยะของชุมชน ผลการด าเนินงานของนักจัดการขยะสามารถแยกวัสดุรีไซเคิลออกจาก
ขยะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี และ เทศบาลต าบลไม้งาม ของเดือน ตุลาคม 2561 ได้ 1,447.1 และ 
4,195.4 กิโลกรัมตามล าดับ กิจกรรมยังสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง และท างานร่วมกับนักจัดการขยะ 
จิตสาธารณะ ของพื้นที่ซ่ึงจะท าให้เพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนของในการจัดการขยะในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

 
ค าส าคัญ : การจัดการขยะ, นักจัดการขยะ, วสัดุรีไซเคลิ 
 
Abstract 

Solid waste management issue is considered as a national agenda. Local government 
organizations have to implement and show achievement on this particular problem. This article 
propose the model of community waste management, called waste manager, by changing people’s 
perspective of waste to recyclable materials. This model will cover all relevant process starting from 
beginning to end of recyclable materials management. In addition, to enhance capacity of waste 
manager, knowledge skill, network cooperation, and funding support are also provided. Results 
showed that waste manager could show important roles in increasing volume of recyclable 
materials, which covered the area of Yanree subdistrict administrative organization and Maingam 
subdistrict municipality, in October 2018 from 1,447.1 kg to 4,195.4 kg, respectively. This prototype 
model works quite well and can be continued in these two locations. Waste managers not only 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 45



work by himself but also work with local waste volunteers resulted on increasing the potential of 
sustainable development on community waste management. 

 
Keyword :  Solid Waste Management, Waste Manager and Waste Recycling 
 

บทน า 

ปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ทุกพื้นที่ ซ่ึงทุกพื้นที่มีความพยายามที่จะบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุด(พัชญทัฬห์ 
กิณเรศ และ นารถระพี นาคะวัจนะ, 2560 และสุวิน  
ศรีเมือง และภูกิจ ยลชญาวงศ์ , 2563)  แต่ด้วยการ
ท างานในเชิงรุกของหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้มีโครงการ 3R 
ประชารัฐ โดยอาศัยหลักการใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้
ใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 1 ให้ทุกพื้นที่มีการจัดการขยะ 
แต่หลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมุ่งเน้นการจัด
อบรมให้ความรู้ แต่ทั้งน้ียังขาดกระบวนการกระตุ้นให้
เกิดตามต่อเน่ืองจากนโยบายของภาครัฐ ด้วยเหตุน้ีการ
พยายามหากระบวนการหรือวิธีทางให้สามารถจัดการ
ขยะได้ถูกรูปแบบ(อัครพงศ์ อ้ันทอง และคณะ 2558) 
และครบวงจรจึงเกิดขึ้น ภายใต้กลุ่ม CR-Zero waste 
(Panate Manomaivibool และคณะ, 2018) ที่น าเร่ือง
เสวียนมาบริหารจัดการขยะอินทรีย์ การน าระบบ
สารสนเทศเพื่อมาบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์  
D-Toc การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการขยะ(ปเนต 
มโนมัยวิบูลย์และคณะ, 2561) โดยแบ่งชั้นตามระดับ
ประกอบไปด้วย ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และระดับ
ชุมชน เป็น 30 เมนูการจัดขยะ เพื่อให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกลุ่มคนที่สนใจในการบริหารจัดการ
ขยะ สามารถเลือกน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้ อีก
ทั้งยังมีคู่มือส าหรับการบริหารจัดการขยะชุมชน จาก
พื้นที่ต้นแบบที่ได้น าองค์ความรู้ลงไปท างานจริงในพื้นที่ 
ถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่สนใจ สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างสะดวกและปรับกลยุทธให้เหมาะสมกับ
แต่ละพื้นที่ (มงคลกร  ศรีวิชัย และ กนกทิพย์  อโนราช, 
2562) 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจดัการขยะ 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยา่งการจดัการขยะในครัวเรือน 

การเ ร่ิมต้นการจัดการขยะเ ร่ิมตั้ ง แต่ ใน
ครัวเรือน (มงคลกร ศรีวิชัย, 2562) แนะน าให้แยกเป็น
ชนิด ขยะรีไซเคิล เป็นสิ่งที่ยังมีประโยชน์สามารถน าไป
แปรรูปแล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว 
โลหะ กล่องเคร่ืองดื่มแบบ UHT กระป๋อง ซ่ึงมีปริมาณ
ประมาณ หน่ึงในสาม ของขยะทั้งหมด แต่กระบวนการ
แยะขยะโดยจัดประเภทถังขยะตามสีกลับพบว่าไม่
สามารถแก้ปัญหาของการแยกขยะได้อย่างสมบูรณ์  
จึงเป็นที่มาของวิธีการแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ แก้ว, 
กระดาษ, โลหะและพาสติก ดังแสดงในภาพที่  2  
ซ่ึงพบว่าช่วยให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
เพิ่มรายได้จากการแนะน าวิธีการแยกขยะ อาทิ การ
จัดท าแผ่นพับแสดงราคาขยะหรือการรับซ้ือขยะระดับ
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ครัวเรือน ซ่ึงการสร้างความเข้าใจเหล่าน้ีย่อมเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการคิดแยกขยะให้เกิดประสิทธิผล 

บทความน้ี แสดงให้เห็นถึงระบบการจัดการ
ขยะรีไซเคิล เพื่อต่อยอดขยายผลสูค่วามยัง่ยนื โดยธุรกิจ
การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ตัวเชื่อมส าหรับการจัดการ
ขยะชุมชน เป็นธุรกิจที่ มีการให้บริการรับซ้ือขยะ 
ของเก่า กากของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้ เพื่อน าไปท าการคัดแยก และ
ส่งไปขายต่อยังบริษัทที่ท าธุรกิจแปรรูปขยะรีไซเคิล  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทยโดย
ภาพรวม จะพบว่า ในปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ประกอบการที่
ด าเนินธุรกิจรีไซเคิลแบบครบวงจร มีกิจกรรมตั้งแต่การ
รับซ้ือขยะหรือของเก่า การคัดแยกประเภทขยะ  
การย่อยหรือบดขยะ ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ต่าง ๆ  

นอกจากน้ียังมีกลุ่มคนประกอบอาชีพรับซ้ือ
ของเก่า และคนเก็บของเก่า น าเอาขยะมาแยกประเภท
แล้วน ามาขายเปลี่ยนเป็นรายได้ ซ่ึงนอกจากน าไปขาย
แล้วยังน าสิ่งของเหลือใช้ไปเพิ่มมูลค่าด้วยการซ่อมแซม 
ยกตัวอย่างเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  ขายต่อเป็นสินค้า
มือสอง หรืออาจช าแหละวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อแยก
ขายเช่น ทองแดง เหล็ก พลาสติก เป็นต้น ซ่ึงถือว่าเป็น
กลุ่มคนที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน
เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ จึงเรียกบุคคล
กลุ่มน้ีว่า “นักจัดการขยะเชิงพาณิชย์”  

 
วิธีด าเนินงาน 
การด าเนินการจัดการขยะในชุมชน 
นักจัดการขยะเชงิพาณิชย ์ 

เป็นที่ยอมรับแล้วว่าขยะแบ่งเป็นสี่ประเภท
แล้ว จึงมีค าถามที่ เกิดขึ้นว่า จะส่งต่อจากบ้านไปสู่
กระบวนการจัดการอย่างไร คนส่วนมากคิดสิ่งที่ง่ายทีส่ดุ
คือ การน าทุกอย่างใส่ถุงด าเพื่อน าส่งอย่างปลอดภัย 
หัวข้อน้ีจะได้น าเสนอการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมจะ
สามารถช่วยบริหารจัดการขยะให้ถูกวิธีรวมถึงการสร้าง
เป็นธุรกิจ การรับซื้อของเก่าหรือขยะรีไซเคิล โดยท าการ
รับซ้ือขยะพลาสติกมาจากซาเล้งหรือรถรับซื้อขยะตาม
บ้านเรือน คนเก็บขยะ หรือแม้แต่รับซ้ือจากผู้บริโภค

โดยตรง ซ่ึงอาจแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มร้านรับซื้อ
ของเก่าและกลุ่มรถจักรยานสามล้อ (รถซาเล้ง) ซ่ึงเป็น
พ่อค้าคนกลาง 

1. กลุ่มร้านรับซ้ือของเก่า สามารถแบ่งได้  
3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สิ่งที่
จ าเป็นต้องมีในการประกอบธุรกิจของกลุ่มน้ี คือต้องเปดิ
ใจรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนใน
การสังเกต จดจ า แยกแยะ และสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ ได้แก่ 
แหล่งทุนงบประมาณเพื่อที่จะเก็บ หรือกักตุนสินค้า  
ในระหว่างที่รอราคาตลาด อีกทั้ งต้อง มีบุคลากร  
มียานพาหนะ มีรถยนต์ และเคร่ืองมือชั่งวัดน้ าหนัก  
2 – 3 ขนาด และควรเป็นแบบดิจิตอล เพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งและความไม่เที่ยงตรง สถานที่ต้องจัด
ระเบียบหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการเก็บ หรือน าออก และสิ่ง
ส าคัญที่สุดคือรู้จักแหล่ง ซ้ือขายแลกเปลี่ยน และ
ประมาณการราคา  

2. กลุ่มรถจักรยานสามล้อ (รถซาเล้ง) หรือรถ
เร่ ที่เป็นรถรับซ้ือของเก่าในชุมชน น ามาขายให้ร้านรับ
ซ้ือของเก่าอีกต่อหน่ึง รถซาเล้งจะใช้ต้นทุนต่ า ใช้เงินใน
การไปรับซ้ือน้อย โดยอาจจะเป็นรถพ่วงหรือรถสามล้อก็
ได้แต่รถเร่ จะมีต้นทุนมากกว่า สามารถออกไปซ้ือใน
ปริมาณท่ีมาก ซ่ึงกลุ่มซาเล้ง และรถเร่น้ีก่อนที่จะน าของ
มาขายที่ร้านรับซื้อของเก่า จะน าของเก่าไปคัดแยกเพื่อ
เพิ่มปริมาณและมูลค่าก่อน และเวลาไปขายที่ร้านรับซ้ือ
ของเก่า จะได้ราคาในกลุ่มของ ลูกค้าประจ า ซ่ึงมากกว่า
ลูกค้าขาจรทั่วไป ส่วนเหตุผลที่ประกอบอาชีพน้ี เพราะ
มองเห็นช่องทางท าธุรกิจ เป็นการซ้ือขายเงินสด และ
รายได้ชัดเจน สามารถค านวณรายรับหรือก าไรได้ ของที่
ซ้ือมาไม่เน่าเสียแต่ต้องขยัน ในการคัดแยกเพื่อเพ่ิม
มูลค่า เช่น น าสายไฟมาปอกแยกทองแดงออกขายส่วน
เปลือกสายไฟก็ขายได้เช่นกัน 

ข้อจ ากัดของกลุ่มรถจักรยานสามล้อ (รถ 
ซาเล้ง) คือ มักจะไม่ได้ของที่มีมูลค่าในปริมาณมาก
เท่ากับรถรับซ้ือของเก่า และไม่ทราบถึงการคัดแยะขยะ
ในเชิงลึก เช่น การช าแหละอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ันควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริม
ความรู้ด้านน้ีให้กลุ่มรถจักรยานสามล้อ (ซาเล้ง) หรือรถ
รับซื้อของเก่า ส่วนทางร้านรับซื้อของเก่าจะได้ประโยชน์ 
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ภาพที่ 3 ธุรกิจร้านรับซื้อของเก่า 

 
ภาพที่ 4 ธุรกิจรถเร่รับซื้อของเก่า 

   
ภาพที่ 5 การรวมกลุ่มเพื่อจัดการขยะชุมชน 

 
ภาพที่ 6 การท าผ้าปา่ขยะ 

ตามมาด้วยการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เร่ือง
ส าคัญอีกเร่ืองที่ควรเสริมความรู้ การสืบค้นข้อมูลราคา 
การขึ้นลงของเก่าโดยการจัดตั้งกลุ่ม Line ของกลุ่มคน
รับซื้อของเก่า เพื่อแจ้งราคาข้อมูลข่าวสาร จะท าให้กลุ่ม
คนเหล่าน้ีมีข้อมูลในการออกไปรับซื้อเพื่อลดความเสี่ยง
ในการขาดทุน และสามารถก าหนดราคาและคาดคะเน
ผลก าไรได้ 

เน่ืองจากนักจัดการขยะเชิงพาณิชย์พัฒนามา
จากนักจัดการขยะจิตสาธารณะจึงท าให้ สามารถ
สนับสนุนข้อมูล ด้านการจัดการขยะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และช่วยบริหารจัดการโครงการขยะใน
พื้นที่ ที่บริหารจัดการยากเช่นการหาตลาดเพื่อรับซ้ือ
ถุงพลาสติกและกล่องนมเป็นต้น  
นักจัดการขยะจติสาธารณะ 

นักจัดการขยะจิตสาธารณะคือ บุคคลทั่วไป 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา  ที่สนใจด้านการบริหารขยะ โดยพื้นฐานต้องมี
จิตสาธารณะ มีความกระตือรือร้นพร้อมรับรู้และเปิดใจ
รับความรู้ใหม่ๆ มีลักษณะเป็นผู้ให้ และช่วยเหลือสังคม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความเคารพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สิ่งที่ต้องเสริมความรู้ ให้
คนกลุ่มน้ีคือ องค์ความรู้การคัดแยกขยะพื้นฐาน และ
การคัดแยกขยะเชิงลึก การพาไปศึกษาดูงานสถานที่ 
ต่าง  ๆ ที่ มีการบริหารจัดการได้ผลส าเร็จเพื่อเป็น
แนวทาง ในการบริหารจัดการ กลุ่มของตนเองต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสนับสนุนให้ทุน  
องค์ความรู้ ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐานในการคัดแยก และ
เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

กิจกรรมของนักจัดการขยะจิตสาธารณะน้ัน 
สามารถด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย อาทิ ขยะแลก
ครัว (ขยะแลกของกินของใช้) ขยะสร้างบุญ (ผ้าป่าขยะ, 
ขยะเพื่อสวัสดิการ) ขยะแลกเงิน (กองทุนขยะ, ธนาคาร
ขยะ, ตลาดนัดขยะ) เป็นต้น ในชุมชนอาจมีอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ช่วยนักจัดการขยะจิตสาธารณะ เช่นมีเคร่ืองอัด
แบบมือ เพื่ออัดวัสดุรีไซเคิลให้มีปริมาตรที่ลดลง ได้แก่
อัดขยะจ าพวกถุงพลาสติกเพื่อน าส่งจ าหน่ายต่อไป 
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ภาพที่ 7 การรวมกลุ่มออมขยะในชุมชน 

