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วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  
 
เจ้าของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ศีลศิร ิ  สง่าจิตร   ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันคลังสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 มณีโชติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา  ช่างเจรจา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.สมคิด   แก้วทิพย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
วัตถุประสงค์ 
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เจ้าของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร   ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดี 
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ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี  เส้นทอง   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ   สถาบันคลังสมองของชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 มณีโชติ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 

นายภฤศพงศ์   เพชรบุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
นายนริศ   ก าแพงแก้ว 
ว่าท่ีร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ 
ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ 
นายพิษณุ   พรมพราย 
นางสาวทิน   อ่อนนวล 
นางสาวรัตนาภรณ์  สารภี 
นางสาวอารีรัตน์   พิมพ์นวน 
นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์ 
นางสาวสุธาสินี   ผู้อยู่สุข 
นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงใส 
นางสาวฉัตวณัฐ   มโนพฤกษ์ 
นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์พรหม 
นางสาววราภรณ์   ต้นใส  
นายวีรวิทย์   ณ วรรณมา 
 
พิมพ์ที่ 

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

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความใน
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความ
คิดเห็นของคณะผู้จัดท าและมิใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์
คัดลอก แต่ให้อ้างอิงที่มา  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 3 No. 2  July - December 2019

บทบรรณาธิการ รายชือ่ผูท้รงคุณวุฒผิูป้ระเมินบทความ (Peer Review) ประจ าฉบบั 
ปีที ่3 ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

 
รองศาสตราจารย์สุทัศน์  จุลศรีไกวัล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แมน ตุ้ยแพร ่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร  แก้วภักดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.ณฐาพัชร์   วรพงศ์พัชร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดร.พิณนภา                           หมวกยอด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทบรรณาธิการ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการตีพิมพ์บทความ
วิชาการ ด้านการรับใช้สังคมของนักวิชาการ ในหลากหลายความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ ในรูปแบบของบทความวิชาการ ที่เหล่านักวิชาการได้เข้าไป
ช่วยเหลือ เข้าไปรับใช้สังคม เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชุมชน สังคม ประเทศ ซึ่งวารสารปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 นี้ ยังคงรวบรวมบทความวิชาการที่เสนอแนะแนวทางและวิธีการ การ
ช่วยเหลือ การรับใช้สังคม ในหลากหลายมิติ ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ มิติของการพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการ
ที่ดี การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยกระบวนพัฒนาการออกแบบ การส่งเสริมทักษะผ่านกระบวนสร้างความรู้ 
ตลอดจนการสร้างแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ให้ตรงกับความต้องการ
และลดต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ิน วิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนการออกแบบและสร้างชุดเครื่องมือเพื่อข้ึน
รูปผลิตภัณฑ์ และการวิจัยเชิงปริมาณในข้ันตอนการประเมินระดับการยอมรับเทคโนโลยี ผลจากการน้าชุดเครื่องมือ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช้แทนแรงงานพบว่า การต้าด้วยเครื่องต้าผงแร่มีอัตราการผลิต 192 กิโลกรัม/วัน 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า 33.36 บาท/วัน สามารถลดต้นทุนได้ 167 บาท/วัน แต่ก้าลังการผลิตเพิ่มข้ึน 172 กิโลกรัม/วัน  
การนวดผสมด้วยเครื่องสามารถผสมได้วันละ 32 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 16 นาที ต้นทุนค่าไฟฟ้า 10 บาท/วัน ท้าให้
ลดต้นทุนได้ 290 บาท/วัน แต่ก้าลังการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า การตีดาบเหล็กน้้าพี้ด้วยเครื่องตีข้ึนรูปมีต้นทุนค่า
ไฟฟ้า 136.9 บาท/วัน สามารถลดการใช้แรงงานได้ 1 คน ค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 1,137 บาท/วัน ประหยัดค่าจ้าง
แรงงานได้ 863 บาท/วัน แต่ยังสามารถผลิตดาบเหล็กน้้าพี้ ได้วันละ 2 เล่มเท่าเดิม ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการท้างานของชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ของกลุ่มผู้เข้ารับการถ่ายทอด
เทคโนโลยพีบว่า มีความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพของผลผลิตท่ีได้มีความเหมาะสมกับการน้าไปใช้งาน 
รองลงมา ได้แก่ ความสามารถน้าไปใช้ทดแทนแรงงานคน และระยะเวลาท่ีใช้ในการท้างานมีความเหมาะสม 
ตามล้าดับ 

 
ค้าส้าคัญ  เครื่องต้าผงแร่เหล็ก, เครื่องนวดผสมแร่เหล็ก, เครือ่งตีเหล็ก  
 
Abstract 

 The objective of this research is to develop a tool kit for molding iron ore products to meet 
the needs and reduce the production costs of local enterprises.  The research method is the 
combination of qualitative research in a context study of community enterprise groups, operational 
research in the process of designing and creating tools for forming products and quantitative research 
in the process of evaluating technology acceptance levels as a result of the use of forming tools, 
the products that were developed to replace workers found that pounding with mineral powder 
machine has a production rate of 192 kilograms/day. Electricity cost 33.36 baht/day can be reduced 
by 167 baht/day but the capacity is increased by 172 kilograms/day.  The massage mixed machine 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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can be mixed 32 times daily, each time takes 16 minutes, consume electricity cost 10 baht/day, 
reduce the cost by 290 baht/day, but the capacity is doubled.  The Nam Phi steel forgings with an 
electric charges of 136.9 baht/day can be replaced 1 person's labor. The cost is only 1,137 baht/day. 
The labor cost is 863 baht /  day but can still produce steel swords.  Nam Phi steel swords can be 
produced 2 copies per day. The level of satisfaction with the performance of the tool set for forming 
iron ore products from the technology transfer group found that the satisfied with the features there 
are suitable for the overall use at the highest level.  Considering each aspect, it was found that the 
highest mean value was the quality of the product that was suitable for use, followed by the ability 
to replace workers. And the time spent in the work is appropriate, respectively. 

 
Keywords Iron ore powder machine, Iron ore mixed powder massage machine, Ironworker 
 
บทน้า 

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมท่ีคนในชุมชนเป็น
เจ้าของกิจกรรมการผลิตสินค้า ตามภูมิปัญญาตนเองซึ่ง
ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Small and 
micro community enterprise มีค้าย่อว่า “SMCE” 
วิสาหกิจชุมชนจึงมีความส้าคัญในการสร้างฐานมั่นคง
ให้กับประเทศ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้
เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้
มากข้ึน (ดวงเดือน สมวัฒนศักด์ิ, 2548) จากประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ในด้านการส่งเสริมให้มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน น้าไปสู่การ
พึ่งตนเอง และลดปัญหาความยากจน ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการมีงานท้า และรายได้ของประชาชน เพื่อ 
ลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย สร้างความ
เช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม  จึงได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดต้ังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้ึน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน  ณ วันท่ี 4  กันยายน 2555 มีจ้านวน
วิสาหกิจ ชุมชนจดทะเบียน จ้ านวน 1,177 กลุ่ ม  
มีจ้านวนสมาชิก 17,167 ราย โดยกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
จากแร่เหล็กน้้าพี้ ต้าบลน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้รับรองข้ึนทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2553 วัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้เพื่อหารายได้ให้เกิดข้ึน

ภายในชุมชน นอกจากน้ียังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษและเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่น
หลังต่อไป ซึ่งแร่เหล็กน้้าพี้ถือว่าเป็นธาตุโลหะศักด์ิสิทธิ์
ท่ีมี ต้นก้า เนิดในพื้น ท่ีอ้า เภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ คนท่ัวไปท้ังในจังหวัดอุตรดิตถ์และท่ัวประเทศ
ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีเองจึงท้า
ให้ผู้ประกอบการในท้องถ่ินเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ เพื่อผลิตสินค้าชุมชน
ประกอบด้วย ดาบเหล็กน้้าพี้ ลูกประค้าผสมผงแร่เหล็ก
น้้าพี้ พระพิมพ์ผสมแร่ เหล็กน้้าพี้ องค์พระหล่อผสม 
ผงแร่เหล็กน้้าพี้ เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจ้าหน่วย
ให้กับลูกค้าท่ีมีความสนใจท่ัวไป เป็นสินค้าท่ีสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถ่ินเป็นอย่างมากไม่น้อยกว่าปีละ 
10 ล้านบาท (ศิริกานดา แหยมคง และคณะ, 2547) แต่
ปัจจุบันการด้าเนินงานกลุ่มยังมีอุปสรรคและปัญหาใน
ประเด็นการบริหารจัดการภายในกลุ่ม รวมถึงปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิตในปัจจุบันท่ีค่อนข้างสูงเน่ืองจาก
ค่าจ้างแรงงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน ผนวกกับทางกลุ่มประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมารับจ้างผลิต เน่ืองจาก
ในบางช่วงมีค้าสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้เข้ามา
จ้านวนมาก แต่เป็นในช่วงฤดูการท้านาหรือท้าไร่ จึงท้า
ให้ทางกลุ่มผู้ผลิตขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากแรงงาน
ส่วนใหญ่ในชุมชนเลือกท่ีจะไปรับจ้างท้านาหรือท้าไร่
ตามฤดูกาลเพาะปลูกมากกว่าการมารับจ้างผลิตสินค้า
จากแร่เหล็กน้้าพี้ซึ่งเป็นงานท่ีต้องใช้ฝีมือมากกว่าการท้า
เกษตรกรรม (ไพโรจน์ นะเท่ียง, 2557) 
 จากปัญหาและความต้องการพัฒนาศักยภาพ
รวมถึงเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่
เหล็กน้้าพี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จาก

เหล็กน้้ำพี้ อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังท่ีได้
กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นควำมจ้ำเป็นใน
กำรท่ีจะจัดท้ำโครงกำรพัฒนำชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตของ
ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต และกำรเพิ่มคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ (ธวัชชัย  แสงหล้ำ, 2551) รวมท้ังยัง
คำดหวังท่ีจะก่อให้เกิดกำรลดต้นทุนกำรผลิตและลด
ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนแรงงำนของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลท่ีเหมำะสมกับ
กำรใช้งำนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจในกำรสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำง
ยั่งยืนต่อไป (ณงค์นุช  นทีพำยัพทิศ, 2559) 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ส้ ำ ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ส ำ ห กิ จ ชุ ม ช น ท่ี ร่ ว ม ใ น
โครงกำรวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑจ์ำกแร่
เหล็กน้้ำพี้ อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น
พื้นท่ีเป้ำหมำยรวมท้ังสิ้น 37 คน ได้แก่  
 1. กลุ่มตีดำบเหล็กน้้ำพี้ หมู่ ท่ี 1 ต้ำบลน้้ำพี้
จ้ำนวน 10 คน  
 2. กลุ่มผลิตลูกประค้ำแร่เหล็กน้้ำพี้ หมู่ ท่ี 2 
ต้ำบลน้้ำพี้ จ้ำนวน 15 คน 
 3. กลุ่มผลิตพระพิมพ์ผสมแร่เหล็กน้้ำพี้ หมู่ท่ี 4 
ต้ำบลน้้ำพี้ จ้ำนวน 12 คน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