   
ภาพที่ 8 การอัดถงุพลาสติกเพื่อเตรียมจดัจ าหน่าย 

             ภาพที ่9 การสร้างตลาดนัดขยะ 

 
ภาพที่ 10 การอบรมนักจัดการขยะเชงิพาณิชย ์

 
ภาพที่ 11 แผนการด าเนินกิจกรรมขยะต าบลไม้งาม จงัหวดัตาก 

 
ภาพที่ 12 แผนการด าเนินกิจกรรมต าบลย่านรี จังหวัดตาก 
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การด าเนินกิจกรรมนักจัดการขยะ 
แนวความคิดการบริหารจัดการขยะภายใต้

ต้นแบบนักจัดการขยะ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนา 
นักจัดการขยะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี 
เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของโครงการเมืองตากน่าอยู่ที่
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ที่ได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะระดับ
ต าบล การจัดการขยะเพื่อสุขภาพที่ดี สหกรณ์ขยะ และ
ขยะเงินออม ขยะปลดหน้ี มีพื้นที่ด าเนินโครงการ  
3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอสามเงา อ าเภอเมือง และอ าเภอ
แม่สอด ตามล าดับ โดยเบื้องต้นได้ด าเนินการในพื้นที่  
2 แห่ง ได้แก่พื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
และเทศบาลต าบลไม้งาม  

เน้ือหาเบื้องต้นของการพัฒนานักจัดการขยะ
เชิงพาณิชย์ ได้แก่การเพิ่มองค์ความรู้และสร้างภาคี
เครือข่าย โดยให้ร่วมโครงการการอบรมคัดแยกขยะ 
เชิงธุรกิจ รุ่น 77 วันที่ 6-10 มีนาคม 2561 ณ จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้กับนักจัดการขยะ 
เชิงพาณิชย์ในพื้นที่ ต าบลย่านรี และต าบลไม้งาม เม่ือมี
การพัฒนานักจัดการขยะเชิงพาณิชย์เสร็จแล้วจึงมีการ
วางแผนเพื่อสร้างกลไกคณะท างานด้านการจัดการขยะ
และนโยบายขับเคล่ือนโครงการ มีการสร้างนักจัดการ
ขยะจิตสาธารณะในพื้นที่ เพื่อสร้างกลุ่มในการบริหาร
จัดการขยะท้ัง 4 ประเภท ส าหรับขยะอินทรีย์ โดยการ
จัดการในครัวเรือน แนะน าให้ใช้ถังกินน้ าแกง เสวียน
หรือเลี้ยงสัตว์ ส่วนขยะอันตรายได้ ถูกแยกเพื่อน าส่งไป
ก าจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขยะทั่วไปต้อง
ส่งให้องค์การบริการส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล น าไป
ก าจัด ขยะรีไซเคิล จะถูกส่งออกมาโดยนักจัดการขยะ มี
การชี้แจงถึงวัสดุรีไซเคิลว่ามีการรับซื้อก่ีประเภท รวมถึง
การวางแผนเพ่ือนัดการจัดกิจกรรมรับซ้ือในชุมชน 
ต าบลย่านรี และต าบลไม้งาม ได้มีการจัดอบรมในวันที่ 
11 และ 12 ตุลาคม 2561 ตามล าดับ 

 
ผลการด าเนินการ 

การจัดกิจกรรมเก็บกวาดพื้นที่ชุมชน โดย 
นักจัดการขยะจิตสาธารณะร่วมกับนักจัดการขยะ 

เชิงพาณิชย์ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2561 สามารถ
เก็บวัสดุรีไซเคิลในชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ย่านรี และ เทศบาลต าบลไม้งาม ดังตารางที่ 1  

ภาพที่ 13 การอบรมนักจัดการขยะจิตสาธารณะ 

ภาพที่ 14 การเก็บกวาดพื้นที่ชุมชน ต าบลยา่นรี 

ภาพที่ 15 การเก็บกวาดพื้นที่ชุมชน ต าบลไม้งาม 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดชนิดวัสดุรีไซเคิลจากการจัดกิจกรรมเก็บกวาดพื้นที่ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
และ เทศบาลต าบลไม้งาม 

ล าดับ วัสดุรีไซเคิล น้ าหนัก (กโิลกรัม) 
อบต.ย่านร ี ทต.ไม้งาม 

1      แก้วแดง 433.0 484.1 
2      แก้วขาว 177.0 777.4 
3      แก้วเขียว 29.0 612.1 
4      ขวดรวม 394.0 5.0 
5      เหล็กบาง 42.5 462.4 
6      สังกะส ี 17.0 76.0 
7      ทองแดง 17.0 0.6 
8      กระป๋องเบยีร์ 14.8 15.3 
9      ขวด PET 99.3 406.7 
10      พลาสติกรวม 78.0 569.1 
11      พลาสติกกรอบ 2.0 2.5 
12      ถงุพลาสติก 6.0 - 
13      กระดาษลัง 99.5 327.8 
14      กระดาษสี 15.0 205.6 
15      กระดาษ ขาว-ด า 9.5 171.0 
16      กล่องนม 3.0 - 
17      รองเทา้ยาง 1.0 3.7 
18      สายยางขาว 4.0 15.6 
19       น้ ามันพืช 5.5 - 
20      ท่อPVC - 4.4 
21      อลูมิเนียม - 56.2 

       รวม 1447.1 4195.4 

การจัดกิจกรรมเก็บกวาดพื้นที่ชุมชน พบว่า
เม่ือให้ครัวเรือนจัดการขยะอินทรีย์ของตนเอง ได้พบว่า 
ขยะรีไซเคิลที่เคยถูกน าไปทิ้ง ได้ถูกแยกออกจากขยะ
ทั่วไป โดยได้นักจัดการขยะจิตสาธารณะ เข้าไปช่วย
แนะน าให้กับทุกครัวเรือน โดยต าบลย่านรี มี 5 หมู่บ้าน 
สามารถดึงวัสดุรีไซเคิลได้จ านวน 1,447.1 กิโลกรัม ส่วน
ต าบลไม้งาม มี 9 หมู่บ้าน สามารถแยกวัสดุรีไซเคิลได้
จ านวน 4,195.4 กิโลกรัม วัสดุที่แยกออกมาได้ส่วนมาก
จะเป็นประเภท ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ และโลหะ  

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ผลจากการมีต้นแบบนักจัดการขยะน้ีจะใช้เป็น
แนวทางในการขยายผลการพัฒนาการจัดการขยะของ
ชุมชนต่อไป ซ่ึงแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน ทั้งใน
เร่ืองของสภาพปัญหาของขยะและความพร้อมของ
ชุมชนในเร่ืองปัจจัยต่าง ๆ  เช่น บุคลากร เวลา และทุน 
เป็นต้น ชุมชนควรวิเคราะห์ตนเองก่อนแล้ว น าเอา
ต้นแบบนักจัดการขยะแต่ละเมนูไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ชุมชนจากบทเรียนเร่ืองนักจัดการขยะ ซ่ึงมีการขยายผล
ต้ นแบบ นักจั ดการขยะสู่ เทศบาลต าบลแม่ตาว  
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โดยได้พัฒนาหลักสูตรนักจัดการขยะเชิงพาณิชย์  
28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดศึกษาดูงาน
ในพื้นที่จังหวัด ตาก-ก าแพงเพชร-อยุธยา-กรุงเทพ-
ชลบุรี-สมุทรปราการ มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 40 คน 
จากต าบลแม่ตาว ต าบลแม่กุ ต าบลแม่ปะ อ าเภอ 
แม่สอด และต าบลอุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
ซ่ึ งผู้ ได้ รับการอบรมค ร้ัง น้ีสามารถน าความ รู้ ไป
พัฒนาการจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง และยังได้รับ
ทุนสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
จัดการขยะในพื้นที่ต่อไป บทความน้ีผู้เขียนคาดหวังว่า
จะเป็นอีกหน่ึงแรงบันดาลใจให้กับหลาย  ๆ ท่านที่มี 
จิตสาธารณะน าองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา 
ถ่ายทอดไปถึงการพัฒนาชุมชนแต่ละท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
 
อภิปรายผล 

นโยบาย 3Rs ของรัฐบาล สามารถท าให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมได้ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
และเทศบาลต าบลไม้งาม จังหวัดตาก ซ่ึงมีการเพิ่ม
ตัวเชื่อมที่เรียกว่า นักจัดการขยะ ซ่ึงในพื้นที่ส่วนมาก
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของหมู่บ้าน โดยมี
การเร่ิมให้ทุกครัวเรือนแยกขยะก่อน แล้วจัดกิจกรรมที่
เสริมกลุ่มโดยนักจัดการขยะจิตสาธารณะ โดยมีรายได้
คืนให้กับครัวเรือนในการจัดกิจกรรมเก็บกวาดชุมชน 
ประมาณครัวเรือนละ 100 บาท ซ่ีงลดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย รวมถึงจัดบ้านเรือนให้สะอาดและเสริมสร้าง
กระบวนการตัดแยกขยะ ซ่ึงกิจกรรมซ้ือขายวัสดุรีไซเคิล
หลังจากน้ีกระบวนการรวมกลุ่มจะสามารถน าเงินไปท า
กิจกรรม เช่นกิจกรรมขยะแลกของ ตลาดนัดขยะ  
ขยะฮอมบุญ หรืออ่ืน ๆ แล้วส่งของที่ได้จากการท า
กิจกรรมน้ีให้กับ นักจัดการขยะเชิงพาณิชย์ น าไปเข้าสู่
กระบวนรีไซเคิลต่อไป 
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แผนการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพันนาใต้แบบมีส่วนร่วม 
Panna-Tai village Participation Development plan  
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บทคัดย่อ 

บ้านพันนาใต้ ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนที่ถูกคัดเลือกพัฒนาภายใต้
โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ซ่ึงการวางแผนที่ดีมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ 
โดยการด าเ นินงานเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; PRA) เป็นระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2562 - 2565) เพื่อน าแผนที่ได้มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านพันนาใต้ในเชิงบูรณาการ ให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างรายได้ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน ผลที่ได้จากการศึกษาน้ี
คือได้แผนพัฒนาชุมชนจ านวน 3 แผนภายใต้แผนจะมีแผนยุทธศาสตร์และโครงการด าเนินงานจ านวน 10 แผน
ยุทธศาสตร์ และ 25 โครงการตามล าดับ ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้ประสบผลส าเร็จและเกิดความ
ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน    

 
คําสําคัญ   การพัฒนาชุมชน, แผนชุมชน, วิธีการมีส่วนร่วม, โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน 
 
Abstract 
 Panna-Tai village, Panna Sub-district, Sawang Daen Din District, Sakon Nakhon Province, 
Thailand, was selected to be a development village model under Rajamankala Isan village project. 
Hopefully that to set a good plan for development is a key to approach project’s objectives which 
will provide potential analysis and creation of community-development plan of Panna-Tai village by 
focusing on Participatory Rural Appraisal ( PRA)  way, for 4 years (2019-2022). The objective of this 
study are to develop plans in order to drive the development of Panna-Tai village in an integration 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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manner to strengthen the community, local population’s life quality elevated, obtain more incomes 
and sustainable happiness. The obtained results comprised of 3 community development plans 
consisting of 10 strategic plans, and 25 projects, which will be used as a guideline for a successful 
and sustainable development. In addition, the development plans are also useful for work 
integrating among the sectors which play important roles in developing and/or improving the 
population’s life quality in the community. 
 
Keywords  Community development, Community plan, Participatory approach, Rajamangala Isan 

village project 
 
บทนํา 

การวางแผน (Planning) เป็นหัวใจส าคัญของ
การเร่ิมต้นในการบริหารจัดการในหน่วยงานทุกระดับ 
เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร 
เม่ือไหร่ ใครเป็นคนท าเพื่อจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดคะเนไว้ 

ในการบริหารจัดการชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การวางแผนชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
ซ่ึงต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้บริบท 
ศั กยภาพของ ชุมชนเอง  โ ดย ร่ วมคิ ด  ตั ด สิ น ใจ  
น าแนวทางไปใช้ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนทั้ง
ระดับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นใน
อนาคตโดยก าหนดกิจกรรม/โครงการในลักษณะที่ชุมชน
ท าได้เองทันทีด้วยความสามารถและศักยภาพของชุมชน
หรืออาศัยความสามารถร่วมกันกับหน่วยงานสนับสนุน
อ่ืน ๆ ในการด าเนินการร่วมกันหรืออาจยกให้เป็นภาระ
ของหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ  ใน
กิจกรรม/ โครงการ ที่เกินขีดความสามารถของชุมชน 
เพื่อผลการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
สู่จุด มุ่งหมายของการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  อยู่ เย็น  
เป็นสุข (กรมการพัฒนาชุมชน,2550) แผนพัฒนาชุมชน 
จึงเปรียบเสมือนแผนท่ีทางเดินซ่ึงจะท าให้คนในชุมชน
ก้าวไปสู่เป้าหมายและส าเร็จร่วมกัน   

บ้านพันนาใต้ หมู่ 10 ต าบลพันนา อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นหน่ึงชุมชนหมู่บ้าน 
ราชมงคลอีสาน เพื่อพัฒนาชุมชนตามกระบวนการ
ส่งเสริมภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน การมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนจึงเป็นหัวใจ
ส าคัญ เป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาส าหรับชุมชน 
 
 

ภายใต้บริบทศักยภาพของชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ
การพัฒนาแผนชุมชนหมู่บ้านพันนาใต้แบบมีส่วนร่วม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน และ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Assessment - PRA) (Narayanasamy, 
2009) ส าหรับเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาชุมชน 
ในระยะ 4 ปี (พ.ศ . 2562-2565) ซ่ึง เป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
วิธีการดําเนินงาน  

การศึกษาน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เน้นกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ประยุกต์ใช้หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นในการพัฒนาชุมชน  องค์กร  หรือในสถาบัน 
การศึกษา  (Selener.,1997) มีขั้ นตอนและวิ ธี ก า ร
ด าเนินงานดังต่อไปน้ี 

1. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานต่อชุมชน เพื่อ
สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการ
ท างานกับผู้น าและประชาชนในชุมชน รวมทั้งสร้าง
ความร่วมมือในการท างานระหว่างระหว่างคณะท างาน
กับประชาชนในชุมชน ดังภาพที่ 1 

2. ศึกษาบริบทชุมชนบ้านพันนาใต้  ตามกรอบ
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ สภาพทางกายภาพของชุมชน 
สังคมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน โดยการศึกษาจากข้อมูล
ทุติยภูมิ  และการส ารวจภาคสนาม (Field survey) 
สอบถามสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้อง   
ดังภาพ ที่ 2 
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ภาพที่ 1 การประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 

 
ภาพที่ 2 การลงพื้นทีศ่ึกษาบริบทชุมชน 

   

ภาพที่ 3 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนบริบทชุมชน 

 
ภาพที ่4 การจดัท าแผนพฒันาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม 
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ภาพที่ 5 การจดัเวทีคืนข้อมูล 

 
 3. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลบริบท
ชุมชนและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ 
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และ
ความต้องการในการพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาสู่การ
ก าหนดแผนการพัฒนาชุมชน ดังภาพที่ 3 
 4. จัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ ด้วย
การจัดเวทีกลุ่มย่อยร่วมกับผู้น าและตัวแทนชุมชน  
ดังภาพท่ี 4 เพื่อพิจารณาเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ ส าหรับการพัฒนาในระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2562 – พ.ศ.2565) 
 5. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับประชาชนในชุมชน
บ้านพันนาใต้ โดยน าเสนอข้อมูลและรับฟังประเด็น
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังภาพที่ 5 
 6. จัดท ารายงานและน าส่งข้อมูลแผนพัฒนา
ส าหรับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นแผนงานใน
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมต่อไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้าน
พันนาใต้ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม สรุปได้
ดังต่อไปน้ี 

1. ศักยภาพชุมชนบ้านพันนาใต้  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ

ของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
กายภาพ ด้ านสั ง คมประ เพณีวัฒนธรรม  ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ/
อาชีพในชุมชน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ท าให้
คนในชุมชนได้รับรู้และเข้าใจชุมชน รู้จุดแข็ง จุดอ่อน/
ประเด็นที่เป็นปัญหา ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคใน
การพัฒนาชุมชน ซ่ึงพบว่าชุมชนบ้านพันนาใต้ค่อนข้างมี
ศักยภาพ มีทุนทรัพยากรธรรมชาติทุนโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ทุนภูมิปัญญา ที่สามารถต่อยอดพัฒนา 
สู่การสร้างอาชีพ รายได้ และความสุขในชุมชน อย่างไร
ก็ตามยังพบปัญหาที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขในหลาย
ประเด็น ซ่ึงคนในชุมชนต้องน าข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่
จะเสริมศักยภาพ และแก้ปัญหาที่มีความเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ชุมชน โดยข้อมูลศักยภาพของชุมชน
บ้านพันนาใต้ สรุปดังตารางที่ 1  
2. ความต้องการในการพัฒนาชุมชน  

ความต้องการในการพัฒนาชุมชน ได้จากการ 
จัดประชุมกลุ่มย่อยและให้ตัวแทนชุมชนน าเสนอ
ประเด็นต่าง ๆ และท าการสรุปร่วมกัน ซ่ึงเป็นข้อมูล
ส่วนหน่ึงที่จะน ามาสู่การพัฒนาแผนชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม โดยตัวแทนชุมชนบ้านพันนาใต้ ได้แสดงถึง
ความต้องการในการพัฒนาชุมชนในประเด็น กายภาพ 
เศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม  สรุปได้ดังภาพที่ 7  
ซ่ึงประเด็นความต้องการต่าง ๆ  ได้ถูกน าไปใช้วิเคราะห์ 
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน โดยมีผู้ด าเนินงาน (Facilitator) 
ที่มีความเชี่ยวชาญ  
3. แผนชุมชนบ้านพันนาใต้  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชน และ
ความต้องการของชุมชน น ามาจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
บ้านพันนาใต้ตามกรอบระยะเวลาด าเนินงานภายใต้
โครงการหมู่บ้านราชมงคลระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2562 -
พ.ศ.2565) โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญจนได้
แผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ ซ่ึงประกอบด้วย  
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วิสัยทัศน์ 
บ้านพันนาใต้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเข้มแข็ง  

มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
มีความสามัคคี ปลอดภัย เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร
และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพ น าสู่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร และวัฒนธรรม 
สร้างรายได้ สร้างสุขในชุมชนอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ 
1) ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงานสร้างอาชีพ 

และรายได้ให้แก่คนในชุมชน  

2) อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน  
3) อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
4) สร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน   
5) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของสังคม 
ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์-โครงการ 
แผนการพัฒนาชุมชนบ้านพันนา ประกอบด้วย 

3 แผน 10 แผนยุทธศาสตร์และ 25 โครงการ สรุป 
ดังภาพที่ 6 รายละเอียดดังน้ี

 
ภาพที่ 6 แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ และโครงการต่าง ภายใตแ้ผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ 

สรุปแผนการพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
(ภาตใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน) 

แผนการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากทุนด้านทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน 

แผนยุทธศาสตร์ที ่1.1 การส่งเสริมการด าเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ เพื่อการ
พึ่งพาตัวเองและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  (มี 6 โครงการ) 

แผนยุทธศาสตร์ที ่1.2 การสร้างชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร และวัฒนธรรม (มี 5 โครงการ) 

แผนยุทธศาสตร์ที ่1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต  และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ (มี 2 โครงการ) 

แผนยุทธศาสตร์ที ่1.4 การประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง/จัดหาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่าย
การพัฒนาและการเรียนรู้ (มี 1 โครงการ)  

แผนการพัฒนาที่ 2 สร้างสังคมแห่งความสุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ที ่2.1 การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาชุมชน  (2 โครงการ) 

แผนยุทธศาสตร์ที ่2.2 การสร้างเยาวชนเข้มแข็ง และสร้างบทบาทในการพัฒนาชุมชนของเยาวชน 
(มี 1 โครงการ) 

แผนยุทธศาสตร์ที ่2.3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (มี 1 โครงการ) 

แผนการพัฒนาที่ 3 สร้างชุมชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์ที ่3.1 เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ า (มี 2 โครงการ) 

แผนยุทธศาสตร์ที ่3.2 การสร้างคุณค่าแห่งป่าชุมชน (มี 3 โครงการ)   

แผนยุทธศาสตร์ที ่3.3 การบริหารจัดการขยะในชุมชน (มี 2 โครงการ)   
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แผนพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากทุนดา้น
ทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน มี  
3 แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

แผนยุ ทธศาสต ร์ที่  1.1 : การส่ ง เ ส ริมการ
ด าเนินงานด้านเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ เพื่อการ
พึ่งพาตัวเองและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีจ านวน  
6 โครงการ 

1.1.1 โครงการการอบรม/เสริมสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจ  และคุณค่ าของการผลิตตามหลักเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.2 โครงการการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (PGS/GAP) 

1.1.3 โครงการการส่งเสริมการใช้และการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ/สารชีวภัณฑ์ เพื่อการเพิ่มผลผลิต/ลดต้นทุน
การผลิตสินค้าเกษตรในชุมชน 

1.1.4 โครงการการส ารวจ/วิ เคราะห์ข้อมูล 
ด้านการเกษตรของชุมชน 

1.1.5 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง   

1.1.6 โครงการส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ด้านการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยในชุมชน 

แผนยุ ทธศาสต ร์ที่  1.2 :  การส ร้ า ง ชุ มชน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร และวัฒนธรรม มีจ านวน  
5 โครงการ 
 1.2.1 โครงการจัดท ารูปแบบ/เส้นทาง/กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร และวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 1.2.2 โครงการการสร้างองค์กรและการจัดท า
แผนการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน 
 1.2.3 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวในชุมชน (ไกด์ชุมชน และ การบริการ 
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี) 
 1.2.4 โครงการการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 

1.2.5 โครงการการประชาสัมพันธ์/ทดสอบ
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวปรับปรุงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวท่ีเหมาะสม 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1.3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา วัฒนาธรรม วิถีชีวิต  และ

การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 2 โครงการ 

1.3.1 โครงการการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) 

1.3.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพในการบริหาร
จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์/กลุ่มชุมชน (การบริหารองค์กร 
การตลาด การเงิน การบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุน  
การตั้งราคาสินค้า ฯลฯ) 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1.4 : การประชาสัมพันธ์  
เชื่อมโยง/จัดหาช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และการพัฒนา มี 1 โครงการ 

1.4.1 โ ค รงการประชาสั มพั นธ์  เ ชื่ อม โย ง
เครือข่าย/จัดหาช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน   
แผนพัฒนาที่ 2 : สร้างสังคมแห่งความสุข และการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ในก า รพัฒนา  มี  3 แ ผ นยุ ท ธศาสต ร์  
ประกอบด้วย 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2.1 : การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการพัฒนาชุมชน มีจ านวน 2 โครงการ 
 2.1.1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้าน 
พันนาใต้ ภายใต้โครงการหมู่บ้านราชมงคล 
 2.1.2 โครงการการถอดบทเ รียน/ทบทวน
แผนการด าเนินงานประจ าปี 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2.2 : การสร้างเยาวชนเขม้แขง็ 
และสร้างบทบาทในการพัฒนาชุมชนของเยาวชน  
1 โครงการ 
 2.2.1 โครงการเยาวชน รักและรักษ์ พันนา 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2.3 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ มี 1 โครงการ 
 2.3.1 โครงการสานรัก สร้างสุข ผู้ เฒ่าวัยเก๋า 
ชาวพันนา 
แผนพัฒนาที่ 3 : สร้างชุมชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มี 3 แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.1 : เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการน้ า มีจ านวน 2 โครงการ 

3.1.1 โครงการการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
บริหารจัดการน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 

3.1.2 โครงการการส ารวจเส้นทาง น้ า เพื่ อ 
แนวทางการบริหารจัดการน้ าบ้านพันนา 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.2 : การสร้างคุณค่าแห่งป่า
ชุมชน มีจ านวน 3 โครงการ 
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3.2.1 โครงการรักษ์ป่าพันนา (การส ารวจพันธุ์ไม้
และการจัดหาพันธุ์ไม้และปลูกป่าในชุมชน) 

3.2.2 โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการป่าชุมชนและพัฒนารูปแบบบริหาร
จัดการป่าชุมชนบ้านพันนา (กฎกติกา แผนการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ ปกปักษ์ป่า) 

3.2.3 โครงการรักต้นไม้ รักษ์ป่า สร้างคุณค่าจาก
ป่าครอบครัว/ป่าชุมชนในพันนา (ธนาคารต้นไม้) 

กลยุทธ์ 3.3 : การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
3.3.1 โครงการคัดแยกและการจัดการขยะใน

ครัวเรือนเพื่อการสร้างมูลค่าการบริหารจัดการธนาคาร
ขยะในชุมชนการคัดแยกและการจัดการขยะใน
ครัวเรือนเพื่อการสร้างมูลค่า 

3.3.2 โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะใน
ชุมชน 

 
การนําไปใช้ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้าน
พันนาใต้และหมู่บ้านใกล้เคียง หน่วยงานหลายภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคณะท างานได้น าแผนพัฒนา
ชุมชนบ้านพันนาใต้ที่ ได้ด าเ นินการจัดท าขึ้นด้วย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เก่ียวข้องและน าสู่การบูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนา เช่น  

-  การน าไปใช้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ใช้แผนพัฒนา
ชุมชนของหมู่บ้านพันนาใต้  เป็นเค ร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของหมู่บ้านพันนาใต้ อันจะท าให้ชุมชนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและม่ันคง ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูก
น ามาทบทวนและด าเนินการภายใต้โครงการหมู่บ้าน
ราชมงคลอีสานตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป และยังน าไปสู่
การบูรณาการด้านการบริการวิชาการ การเ รียน 
การสอน การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ของบุคลากรใน
แต่ละคณะของมหาวิทยาลัย เช่น การน าประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ มาเป็นประเด็นการพัฒนาโจทย์การท าโครงงาน
ของนักศึกษา  เป็นต้น 

- หมู่บ้านที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของหลาย
หน่วยงานในด้านการพัฒนา เป็นสถานที่ฝึกนักศึกษา
เพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็น
ประเด็นโจทย์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ให้สามารถ

แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง ห มู่ บ้ า น  แ ล ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ 
เชิงสาธารณะ ในการศึกษาดูงานให้กับสังคมภายนอก
ต่อไป 

- การน าไปใช้ประโยชย์โดยผู้น าชุมชน คนในชุมชน 
และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาร่วมกัน ซ่ึงคณะท างานได้น าเสนอผลการ
ด าเนินการตลอดจนน าเล่มแผนพัฒนาชุมชนมอบให้กับ
ผู้น าและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางใน
การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป 

-  การน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือ
ผู้สนใจ โดยคณะท างานได้มอบแผนพัฒนาชุมชนให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้สนใจ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด 
นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าไปศึกษา 
ดูงานในชุมชน หรือต้องการข้อมูลชุมชน เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  

ในการน าแผนไปใช้ประโยชน์ได้เร่ิมด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   ในปี 2562 คณะท างานได้เร่ิมด าเนิน
โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน โดยจัดท าข้อเสนอ
ด าเนินโครงการเพื่อภายใต้แผนพัฒนาซ่ึงได้พิจารณา
ร่วมกับชุมชนตามกรอบระยะเวลาและงบประมาณ เช่น  

- โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
คุณค่าของการผลิตตามหลักเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

- โครงการพัฒนา/ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  เป็นต้น 
อภิปรายผล 

การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ เกิด
จากการศึกษาวิ เคราะห์ชุมชนในประเด็น ต่าง ๆ 
ประกอบด้วย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ท าให้
ทราบสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน/ปัญหาของชุมชน
ในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนอุปสรรคและโอกาสในการ
พัฒนา จนน าสู่การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ 
พ.ศ. 2562 - 2565 

การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนบ้านพันนาใต้ท าให้
คณะท างานได้เรียนรู้ชุมชน เข้าใจชุมชน เรียนรู้ตัวเอง 
น าไปสู่การเข้าถึง และพัฒนาตามศาสตร์พระราชา 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ซ่ึงเป็นหลักการทรงงานตาม
แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักพัฒนา 
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สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและม่ังคง เร่ิมต้นท าอะไรต้องเข้าใจ
ปัญหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจกระบวนการจัดการ 
และปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้ ผู้รับเสียก่อน ให้เข้าใจ
ซ่ึงกันและกัน เม่ือเข้าใจระหว่างกันทุกประการครบถ้วน
แล้ว ต้องเข้าถึงการกระท า สร้างความร่วมมือจาก
ผู้เก่ียวข้อง เข้าถึงเคร่ืองไม้เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ 
และความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัติ ร่วมมือ 
ร่วมไม้กันท างาน เม่ือต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้ว เข้าถึง
กันแล้ว การพัฒนาก็จะด าเ นินการไปอย่างยั่งยืน  
ไม่ส่งผลกระทบที่ติดลบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง หากแต่น าไปสู่ความสมดุล 
ม่ันคง และยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ , 
2563)   