กำรวิจัยน้ีเป็นงำนวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed 
Methods Research) ระหว่ำงกำรวิจัยเ ชิง คุณภำพ 
( Qualitative Research)  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร (Action Research) และกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) เพื่อกำรก้ำหนดสมรรถนะ
และออกแบบชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จำกแร่
เหล็กน้้ำพี้ แล้วจึงน้ำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ โดยมีล้ำดับวิธีกำร
ด้ำเนินงำนวิจัยดังน้ี 

1) กำรด้ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรลง
ภำคสนำมเพื่อกำรสังเกตกำรณ์ (Observation) วิธีกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) และกำร

สนทนำกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำก
แร่เหล็กน้้ำพี้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับบริบทด้ำนกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ท่ีมีอยู่เดิม ในท้ัง 3 หมู่บ้ำน
ในพื้นท่ีของต้ำบลน้้ำพี้ เพื่อน้ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
ออกแบบและพัฒนำชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
จำกแร่ เหล็ก น้้ำพี้  จำกกำรส้ำรวจพบว่ำกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้เร่ิมจำกกำรขุดหำแร่เหล็ก 
น้้ำพี้โดยกำรขุดเปิดหน้ำดินออกไปก่อนให้ลึกประมำณ  
1 เมตร จนถึงช้ันหิน (พรชัย สุจิตต์, 2528) โดยหลุมท่ี
ชำวบ้ำนขุดเพื่อหำแร่เหล็กน้้ำพี้ท่ีลึกท่ีสุดในหมู่บ้ำนน้ัน
ลึกถึงประมำณ 10 เมตร (อนุวัตน์ จุติลำภถำวร, 2552) 
จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรขุดหำ
แร่เหล็กน้้ำพี้ พบว่ำระยะจุดท่ีพบแร่เหล็กน้้ำพี้มำกที่สุด
จะอยู่ห่ำงจำกบริเวณบ่อเหล็กบ่อพระแสง” และ “บ่อ
พระขรรค์” ไม่เกิน 200-300 เมตร และควำมลึกในกำร
ขุดไม่เกิน 10 เมตร ดังภำพท่ี 1 จำกน้ันจึงน้ำมำร่อน
ด้วยตำข่ำยเพื่อแยกเศษดินออกไปก่อน แล้วจึงเทร่วมไว้
เป็นกองๆ แล้วจึงใช้แท่งแม่เหล็กดูดหำก้อนแร่ท่ีมีโลหะ
เหล็กปะปนอยู่ แล้ วแยกไว้ ต่ ำ งหำก  ดังภำพ ท่ี  2   
ลักษณะของก้อนแร่เหล็กน้้ำพี้จะมีลักษณะออกเป็นสี
คล้้ำ มีควำมมันเงำ ถ้ำยกดูจะพบว่ำมีน้้ำหนักมำกกว่ำ
หินโดยท่ัวไป หรือทดสอบโดยแม่เหล็กดูดก็จะดูดติดโดย
ทันที (สิงหเดช แตงจวง, 2550) จำกน้ันจึงน้ำไปล้ำงด้วย
น้้ำและตำกแดดให้แห้งอีกครั้ง โดยสินแร่ท่ีขุดมำได้น้ี
ชำวบ้ำนจะน้ำให้ขำยให้กลุ่มอำชีพผลิตผลิตภัณฑ์จำก
เหล็กน้้ำพี้ในหมู่บ้ำนรำคำกิโลกรัมละ 30 บำท ดังภำพท่ี 
3 ซึ่งก้อนแร่เหล็กน้้ำพี้น้ีจะน้ำไปต้ำให้เป็นผงละเอียด
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จำกเหล็กน้้ำพี้ เช่น 
ลูกประค้ำ พระพิมพ์ ส่วนกำกแร่จะน้ำไปถลุงเพื่อแยก
แร่เหล็กน้้ำพี้ออกจำกสิ่งเจือปนแล้วน้ำไปตีข้ึนรูปเป็น
ดำบหรือมืดเหล็กน้้ำพี้ต่อไป 

2) กำรออกแบบและพัฒนำชุดเครื่องมือเพื่อ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกำรผลิตของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 

2.1) เครื่องต้ำผงแร่เหล็กน้้ำพี้ ผู้วิจัยออกแบบ
ด้วยกำรใช้โครงสร้ำงฐำนรับน้้ำหนักเป็นแบบสี่เหลี่ยมท่ี
ท้ำจำกเหล็กฉำกควำมหนำ 0.4 เซนติเมตร สำมำรถรับ
น้้ำหนักได้ถึง 2.74 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร ส้ำหรับรับ
แรงกระแทกระหว่ำงท่ีเครื่องจักรท้ำงำน และมีส่วนของ 



can be mixed 32 times daily, each time takes 16 minutes, consume electricity cost 10 baht/day, 
reduce the cost by 290 baht/day, but the capacity is doubled.  The Nam Phi steel forgings with an 
electric charges of 136.9 baht/day can be replaced 1 person's labor. The cost is only 1,137 baht/day. 
The labor cost is 863 baht /  day but can still produce steel swords.  Nam Phi steel swords can be 
produced 2 copies per day. The level of satisfaction with the performance of the tool set for forming 
iron ore products from the technology transfer group found that the satisfied with the features there 
are suitable for the overall use at the highest level.  Considering each aspect, it was found that the 
highest mean value was the quality of the product that was suitable for use, followed by the ability 
to replace workers. And the time spent in the work is appropriate, respectively. 

 
Keywords Iron ore powder machine, Iron ore mixed powder massage machine, Ironworker 
 
บทน้า 

วิสาหกิจชุมชน คือ กิจกรรมท่ีคนในชุมชนเป็น
เจ้าของกิจกรรมการผลิตสินค้า ตามภูมิปัญญาตนเองซึ่ง
ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Small and 
micro community enterprise มีค้าย่อว่า “SMCE” 
วิสาหกิจชุมชนจึงมีความส้าคัญในการสร้างฐานมั่นคง
ให้กับประเทศ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้
เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้
มากข้ึน (ดวงเดือน สมวัฒนศักด์ิ, 2548) จากประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ในด้านการส่งเสริมให้มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน น้าไปสู่การ
พึ่งตนเอง และลดปัญหาความยากจน ช่วยเหลือและ
สนับสนุนการมีงานท้า และรายได้ของประชาชน เพื่อ 
ลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย สร้างความ
เช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม  จึงได้มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดต้ังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้ึน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน  ณ วันท่ี 4  กันยายน 2555 มีจ้านวน
วิสาหกิจ ชุมชนจดทะเบียน จ้ านวน 1,177 กลุ่ ม  
มีจ้านวนสมาชิก 17,167 ราย โดยกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
จากแรเ่หล็กน้้าพี้ ต้าบลน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้รับรองข้ึนทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อ
วันท่ี 15 มิถุนายน 2553 วัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้เพื่อหารายได้ให้เกิดข้ึน

ภายในชุมชน นอกจากน้ียังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษและเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่น
หลังต่อไป ซึ่งแร่เหล็กน้้าพี้ถือว่าเป็นธาตุโลหะศักด์ิสิทธิ์
ท่ีมี ต้นก้า เนิดในพื้น ท่ีอ้า เภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ คนท่ัวไปท้ังในจังหวัดอุตรดิตถ์และท่ัวประเทศ
ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีเองจึงท้า
ให้ผู้ประกอบการในท้องถ่ินเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ เพื่อผลิตสินค้าชุมชน
ประกอบด้วย ดาบเหล็กน้้าพี้ ลูกประค้าผสมผงแร่เหล็ก
น้้าพี้ พระพิมพ์ผสมแร่เหล็กน้้าพี้ องค์พระหล่อผสม 
ผงแร่เหล็กน้้าพี้ เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกจ้าหน่วย
ให้กับลูกค้าท่ีมีความสนใจท่ัวไป เป็นสินค้าท่ีสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในท้องถ่ินเป็นอย่างมากไม่น้อยกว่าปีละ 
10 ล้านบาท (ศิริกานดา แหยมคง และคณะ, 2547) แต่
ปัจจุบันการด้าเนินงานกลุ่มยังมีอุปสรรคและปัญหาใน
ประเด็นการบริหารจัดการภายในกลุ่ม รวมถึงปัญหา
ด้านต้นทุนการผลิตในปัจจุบันท่ีค่อนข้างสูงเน่ืองจาก
ค่าจ้างแรงงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน ผนวกกับทางกลุ่มประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมารับจ้างผลิต เน่ืองจาก
ในบางช่วงมีค้าสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้เข้ามา
จ้านวนมาก แต่เป็นในช่วงฤดูการท้านาหรือท้าไร่ จึงท้า
ให้ทางกลุ่มผู้ผลิตขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากแรงงาน
ส่วนใหญ่ในชุมชนเลือกท่ีจะไปรับจ้างท้านาหรือท้าไร่
ตามฤดูกาลเพาะปลูกมากกว่าการมารับจ้างผลิตสินค้า
จากแร่เหล็กน้้าพี้ซึ่งเป็นงานท่ีต้องใช้ฝีมือมากกว่าการท้า
เกษตรกรรม (ไพโรจน์ นะเท่ียง, 2557) 
 จากปัญหาและความต้องการพัฒนาศักยภาพ
รวมถึงเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่
เหล็กน้้าพี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จาก

เหล็กน้้ำพี้ อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังท่ีได้
กล่ำวมำแล้วในข้ำงต้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นควำมจ้ำเป็นใน
กำรท่ีจะจัดท้ำโครงกำรพัฒนำชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตของ
ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
มำตรฐำนกำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิต และกำรเพิ่มคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ (ธวัชชัย  แสงหล้ำ, 2551) รวมท้ังยัง
คำดหวังท่ีจะก่อให้เกิดกำรลดต้นทุนกำรผลิตและลด
ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนแรงงำนของกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนด้วยกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลท่ีเหมำะสมกับ
กำรใช้งำนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจในกำรสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำง
ยั่งยืนต่อไป (ณงค์นุช  นทีพำยัพทิศ, 2559) 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ส้ ำ ห รั บ ก ลุ่ ม วิ ส ำ ห กิ จ ชุ ม ช น ท่ี ร่ ว ม ใ น
โครงกำรวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑจ์ำกแร่
เหล็กน้้ำพี้ อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น
พื้นท่ีเป้ำหมำยรวมท้ังสิ้น 37 คน ได้แก่  
 1. กลุ่มตีดำบเหล็กน้้ำพี้ หมู่ ท่ี 1 ต้ำบลน้้ำพี้
จ้ำนวน 10 คน  
 2. กลุ่มผลิตลูกประค้ำแร่เหล็กน้้ำพี้ หมู่ ท่ี 2 
ต้ำบลน้้ำพี้ จ้ำนวน 15 คน 
 3. กลุ่มผลิตพระพิมพ์ผสมแร่เหล็กน้้ำพี้ หมู่ท่ี 4 
ต้ำบลน้้ำพี้ จ้ำนวน 12 คน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

กำรวิจัยน้ีเป็นงำนวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed 
Methods Research) ระหว่ำงกำรวิจัยเ ชิง คุณภำพ 
( Qualitative Research)  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร วิ จั ย เ ชิ ง
ปฏิบัติกำร (Action Research) และกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative Research) เพื่อกำรก้ำหนดสมรรถนะ
และออกแบบชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จำกแร่
เหล็กน้้ำพี้ แล้วจึงน้ำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ โดยมีล้ำดับวิธีกำร
ด้ำเนินงำนวิจัยดังน้ี 

1) กำรด้ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรลง
ภำคสนำมเพื่อกำรสังเกตกำรณ์ (Observation) วิธีกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-Depth Interview) และกำร

สนทนำกลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จำก
แร่เหล็กน้้ำพี้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับบริบทด้ำนกระบวนกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ท่ีมีอยู่เดิม ในท้ัง 3 หมู่บ้ำน
ในพื้นท่ีของต้ำบลน้้ำพี้ เพื่อน้ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
ออกแบบและพัฒนำชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
จำกแร่ เหล็ก น้้ำพี้  จำกกำรส้ำรวจพบว่ำกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้เริ่มจำกกำรขุดหำแร่เหล็ก 
น้้ำพี้โดยกำรขุดเปิดหน้ำดินออกไปก่อนให้ลึกประมำณ  
1 เมตร จนถึงช้ันหิน (พรชัย สุจิตต์, 2528) โดยหลุมท่ี
ชำวบ้ำนขุดเพื่อหำแร่เหล็กน้้ำพี้ท่ีลึกท่ีสุดในหมู่บ้ำนน้ัน
ลึกถึงประมำณ 10 เมตร (อนุวัตน์ จุติลำภถำวร, 2552) 
จำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรขุดหำ
แร่เหล็กน้้ำพี้ พบว่ำระยะจุดท่ีพบแร่เหล็กน้้ำพี้มำกที่สุด
จะอยู่ห่ำงจำกบริเวณบ่อเหล็กบ่อพระแสง” และ “บ่อ
พระขรรค์” ไม่เกิน 200-300 เมตร และควำมลึกในกำร
ขุดไม่เกิน 10 เมตร ดังภำพท่ี 1 จำกน้ันจึงน้ำมำร่อน
ด้วยตำข่ำยเพื่อแยกเศษดินออกไปก่อน แล้วจึงเทร่วมไว้
เป็นกองๆ แล้วจึงใช้แท่งแม่เหล็กดูดหำก้อนแร่ท่ีมีโลหะ
เหล็กปะปนอยู่ แล้ วแยกไว้ ต่ ำ งหำก  ดังภำพ ท่ี  2   
ลักษณะของก้อนแร่เหล็กน้้ำพี้จะมีลักษณะออกเป็นสี
คล้้ำ มีควำมมันเงำ ถ้ำยกดูจะพบว่ำมีน้้ำหนักมำกกว่ำ
หินโดยท่ัวไป หรือทดสอบโดยแม่เหล็กดูดก็จะดูดติดโดย
ทันที (สิงหเดช แตงจวง, 2550) จำกน้ันจึงน้ำไปล้ำงด้วย
น้้ำและตำกแดดให้แห้งอีกครั้ง โดยสินแร่ท่ีขุดมำได้น้ี
ชำวบ้ำนจะน้ำให้ขำยให้กลุ่มอำชีพผลิตผลิตภัณฑ์จำก
เหล็กน้้ำพี้ในหมู่บ้ำนรำคำกิโลกรัมละ 30 บำท ดังภำพท่ี 
3 ซึ่งก้อนแร่เหล็กน้้ำพี้น้ีจะน้ำไปต้ำให้เป็นผงละเอียด
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จำกเหล็กน้้ำพี้ เช่น 
ลูกประค้ำ พระพิมพ์ ส่วนกำกแร่จะน้ำไปถลุงเพื่อแยก
แร่เหล็กน้้ำพี้ออกจำกสิ่งเจือปนแล้วน้ำไปตีข้ึนรูปเป็น
ดำบหรือมืดเหล็กน้้ำพี้ต่อไป 

2) กำรออกแบบและพัฒนำชุดเครื่องมือเพื่อ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกำรผลิตของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ อ้ำเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 

2.1) เครื่องต้ำผงแร่เหล็กน้้ำพี้ ผู้วิจัยออกแบบ
ด้วยกำรใช้โครงสร้ำงฐำนรับน้้ำหนักเป็นแบบสี่เหลี่ยมท่ี
ท้ำจำกเหล็กฉำกควำมหนำ 0.4 เซนติเมตร สำมำรถรับ
น้้ำหนักได้ถึง 2.74 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร ส้ำหรับรับ
แรงกระแทกระหว่ำงท่ีเครื่องจักรท้ำงำน และมีส่วนของ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพท่ี 1 การขุดสินแร่เหล็กน้้าพี้ 

 

 
ภาพท่ี 2 การใช้แม่เหล็กดูดหาก้อนหินท่ีมีแร่เหล็ก 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะของแร่เหล็กน้้าพี้ท่ีขุดพบ 

 
ชุดเพลาเหล็กส้าหรับต้าแร่ (สาก) โดยใช้การส่งก้าลัง
จากชุดเพลาลูกเบี้ยว และใช้ต้นก้าลังขับจากมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด ¼ แรงม้า ความเร็วรอบ 1,400 รอบ/นาที  
มีอัตราการทดก้าลัง 1 : 17 รอบ ความเร็วรอบท่ีปลาย
เพลาแกนหมุนชุดพลูเลย์เท่ากับ 80 รอบ/นาที ดังภาพท่ี 

4 การค้านวณเพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและ
ความเร็วรอบของพูลเลย์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้พลูเลย์ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร ติดท่ีมอเตอร์และต่อ
สายพานกับพลูเล่ย์ขนาด 254 มิลลิเมตร ให้มีการขับ
แบบเปิดดังสมการท่ี 1 (วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, 2546) จาก
การค้านวณหาความเร็วเชิงเส้นของพูลเลย์ตัวขับเมื่อ
ก้าหนดให้สายพานไม่เกิดการลื่นไถลจะได้ว่าพูลเล่ย์ตัว
ตามจะเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเชิงเส้นเท่ากับพูลเล่ย์ตัว
ขับท่ีต่อกับมอเตอร์เท่ากับ 7.66 เมตร/วินาที 
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 …………………….(สมการท่ี1) 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะด้านโครงสร้างและส่วนประกอบ

ของเครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

 
ภาพท่ี 5 ลักษณะด้านโครงสร้างและส่วนประกอบของ

เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

2.2) เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็ก
น้้ำพี้ แนวคิดในกำรออกแบบชุดขับเคลื่อนทำงกลจะใช้
มอเตอร์ส่งก้ำลังมำยังเกียร์บล็อกเพื่อลดควำมเร็วรอบ 
และส่งต่อก้ำลังไปยังแกนเพลำส้ำหรับนวดผสมโดยใช้
ชุดโซ่ -สเตอร์ เป็นตัวส่งก้ำลังจำกเกียร์บล็อกเพื่อ
ขับเคลื่อนกลไกลกำรนวดผสมผงแร่เหล็กน้้ำพี้ โดยใช้
มอเตอรข์นำด 2 แรงม้ำ 1,450 รอบ/นำที ขับพลูเล่ย์ส่ง
ก้ำลังมำยังเกียร์บล็อกเพื่อลดควำมเร็วรอบของมอเตอร์
ลงท่ี 1 ต่อ 50 รอบ จำกน้ันส่งผ่ำนก้ำลังจำกเกียร์บล็อก
ไปยังชุดโซ่-สเตอร์ เพื่อท้ำกำรขับแกนเพลำส่งก้ำลังด้วย
ควำมเร็ว 700 รอบ/นำที เพื่อเคลื่อนกลไกลกำรท้ำงำน
ของชุดนวดผสมผงแร่เหล็กน้้ำพี้โดยแบ่งเป็น 2 ชุดคือ 
ชุดถังปั่นและเกลียวอัดแร่เหล็กน้้ำพี้ออกมำเป็นแท่ง  
ดังภำพท่ี 5  

กำรค้ำนวณสมรรถนะกำรท้ำงำนของเครื่อง
นวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้  หำได้จำกกำร
ค้ำนวณหำควำมเร็วรอบกำรหมุนของเพลำส่งก้ำลังท่ี
ข้ึนอยู่กับควำมเร็วรอบของจำนโซ่ ขนำดของจำนโซ่ 
และรัศมีของจำนโซ่ ซึ่งกำรค้ำนวณหำควำมเร็วรอบของ
เพลำส่งก้ำลังได้จำกสมกำรท่ี 2 (วริทธิ์ อึ้งภำกรณ์ , 
2546) 
         n

r
Rn *

1

1
1  …….…………............... (สมกำรท่ี2)

เมื่อ  

        1n  คือ ควำมเร็วรอบของเพลำส่งก้ำลัง มีหน่วย
เป็นรอบ/นำที 
 1R  คือ รัศมีของจำนโซ่ มีหน่วยเป็น (m) 
 1r   คือ รัศมีของเพลำส่งก้ำลัง มีหน่วยเป็น (m) 
 n   คือ ควำมเร็วรอบกำรหมุนของจำนโซ่ มี
หน่วยเป็นรอบ/นำที 
 2.3) เครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ แนวคิด
ในกำรออกแบบเครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ ได้ท้ำกำร
ออกแบบโครงสร้ำงฐำนโดยใช้เหล็กไอบีมขนำดกว้ำง  
5 น้ิว ยำว 10 น้ิว สูง 55น้ิว ส่วนชุดตีมีดใช้เพลำลูกเบ้ียว
และหัวค้อนของเครื่องตีมีดใช้เหล็กเพลำ ชุบแ ข็ง  
(ณัฐชนันท์  ปลำยเนตร และคณะ, 2554) ชุดต้นก้ำลัง
ใ ช้มอเตอร์ ไฟฟ้ำกระแสไฟฟ้ำสลั บ 1 เฟส  ขนำด  
1 แรงม้ำ อัตรำในกำรทด 1 ต่อ 17 ควำมเร็วรอบปลำย
เพลำ 80 รอบ/นำที ดังภำพท่ี 6 ส้ำหรับกำรค้ำนวณหำ
ค่ำควำมเร็วรอบและขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของพลูเล่ย์ 

ภำพท่ี 6 ลักษณะด้ำนโครงสร้ำงและส่วนประกอบของ
เครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ 

ได้จำกสมกำรท่ี 3 (วริทธิ์ อึ้งภำกรณ์, 2546) เพื่อกำรส่ง
ถ่ำยก้ำลังจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำไปยังเพลำของเครื่องตีดำบ
และมีดเหล็กน้้ำพี้  
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driver

driven

N
N

D
D

 …………................. (สมกำรท่ี3) 