แผนชุมชนที่ได้จากการร่วมคิด ร่วมจัดท าโดยคน
ในชุมชนมีความส าคัญ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนผลส าเร็จตามเป้าหมายของชุมชน การร่วมคิด 
ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้มาซ่ึงแผนพัฒนา 
มีกิจกรรมที่คิดขึ้นมาเพื่อน าสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา
ของชุมชนอย่างแท้จริง มีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การประสานงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะของกิจกรรมที่ตั้งไว้ มีการมอบหมายงานตรง
กับศักยภาพและความสามารถของบุคคล การกระจาย
ทรัพยากรและการให้สมาชิกได้มีส่วนในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ  (ภาสกร นันทพานิช, 2549) ทั้งน้ีการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาที่ ร่ วมคิ ด ร่ วมสร้ า ง  จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับทีมท างานหลักชุมชน ที่
จะต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่
อยู่นอกชุมชนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน หรือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อ่ืน ๆ เป็น
เพียงหน่วยงาน หน่วยงานท่ีคอยให้การสนับสนุนเสริม
พลังให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ และทรัพยากร 
อ่ืน ๆ (นงนภัส เที่ยงกมล, 2551)  
ประเด็นที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน  
 บ้านพันนาใต้เป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบรูณ์
ของธรรมชาติ อาชีพของคนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้าน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้จึงมาจากผลผลิต 
ทางการเกษตรและการรับจ้างภาคเกษตรเป็นหลัก 
สมาชิกของชุมชนมีอาชีพเสริมเวลาว่าง เช่น การทอผ้า 

ทอเสื่อ ไว้ใช้เองยามว่าง เหลือผ้าไว้จ าหน่ายบางส่วน
เป็นรายได้เสริม มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ทางศาสนา แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มด้านอาชีพที่ชัดเจน 
การจัดท าแผนของหมู่บ้านเป็นแผนที่ผู้น าจัดท าขึ้นเพื่อ
ส่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ยังขาดแผนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ดีขึ้นตามสภาพบริบทจริง  

คณะท างานของหมู่บ้านราชมงคลอีสานได้รับ
การร้องขอจากทางผู้น าหมู่บ้านให้เข้าไปชว่ยแนะน าหรือ
พ า ช า ว บ้ า น พั ฒ น า ชุ ม ช น ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม  
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ด าเนินการพิจารณาตามเกณฑ์ของโครงการ
หมู่บ้านราชมงคลอีสานจึงได้เลือกหมู่บ้านพันนาใต้เข้า
ร่วมโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
บ้านพันนาใต้แบบมีส่วนร่วม” และได้เร่ิมด าเนินการ
ตามกระบวนการวิจัยชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษา
บริบทชุมชน กิจกรรมการประชุมตรวจสอบข้อมูล 
กิจกรรมการระดมความคิดเพื่อพัฒนาแผนของหมู่บ้าน 
จากจ านวนสมาชิกของห มู่บ้านทั้ งหมด  519 คน  
มีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน 
ภาพรวมของการท ากิจกรรมที่คณะท างานด าเนินการ
โดยรวมได้รับความร่วมมือจากคนภายในชุมชนเป็น
อย่างดี  
 กระบวนการที่ด าเนินการจึงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีกระบวนการพบปะพูดคุยกันของ
สมาชิกภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น สร้างกระบวนการคิด
แนวทางพัฒนาชุมชนจากการวิจัยชุมชน มีการร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เกิดความร่วมมือภายในชุมชน
ด้วยกระบวนการประชุมอย่างมีส่วนร่วม ใช้การศึกษา  
ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมความ
เข้าใจกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และให้ชุมชน
มองเห็นภาพอนาคต เพื่อก าหนดแนวทางจัดท าแผน
ชุมชนด้วยคนในชุมชน จึงเกิดแผนของชุมชนจากการ
ร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาและร่วมกันเขียน เป็นผลงาน
ของสมาชิกชุมชนร่วมกัน 
 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน เป็นความรู้ตามหลักการวิจัยชุมชน  
การเก็บข้อมูลชุมชนน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วย

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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กระบวนการวิจัย  ร่วมกับความเ ช่ียวชาญแบบสห
วิทยาการ ในการบริหารจัดการ องค์ความรู้ด้าน เกษตร 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
วิศวกรรมศาสตร์ ที่น ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชนบ้านพันนาใต้ โดยผลลัพธ์ของการด าเนิน
โครงการในช่วงปีแรก จะใช้ความรู้ด้านสังคมร่วมกับการ
บริหารจัดการ และกระบวนการวิจัย ได้ผลลัพธ์เป็นแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ภาสกร นันทพานิช, 2549, ศิริพร 
เลิศยิ่งยศ, 2557)  
 จากแผนการพัฒนาชุมชน 3 แผน ซ่ึงมีแผน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 10 และ 25 โครงการ  
คาดการณ์ว่าจะน าพาให้ชุมชนได้ปรับวิธีการท างาน
บางอย่าง เร่ิมท าบางกิจกรรมใหม่ตามแผนงานที่วางไว้ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะมีการประเมินผลจาก
กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการท างานทุก 
สิ้นปี ทั้งน้ีผลงานท่ีได้ในเบื้องต้นคือ แผนของชุมชน  
ซ่ึงชุมชนก าลังจะด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน
และกรอบเวลาท่ีได้วางไว้ (ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
ปี พ.ศ. 2562 - 2565) ทั้งน้ีจ าเป็นต้องน าความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเชิงสหวิทยาเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านบริหารจัดการ
แหล่ ง น้ า  ด้ านเกษตรปลอดภัย / เกษตรอินท รีย์   
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ ด้านบริบาลผู้สูงอายุ 
ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง 
 การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในกระบวนการด าเ นินงานช่วงแรกน้ี คือผลลัพธ์  
ก่อให้ เ กิดพลังความร่วมมือภายในชุมชน เกิดการ 
รวมตัวน ากิจกรรมที่ชุมชนคาดหวังว่าจะส่งผลต่อการ
พัฒนาของชุมชน  
 แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป จ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ีคณะท างานได้มีการ
วางแผนการประเมินติดตามผลหมู่บ้านทุกปีด้วย
กระบวนการถอดบทเรียนของชุมชนเพื่อสรุปท างานใน
รอบปีมีการวิเคราะห์การด าเนินงานของคนในชุมชน
ร่วมกัน ซ่ึงชุมชนจะได้ทราบสถานภาพของตนและ
พิจารณาการปรับปรุงกิจกรรมต่าง  ๆ ร่วมกันเพื่อไป
ด าเนินการในปีถัดไป 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังน้ี เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมหลังการเช่าบ้าน ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภาพการบริการของธุรกิจบ้านเช่า จ าแนกโดยปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจบ้านเช่า ท่ีมีต่อระดับพฤติกรรมหลังการใช้บริการของผู้เช่าใน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี  
คือ ผู้เช่าบ้านเช่าในจังหวัดชลบุรี จ านวน 399 คน เคร่ืองมือที่ใช้  คือ แบบสอบถามแบบมาตรา 4 ส่วน ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้  คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวนและการวิเคราะห์ 
สมการเส้นถดถอยพหุคุณ   
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมโดยรวมของผู้ เช่าบ้านเช่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.27,  
SD = 0.52)  คุณภาพการบริการของธุรกิจบ้านเช่า แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้ต่อเดือน ชั้นปีที่
ก าลังศึกษา คณะท่ีก าลังศึกษาและท่านเช่าบ้านหลังน้ีมานานแค่ไหน คุณภาพการบริการของธุรกิจบ้านเช่าท่ีมีต่อ
ระดับพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการตอบสนอง ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกและด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ 

ค าส าคัญ   คุณภาพบริการ, บ้านเช่า, พฤติกรรมหลังการใช้บริการ   

Abstract 
 The objectives of this research are to study the level of lodging behavior in Chonburi 
province. to compare the level service quality of lodging house business in Chonburi province by 
personal factors, and to examine the influence of service quality on the behavior of lodging house 
business in Chonburi province. Sample tenant in Chonburi province. Tools used in data collection 
of this research was questionnaire. Statistics were percentage, average mean, standard deviation, 
analysis variance and multiple regression analysis. 
 The results showed that the level of students in post - usage behavior was moderate  
( x = 3.27, SD = 0.52). Quality service of lodging house business in Chonburi province. was   different 
due to demographic factors in terms of age monthly income year of study faculty currently studying 
and rental period. Quality service of lodging house business affecting of behavior were process, 
response, external environment, care. 

Keywords   Service quality, Lodging house, Behavior after using  
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บทน า 
 บ้านพักอาศัย ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ของมนุษย์ ซ่ึงที่อยู่อาศัยจะมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของคนในยุคปัจจุบัน จากที่สังคมไทยมีการ
พัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมน้ัน 
ท าให้มนุษย์มีการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยตลอดเวลา
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง การเพิ่มขึ้น
ของประชากร และการขยายตัวของความเจริญในเมือง 
ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป
จากเดิมผู้บริโภคจึงมีความพยายามเลือกที่อยู่อาศัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัว  
จึงท าให้ เ กิดแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ กับ 
ก ลุ่ ม ค น ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง  ๆ  ซ่ึ ง รู ป แ บ บ ข อ ง ที่ อ ยู ่
อาศัยมีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่  บ้านเดี่ยว  
ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม แมนชั่น หอพัก บ้านเช่า 
และอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น 
 ส าหรับกลุ่มคนประเภท นักศึกษาน้ันก็ย่อม
ความต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงระยะเวลาของการเรียน
ในมหาวิทยาลัยที่ แตกต่ างจากกลุ่ มอาชีพ อ่ืน ๆ  
ซ่ึงนักศึกษาที่ต้องการหาที่พักอาศัยส่วนใหญ่มักมาจาก
ต่างจังหวัดหรือต่างอ าเภอ ดังน้ันหอพัก จึงเป็นอีก
ทางเลือกอย่างน่ึง ที่ส าคัญ แต่ส าหรับนักศึกษาที่มี 
ก าลังทรัพย์น้อยน้ันได้จับกลุ่มเพื่อนๆเพื่อลดค่าใช้จ่าย
การเดินทางจากบ้านไปยังสถาบันการศึกษา 
 จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาความต้องการ
ที่อยู่อาศัยประเภทหอพักนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา
มห า วิ ท ย าลั ย ใ นจั ง หวั ดปทุ ม ธา นี  ( ลั ด ด าวั ลย์   
ประกอบมูล, 2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่า
ห้องพักส าหรับการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ฝนทิพย์ วงศ์ศุภชาติ, 2558) การตัดสินใจ
เช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน (ธนัชพร เลิศเดชเดชา, 2557) 
ปัจจัยทางการตลาดที่ มีอิทธิพลต่อการเลือกหอพัก
เอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง นอกจากน้ี
ยั ง มี กา รศึ กษา ถึ งพฤติกรรมการ ใช้ บ ริกา รและ
เปรียบเทียบคุณภาพการบริการของสถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และสถานีขนส่งโดยสาร
กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) (ดวงสมร เนียมนัตน์, 

2555) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยน้ีศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมหลังการใช้บริการของ
ผู้เช่าบ้านเช่าใน จังหวัดชลบุรี ซ่ึงผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การบริการ
ของธุรกิจบ้านเช่าต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย
คือ 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมหลังการใช้บริการบ้าน
เช่าในจังหวัดชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพบริการ
บ้านเช่า จ าแนกโดยปัจจัยส่วนบุคคล 3. เพื่อศึกษา
ระดับอิทธิพลของคุณภาพการบริการของบ้านเช่าใน
จังหวัดชลบุรีที่มีผลต่อพฤติกรรมหลังการใช้บริการบ้าน
เช่า ส่วนขอบเขตของการวิจัยคือ 1. ศึกษาถึงข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เช่าที่ใช้บริการบ้านเช่า ในอ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2. ศึกษาถึงปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เช่าที่ใช้บริการ 
บ้านเช่าในอ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 3. ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง (population and sample) ที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ที่เช่าที่ใช้บริการบ้านเช่า ในอ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

วิธกีารด าเนินวิจัย 
 ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพการบริการมีผลต่อ
พฤติกรรมหลังการใช้บริการของผู้เช่าบ้านเช่าในอ าเภอ
เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษา
เอกสาร (documentary study) โดยการศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร ผลงานวิจัยที่
เ ก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ 
นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ที่ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงปริมาณซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (survey 
research) แบบวัดผลเป็นการศึกษาระยะสั้นที่จุดเวลา
ใดเวลาหน่ึงโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูล และใช้วิธีให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง  
(self-administered questionnaire)  เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ เป็นประโยชน์มากที่สุด  โดยดัดแปลงข้อค าถาม 
ด้านคุณภาพการให้บริการจาก ดวงสมร เนียมนัตน์ 
(2555) 
 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบสะดวก 
(convenience sampling) โดยสุ่มจากกลุ่มลูกค้าที่เช่า
บ้านเช่า ในอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้ได้ตาม
จ านวนที่ก าหนด 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรต้น (independent analysis)                       ตัวแปรตาม (dependent analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลการวิจัย   
สถิติเชิงพรรณนา  ค่าร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงในตารางที ่1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=399) 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ    

ชาย 113 28.3 
หญงิ 286 71.7 

2. อาย ุ   
18-20 ป ี 161 40.4 
21-23 ป ี 79 19.8 
มากกว่า 23 ป ี 159 39.8 

3. รายได้นักศึกษาต่อเดือน   
5,001 – 7,000 บาท 28 7.0 
7,001 – 9,000 บาท 105 26.3 
มากกว่า 9,001 บาท 266 66.7 

4. ชั้นปีที่ก าลังศึกษา    
ชั้นปีที่ 1 40 10.0 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ      
2. อาย ุ
3. รายได้นักศึกษาต่อเดือน  
4. ชั้นปีที่ก าลงัศึกษา 
5. คณะที่ก าลงัศึกษา  
6. ท่านเชา่บ้านหลงัน้ีมานานแค่ไหน 
  

คุณภาพการให้บริการ 
1. ดา้นตัวบ้านเช่า      
2. ดา้นกระบวนการ 
3. ดา้นการตอบสนอง    
4. ดา้นสิ่งแวดล้อมภายนอก 
5. ดา้นการดูแลเอาใจใส ่  
ดัดแปลงจาก:  ดวงสมร เนียมนัตน์ (2555) 
  

พฤติกรรมหลังการใช้บรกิารบ้านเช่า 
ในจังหวัดชลบุร ี
1. ดา้นการบอกต่อ 
2. ดา้นความพงึพอใจ 
ดัดแปลงจาก: Moshe Davidow 
(2013)  
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ลักษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
  ชั้นปีที ่2 136 34.1 
  ชั้นปีที ่3 106 26.6 
  ชั้นปีที ่4 ขึ้นไป 117 29.3 

5. คณะที่ก าลงัศึกษา   
บริหารธุรกิจ 22 5.5 
 บัญช ี 33 8.3 
 ศิลปศาสตร์ 161 40.4 
 นิเทศศาสตร์ 183 45.9 

6. ท่านเชา่บ้านหลงัน้ีมานานแค่ไหน   
        1 ป ี 188 47.1 
        2 ป ี 83 20.8 
        3 ป ี 93 23.3 
        4 ป ี 35 8.8 

จากตารางที่ 1 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 71.7  มีอายุอยู่ในช่วง 18-20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40.4 มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 9,001 บาท  
คิ ด เป็ น ร้อยละ 66 .7  ก า ลั ง ศึ กษ าอยู่ ชั้ นปี ที่  2  
คิดเป็นร้อยละ 34.1 ศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 45.9 และเช่าบ้านหลังน้ีมานาน 1 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 47.1  
         ผลการวิจัยระดับคะแนนปัจจัยด้านคุณภาพ
การบริการของบ้านเช่า ในจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนด้านการดูแลเอาใจใส่ มากที่สุด 

( x  =  3 .39 )  รองลงมา  คื อ  ด้ านกระบวนการ  
( x  = 3.31) ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก ( x  = 3.30) 
ด้านตัวบ้านเช่ากับด้านการตอบสนอง ( x  = 3.29) 
ตามล าดับ 
 
สถิติเชิงอนุมาน 
             การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
บ้านเช่า ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสามารถแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2  พฤติกรรมหลงัการใช้บริการบา้นเช่า จ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล   

พฤติกรรมหลังการใช้
บริการบ้านเช่า 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ชั้นปีที่ก าลัง

ศึกษา 
คณะที่ก าลัง

ศึกษา 
เช่าบ้านหลังนี้
มานานแคไ่หน 

ค่าสถิติ t หรือ F -1.05 32.44* 23.28* 10.15* 19.03* 16.32* 
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม  18-20 ปี 5,001-7,000 ชั้นปีที่ 1 บริหารธุรกิจ 1 ปี 
  ( x  = 3.35) ( x  = 3.71) ( x  = 3.28) ( x  = 3.88) ( x  = 3.10) 
  21-23 ปี 7,001-9,000 ชั้นปีที่ 2 บัญช ี 2 ปี 
  ( x  = 3.56) ( x  = 3.05) ( x  = 3.24) ( x  = 3.54) ( x  = 3.53) 
  มากกว่า 23 ปี มากกว่า 9,001 ชั้นปีที่ 3 ศิลปศาสตร์ 3 ปี 
  ( x  = 3.05) ( x  = 3.32) ( x  = 3.48) ( x  = 3.13) ( x  = 3.38) 
    ชั้นปีที่ 4 นิเทศศาสตร์ 4 ปี 
    ( x  = 3.12) ( x  = 3.28) ( x  = 3.32) 
*p < .05 
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จากตารางที่ 2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ต่อเดือน ชั้นปีที่ก าลัง
ศึกษา คณะที่ก าลังศึกษา เช่าบ้านหลังน้ีมานานแค่ไหน 
จะมีผลต่อพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ของผู้ เช่า 
บ้านเช่า ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยที่ผู้เช่าที่มีอายุ 21-23 ปีมีพฤติกรรมหลังการ
ใช้บริการมากกว่าผู้เช่าที่มีอายุ 18-20 ปี ผู้เช่าที่มีรายได้ 
5 ,001-7,000 บาทมีพฤติกรรมหลังการใช้บ ริการ
มากกว่าผู้เช่าที่มีรายได้ มากกว่า 9,001  บาท ผู้เช่าที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มีพฤติกรรมหลังการใช้บริการ

มากกว่าผู้เช่าที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ก าลังศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมหลังการใช้บริการมากกว่า 
ผู้ เช่าที่ก าลังศึกษาคณะบัญชีและเช่ามานาน 2 ปี 
มีพฤติกรรมหลังการใช้บริการมากกว่าผู้เช่าที่เช่าบ้าน
หลังน้ีมานาน 3 ปี 
 การทดสอบสมมติฐานที่  2 ปัจจัยด้ าน
คุณภาพการบริการของบ้านเช่าจะมีผลต่อพฤติกรรม
หลังการใช้บริการของผู้เช่าที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
สามารถแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการใช้บริการ
ของผู้เช่า  

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ พฤติกรรมหลงัการใช้บริการ 
B t 

ด้านกระบวนการ 0.22 3.96* 
ด้านการตอบสนอง 0.28 5.37* 
ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 0.18 2.66* 
ด้านการดแูลเอาใจใส ่ 0.70 12.68* 

R2= 0.79 *p < .05 
 
 จากตารางที่  3 พบว่ าระดับปัจจัยด้าน
คุณภาพการให้บรกิารของธุรกิจบ้านเช่าในจังหวัดชลบุรี
ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ เช่าบ้าน 
ตามล าดับ ดัง น้ี  ด้านการดูแลเอาใจใส่  ด้านการ
ตอบสนอง  ด้ านสิ่ ง แวดล้อมภายนอก และด้ าน
กระบวนการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อที่  1 เ พื่ อศึ กษ าระดับ
พฤติกรรมหลังการใช้บริการบ้านเช่า ในจังหวัดชลบุรี 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมหลังการใช้
บริการที่มีต่อการให้บริการของธุรกิจบ้านเช่า จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี 
อายุ รายได้ต่อเดือน ชั้นปีที่ก าลังศึกษา คณะที่ก าลัง
ศึกษาและท่านเช่าบ้านหลังน้ีมานานแค่ไหน ที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมหลังการใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ
ของบ้านเช่า แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับชัชวาล เวศย์วรุตม์ (2553) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัย

ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้
เช่าที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพัก
แตกต่างกัน เช่น อายุแตกต่างกัน มีมุมมองในการเลือก
หอพักแตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
ย่อมส่งผลในการเลือกหอพักแตกต่างกันอย่างแน่นอน 
เป็นต้น  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดับอิทธิพล
ของคุณภาพการบริการของธุรกิจบ้านเช่า ในจังหวัด
ชลบุรี ที่มีต่อพฤติกรรมหลังการใช้บริการของผู้เช่าบ้าน  
ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการของบ้านเช่า ด้าน
การดูแลเอาใจใส่  ด้านการตอบสนอง ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอก  ด้านตัวบ้านเช่า และด้านกระบวนการ 
ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ สุพรรณี อินทร์แก้ว (2555) 
การบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตาม
ความต้องการหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าและท าให้
ลูกค้าเกิดความพอใจคุณภาพบริการ ผลการวิจัยยัง
สอดคล้องกับ พรรณทิพย์  ปราชญาวิ ริยะ (2556) 
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คุณภาพการบริการของโรงแรมบุญเพลส จังหวัดเลย 
กล่าวถึงคุณภาพการบริการ ด้านการให้ความเชื่อม่ันแก่
ผู้ใช้บริการว่าโรงแรมมีระบบความปลอดภัยที่ดีและมี
กล้องวงจรปิดทางเข้า ออก และบริเวณทางเดินและ
เข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการว่า พนักงาน
ให้บริการที่ดีกับผู้ใช้บริการทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติและ
พนักงานเอาใจใส่รายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ ที่จะท าให้
ลูกค้าพอใจและผลงานวิจัยของ นีนา ตั้งเสงี่ยมวิสัย 
(2553) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการของธุรกิจแมนชั่น
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวถึง ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าว่า ลูกค้าสามารถ
ติดต่อเข้ารับบริการได้สะดวกรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัย ด้ านคุณภาพการ
ให้บริการของธุรกิจบ้านเช่าที่มีผลต่อพฤติกรรมหลังการ
ใช้ บ ริกา ร  พบว่ า  นักศึ กษาที่ เ ช่ าบ้ าน เช่ าจะให้
ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการด้านตัวบ้านเช่า ด้าน
กระบวนการ ด้านการตอบสนอง ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและด้านการดูแลเอาใจใส่อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง ดังน้ันผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่า ผู้ใช้บริการ
บ้านเช่ามีพฤติกรรมหลังการใช้บริการน้อยที่สุดในเร่ือง
ของ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดังน้ันผู้ท าธุรกิจ
บ้านเช่าควรจัดระบบควบคุมความปลอดภัยในการ 
เข้า - ออกหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมงและจัดตั้งศนูย์บริการ
รับแจ้งเหตุร้องทุกข์เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนของผู้เช่า  
เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้เช่าได้ม่ันใจว่าผู้เช่าได้พักใน
สถานที่ที่เหมาะสม มีบริการที่ดี และมีความปลอดภัยตอ่
การใช้ชีวิตในบ้านเช่า 
 2. ด้านการตอบสนอง พบว่า ผู้ประกอบการ
ควรให้ความส าคัญแก่ผู้รับบริการทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการทุกคน ใน
เร่ืองการบริการที่สามารถจองห้องพักได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วพนักงานสามารถให้บริการห้องพักที่พร้อม
ให้บริการตรงตามก าหนดท่ีตกลงกันไว้ได้และพนักงาน
สามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการให้แก่
ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน  
 3 .  ด้ า นสิ่ ง แ ว ดล้ อ มภ าย นอก  พบ ว่ า 
ผู้ใช้บริการบ้านเช่ามีพฤติกรรมหลังการใช้บริการน้อย
ที่สุดในเร่ืองที่พักตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยและสถานที่

ท างานจะเห็นได้ว่าในการลงทุนท าธุรกิจบ้านเช่า ท าเล
ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ใกล้กับที่ตั้งถือเป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญมาก ดังน้ัน ผู้ประกอบ
กิจการบ้านเช่าควรมีที่ตั้งโครงการอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้
สถานประกอบการขนาดใหญ่และมีพนักงานเป็นจ านวน
มาก อาทิ มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานจะ
ท า ให้หอพักมี โอกาสประสบความส า เ ร็จในการ
ด าเนินงานได้มากขึ้น เพราะบ้านเช่าจะมีโอกาสได้กลุ่ม
พนักงานของสถานประกอบการเหล่าน้ีเป็นลูกค้าหลัก
ของกิจการ 
 4. ด้านตัวบ้าน  พบว่า  ผู้ประกอบการ 
บ้านเช่าควรให้ความส าคัญกับบ้านพัก โดยบ้านพักต้องมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ราคาห้องพักมี
ความเหมาะสมในระดับที่นักศึกษาสามารถจ่ายได้ 
ทางเข้าบ้านพักควรมีขนาดกว้างขวางและเชื่อมต่อกับ
เส้นทางคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง พนักงานต้องมี
ความกระตื อ รือ ร้น มี ใจ รัก ในการบ ริการและมี 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี บ้านพักต้องพยายามสร้างชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือรวมถึงความถูกต้อง
แม่นย าในการส่งมอบบ้านพักและบริการผู้เช่า บ้านพัก
ควรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรและ
รวดเร็วในการเข้าถึง เน่ืองจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมี
ความส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เช่น 
การสื่อสาร การหาข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล  
เป็นต้น และบริเวณด้านหน้าบ้านพักควรมีไฟส่องสว่างที่
มีความสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในเวลา
กลางคืน เน่ืองจากในปัจจุบันมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้ความปลอดภัยเป็นสิ่ งหน่ึงที่
นักศึกษาให้ความส าคัญในการตัดสินใจเช่าบ้านพักแหง่น้ี 
 5. ด้านกระบวนการ  พบว่า ผู้ ใช้บริการ 
บ้านเช่ามีพฤติกรรมหลังการใช้บริการน้อยที่สุดในเร่ือง
ของ กฎระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสม ดังน้ัน ผู้ท า
ธุรกิจบ้านเช่าควรมีการจัดประชุม หรือ พูดคุยกับผู้เช่า
เพื่อแก้ปัญหากฎข้อบังคับให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
ผู้ประกอบการก็ไม่ควรละเลย ตามข้อมูลที่พิจารณาเป็น
รายข้อ ระบุว่า นักศึกษาที่เช่าบ้านพักให้ความส าคัญกับ
การที่หอพักมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ค าแนะน า  
เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้เช่าหอพักมากที่สุด ซ่ึงการ
ที่ เจ้าหน้าที่ประจ าคอยดูแลและให้บริการแก่ผู้ เช่า
สามารถตอบค าถามแก่ผู้ ที่สนใจเช่าบ้านพักได้โดย
ละเอียดน้ัน  
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การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาคุณภาพบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมหลังการเช่าบ้านพัก พบว่า การดูแลเอาใจใส่
กับการตอบสนองสิ่งแวดล้อมภายนอกและกระบวนการ
ส่งผลต่อความพึงพอใจและการบอกต่อของผู้เช่าบ้านพัก
ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุด และผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมดังตารางที่ 3 
ที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วท าให้ทราบถึงคุณภาพการบริการมี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้เช่าบ้านแห่งน้ีอย่างมีนัยยะส าคัญ  
 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก มีผลต่อ
พฤติกรรมหลังการใช้บริการจากข้อมูลตรงส่วนน้ี
สามารถน ามาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ของทาง
ผู้ประกอบการบ้านเช่าได้ โดยสถานที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้ เช่าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
วางแผนปรับปรุงสถานท่ีพักและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอกบริเวณบ้านพักให้สวยงามอยู่
เสมอโดยมีการพัฒนาในเร่ืองของอาคารสถานที่ความ
สะอาด รวมถึงที่จอดรถ การจัดสถานที่ให้มีความสะดวก
รวดเร็วในการที่จะมาติดต่อสอบถามที่พักนอกจากน้ียัง
สามารถน า เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและความ
ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะต่ อ สั ญ ญ า เ ช่ า ข อ ง ลู ก ค้ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่เดียวกันก็จะสามารถเพิ่ม
ปริมาณฐานของลูกค้าที่จะเข้ามาท าการเช่าบ้านและต่อ
สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 93.00 จากฐานลูกค้าเดิมที่
มีอยู่   
 ปั จจั ย ด้ านการดู แล เอาใจ ใส่  มี ผลต่ อ
พฤติกรรมหลังการใช้บริการและมีผลต่อความพึงพอใจ