เมื่อ  
      D    คือ  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของพลูเล่ย์ (m) 
      N    คือ  ควำมเร็วรอบ (rpm) 
           
          3) กำรประเมินผลส้ำเร็จของโครงกำรวิจัยท้ังใน
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยกำรทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ ท่ีพัฒนำข้ึน ซึ่งประกอบไป
ด้วย เครื่องต้ำผงแร่เหล็กน้้ำพี้ ดังภำพท่ี 7 เครื่องนวด
ส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้ ดังภำพท่ี 8 และเครื่อง 
ตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ ดังภำพท่ี 9 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีกำร
ออกแบบกำรทดลองแบบเชิงแฟกทอเรีย 23 factorial 
โดยท้ำกำรศึกษำท้ังในส่วนของปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของเครื่อง 3 ปัจจัย และปัจจัย
รองอีกอย่ำงละ 2 ปัจจัย (พิเชษฐ พลำดสุ และคณะ, 
2559) จำกน้ันจึงประเมินระดับกำรยอมรับเทคโนโลยี  
5 ระดับ โดยกำรใช้แบบสอบถำมแบบ Likert Scale  



 
ภาพท่ี 1 การขุดสินแร่เหล็กน้้าพี้ 

 

 
ภาพท่ี 2 การใช้แม่เหล็กดูดหาก้อนหินท่ีมีแร่เหล็ก 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะของแร่เหล็กน้้าพี้ท่ีขุดพบ 

 
ชุดเพลาเหล็กส้าหรับต้าแร่ (สาก) โดยใช้การส่งก้าลัง
จากชุดเพลาลูกเบ้ียว และใช้ต้นก้าลังขับจากมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด ¼ แรงม้า ความเร็วรอบ 1,400 รอบ/นาที  
มีอัตราการทดก้าลัง 1 : 17 รอบ ความเร็วรอบท่ีปลาย
เพลาแกนหมุนชุดพลูเลย์เท่ากับ 80 รอบ/นาที ดังภาพท่ี 

4 การค้านวณเพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและ
ความเร็วรอบของพูลเลย์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้พลูเลย์ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร ติดท่ีมอเตอร์และต่อ
สายพานกับพลูเล่ย์ขนาด 254 มิลลิเมตร ให้มีการขับ
แบบเปิดดังสมการท่ี 1 (วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, 2546) จาก
การค้านวณหาความเร็วเชิงเส้นของพูลเลย์ตัวขับเมื่อ
ก้าหนดให้สายพานไม่เกิดการลื่นไถลจะได้ว่าพูลเล่ย์ตัว
ตามจะเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วเชิงเส้นเท่ากับพูลเล่ย์ตัว
ขับท่ีต่อกับมอเตอร์เท่ากับ 7.66 เมตร/วินาที 
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 …………………….(สมการท่ี1) 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะด้านโครงสร้างและส่วนประกอบ

ของเครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

 
ภาพท่ี 5 ลักษณะด้านโครงสร้างและส่วนประกอบของ

เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

2.2) เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็ก
น้้ำพี้ แนวคิดในกำรออกแบบชุดขับเคลื่อนทำงกลจะใช้
มอเตอร์ส่งก้ำลังมำยังเกียร์บล็อกเพื่อลดควำมเร็วรอบ 
และส่งต่อก้ำลังไปยังแกนเพลำส้ำหรับนวดผสมโดยใช้
ชุดโซ่ -สเตอร์ เป็นตัวส่งก้ำลังจำกเกียร์บล็อกเพื่อ
ขับเคลื่อนกลไกลกำรนวดผสมผงแร่เหล็กน้้ำพี้ โดยใช้
มอเตอรข์นำด 2 แรงม้ำ 1,450 รอบ/นำที ขับพลูเล่ย์ส่ง
ก้ำลังมำยังเกียร์บล็อกเพื่อลดควำมเร็วรอบของมอเตอร์
ลงท่ี 1 ต่อ 50 รอบ จำกน้ันส่งผ่ำนก้ำลังจำกเกียร์บล็อก
ไปยังชุดโซ่-สเตอร์ เพื่อท้ำกำรขับแกนเพลำส่งก้ำลังด้วย
ควำมเร็ว 700 รอบ/นำที เพื่อเคลื่อนกลไกลกำรท้ำงำน
ของชุดนวดผสมผงแร่เหล็กน้้ำพี้โดยแบ่งเป็น 2 ชุดคือ 
ชุดถังปั่นและเกลียวอัดแร่เหล็กน้้ำพี้ออกมำเป็นแท่ง  
ดังภำพท่ี 5  

กำรค้ำนวณสมรรถนะกำรท้ำงำนของเครื่อง
นวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้  หำได้จำกกำร
ค้ำนวณหำควำมเร็วรอบกำรหมุนของเพลำส่งก้ำลังท่ี
ข้ึนอยู่กับควำมเร็วรอบของจำนโซ่ ขนำดของจำนโซ่ 
และรัศมีของจำนโซ่ ซึ่งกำรค้ำนวณหำควำมเร็วรอบของ
เพลำส่งก้ำลังได้จำกสมกำรท่ี 2 (วริทธิ์ อึ้งภำกรณ์ , 
2546) 
         n

r
Rn *

1

1
1  …….…………............... (สมกำรท่ี2)

เมื่อ  

        1n  คือ ควำมเร็วรอบของเพลำส่งก้ำลัง มีหน่วย
เป็นรอบ/นำที 
 1R  คือ รัศมีของจำนโซ่ มีหน่วยเป็น (m) 
 1r   คือ รัศมีของเพลำส่งก้ำลัง มีหน่วยเป็น (m) 
 n   คือ ควำมเร็วรอบกำรหมุนของจำนโซ่ มี
หน่วยเป็นรอบ/นำที 
 2.3) เครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ แนวคิด
ในกำรออกแบบเครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ ได้ท้ำกำร
ออกแบบโครงสร้ำงฐำนโดยใช้เหล็กไอบีมขนำดกว้ำง  
5 น้ิว ยำว 10 น้ิว สูง 55น้ิว ส่วนชุดตีมีดใช้เพลำลูกเบ้ียว
และหัวค้อนของเคร่ืองตีมีดใช้เหล็กเพลำ ชุบแ ข็ง  
(ณัฐชนันท์  ปลำยเนตร และคณะ, 2554) ชุดต้นก้ำลัง
ใ ช้มอเตอร์ ไฟฟ้ำกระแสไฟฟ้ำสลั บ 1 เฟส  ขนำด  
1 แรงม้ำ อัตรำในกำรทด 1 ต่อ 17 ควำมเร็วรอบปลำย
เพลำ 80 รอบ/นำที ดังภำพท่ี 6 ส้ำหรับกำรค้ำนวณหำ
ค่ำควำมเร็วรอบและขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของพลูเล่ย์ 

ภำพท่ี 6 ลักษณะด้ำนโครงสร้ำงและส่วนประกอบของ
เครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ 

ได้จำกสมกำรท่ี 3 (วริทธิ์ อึ้งภำกรณ์, 2546) เพื่อกำรส่ง
ถ่ำยก้ำลังจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำไปยังเพลำของเครื่องตีดำบ
และมีดเหล็กน้้ำพี้  
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 …………................. (สมกำรท่ี3) 

เมื่อ  
      D    คือ  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของพลูเล่ย์ (m) 
      N    คือ  ควำมเร็วรอบ (rpm) 
           
          3) กำรประเมินผลส้ำเร็จของโครงกำรวิจัยท้ังใน
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ โดยกำรทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูป
ผลิตภัณฑ์จำกแร่เหล็กน้้ำพี้ ท่ีพัฒนำข้ึน ซึ่งประกอบไป
ด้วย เครื่องต้ำผงแร่เหล็กน้้ำพี้ ดังภำพท่ี 7 เครื่องนวด
ส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้ ดังภำพท่ี 8 และเครื่อง 
ตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้ ดังภำพท่ี 9 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีกำร
ออกแบบกำรทดลองแบบเชิงแฟกทอเรีย 23 factorial 
โดยท้ำกำรศึกษำท้ังในส่วนของปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของเครื่อง 3 ปัจจัย และปัจจัย
รองอีกอย่ำงละ 2 ปัจจัย (พิเชษฐ พลำดสุ และคณะ, 
2559) จำกน้ันจึงประเมินระดับกำรยอมรับเทคโนโลยี  
5 ระดับ โดยกำรใช้แบบสอบถำมแบบ Likert Scale  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 5
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4) การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนการใช้งานชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จาก
แร่เหล็กน้้าพี้เพื่อสนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการ
ในท้องถ่ินระดับวิสาหกิจชุมชน 

ภาพท่ี 7 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องต้าผงแร่ 
เหล็กน้้าพี ้

ภาพท่ี 8 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องนวดส่วนผสม
ดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

 
ภาพท่ี 9 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตีดาบ 

และมีดเหล็กน้้าพี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

ด้วยการชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก 
น้้าพี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุนชนจากแร่เหล็กน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่
เหล็กน้ าพี้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้
ของกลุ่ มวิสาหกิจ ชุน ในพื้ น ท่ี ต้าบล น้้าพี้  อ้ า เภอ 
ทองแสนขัน จั งหวัดอุตร ดิตถ์  มีจ้ านวน 3 กลุ่ ม 
ประกอบด้วย กลุ่มตีดาบเหล็กน้้าพี้ หมู่ ท่ี1กลุ่มผลิต
ลูกประค้าแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 2 และกลุ่มผลิตพระพิมพ์
ผสมแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 4 โดยกระบวนการผลิตภัณฑ์
จากแร่เหล็กน้้าพี้จะเริ่มจากการน้าแร่เหล็กน้้าพี้มาบด
หรือต้าให้ละเอียดก่อนจึงจะสามารถน้ามาเป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจะใช้วิธีการต้าด้วยครกท่ีท้า
จากหินแกรนิต ส่วนตัวสากต้าจะท้าจากแท่งเหล็ก การ
ต้าแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ได้น้้าหนักผง
แร่ท่ีผ่านการ่อนประมาณ 0.8 - 1 กิโลกรัม ค่าจ้างต้าผง
แร่เหล็กน้้าพี้มีราคา 10 บาท/กิโลกรัม ซึ่งในวันหน่ึงจะ
ท้าให้ชาวบ้านท่ีรับจ้างต้าแร่สามารถต้าแร่ได้ประมาณ
16 - 20 กิโลกรัม เท่าน้ัน ส่วนในข้ันตอนของการนวด
ผสมส่วนผสมส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก 
น้้าพี้ประเภทลูกประค้า พระพิมพ์ ดังภาพท่ี 10 จะใช้
วิธีการนวดผสมด้วยแรงงานคนซึ่งใช้เวลานวดผสมแต่ละ
ครั้งประมาณ 1.30 - 2 ช่ัวโมง โดยมีส่วนผสมหลักคือ  
แร่เหล็กน้้าพี้บดละเอียด 5 กิโลกรัม ดินเหนียว  10 
กิโลกรัม กาวลาแท็กซ์ 300 กรัม และน้้า ในอัตราส่วน
ผงแร่ 1 ส่วน ต่อดิน 2 ส่วน ดังภาพท่ี 11 ส่วนในข้ันตอน
ของการผลิตดาบเหล็กน้้าพี้ ใช้วิธีการตีข้ึนรูปร้อนด้วย
การตีด้วยค้อนเหล็ก ดังภาพท่ี 12  ซึ่งในการตีข้ึนรปูเพื่อ
ผลิตดาบเหล็ก น้้าพี้ แ ต่ละครั้ งจ้ า เป็น ท่ีจะต้องใช้
แรงงานคนในการตีอย่างน้อย 2 คน ซึ่งค่าจ้างแรงงาน
ส้าหรับการตีข้ึนรูปดาบเหล็กน้้าพี้ทางกลุ่มจะก้าหนด
ค่าจ้างไว้ท่ีวันละ 1,000 บาท/คน ดังน้ันจึงท้าให้ทาง
กลุ่มผู้ผลิตมีต้นทุนค่าแรงงานในการจ้างคนตีดาบวันละ 
2,000 บาท ซึ่งในการตีดาบหน่ึงวันจะได้ดาบเหล็กน้้าพี้
จ้านวน 2 เล่ม  
 



ผลการพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากแร่
เหล็กน้้าพี้เพื่อสนับสนุนการผลิต 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพการท้างานของ
ชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ ท่ีได้
ออกแบบและพัฒนาข้ึนร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สามารถสรุปประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตได้ดังต่อไปน้ี  
 

 

 
ภาพท่ี 10 ผลิตภัณฑจ์ากแร่เหล็กน้้าพี้ประเภท

ลูกประค้า และพระพิมพ ์
 

ภาพท่ี 11 ลักษณะของส่วนผสมระหวา่งดินเหนียวกับ 
ผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

ภาพท่ี 12 การใช้แรงงานตีดาบและมีดจากเหล็กน้้าพี ้
 

 1.ประสิทธิภาพด้านการใช้งานของเครื่อง 
ต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้  โดยได้ท้าการทดสอบด้วยการ 
ต้าก้อนแร่เหล็กน้้าพี้ด้วยการใช้เวลาท่ีแตกต่างกันเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องต้าแร่เหล็ก
น้้าพี้ โดยนักวิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จาก
เหล็กน้้าพี้  ต้าบลน้้าพี้  อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ผลการเปรียบด้านประสิทธิภาพในการต้าผงแร่
เหล็กด้วยแรงงานคนกับการต้าด้วยเครื่องต้าผงแร่เหล็ก
พบว่าการต้าก้อนแร่เหล็กน้้าพี้ น้้าหนัก 3 กิโลกรัม  
ในเวลา 3 นาที ประสิทธิภาพของการต้าผงแร่เหล็กด้วย
แรงงานคนได้ปริมาณผงแร่เหล็กเฉลี่ย 1.20 กิโลกรัม 
ส่วนการต้าด้วยเครื่องต้าผงแร่เหล็กจะได้ปริมาณผงแร่
เหล็กเฉลี่ย 1.50 กิโลกรัม ในเวลา 4 นาที ประสิทธิภาพ
ของการต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ด้วยแรงงานคนได้ปริมาณ 
ผงแร่เหล็กเฉลี่ย 1.36 กิโลกรัม ส่วนการต้าด้วยเครื่อง 
ต้าผงแร่เหล็กจะได้ปริมาณผงแร่เหล็กเฉลี่ย 1.70 
กิโลกรัม และในเวลา 5 นาที ประสิทธิภาพของการ 
ต้าผงแร่เหล็กด้วยแรงงานคนจะได้ปริมาณผงแร่เหล็ก
เฉลี่ย 1.40 กิโลกรัม ส่วนการต้าด้วยเครื่องต้าผงแร่เหล็ก
จะได้ปริมาณผงแร่เหล็กเฉลี่ย 2.10 กิโลกรัม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

2.ประสิทธิภาพด้านการใช้งานของเครื่องนวด
ส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้  โดยผู้วิจัยได้ท้าการ
ทดสอบด้วยการใช้อัตราส่วนผสมและเวลาท่ีแตกต่างกัน
เพื่อนวดส่วนผสมร่วมกับน้้าและดินเหนียวเพื่อหาค่า
เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการนวดผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด แล้วท้า
การเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใช้ในการนวดผสมระหว่าง
แรงงานคนกับการใช้เครื่องจักร ผลการทดสอบพบว่า 

 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนการใช้งานชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จาก
แร่เหล็กน้้าพี้เพื่อสนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการ
ในท้องถ่ินระดับวิสาหกิจชุมชน 

ภาพท่ี 7 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องต้าผงแร่ 
เหล็กน้้าพี ้

ภาพท่ี 8 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องนวดส่วนผสม
ดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

 
ภาพท่ี 9 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตีดาบ 

และมีดเหล็กน้้าพี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
การยกระดับมาตรฐานและลดต้นทุนการผลิต

ด้วยการชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก 
น้้าพี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุนชนจากแร่เหล็กน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่
เหล็กน้ าพี้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ปัจจุบันการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้
ของกลุ่ มวิสาหกิจ ชุน ในพื้ น ท่ี ต้าบล น้้าพี้  อ้ า เภอ 
ทองแสนขัน จั งหวัดอุตร ดิตถ์  มีจ้ านวน 3 กลุ่ ม 
ประกอบด้วย กลุ่มตีดาบเหล็กน้้าพี้ หมู่ ท่ี1กลุ่มผลิต
ลูกประค้าแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 2 และกลุ่มผลิตพระพิมพ์
ผสมแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 4 โดยกระบวนการผลิตภัณฑ์
จากแร่เหล็กน้้าพี้จะเริ่มจากการน้าแร่เหล็กน้้าพี้มาบด
หรือต้าให้ละเอียดก่อนจึงจะสามารถน้ามาเป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจะใช้วิธีการต้าด้วยครกท่ีท้า
จากหินแกรนิต ส่วนตัวสากต้าจะท้าจากแท่งเหล็ก การ
ต้าแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ได้น้้าหนักผง
แร่ท่ีผ่านการ่อนประมาณ 0.8 - 1 กิโลกรัม ค่าจ้างต้าผง
แร่เหล็กน้้าพี้มีราคา 10 บาท/กิโลกรัม ซึ่งในวันหน่ึงจะ
ท้าให้ชาวบ้านท่ีรับจ้างต้าแร่สามารถต้าแร่ได้ประมาณ
16 - 20 กิโลกรัม เท่าน้ัน ส่วนในข้ันตอนของการนวด
ผสมส่วนผสมส้าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก 
น้้าพี้ประเภทลูกประค้า พระพิมพ์ ดังภาพท่ี 10 จะใช้
วิธีการนวดผสมด้วยแรงงานคนซึ่งใช้เวลานวดผสมแต่ละ
ครั้งประมาณ 1.30 - 2 ช่ัวโมง โดยมีส่วนผสมหลักคือ  
แร่เหล็กน้้าพี้บดละเอียด 5 กิโลกรัม ดินเหนียว  10 
กิโลกรัม กาวลาแท็กซ์ 300 กรัม และน้้า ในอัตราส่วน
ผงแร่ 1 ส่วน ต่อดิน 2 ส่วน ดังภาพท่ี 11 ส่วนในข้ันตอน
ของการผลิตดาบเหล็กน้้าพี้ ใช้วิธีการตีข้ึนรูปร้อนด้วย
การตีด้วยค้อนเหล็ก ดังภาพท่ี 12  ซึ่งในการตีข้ึนรปูเพื่อ
ผลิตดาบเหล็ก น้้าพี้ แ ต่ละครั้ งจ้ า เป็น ท่ีจะต้องใช้
แรงงานคนในการตีอย่างน้อย 2 คน ซึ่งค่าจ้างแรงงาน
ส้าหรับการตีข้ึนรูปดาบเหล็กน้้าพี้ทางกลุ่มจะก้าหนด
ค่าจ้างไว้ท่ีวันละ 1,000 บาท/คน ดังน้ันจึงท้าให้ทาง
กลุ่มผู้ผลิตมีต้นทุนค่าแรงงานในการจ้างคนตีดาบวันละ 
2,000 บาท ซึ่งในการตีดาบหน่ึงวันจะได้ดาบเหล็กน้้าพี้
จ้านวน 2 เล่ม  
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 7
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เวลา(นาที) 

ภาพท่ี 13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้
แรงงานคนกับการนวดผสมด้วยเครื่องนวดผสม 

ประสิทธิภาพการใช้เครื่องนวดผสมดินกับผงแร่เหล็ก 
น้้าพี้ ปริมาณ 5 กิโลกรัม ดินเหนียว 10 กิโลกรัม ต่อน้้า 
60% สามารถนวดส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันใช้เวลา
เฉลี่ย เท่ากับ 16.39 นาที ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ

เมื่อท้าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการนวดผสมดินกับ
ผงแร่เหล็กน้้าพี้ด้วยการใช้แรงงงานคนกับการนวดผสม
ด้วยเครื่องนวดผสมท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนพบว่าการนวด
ผสมด้วยแรงงานคนจะใช้เวลาในการนวดผสมส่วนผสม
ท้ังหมดให้เข้ากันจะใช้เวลาเฉลี่ย 26.32 นาที แต่การ
นวดเครื่องนวดผสมท่ีพัฒนาข้ึนจะใช้เวลานวดผสม
ส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันใช้เวลา 21.21 นาที โดยใช้น้้า
ผสมในสัดส่วน 40% และเมื่อท้าการเพิ่มสัดส่วนของน้้า
เพิ่มข้ึนเป็น 60% จะใช้เวลานวดผสมดินกับผงแร่เหล็ก
ให้เข้ากันเร็วข้ึนโดยใช้เวลาเฉลี่ย 16.39 นาที ดังแสดง
ตามภาพท่ี 13 

3.ประสิทธิภาพด้านการใช้งานของเครื่องตีดาบ
และมีดเหล็กน้้าพี้ ตามท่ีผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบด้วยการ
ใช้ก้อนเหล็กน้้าพี้และเวลาในการตีข้ึนรูปท่ีแตกต่างกัน 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องตีดาบ
และมีดเหล็กน้้าพี้ ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดง
ไวดั้งตารางที่ 3, 4 และตารางที่ 5

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบด้านประสิทธิภาพในการต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ด้วยแรงงานคนกับการต้าด้วยเครื่อง  
ต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

ประสิทธิภาพของการต้าผงแรเ่หล็กน้้าพี้ด้วย
แรงงานคน 

ประสิทธิภาพของการต้าผงแรเ่หล็กน้้าพี้ด้วย 
เครื่องต้าผงแรเ่หลก็น้้าพี ้

น้้าหนักของ
ก้อนแร่ก่อนต้า 

(กิโลกรัม) 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณผงแร่
เหล็กน้้าพี้ท่ีได้ 