ของเช่าเช่นกัน จากข้อมูลตรงส่วนน้ีสามารถน ามาใช้ ใน
การวางแผนการจัดการของผู้ประกอบการบ้านเช่าได้ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เช่า มีความต้องการอยากที่จะ
เช่าบ้านต่อ เพราะพนักงานที่ดูแลบ้านเช่ามีใจนักในการ
บริการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจในการให้บริการส่งผลให้การด าเนินงาน
ของบ้านเช่าได้ร้อยละ 97.00 
 ดั ง น้ัน  ผู้ ป ระกอบการบ้ าน เช่ า ควรให้
ความส าคัญกับเร่ืองของการสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความเชื่อม่ันให้กับผู้เช่าด้วยการเอ้ือสิ่งอ านวยความ
สะดวกและเพิ่มการจัดสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฝนทิพย์   
วงศ์ศุภชาติกุล (2558) การสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเช่าห้องพัก
ส าหรับการอยู่อาศัย ประกอบด้วยกระบวนการรักษา
ความสะอาดที่ มีคุณภาพ อากาศโปร่งถ่ายเทได้ดี 
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ความกว้างของทางเดินใน
บริเวณที่พักมีขนาดที่เหมาะสม มีการตกแต่งบริเวณ
อย่างเป็นสัดส่วน บริเวณรอบ ๆ มีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมของที่พักมีความ
ปลอดภัยสูง เช่น เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายใน
บริเวณบ้านเช่าและถนนทางเข้าบ้านพัก การสร้างความ
ผูกพันของเจ้าของบ้านเช่ากับผู้เช่าให้มากให้เกิดขึ้นเวลา
ผู้เช่ามีปัญหาสามารถพูดคุยปรึกษาได้และเพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ สร้างความไว้วางใจกันทั้งฝ่ายเจ้าของ
บ้านเช่ากับผู้เช่าบ้านถ้ามีความไว้วางใจกันเชื่อใจอยู่กัน
แบบพี่แบบน้องมีอะไรสามารถช่วยเหลือกันได้ 

 

ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างของบ้านเช่าในปัจจุบันหลงัจากปรับปรุงและดูแลความสะอาด และเพิ่มเสาสัญญาอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสงูให้มีความเสถียรและรวดเร็วในการเข้าถงึ 
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ภาพที่ 3 การจากกล้องวงจรปิดในสถานประกอบการบ้านเชา่ที่ได้ตดิตัง้ไว้เพื่อความปลอดภยัของผู้เช่า 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “คงคุณ” 
Development of Organic Rice Product Packaging and Branding “Khong Khung” 
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บทคัดย่อ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง เป็นการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในหมู่บ้านตลุกม่วง  

ที่ต้องการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ที่ตนเองปลูกและแปรรูปเป็นข้าวสาร เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ น
และมีรายได้เพ่ิมกลับมายังกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยมีนางฐิติรัตน์  วิลแลน เป็นผู้เร่ิมก่อตั ง เม่ือวันที่ 18  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2559 การศึกษาครั งนี เป็นการแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างแบรนด์ โลโก้ สโลแกน และ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีโดดเด่น เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ดีไปยังผู้บริโภครวมถึงสามารถน้าไปจ้าหน่ายในช่องทางการตลาดได้เพิ่ม
มากขึ น ด้วยกระบวนพัฒนาวิจัย ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพและการวิ จัย 
เชิงปริมาณ  ประชากร ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลินครคง จ้านวน 57 คน และในส่วนของการวิจัย 
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั งสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เชิงเนื อหา  

ผลการวิจัย ได้พบว่า การสร้างโลโก้กลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลินครคง แบรนด์ “คงคุณ” ที่ได้ท้าการ 
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในนามกลุ่มวิสาหกิจฯภายใต้สโลแกน “สุขภาพดีเร่ิมที่ข้าว” การ์ตูนสัญลักษณ์และ 
ค้าขวัญของกลุ่มวิสาหกิจฯ ฉลากข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรร่ี และบรรจุภัณฑ์ข้าวเพื่อเป็นของที่ระลึก  
1 ชิ น โดยผู้บริโภคมีความพึงพอใจในภาพรวมของฉลากข้าวคงคุณ ในระดับค่าเฉลี่ย  4.53  บรรจุภัณฑ์มีความ 
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 และบรรจุภัณฑ์น้าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน อยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.13   
ค าส าคัญ:  ข้าวอินทรีย์, บรรจุภัณฑ์, วิสาหกิจชุมชนนครคง  

Abstract 
Nakorn Kong Jasmine rice community enterprise is a group of rice farmers in Talukmuang 

village, Kong district in Nakornratchasima Province. They needed to change their community business 
from dried organic paddy Jasmine rice selling to milled rice since May 18, A.D. 2016 lead taken by 
Mrs. Thitirat Willan.  
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This research aim developing marketing and branding such as : logo and packaging to access 
the right health – conscious customer base and also enhance marketing channels. The research 
combined both qualitative and quantitative methodologies random sampling was used on 57 
members of Jasmine rice ommunity and 400 residents from Muang district, Nakornratchasima 
Province. Where interviews, group discussions, and questionnaires were used. The summary data 
and  content analysis were executed by descriptive statistics such as frequency, percentage, and 
average. 

The result of research showed that thenew logo of organic Jasmine rice Nakon Kong under 
new brand “Khong Khun” had to be patented as trademark slogan “healthy beings from rice”, using 
cartoon symbols and the motto of Khong Khun Jasmine rice community enterprise. Brown rice, 
Jasmine rice and riceberry were labeled and a new appealing packaging for souvenir product was 
also developed. 

The overall result of customer satisfaction survey showed. 4.53/5.00 for new branding and 
labeling, the unique package showed 4.75/5.00 (highest) and the letter information which was printed 
on the packaging showed 4.13/5.00 (howest) 
Keywords : Organic rice, packaging, Nakorn Kong community enterprise 
 
บทน า 

ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นปัญหาที่
ซับซ้อนเกิดขึ นกับชาวนาทุกพื นที่ ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพื นที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศไทย ผลผลิตจากข้าวเป็นอันดับ
สามของประเทศ ผลผลิต 1,101,661 ตัน (ส้านักงาน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  2562 )  
แต่เกษตรกรไทยยังประสบปัญหาความยากจนอยู่
เช่นเดิม เกษตรกรบางกลุ่มที่มีศักยภาพของตัวผู้ น้า  
มีโรงสีชุมชนของตนเอง และมีองค์ความรู้ทางการตลาด 
จึงนิยมน้าข้าวสารที่สีได้บรรจุถุงขาย ขนาดน ้าหนัก  
1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม เพื่อจ้าหน่ายสร้างรายได้ให้
มากขึ น 

หมู่บ้านตลุกม่วง ต้าบลหนองมะนาว อ้าเภอคง 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั งของกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอม
มะลินครคง โดยสมาชิกทุกคนของกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็น
เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว อินทรีย์และโรงสีข้าวชุมชน  
มีจ้านวน 57 คน มีจ้านวนสมาชิกบางส่วนได้รับการ
รับรองเครือข่ายแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ จากโครงการ
เกษตรอินทรีย์  การส่ง เสริมการผลิตข้าวอินทรีย์   
ปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวนสมาชิก 29 คน รวมพื นที่
เพาะปลูก 514 ไร่ สามารถให้ผลผลิต จ้านวน 168,153 
กิโลกรัม หรือประมาณ 168 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 

327.15  กิโลกรัมต่อไร่  การปลูกข้าวมีวิธีการปลูก  
2 อย่าง คือ การท้านาหว่าน และการท้านาหยอด กลุ่ม
วิสาหกิจกลุ่มนี จัดเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง พบว่า กลุ่ม
วิสาหกิจฯ มีจุดแข็ง คือ สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจฯ นั น
เต็มใจในการรวมกลุ่มจัดตั งเป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกมี
ความรู้ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวอินทรีย์ 
ทั งยังมีความพร้อมรับองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ทุกคนเห็นความส้าคญั
และประโยชน์ของการร่วมกลุ่ม เพื่อน้าพากลุ่มท้า
กิจกรรมให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับพ่อคา้คน
กลาง และโรงสีเอกชนภายนอก จึงน้าผลผลิตข้าวเปลอืก
อินทรีย์มาขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยกลุ่มวิสาหกิจฯ 
น้าข้าวมาท้าการสีและแปรรูป จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวภายใต้แบรนด์ “ข้าวหอมมะลินครคง” ท้าให้เห็นว่า
ความเข็มแข็งของกลุ่มเกิดจากผู้น้ากลุ่มที่เข็มแข็ง ซ่ึง
ได้แก่ นางฐิติรัตน์ วิลแลน ที่เป็นผู้ก่อตั งกลุ่มวิสาหกิจฯ 
และปัจจุบันยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ นอกจากนั น
ความเข้มแข็งเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือทั งจาก
หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน ท้าให้การท้า
การตลาด ช่องทางการจ้าหน่าย การเข้าถึงผู้บริโภคเป็น
จุดแข็งของกลุ่มวิสาหกิจฯ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถ
จ้าหน่ายได้ในราคาถูกกว่าราคาตลาด 
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กลุ่มวิสาหกิจฯ ท้าการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากข้าวตั งแต่กระบวนการต้นน ้าจนถึงปลายน ้า หรือ
เรียกว่าเป็นการท้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภณัฑข์า้ว 
(Network Value Chain) โดยน้าข้าวเปลือกท่ีได้รับซื อ
จากสมาชิกทั งแบบสดและแบบแห้งมารวบรวมในยุ้งฉาง
ของกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อท้าการสีที่โรงสีชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและข้าวสารจ้าหน่าย โดยมีสมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นผู้ท้าการสีข้าว การสีข้าวนั นสี
เป็นข้าวกล้องและข้าวสาร การสีเป็นข้าวสารท้าการ 
ขัดขาวเพียงครั งเดียว ท้าให้ข้าวสารมีการแตกหักสูง 
ข้าวหักจ้านวนมากขายไม่ได้ราคา  

โจทย์ปัญหาของการเข้าไปวิจัยและพัฒนา คือ 
ต้องการพัฒนากระบวนการสีข้าวให้เพิ่มมากขึ น ในส่วน
ของปลายข้าวและข้าวหักจะมีการแปรรูปให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถน้าไปจ้าหน่ายในตลาด 
ดังนั นกลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลินครคง ได้ร่วมท้างาน
วิจัยกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา โดยน้าข้าวหักมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โจ๊กข้าวอินทรีย์และปลายข้าว
อินทรีย์อัดเม็ด ส่วนของข้าวสารบรรจุถุงสุญญากาศ
จ้าหน่าย งานวิจัยและพัฒนานี จึงท้าให้เกิดผลผลิตกับ
กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้แก่ ตราผลิตภัณฑ์ โลโก้ สโลแกน 
การ์ตูนสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจฯ 
สามารถน้าไปใช้ในการสร้างมูลค่ าเพิ่ม สร้างความ
เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนของชุมชนต่อไป 

 
วิธีการด าเนินงาน  

การศึกษานี ใช้วิธีด้าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประยุกต์ใช้ด้วยการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Method) เน้นกระบวนการแบบมีส่วน
ร่ วม  (Participatory Rural Appraisal; PRA) ซ่ึ ง เ ป็ น
เคร่ืองมือที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน องค์กร หรือ
ในสถาบันการศึกษา  (Selener, 1997) โดยมีวิธีการ
ด้าเนินงานดังต่อไปนี  

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
- วิธีการได้ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก การสนทนาแบบกลุ่ม การสังเกต และการ
ส้ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ดังนั นการวิจัยนี จึงใช้วิธี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มวิสาหกิจฯ เพื่อศึกษา
ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจฯ อัตลักษณ์และภูมิปัญญามาใช้
เป็นส่วนหน่ึง ในการสื่อสารตราผลิตภัณฑ์ โลโก้ 

สโลแกน การ์ตูนสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ 
- การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key informant) ได้

ท้าการคัดเลือกในลักษณะการตั งเป้าหมายกลุ่มผู้ให้
ก้าหนดและเจาะจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ต้องการสัมภาษณ์
เพื่ อ น้าข้อ มูลที่ ได้ รับมาใช้ ในการวิจัยและพัฒนา 
แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้แก่ นางฐิติรัตน์  
วิลแลน, ร้อยต้ารวจเอกทองใบ พันโนราช, นายอารักษ์  
เชาว์ขุนทด , นายบุญลุ เหมือนค้า และนางทิพย์วัลย์ 
ราชเสนา 

2) สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ จ้านวน 15 คน  
3) คณะผู้ท้าวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากรณีศึกษา 
: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง  และคณะ
ผู้ท้าวิจัยโครงการสร้างช่องทางและการจัดการการตลาด
ส้าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตอ้าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา จ้านวนทั งสิ น 400 ตัวอย่าง วิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) ก า ร สุ่ ม แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( Purposive 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มที่ผู้ท้าวิจัยใช้เหตุผลใน
การเลือกเพื่อความเหมาะสม 

เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

1) การสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นสัมภาษณ์ 
เชิงลึก ( In-dept Interview) เลือกเฉพาะประเด็นที่
ต้องการ   โดยข้อค้าถามใช้แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview)  สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็น
กระบวนการสีข้าว อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น  
ต่าง ๆ เพื่อน้ามาใช้ในการก้าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า (สุภางค์, 2561)  

2) กา รส นท นา แ บ บ กลุ่ ม  ( Focus Group 
Discussion) เป็นการสนทนาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ในอัตลักษณ์และภูมิปัญญา รวมถึงการทนสอบข้อมูล
เพื่อน้ามาใช้ในการก้าหนดแบบสัมภาษณ์ 

3) อภิปรายและให้ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ทัศนะกันอย่ างกว้ างขวางในประเด็นต่าง ๆ ที่ มี
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จุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อจะหาข้อมูลที่ถูกต้องตรง
ประเด็นส าหรับการตอบค าถามในงานวิจัย (วรนน และ
คณะ, 2559) 

4) การสังเกต (Observation) คณะผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการสังเกต 2 วิธี คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพื่อเป็น
การสังเกตพฤติกรรมลักษณะท่าทาง ความรู้สึก ปฏิกิริยา
ที่ แ สด งออกในขณะที่ พู ด และไ ม่พู ด  เพื่ อส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้วิจัยและสมาชิกผู้ให้
ข้อมูล และใช้ โอกาสน้ีในการสังเกตพฤติกรรมและ
พูดคุยกับบุคคล  กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ใช้ผู้น้ันรู้ตัวว่า
ก าลังถูกสังเกต พฤติกรรมอยู่  

5) แบบสอบถามเร่ือง “ความพึงพอใจต่อบรรจุ
ภัณฑ์มีผลต่อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ยี่ห้อคงคุณ ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา” โดยมีผู้ เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย  ดังน้ี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทายวุฒิ  
โพธิ์ทองแสงอรุณ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย 
อินทรสังข์  