(กิโลกรัม) 

% น้้าหนักของก้อน
แร่ก่อนต้า 
(กิโลกรัม) 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณผงแร่เหล็ก
น้้าพี้ท่ีได้ 
(กิโลกรัม) 

% 

3 3 1.20 40% 3 3 1.50 50% 
3 4 1.36 45% 3 4 1.70 56% 
3 5 1.40 46% 3 5 2.10 70% 

ค่าเฉลี่ยปริมาณผงแร ่ 1.32 43% ค่าเฉลี่ยปริมาณผงแร ่ 1.77 59% 

ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องนวดผสมผงแร่เหล็กน้้าพี้ต่อน้้า 60% 

ครั้งทีท่ดสอบ เวลา (นาที) ปริมาณน้้า (%) หมายเหต ุ
1 19.39 60 ส่วนผสม ผงแร่เหล็กน้้าพี้  

5 ก.ก. / ดินเหนียว 10 ก.ก. 2 15.55 60 
3 16.47 60 
4 15.22 60 
5 15.34 60 

ค่าเฉลี่ย 16.39   
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เวลา(นาที) 

ภาพท่ี 13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้
แรงงานคนกับการนวดผสมด้วยเครื่องนวดผสม 

ประสิทธิภาพการใช้เครื่องนวดผสมดินกับผงแร่เหล็ก 
น้้าพี้ ปริมาณ 5 กิโลกรัม ดินเหนียว 10 กิโลกรัม ต่อน้้า 
60% สามารถนวดส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันใช้เวลา
เฉลี่ย เท่ากับ 16.39 นาที ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ

เมื่อท้าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการนวดผสมดินกับ
ผงแร่เหล็กน้้าพี้ด้วยการใช้แรงงงานคนกับการนวดผสม
ด้วยเครื่องนวดผสมท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนพบว่าการนวด
ผสมด้วยแรงงานคนจะใช้เวลาในการนวดผสมส่วนผสม
ท้ังหมดให้เข้ากันจะใช้เวลาเฉลี่ย 26.32 นาที แต่การ
นวดเคร่ืองนวดผสมท่ีพัฒนาข้ึนจะใช้เวลานวดผสม
ส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันใช้เวลา 21.21 นาที โดยใช้น้้า
ผสมในสัดส่วน 40% และเมื่อท้าการเพิ่มสัดส่วนของน้้า
เพิ่มข้ึนเป็น 60% จะใช้เวลานวดผสมดินกับผงแร่เหล็ก
ให้เข้ากันเร็วข้ึนโดยใช้เวลาเฉลี่ย 16.39 นาที ดังแสดง
ตามภาพท่ี 13 

3.ประสิทธิภาพด้านการใช้งานของเครื่องตีดาบ
และมีดเหล็กน้้าพี้ ตามท่ีผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบด้วยการ
ใช้ก้อนเหล็กน้้าพี้และเวลาในการตีข้ึนรูปท่ีแตกต่างกัน 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องตีดาบ
และมีดเหล็กน้้าพี้ ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดง
ไวดั้งตารางที่ 3, 4 และตารางที่ 5

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบด้านประสิทธิภาพในการต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ด้วยแรงงานคนกับการต้าด้วยเครื่อง  
ต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

ประสิทธิภาพของการต้าผงแรเ่หล็กน้้าพี้ด้วย
แรงงานคน 

ประสิทธิภาพของการต้าผงแรเ่หล็กน้้าพี้ด้วย 
เครื่องต้าผงแรเ่หลก็น้้าพี ้

น้้าหนักของ
ก้อนแร่ก่อนต้า 

(กิโลกรัม) 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณผงแร่
เหล็กน้้าพี้ท่ีได้ 

(กิโลกรัม) 

% น้้าหนักของก้อน
แร่ก่อนต้า 
(กิโลกรัม) 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณผงแร่เหล็ก
น้้าพี้ท่ีได้ 
(กิโลกรัม) 

% 

3 3 1.20 40% 3 3 1.50 50% 
3 4 1.36 45% 3 4 1.70 56% 
3 5 1.40 46% 3 5 2.10 70% 

ค่าเฉลี่ยปริมาณผงแร ่ 1.32 43% ค่าเฉลี่ยปริมาณผงแร ่ 1.77 59% 

ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องนวดผสมผงแร่เหล็กน้้าพี้ต่อน้้า 60% 

ครั้งทีท่ดสอบ เวลา (นาที) ปริมาณน้้า (%) หมายเหต ุ
1 19.39 60 ส่วนผสม ผงแร่เหล็กน้้าพี้  

5 ก.ก. / ดินเหนียว 10 ก.ก. 2 15.55 60 
3 16.47 60 
4 15.22 60 
5 15.34 60 

ค่าเฉลี่ย 16.39   
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ตารางที่ 3 ค่าการยุบตัวของเหล็กน้้าพี้หน้าตัดกลม 

ลักษณะหน้าตัด 
ขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง
(มิลลิเมตร) 

ครั้งที ่
ค่ายุบตัวของแผน่เหลก็ (มิลลิเมตร)/ 

เวลาในการตี (วินาที) หมายเหต ุ
49 วินาที 44 วินาที 39 วินาที 

 
 

 

7.9 1 5.7 4.8 2.5  
2 
3 

เฉลี่ย 

5.6 
5.7 
5.66 

4.5 
4.7 
4.66 

3.1 
3.1 
2.9 

 
 

9.7 1 6.6 5.9 4.8  
2 
3 

เฉลี่ย 

6.9 
6.9 
6.8 

5.8 
5.9 
5.86 

4.5 
4.8 
4.7 

 

13 1 9.2 8 6.2  
2 
3 

เฉลี่ย 

8.9 
9 

9.03 

7.8 
8 

7.93 

5.9 
6.2 
6.1 

 

 

ตารางที่ 4 การยุบตัวของเหล็กน้้าพี้หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ลักษณะหน้าตัด 
ขนาด 

กว้างxยาว 
(มิลลิเมตร) 

ครั้งที ่
ค่ายุบตัวของแผน่เหลก็ (มิลลิเมตร)/ 

เวลาในการตี (วินาที) หมายเหต ุ
54 วินาที 49 วินาที 44 วินาที 

 
 

 

8.3x8.3 1 6.5 5.8 4.3  
2 
3 

เฉลี่ย 

6.4 
6.5 
6.46 

6 
5.7 
5.83 

4.2 
4.3 
4.26 

 

9.8x9.8 1 7.8 6.8 5.1  
2 
3 

เฉลี่ย 

8 
7.8 
7.86 

7 
7 

6.93 

5.6 
5.6 
5.43 

 

13.8x13.8 1 7.4 6.3 4  
2 
3 

เฉลี่ย 

7.6 
7.4 
7.46 

6.1 
6.1 
6.16 

3.4 
4 

3.8 
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ตารางที่ 5 การยุบตัวของเหล็กน้้าพี้หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ลักษณะหน้าตัด 
ขนาด 

กว้างxยาว 
(มิลลิเมตร) 

ครั้งที ่
ค่ายุบตัวของแผน่เหลก็ (มิลลิเมตร)/ 

เวลาในการตี(วินาที) หมายเหต ุ
49 วินาที 44 วินาที 39 วินาที 

 
 
 

 

 

2.6x25.3 1 2 1.6 1.1  
2 
3 

เฉลี่ย 

1.9 
2 

1.96 

1.5 
1.5 
1.53 

1 
1 

1.03 

 

4.2x25.3 1 2.4 1.8 1.5  
2 
3 

เฉลี่ย 

2.2 
2.2 
2.26 

1.7 
1.8 
1.76 

1.4 
1.5 
1.46 

 

6x25.3 1 3.7 2.6 1.6  
2 
3 

เฉลี่ย 

3.8 
3.7 
3.73 

2.4 
2.2 
2.4 

1.6 
1.6 
1.6 

 

ผ ลก ารประ เ มิน ระดับกา รยอ มรับ เทค โน โลย ี
ชุดเครื่องมือเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ 

ส้ า ห รั บ ก ารประ เ มิน ร ะ ดับก ารยอ มรับ
เทคโนโลยชุีดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก
น้้าพี้ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากแร่ เหล็ก น้้าพี้  ต้ าบล น้้าพี้  อ้ า เภอ 

ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของ
โครงการวิจัย ประกอบด้วย  

1. กลุ่มตีดาบเหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 1 ต้าบลน้้าพี้  
จ้านวน 10 คน  

2. กลุ่มผลิตลูกประค้าแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ ท่ี 2 
ต้าบลน้้าพี้ จ้านวน 15 คน 

3. กลุ่มผลิตพระพิมพ์ผสมแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 4 
ต้าบลน้้าพี้ จ้านวน 12 คน 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับของการยอมรับเทคโนโลยีเครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 
1. การยอมรบัด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบ/การใชง้าน    
1.1 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ มีการออกแบบโครงสร้างและ

ส่วนประกอบอย่างแข็งแรงทาน  
4.45 0.65 มาก 

1.2 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถใช้งานได้ง่าย เน่ืองจาก
ระบบ กลไกไม่มีความซับซ้อน 

4.54 0.70 มาก 

1.3 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้สามารถบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมได้
ง่ายด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง 

4.88 0.76 มากที่สุด 

1.4 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ เหมาะสมกับการน้าไปใช้กับ
ลักษณะการท้างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

4.85 0.47 มากที่สุด 

 



ตารางที่ 5 การยุบตัวของเหล็กน้้าพี้หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ลักษณะหน้าตัด 
ขนาด 

กว้างxยาว 
(มิลลิเมตร) 

ครั้งที ่
ค่ายุบตัวของแผน่เหลก็ (มิลลิเมตร)/ 

เวลาในการตี(วินาที) หมายเหต ุ
49 วินาที 44 วินาที 39 วินาที 

 
 
 

 

 

2.6x25.3 1 2 1.6 1.1  
2 
3 

เฉลี่ย 

1.9 
2 

1.96 

1.5 
1.5 
1.53 

1 
1 

1.03 

 

4.2x25.3 1 2.4 1.8 1.5  
2 
3 

เฉลี่ย 

2.2 
2.2 
2.26 

1.7 
1.8 
1.76 

1.4 
1.5 
1.46 

 

6x25.3 1 3.7 2.6 1.6  
2 
3 

เฉลี่ย 

3.8 
3.7 
3.73 

2.4 
2.2 
2.4 

1.6 
1.6 
1.6 

 

ผ ลก ารประ เ มิน ระดับกา รยอ มรับ เทค โน โลย ี
ชุดเครื่องมือเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ 

ส้ า ห รั บ ก ารประ เ มิน ร ะ ดับก ารยอ มรับ
เทคโนโลยีชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก
น้้าพี้ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์จากแร่ เหล็ก น้้าพี้  ต้ าบล น้้าพี้  อ้ า เภอ 

ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของ
โครงการวิจัย ประกอบด้วย  

1. กลุ่มตีดาบเหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 1 ต้าบลน้้าพี้  
จ้านวน 10 คน  

2. กลุ่มผลิตลูกประค้าแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ ท่ี 2 
ต้าบลน้้าพี้ จ้านวน 15 คน 

3. กลุ่มผลิตพระพิมพ์ผสมแร่เหล็กน้้าพี้ หมู่ท่ี 4 
ต้าบลน้้าพี้ จ้านวน 12 คน 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยระดับของการยอมรับเทคโนโลยีเครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 

ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 
1. การยอมรบัด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบ/การใชง้าน    
1.1 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ มีการออกแบบโครงสร้างและ

ส่วนประกอบอย่างแข็งแรงทาน  
4.45 0.65 มาก 

1.2 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถใช้งานได้ง่าย เน่ืองจาก
ระบบ กลไกไม่มีความซับซ้อน 

4.54 0.70 มาก 

1.3 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้สามารถบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมได้
ง่ายด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง 

4.88 0.76 มากที่สุด 

1.4 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ เหมาะสมกับการน้าไปใช้กับ
ลักษณะการท้างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

4.85 0.47 มากที่สุด 

 

ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 
1.5 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ได้

ละเอียดเหมาะกับการน้าไปใช้เพื่อผลผลิตผลิตภัณฑ์ 
4.87 0.64 มากที่สุด 

2.  การยอมรบัในด้านประโยชน์ที่ได้รบั    
2.1 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ มีความเหมาะสมท่ีจะน้าไปทดแทน

การต้าผงแร่ด้วยแรงงานคน 
4.93 0.54 มากที่สุด 

2.2 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถลดต้นทุนในการผลิตและ
ระยะเวลาในการต้าผงแร่ได้เป็นอย่างดี 

4.98 0.61 มากที่สุด 

2.3 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.4 เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสากิจชุมชนได้อย่างหยั่งยืน 

4.87 0.40 มากที่สุด 

2.5 ท่านให้การยอมรับต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีเครื่อง
ต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ อยู่ในระดับใด 

4.96 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.83 - มากที่สุด 
 
ตารางที่ 7 ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีเครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้  

ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 
1. การยอมรบัด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบ/การใชง้าน    
1.1 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ มีการออกแบบ

โครงสร้างและส่วนประกอบอย่างแข็งแรงทาน  
4.43 0.65 มาก 

1.2 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถใช้งานได้
ง่าย เน่ืองจากระบบ กลไกไม่มีความซับซ้อน 

4.66 0.70 มาก 

1.3 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้สามารถบ้ารุงรักษา
และซ่อมแซมได้ง่ายด้วยตัวของผู้ใช้งานเอง 

4.89 0.76 มากที่สุด 

1.4 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ เหมาะสมกับการ
น้าไปใช้กับลักษณะการท้างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

3.24 0.47 ปานกลาง 

1.5 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถนวดผสม
ผงแร่เหล็กน้้าพี้เข้ากันได้เป็นอย่างดีเหมาะกับการน้าไปใช้เพื่อ
ผลผลิตผลิตภัณฑ ์

4.96 0.64 มากที่สุด 

2. การยอมรับในด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
2.1 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ มีความเหมาะสมท่ี

จะน้าไปทดแทนการนวดผสมด้วยแรงงานคน 
5.00 0.77 มากที่สุด 

2.2 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ สามารถลดต้นทุน
ในการผลิตและระยะเวลาในการนวดผสมผงแร่ได้เป็นอย่างดี 

4.93 0.54 มากที่สุด 

2.3 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ ช่วยเพิ่มผลผลิต
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4.98 0.61 มากที่สุด 
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ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 
2.4 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้ สำมำรถน้ำไปใช้ให้

เกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มวิสำกิจชุมชนได้
อย่ำงยั่งยืน 

5.00 0.00 มำกที่สุด 

2.5 ท่ำนให้กำรยอมรับต่อประโยชน์ท่ีได้รับจำกเทคโนโลยีเครื่อง
นวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้ อยู่ในระดับใด 

4.89 0.40 มำกที่สุด 

รวม 4.69 - มาก 
 

ตารางที่ 8 ระดับของกำรยอมรับเทคโนโลยีเครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้  
ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 

1. การยอมรบัด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบ/การใชง้าน    
1.1 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ มีกำรออกแบบโครงสร้ำงและ

ส่วนประกอบอย่ำงแข็งแรงทำน  
4.24 0.64 มำก 

1.2 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย เน่ืองจำก
ระบบ กลไกไม่มีควำมซับซ้อน 

4.61 0.73 มำก 

 
 

 

1.3 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้สำมำรถบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมได้
ง่ำยด้วยตัวของผู้ใช้งำนเอง 

4.83 0.78 มำกที่สุด 

1.4 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ เหมำะสมกับกำรน้ำไปใช้กับ
ลักษณะกำรท้ำงำนของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน  

4.24 0.41 มำก 

1.5 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถตีข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ดำบ-มีด
เหล็กน้้ำพี้ได้เป็นอย่ำงดีเหมำะกับกำรน้ำไปใช้เพื่อผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวสิำหกจิชุมชน 

4.76 0.68 มำกที่สุด 

2. การยอมรับในด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
2.1 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ มีควำมเหมำะสมท่ีจะน้ำไปทดแทน

กำรตีข้ึนรูปด้วยแรงงำนคน 
4.80 0.70 มำกที่สุด 

2.2 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตและ
ระยะเวลำในกำรตีข้ึนรูปเหล็กน้้ำพี้ได้เป็นอย่ำงดี 

4.43 0.52 มำก 

2.3 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน 

4.88 0.69 มำกที่สุด 

2.4 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มวิสำกิจชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

4.90 0.00 มำกที่สุด 

2.5 ท่ำนให้กำรยอมรับต่อประโยชน์ท่ีได้รับจำกเครื่องตีดำบ-มีด
เหล็กน้้ำพี้ อยู่ในระดับใด 

4.79 0.48 มำกที่สุด 

รวม 4.64 - มาก 



ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 
2.4 เครื่องนวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้ สำมำรถน้ำไปใช้ให้

เกิดประโยชน์กับกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มวิสำกิจชุมชนได้
อย่ำงยั่งยืน 

5.00 0.00 มำกที่สุด 

2.5 ท่ำนให้กำรยอมรับต่อประโยชน์ท่ีได้รับจำกเทคโนโลยีเครื่อง
นวดส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้ำพี้ อยู่ในระดับใด 

4.89 0.40 มำกที่สุด 

รวม 4.69 - มาก 
 

ตารางที่ 8 ระดับของกำรยอมรับเทคโนโลยีเครื่องตีดำบและมีดเหล็กน้้ำพี้  
ที่ ประเดน็การประเมิน X  S.D. ระดบัการยอมรบั 

1. การยอมรบัด้านโครงสร้าง ส่วนประกอบ/การใชง้าน    
1.1 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ มีกำรออกแบบโครงสร้ำงและ

ส่วนประกอบอย่ำงแข็งแรงทำน  
4.24 0.64 มำก 

1.2 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย เน่ืองจำก
ระบบ กลไกไม่มีควำมซับซ้อน 

4.61 0.73 มำก 

 
 

 

1.3 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้สำมำรถบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซมได้
ง่ำยด้วยตัวของผู้ใช้งำนเอง 

4.83 0.78 มำกที่สุด 

1.4 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ เหมำะสมกับกำรน้ำไปใช้กับ
ลักษณะกำรท้ำงำนของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน  

4.24 0.41 มำก 

1.5 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถตีข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ดำบ-มีด
เหล็กน้้ำพี้ได้เป็นอย่ำงดีเหมำะกับกำรน้ำไปใช้เพื่อผลผลิต
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวสิำหกจิชุมชน 

4.76 0.68 มำกที่สุด 

2. การยอมรับในด้านประโยชน์ที่ได้รับ    
2.1 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ มีควำมเหมำะสมท่ีจะน้ำไปทดแทน

กำรตีข้ึนรูปด้วยแรงงำนคน 
4.80 0.70 มำกที่สุด 

2.2 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถลดต้นทุนในกำรผลิตและ
ระยะเวลำในกำรตีข้ึนรูปเหล็กน้้ำพี้ได้เป็นอย่ำงดี 

4.43 0.52 มำก 

2.3 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชน 

4.88 0.69 มำกที่สุด 

2.4 เครื่องตีดำบ-มีดเหล็กน้้ำพี้ สำมำรถน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กับกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มวิสำกิจชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

4.90 0.00 มำกที่สุด 

2.5 ท่ำนให้กำรยอมรับต่อประโยชน์ท่ีได้รับจำกเครื่องตีดำบ-มีด
เหล็กน้้ำพี้ อยู่ในระดับใด 

4.79 0.48 มำกที่สุด 

รวม 4.64 - มาก 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้งานชุดเครื่องมือเพื่อขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ 
 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้อ มูล ต้ น ทุน ท่ี แ ท้จ ริ ง เ มื่ อ น้ า
เครื่องจักรกลการผลิตท้ัง 3 เครื่องท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบ
และพัฒนาข้ึนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปใช้งาน 
ประกอบด้วย เครื่องต้าผงแร่ เครื่องนวดผสมแร่ และ
เครื่องตีดาบและมีดเหล็กน้้าพื้ โดยการค้านวณต้นทุน
การใช้งานด้านค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนหลักใน
การน้าเครื่องจักรไปใช้งาน (Donnell Hunt, 1976)  
สามารถสรุปได้ดังน้ี    

ผลการวิ เคราะห์เพื่อ ค้านวณหาต้นทุนค่า
กระแสไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานเครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ 
ออกแบบให้ใช้ต้นก้าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีแรงม้า
ขนาด ¼  ความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที  มีอัตราทด
ก้าลัง 1 : 17 รอบ ความเร็วรอบท่ีปลายเพลาแกนหมุน
ของชุดพลูเลย์เท่ากับ 80 รอบต่อนาที ในขณะท่ีเครื่องฯ
ท้างานโดยมี โหลดอัตราการกินกระแส 7.8 Amp 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึ่งผลจากการค้านวณพบว่า
เครื่องต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้ ใช้ก้าลังไฟฟ้า 1.761 กิโลวัตต์/
ช่ัวโมง และมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งานในเวลา 1 ช่ัวโมง 
เท่ากับ 4.17 บาท/ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน  
1 วัน (8 ช่ัวโมง) เท่ากับ 33.36 บาท/วัน และมีค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 1 เดือน (30 วัน) เท่ากับ 1,000 บาท/
เดือน 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าจากการ
ใช้งานของเคร่ืองนวดผสมดินกับผงแร่ เหล็กน้้าพี้  
ออกแบบให้ใช้ต้นก้าลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีมีแรงม้า
ขนาด 2  ความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที  มีอัตราทด
ก้าลัง 1 : 30 รอบ ความเร็วรอบท่ีปลายเพลาแกนหมุน
ของชุดพลูเลย์เท่ากับ 40 รอบต่อนาที ในขณะท่ีเครื่อง
ท้างานโดยมี โหลดอัตราการกินกระแส 2.2 Amp 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ซึ่งผลจากการค้านวณพบว่า
เครื่องนวดผสม ใช้ก้าลังไฟฟ้า 0.48 กิโลวัตต์/ช่ัวโมง 
และมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งานในเวลา 1 ช่ัวโมง เท่ากับ 
1.29 บาท/ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 1 วัน  
(8 ช่ัวโมง) เท่ากับ 10.32 บาท/วัน และมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
เมื่อใช้งาน 1 เดือน (30 วัน) เท่ากับ 309.6 บาท/เดือน  