 

 

 

 
ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

การประมวลข้อมูลและวิ เคราะห์ผล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ( In - depth Interview) โดยการจ าแนกและ
จัดระบบ (Typology and Taxonomy) การจัดการ
ข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่เป็นระบบโดยอาศัยพื้นฐาน
การจ าแนกหมวดหมู่อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อช่วยให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา (อคิน และคณะ, 2536)นอกจากน้ี
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วย
มาตรวัดแบบนามบัญญัติ วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงประกอบด้วยการ
แจกแจงความถี่ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อดูการ 
กระจายของข้อมูล  การวิ เคราะห์แบบช่วงมาตรา 
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง เบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทราบค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวม  

ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูล
ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 

RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol.4 No. 1 January -  June  202078



 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด้าเนินงานการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์   
โลโก้ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ และการ์ตูนสัญลักษณ์  
ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ สรุปผลได้ดังต่อไปนี  

แนวคิดหลักในการออกแบบ (Concept Design) 
โดยอาศัยการออกแบบท่ีใช้องค์ประกอบศิลป์และ 
อัตลักษณ์กลุ่มนครคงที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตน  
มาน้าเสนอเร่ือง ความอุดมสมบูรณ์ของพื นท่ีตั ง ความ
เข้มแข็งของผู้น้า ความสามัคคีกลมเกลียว กระบวนการ
ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การใช้สีที่แสดง
ถึ งพื นดินที่ ใช้ ในการปลูกข้ าว อินทรีย์  เพื่ อ น้า ไป
พัฒนาการท้างานออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์รวมถึง
การใช้จุดเด่นของความเป็นโคราชมาใช้เรียกผลิตภัณฑ์
ว่า “ข้าวโคราช” (ภาพที่ 2)   

 

 
ภาพที่ 2 แนวคดิการออกแบบบรรจภุัณฑ์ข้าวและ 

แปรรูปข้าว “คงคุณ” 
ส้าหรับการพัฒนาเอกลักษณ์ให้กับตราผลิตภัณฑ์

แบบมีส่วนร่วม น้าอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นเป็นชาวนา
ลูกอีสานผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ แสดงผ่านการแต่งกายของ
นางสาวคงคุณ ที่ใส่เสื อผ้าฝ้ายทอมือนุ่งผ้าซ่ินลาย 
ตีนแดง ใส่งอบ และในมืออุ้มกระบุ้งที่บรรจุข้าวคุณภาพ
และข้าวบรรจุถุง “คงคุณ” เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มและ
ใส่ในบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท สร้างค้าขวัญ “สุขภาพดี
เริ่มต้นที่ข้าว” รวมถึงการน้าความภาคภูมิใจของการ
ได้มาซ่ึงฉางข้าวและโรงสีข้าวชุมชนจากเกษตรจังหวัด 
 

นครราชสีมา น้าดอกชวนชมที่ เป็นสัญลักษณ์ของ 
อ้าเภอคง มาเป็นองค์ประกอบของโลโก้กลุ่มวิสาหกิจฯ  
(ภาพที่ 3 -4) ในส่วนของชื่อตราผลิตภัณฑ์ (Brand)  
ใช้ชื่อว่า “คงคุณ”  ที่แสดงถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

- หยดน ้า แสดงถึง ความสมบูรณ์ 
- วงกลม แสดงถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของ

กลุ่มวิสาหกิจฯ 
- ต้นข้าว แสดงถึง ต้นข้าวอินทรีย์ที่ตั งม่ัน ซ่ือตรง 

มุ่งม่ันในการผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงสู่ผู้บริโภค 
- คง แสดงถึง พื นที่ตั งของกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่ตั ง

อยู่ในอ้าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
- คุณ แสดงถึง ความม่ันม่ันตั งใจในการผลิตและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภค  
- ตัวอักษรสีน ้าตาล แสดงถึง พื นดินที่ใช้ในการ

ปลูกข้าวอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ “คงคุณ” 
- ตัวอักษรสีทอง แสดงถึง ความม่ันคง อบอุ่น 

และเป็นมิตรกับผู้บริโภค (ภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที่ 3  โลโก้กลุ่มวสิาหกิจขา้วหอมมะลินครคง 

 

  

ภาพที่ 4  การ์ตูนสญัลักษณ์และคา้ขวญัของกลุ่ม
วิสาหกิจข้าวหอมมะลินครคง และผลิตภัณฑ ์“คงคุณ” 
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ภาพที่ 5 ตราผลติภัณฑ์ “คงคุณ”  น้าไปจดทรัพย์สิน

ทางปญัญา (เคร่ืองหมายการค้า) 
 

การออกแบบและการพัฒนาการ์ตูนสัญลักษณ์ 
ท้าให้ได้บรรจุภัณฑ์ ฉลากต้นแบบ ตามความต้องการ
ของกลุ่มวิสาหกิจฯ (ภาพที่ 6 – 11) 

 
A 

 

B 

 

C 

 
ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑ์จมูกขา้วอัดเม็ดประเภทซอง 

 
A 

 

B 

 

C 

 
ภาพที่ 7 ฉลากโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย ์

A 

 

B 

 

C 

 
ภาพที่ 8 ฉลากขา้วหอมมะลิ จา้นวน 1 กิโลกรัม 

 
ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑ์ขา้วหอมมะลิ จา้นวน 1 กิโลกรัม  
ที่น้าไปจดทรัพยส์ินทางปัญญา (สิทธิบตัรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ : แบบพับกล่อง) 

  

 
 

ภาพที่ 10 การ์ตูนสญัลักษณ์ “คงคุณ” ที่น้าไปจด
ทรัพย์สินทางปัญญา (ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น) 
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นส.คงคุณ ไรซ์เบอร่ี 

 
นส.คงคุณ กล้องหอมมะลิ 

 
นส.คงคุณ หอมมะล ิ

จากผลการด้าเ นินงานที่ ได้ออกแบบทั ง 3 แบบ  
(ภาพที่ 6 – 8) แบบที่พัฒนาออกมานั น สมาชิกของ
กลุ่มวิสาหกิจฯ พึงพอใจและต้องการแบบ C คณะ
ผู้ท้าวิจัยจึงได้น้าบรรจุภัณฑ์และฉลากไปท้าการ
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วยแบบสอบถาม
ผู้บริโภค ณ สถานที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตลาด
จริงใจ  ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เ ก็ต ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และงานแสดง
สินค้าต่าง ๆ ที่จัดโดยภาครัฐ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง อายุ 41 - 45 ปี สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ต่อครอบครัว 60,001 - 
80,000 บาท อาชีพพนักงานเอกชน/รฐัวิสาหกิจ จ้านวน
ทั งสิ น 400 คน ได้ผลความพึงพอใจดังตารางที่ 1- 3 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์อัดเม็ด “คงคุณ”  
ความพึงพอใจ* �̅�𝒙 S.D. ความคิดเห็น อันดับ 

1) บรรจภุัณฑ์น้าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 3.17 0.451 ปานกลาง 6 
2) บรรจภุัณฑ์มีความกะทัดรัด จ้าไดง้่าย 3.67 0.743 มาก 5 
3) บรรจภุัณฑ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4.55 0.624 มากที่สุด 2 
4) บรรจภุัณฑ์สามารถบง่บอกได้ถงึคุณสมบัตทิี่ส้าคญั

ของผลติภัณฑ ์
3.98 0.834 มาก 4 

5) บรรจภุัณฑ์มีลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย 4.06 0.673 มาก 3 
6) บรรจภุัณฑ์สวยงามโดดเด่น 4.58 0.548 มากที่สุด 1 

เฉลี่ย 4.01 0.648 มาก  
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์โจ๊กข้าวอินทรีย์ “คงคุณ” 

ความพึงพอใจ* �̅�𝒙 S.D. ความคิดเห็น อันดับ 
1) บรรจภุัณฑ์น้าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 3.48 0.554 ปานกลาง 6 
2) บรรจภุัณฑ์มีความกะทัดรัด จ้าไดง้่าย 3.84 0.648 มาก 5 
3) บรรจภุัณฑ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4.68 0.476 มากที่สุด 2 
4) บรรจภุัณฑ์สามารถบง่บอกได้ถงึคุณสมบัตทิี่ส้าคญั

ของผลติภัณฑ ์
3.99 0.531 มาก 4 

5) บรรจภุัณฑ์มีลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย 4.16 0.477 มาก 3 
6) บรรจภุัณฑ์สวยงามโดดเด่น 4.74 0.744 มากที่สุด 1 

เฉลี่ย 4.15 0.573 มาก  
 

ภาพที่ 11 การ์ตูนสญัลักษณ์ “คงคุณ” ที่น้าไปวาดลง
ฉลากข้าวไรซ์เบอร่ี ขา้วกล้องหอมมะล ิและขา้วหอม

มะลิน ้าหนัก 1 กิโลกรัม บรรจุถงุสญุญากาศ 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “คงคุณ”        n = 400 
ความพึงพอใจ* �̅�𝒙 S.D. ความคิดเห็น อันดับ 

1) ฉลากน้าเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน 4.13 0.466 มาก 5 
2) ฉลากมีความกะทัดรัด จ้าไดง้่าย 4.53 0.768 มากที่สุด 4 
3) ฉลากโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 4.68 0.578 มากที่สุด 2 
4) ฉลากสามารถบง่บอกได้ถงึคุณสมบัตทิี่ส้าคญัของ

ผลิตภัณฑ ์
4.55 0.831 มากที่สุด 3 

5) บรรจภุัณฑ์สวยงามโดดเด่น 4.75 0.698 มากที่สุด 1 
เฉลี่ย 4.53 0.671 มากที่สุด  

*  คะแนน 1-5 คะแนน 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด  
                            5 = พึงพอใจมากที่สุด 

 
ผลสรุปความพึงพอใจบนฉลากและบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวอัดเม็ด โจ๊กข้าวอินทรีย์ และข้าวคงคุณ
ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และฉลากโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
(4.01 -4.53) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายชิ น พบว่า ข้าว
อินทรีย์อัดเม็ด “คงคุณ” สวยงามโดดเด่นในระดับมาก
ที่ สุ ด  ค่ า เฉลี่ ย  4.58 บรรจุภัณฑ์โ จ๊กข้าว อินทรีย์   
“คงคุณ”สวยงามโดดเด่นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.74 บรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “คงคุณ” สวยงามโดดเดน่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 

 
การน าไปใช้ 

ผลลัพธ์ครั งนี เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจข้าว
หอมมะลินครคง ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ท้าให้กลุ่มวิสาหกิจได้โลโก้ 
สโลแกน ตราผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า การ์ตูน
สัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้อัตลักษณ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ “คงคุณ” เคร่ืองหมายการค้าได้น้าไป
จดทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ค้าขอ 
200104667 บรรจุภัณฑ์กล่อง 1 กิโลกรัม จด สิทธิบัตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ : แบบพับกล่อง  เลขที่ค้าขอ 
1902004136 การ์ตูนสัญลักษณ์ “คงคุณ” ที่น้าไปจด 
ลวดลายบนวัสดุผืนแผ่น เลขที่ค้าขอ 1902002506 - 09 
ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค และเกิด
รายได้จากการจัดจ้าหน่ายที่ เพิ่มมากขึ น  อีกทั ง ใน
กระบวนการต้นน ้า กลุ่มวิสาหกิจฯ เกิดการพัฒนา 
 

กระบวนการสีข้าวที่ท้าให้ได้ผลผลิตจากกระบวนการ 
สีข้ าว เพิ่มมากขึ น  เ กิดองค์ความรู้ทางการตลาด 
คลังข้อมูล ทราบอัตลักษณ์และภูมิปัญญา และร่วมกัน
วางแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ในการน้าพา กลุ่ ม 
วิสาหกิจฯ ไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขัน เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจจากการมีระบบบริหารจัดการกลุ่ม  
ทีน้่าพากลุ่มวิสาหกิจฯไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 
       ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ข้าว “คงคุณ”มีการขยายตลาด
ไปสู่จ้าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  
เช่น ห้างเซ็นทรัล ห้าง The Mall TOP Supermarket 
ตลาดจริงใจ นครราชสีมา ได้ร่วมงานแสดงสินค้าของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย เช่น 
งาน SME ONE FEST 2019  ร่วมมือกับส้ า นักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะข นา ด ย่ อ ม  
ในจังหวัดนครราชสีมา และในกรุงเทพฯ งานมหกรรม
ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ปี 2563 ณ ศูนย์สรรพสินค้า 
ซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ (ภาพที่ 12)  
       ในส่วนของปลายข้าวและโจ๊กข้าวอินทรีย์จ้าหน่าย
ในรูปของการสั่งซื อล่วงหน้า (Pre - Order) เท่านั น อีก
ทั งกลุ่มวิสาหกิจฯ มีเครือข่ายในส่วนของภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ น เช่น กรมการ
ข้าวได้ให้ความร่วมมือในการน้าข้าวของกลุ่มวิสาหกิจฯ
ไปร่วมแข่งขันในงาน Thai Rice Fair ท้าให้ผลิตภัณฑ์
ข้าว “คงคุณ” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันข้าว
อร่อยแห่ งปี  2563 และได้ เข้ า ร่วมงาน Business 
Matching ภายใต้แบรนด์“คงคุณ”(ภาพที่ 13)  
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 ภาพที ่12 ผลิตภัณฑ์ “คงคุณ” จ้าหน่ายในร้านค้าปลีก
สมัยใหม ่ 

 

ภาพที่ 13 ผลติภัณฑ ์“คงคุณ” ได้รับรางวลัข้าวอร่อย
แห่งปี 2563 

 
อภิปรายผล 

การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ โลโก้ สโลแกน และ
บรรจุ ภัณฑ์ ที่ใช้สร้างการรับรู้ สร้างความแตกต่าง
รวมถึงสื่อสารตราผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ท้าให้
ผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มวิสาหกิจฯ สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันสินค้าประเภทเดียวกันได้ ซ่ึงกระบวนการ
ด้าเนินการต้องกระท้าแบบ มีส่วนร่วม มีหลักการ มีผู้รู้
ในเร่ืองการออกแบบและการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาต้องหาจุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับรู้
และรู้สึกอยากซื อ ผลิตภัณฑ์นั น การก้าหนดบุคลิกภาพ
ของตราผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิดเ ร่ืองการ

ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ของ ศรีกัญญา (2547) ที่กล่าว
ไว้ว่า การก้าหนดต้าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ ต้องสร้างจุดที่
ผลิตภัณฑ์สามารถน้าเสนอได้ ต้องเป็นจุดที่แตกต่าง 
และได้ เปรียบคู่แข่งขัน และสุดท้ายต้องเป็นจุดที่
ผู้บ ริโภคต้องการ และสอดคล้อง  นันธิดา (2556)  
การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์แล้ว  โดยน้า
รูปแบบ รูปทรง วัสดุ และขนาดที่คัดเลือกแล้ วมา
ตกแต่งด้วยการให้สีสัน ลวดลาย รูปภาพ ข้อความ เพื่อ
สื่อสาร ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื อ
สินค้า รวมทั งเกิดความทรงจ้าในสินค้านั น เพื่อการซื อ
ครั งต่อไปด้วย ขั นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาและ
ออกแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ส้าหรับสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ มุ่งเ น้นการจ้าหน่ายในเชิงธุรกิจในระดับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางขึ นไปจนถึงขนาดใหญ่ ได้แก่ 
การศึกษาข้อมูลที่ต้องการในการพัฒนาและออกแบบ
กราฟิกของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและข้อก้าหนดด้าน
แบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ และสอดคล้องกับ Silveira, 
Lages and Simoes  (2013) แ นวคิ ด ใ นก า รส ร้ า ง
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบ
พลวัตยิ่งขึ น ด้วยการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกิจการ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการยอมรับในตลาด
และสอดคล้ อ ง กับ  Burt, Coe and Davies, (2019)  
โดยในส่วนของลักษณะการสร้างตราผลิตภัณฑ์เป็นการ
ช่วยให้ผู้บริโภคบอก ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ต้องการได้ และยังสะท้อนให้เห็นความน่าเชื่อถือใน 
ตัวผลิตภัณฑ์ท้าให้เกิดการซื อซ ้า 

การวิจัยแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการ
ออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ ที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ความต้องการของผู้บริโภค ตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
จึงเป็นตัวสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จึงถูกน้ามาใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารตราผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจฯ ผู้บ ริโภคจะเกิดการรับรู้และเชื่อถือใน 
ตราผลิตภัณฑ์ โดยต้ องท้ าควบคู่ กับการส่งเสริม
การตลาด  ทั ง กา ร โฆษณา  การประชาสัมพันธ์   
การส่งเสริมการขาย การสื่อสาร ณ จุดซื อ การตลาด
ทางตรง และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยการสื่อสาร
การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าว “คงคุณ” ของกลุ่มวิสาหกิจฯ 
(ภาพที่ 14) ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับแนวคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  
(ชื่นจิตต์, 2556) 
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ภาพที่ 14 สื่อโฆษณาและเคร่ืองมือช่วยขาย 
ผลิตภัณฑ์ข้าว “คงคุณ” 

การออกแบบ การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ โลโก้  
สโลแกน การ์ตูนสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ สามารถ
สร้างการรับรู้และจดจ้าให้เกิดขึ นกับตัวผลิตภัณฑ์ได้ 
เป็นอย่างดี อีกทั งยังช่วยในการสร้างความแตกตา่งใหกั้บ
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงน่ันเท่ากับเป็นการสามารถสร้าง ยอดขาย
และก้าไรให้กับผู้ผลิตหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เป็น
อย่างดี แต่ในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ โลโก้ สโลแกน 
การ์ตูนสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ ควรท้าการศึกษา
ข้อมูล อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาพื นถิ่น โดย ให้ผู้เก่ียวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วม และต้องค้านึงถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องเป็นส้าคัญ  
ประเด็นที่เกิดผลกระทบต่อชุมชน   

สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับ
กลุ่มวิสาหกิจฯ จากอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 
การขายผลผลิตกระท้าโดยน้ามาจ้าหน่ายให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจฯ และโรงสีในพื นที่ใกล้เคียง ซ่ึงราคาถูกก้าหนด
โดยโรงสี ท้าให้ ไม่ได้ราคา เกษตรกรจึงยังยากจน
เหมือนเดิม  

งานวิจัย เ ร่ือง นี จึง เป็นการปัญหาของกลุ่ม
วิสาหกิจฯ และน้าศักยภาพของกลุ่มมาท้าการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มีการน้าผลพลอยได้จากการสีข้าว
หักและปลายข้าวมาแปรรูป เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มีการ
น้าองค์ความ รู้ด้วยการส ร้างแบรนด์  การพัฒนา 

บรรจุภัณฑ์ มาใช้ในการสื่อสารการตลาดและสร้าง 
การรับรู้ให้กับผู้บริโภค ผลกระทบที่กลุ่มวิสาหกิจฯ 
ได้รับคือ ได้ตราผลิตภัณฑ์ เคร่ืองหมายการค้า โลโก้ 
สโลแกน บรรจุภัณฑ์  และการ์ตูนสัญลักษณ์ที่สร้าง
ความแตกต่างให้เกิดขึ นกับผลิตภัณฑ์เดิม ผลิตภัณฑ์
ข้าวทั ง 3 ชนิดของกลุ่มวิสาหกิจฯ สามารถตั งราคาขาย
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OTOP ในระดับ 5 ดาว ท้าให้สามารถตั งราคาขาย
เพิ่มขึ นกิโลกรัมละ 5 บาท จากเดิมข้าวหอมมะลิ  
กิโลกรัมละ 35 บาท เพิ่มขึ นเป็น 40 บาท ข้าวกล้อง
กิโลกรัมละ 40 บาท เพิ่มขึ นเป็น 45 บาท ข้าวไรซ์เบอร่ี 
กิโลกรัมละ 55 บาท เพิ่มขึ นเป็น 60 บาท  จากต้นทุน
การท้าฉลากที่เพิ่มขึ นเพียงใบละ 1.20 บาท  และเพิ่ม
ช่องทางการจ้าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และบริษัท 
P&S จากประเทศอังกฤษ  
ประเด็นที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย นี เ กิดประโยชน์ กับบุคลากรข อง
มหาวิทยาลัยท้าให้นักวิจัยทราบกระบวนการท้างานวิจัย
เชิงพื นที่ งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง เร่ิมตั งแต่ การหา
โจทย์วิจัยจากชุมชนและผู้ประกอบการโดยตรง และเป็น
การท้างานวิจัยตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้
ส่ งการส ร้าง  Value ทาง เศรษฐ กิจฐานราก ผ่ าน
กระบวนการ Technology transfer และพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัย design thinking เกิดความร่วม
ระหว่างเครือข่ายและมหาวิทยาลัยฯ ท้าให้ด้าเนินการให้
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ทางปัญญา และงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ 
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คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
คณะที่ปรึกษาทุกท่าน 

ข อ ข อ บ คุ ณ ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า เ ซ็ น ท รั ล
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และหน่วยงานราชการ 
สนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณประธานและสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ที่ให้ข้อมูลและ
ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยจนการด้าเ นินการ
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ศึกษาวิจัยส้ า เ ร็จลุล่ วง ไปด้ วยดี และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 
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แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” 
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แนวทำงกำรเตรียมบทควำมเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร 
“วำรสำรวิชำกำรรับใช้สังคม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” 

แนวทางการเตรยีมบทความเพือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปจจุบัน วิชาการรับใชสังคม (sociallyengage scholarship) ไดมีการดําเนินการกันแพรหลายและ
ตอเน่ือง โดยเปนการทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงานตาง ๆ กับสังคมเพ่ือเปาหมาย
สําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมสูทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการทํางานรวมกันท่ีวาน้ันต้ังอยูบนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ รวมคิดรวมทํา (Partnership) ผูเก่ียวของมีผลประโยชนรวมกัน (Mutual benefit) เรียนรูและใชความรู
รวมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบตอสังคม (Social impact) 

การดําเนินงาน “วิชาการรับใชสังคม” จะเนนการมีสวนรวมของชุมชน หมูบาน/ชุมชนแบบมีสวนรวมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หนวยงาน รวมกันคิด กําหนดแนวทางในการดําเนินการรวมกัน   
การมีสวนรวมของคนในชุมชนท่ีชวยกันคนหาความตองการ หรือปญหาท่ีตองการการแกไข โดยแบงไดเปน 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ท่ีมีกระบวนการนําองคความรูท่ีมีอยูภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต และใชกระบวนการท่ีเหมาะสมและเขากับบริบทของแตละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (sociallyengage research) ท่ีสรางองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการและแกปญหา
ใหกับผูใช อาทิ ชุมชนหรือผูประกอบการ 

 ดังน้ันการดําเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใชสังคม” จะเปนแนวทางหน่ึงใหนักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีทํางานรวมกับผูใชผลงานไมวาจะเปนคนในชุมชนหรือผูประกอบการ  
มีแหลงวารสารท่ีสามารถตีพิมพเผยแพรผลงาน เปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงจะสงผลดีตอการดําเนินงาน
วิชาการดานรับใชสังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติใหพัฒนาข้ึนตอไป ท้ังงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อ
ประโยชนของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใชสังคมเพื่อผูประกอบการ 

วัตถุประสงคของ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
 วารสารวิชาการรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงคเพ่ือตีพิมพผลงาน
วิชาการดานรับใชสังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพรเพื่อพัฒนาสังคมและสงเสริมใหนักวิชาการ
ดานรับใชสังคมในหนวยงานตาง ๆ ไดมีแหลงนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ 

หลักเกณฑการเสนอบทความวิจัยสําหรับ “วารสารวิชาการรับใชสังคม” 
1. เปนบทความท่ีเกิดจากการคนควาวิจัยโดยมีกระบวนการนําไปสูการสรางความรูเพื่อใชประโยชนใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีขออธิบายไดอยางชัดเจน และ/หรือ เปนบทความท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท่ี
สามารถอธิบายกระบวนการนําองคความรู ไปปรับใช ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและความตองการของ
ชุมชนหรือผูประกอบการ 
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ชุมชนหรือผูประกอบการ 
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คุณภาพดานตางๆ อยางชัดเจน อาทิ รายได โอกาสในการดําเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในดานตางๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพใน “ วารสารวิชาการรับใชสังคม” จะตอง 
สอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9 ท่ีเก่ียวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใชสังคม ซ่ึงมี 7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ช้ีแจงในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
2. การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
3. กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
4. ความรูความเช่ียวชาญท่ีใชในการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงน้ัน 
5. การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน 
6. การประเมินผลลัพทการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
7. แนวทางการติดตามและธํารงรกัษาพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นใหคงอยูตอไป 
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยท้ังหมดตองอยูในขอจํากัด 10 หนาดังกลาว 

องคประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนช่ือเรื่องใชภาษาไทยถูกตองตามหลักไวยากรณ กระชับสามารถส่ือจุดประสงคการวิจัย
ชัดเจน ในกรณีท่ีมีภาษาอังกฤษใหทําเปนตัวพิมพใหญเฉพาะตัวแรกของคํานามและคุณศัพท  
เชน Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ท่ีเหลือทําเปนเล็กหมด รวมท้ัง
คํากริยา คํากริยาวิเศษณ และคําท่ีไมใชเปนคํานําเชน ตัวอยาง ถาสงสัยขอแนะนําใหพิมพตัวใหญ
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเทาน้ัน นอกน้ันทําตัวเล็ก เชน Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไมแนะนําใหใชตัวสัญลักษณตาง ๆ ในการพิมพชื่อเร่ือง 

ชื่อผูดําเนินโครงการและผูรวมดําเนินโครงการ 

หนวยงาน 

บทคัดยอ 
 ภา ษา อั ง ก ฤ ษ  ให ค ร บปร ะ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไมมีหัวขอก็ได 
 ภาษาไทยใหมีขอความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกิน 300 คํา โดยใหสรุป

เน้ือหาของบทความท้ังหมดใหเขาใจท่ีมาของการทําวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย
โดยยอ ผลการวิจัยวิธีการนําไปใชประโยชน และไดผลลัพธ อยางไร 

คําสําคัญ Keywords 

บทนํา 

 ช้ีใหเห็นความสําคัญของเรื่องท่ีทํา เขียนใหส้ัน กระชับ ไมเกิน 15 20 บรรทัด 
 คนควาเพ่ิมเติมวามีผูใดทํางานในลักษณะใกลเคียงแลวบาง ไดผลอยางไร 
 ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการดําเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค เขียน 

เปนความเรียงหรือจัดลําดับความสําคัญแลวจัดเรียงเปนหัวขอ 
(อาจกลาวถึงขอ 1. สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน) 

วิธีดําเนินงาน 
อธิบายวิธีดําเนินโครงการใหเห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุมตัวอยางใหชัดเจน ในลักษณะท่ีหากมีผูอ่ืนตองการทําวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอาน
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และนําไปปฏิบัติได (กลาวถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
3.กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรูความเชี่ยวชาญท่ีใชในการทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงน้ันหรือใชองคความรูอะไรไปทําบาง) 

ผลการดําเนินงาน 
อธิบายผลท่ีเกิดจากโครงการโดยตรง ไมมีการแสดงความคิดเห็นในสวนน้ี อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย  
ขอ 6.ผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

การนําไปใชประโยชน 
อธิบายใหเห็นวาผลงานดังกลาวไดนําไปใชประโยชนอยางไร ใครคือผูใช และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกลาวสูการใชประโยชนท้ังเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย และเชิงสาธารณะอยางไร 
(อาจอธิบายถึงขอ 2.การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมายและขอ 6.ผลลัพธการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปดําเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอางอิงใหเห็นวาผลการดําเนินงานดังกลาวไดองคความรูใหม นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหมใหแกพื้นท่ีอยางไร และอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
รวมท้ังเสนอและการทํางานในขั้นตอไป (อาจอธิบายขอ 5.การคาดการณส่ิงท่ีจะตามมา
หลังจากการเปล่ียนแปลงน้ัน ขอ 7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ใหคงอยูตอไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานน้ัน ๆ จัดเรียงรายการ
ตามลําดับอักษรช่ือผูแตง ภายใตหัวขอ เอกสารอางอิง สําหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใชรูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงแบบ 
APA (American Psychological Association) ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิงมีดังน้ี 

หนังสือ 
ช่ือผูแตง . ปท่ีพิมพ . ชื่อเร่ือง. (ฉบับพิมพ). สถานท่ีพิมพ. ผูจัดพิมพ : 

          ตัวอยาง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุมนอยกับรัฐบาลพมา. กรุงเทพฯสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

บทความ 
ช่ือผูแตง .ปท่ีพิมพ(บรรณาธิการ) . ชื่อบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ช่ือเรื่องท่ีฉบับพิมพ. 

หนา. : สถานท่ีพิมพ (ปรากฏบทความผูจัดพิมพ) 
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