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าจากการ
ใช้งานของเครื่องตีดาบและมีดเหล็กน้้าพี้ ออกแบบให้ใช้
ต้นก้ า ลั ง ขับจากมอเตอร์ ไฟฟ้ า ท่ีมี แ ร งม้ าขนาด  
1  ความเร็วรอบ 1,440 รอบต่อนาที  มีอัตราทดก้าลัง  

1 : 17 รอบ ความเร็วรอบท่ีปลายเพลาแกนหมุนของ 
ชุดพลูเลย์เท่ากับ 80 รอบต่อนาที ในขณะท่ีเครื่องฯ
ท้างานโดยมีโหลดอัตราการกินกระแส 12.8 Amp 
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึ่งผลจากการค้านวณพบว่า
เครื่อง ตีดาบ -มีดเหล็ก น้้าพี้  ใ ช้ก้าลั งไฟฟ้า 2.816 
กิโลวัตต์/ช่ัวโมง และมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งานในเวลา 
1 ช่ัวโมง เท่ากับ 6.9 บาท/ช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้
งาน 1 วัน (8 ช่ัวโมง) เท่ากับ 136.9 บาท/วัน และมี
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 1 เดือน (30 วัน) เท่ากับ 
3,134 บาท/เดือน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
จากแร่เหล็กน้้าพี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ มผลิ ต ภัณฑ์ จ ากแร่ เหล็ ก น้้ าพี้  อ้ า เภอ 
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ  
1)ก้ าหนดสมรรถนะของ ชุดเครื่ องมือ เพื่ อ ข้ึน รู ป
ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ท่ีตรงกับความต้องการของ
ผู้ ป ระกอบการ ใน ท้อง ถ่ินระ ดับวิ ส าหกิ จ ชุมชน  
2)ออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
ท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก
น้้าพี้ 3)ประยุกต์ใช้ชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จาก
แร่เหล็กน้้าพี้เพื่อสนับสนุนการผลิตของผู้ประกอบการ
ในท้องถ่ินระดับวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงผลจากการด้าเนิน
งานวิจัยน้ีจะน้าไปสู่การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การผลิต การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังยังก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต
และลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานในภาคการ
ผลิตในระดับการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยการใช้
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการผลิตท่ีเหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งานของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุนชนจากแร่เหล็ก
น้้าพี้  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบจะเห็นว่า ชุด
เครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ ท่ีผู้วิจัย
ได้น้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้งานจริงน้ันสามารถ
ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
การผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี (พินิจ 
เน่ืองภิรมย์, 2562) จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้าง
คุณค่าตามทฤษฎีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตาม
แนวคิดของ (Michael E. Porter, 1985) ในส่วนของ
กิจกรรมสนับสนุนเป็นท่ีช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมหลัก
ส ามารถ ด้า เ นิน ไป ไ ด้  ใน ด้ านของ  Technology 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 13
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Development ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ
หรือกระบวนการผลิต และผลจากการศึกษาถึงระดับ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
จากแร่เหล็กน้้าพี้ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก
น้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้เข้ารับ
การ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ้ านวน 37 คน ท่ีมี ต่ อ 
ประสิทธิภาพการท้างานเครื่องจักรกลการผลิตท่ีได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรกลการผลิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพของผลผลิตท่ี
ได้จากเครื่องจักรกลการผลิตมีความเหมาะสมกับการใช้
งานรองลงมา ได้แก่ สามารถน้าไปใช้ทดแทนแรงงานคน 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท้างานมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นผล
มาจากการออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต ได้ถูกออกแบบ
จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานก่อน (อ้านวยพศ 
ทองค้า, 2559) จึงสามารถท้าให้ได้ข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังท่ีแท้จริงจากผู้ใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยีท่ี
ต้องการจึงท้าให้สามารถออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต
เพื่อทุ่นแรงได้ตรงกับความต้องการของทางกลุ่มได้อย่าง
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 
บราวน์และโมเบอร์ก (Brown and Moberg, 1980) ท่ี
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการซึ่งบุคคล
ต้ังแต่สองคนข้ึนไปมีอิทธิพลซึ่ งกันและกัน ในการ
ตัดสินใจท่ีจะส่งผลกระทบต่อพวกของเขาเองในอนาคต 
ซึ่งอาจจะถูกก้าหนดข้ึนมาอย่างเป็นทางการหรืออาจจะ
ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการก็ได้จากกลุ่มคน
ท่ีได้ท้าการตัดสินใจร่วมกัน 

การน าไปใช้ประโยชน์  
ผลจากการท่ีผู้วิจัยได้น้าชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูป

ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การ
ใช้งานจริงสามารถก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นเครื่องจักรกล
การผลิต ท่ีสามารถทุ่นแรงและ เอื้อประโยชน์ ต่อ
ผู้ประกอบการในท้องถ่ินได้อย่างมากในด้านการน้าไปใช้

ทดแทนแรงงานคน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ให้กับวิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ินท่ีต่อไปจะเกิดสภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานมากข้ึน แต่อย่างไรก็ดีการใช้งาน
เครื่องจักรกลการผลิตในระยะยาวจ้าเป็นต้องมีการ
บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมตามอายุการใช้งาน ดังน้ันจึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีระบบการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลท่ีดี โดยผู้วิจัยได้วางระบบและจัดท้าคู่มือ
ส้าหรับการบ้ารุงรักษาด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ โดยการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารข้ึน
ภายในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาและซ่อมบ้ารุง
เครื่องจักร ซึ่งจะเป็นการธ้ารงรักษาให้เครื่องจักรกลการ
ผลิตสามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุ
การใช้งานของเครื่องจักรต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการศึกษาบริบทของ
กลุ่ มวิสาหกิจ ชุมชน การวิจั ย เ ชิงปฏิบั ติการ ใน
ก ระ บวนก า รก้ า หนดส มร รถนะ แล ะ ออกแบบ
เครื่องจักรกลการผลิตท่ีเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และการวิจัยเชิงปริมาณในกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อศึกษาระดับการยอมรับชุด
เครื่องมือข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ท่ีพัฒนาข้ึน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ ซึ่งข้อสรุปมีรายละเอียดดังน้ี  

ผลจากการเปรียบประสิทธิภาพในต้าผงแร่
เหล็กน้้าพี้ด้วยแรงงานคนกับการต้าด้วยเครื่องต้า พบว่า
การต้าก้อนแร่เหล็กน้้าพี้ปริมาณ 3 กิโลกรัม ในเวลา  
5 นาที ประสิทธิภาพของการต้าด้วยแรงงานคนจะได้
ปริมาณผงแร่เหล็กน้้าพี้เฉลี่ย 1.60 กิโลกรัม ส่วนการต้า
ด้วยเครื่องต้าจะได้ปริมาณผงแร่เหล็กน้้าพี้เฉลี่ย 1.98 - 
2 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับว่าเครื่องต้ามีอัตราการผลิตท่ี  
24 กิ โลกรัม/ ช่ัวโมง และเมื่อ คิดอัตราการผลิตใน
ระยะเวลา 1 วันหรือ 8 ช่ัวโมงท้างาน เท่ากับว่าเครื่อง
ต้ามีอัตราการผลิตท่ี 192 กิโลกรัม/วัน โดยมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 33.36 บาท/
วัน ส่วนการต้าด้วยแรงงานคนแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที ได้น้้าหนักผงแร่ประมาณ 0.8 –1 
กิโลกรัม ค่าจ้างต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้มีราคา 10 บาท/
กิโลกรัม ซึ่งในวันหน่ึงจะท้าให้ชาวบ้านท่ีรับจ้างต้าแร่
สามารถต้าแร่ได้ประมาณ 16–20  กิโลกรัม ซึ่งเมื่อท้า



Development ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ
หรือกระบวนการผลิต และผลจากการศึกษาถึงระดับ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูปผลิตภัณฑ์
จากแร่เหล็กน้้าพี้ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็ก
น้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้เข้ารับ
การ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จ้ านวน 37 คน ท่ีมี ต่ อ 
ประสิทธิภาพการท้างานเครื่องจักรกลการผลิตท่ีได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องจักรกลการผลิต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพของผลผลิตท่ี
ได้จากเครื่องจักรกลการผลิตมีความเหมาะสมกับการใช้
งานรองลงมา ได้แก่ สามารถน้าไปใช้ทดแทนแรงงานคน 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท้างานมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นผล
มาจากการออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต ได้ถูกออกแบบ
จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานก่อน (อ้านวยพศ 
ทองค้า, 2559) จึงสามารถท้าให้ได้ข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังท่ีแท้จริงจากผู้ใช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยีท่ี
ต้องการจึงท้าให้สามารถออกแบบเครื่องจักรกลการผลิต
เพื่อทุ่นแรงได้ตรงกับความต้องการของทางกลุ่มได้อย่าง
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 
บราวน์และโมเบอร์ก (Brown and Moberg, 1980) ท่ี
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการซึ่งบุคคล
ต้ังแต่สองคนข้ึนไปมีอิทธิพลซึ่ งกันและกัน ในการ
ตัดสินใจท่ีจะส่งผลกระทบต่อพวกของเขาเองในอนาคต 
ซึ่งอาจจะถูกก้าหนดข้ึนมาอย่างเป็นทางการหรืออาจจะ
ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการก็ได้จากกลุ่มคน
ท่ีได้ท้าการตัดสินใจร่วมกัน 

การน าไปใช้ประโยชน์  
ผลจากการท่ีผู้วิจัยได้น้าชุดเครื่องมือเพื่อข้ึนรูป

ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ ท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึน
ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การ
ใช้งานจริงสามารถก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้เป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นเครื่องจักรกล
การผลิต ท่ีสามารถทุ่นแรงและ เอื้อประโยชน์ ต่อ
ผู้ประกอบการในท้องถ่ินได้อย่างมากในด้านการน้าไปใช้

ทดแทนแรงงานคน ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ให้กับวิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ินท่ีต่อไปจะเกิดสภาวะการ
ขาดแคลนแรงงานมากข้ึน แต่อย่างไรก็ดีการใช้งาน
เครื่องจักรกลการผลิตในระยะยาวจ้าเป็นต้องมีการ
บ้ารุงรักษาและซ่อมแซมตามอายุการใช้งาน ดังน้ันจึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีระบบการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลท่ีดี โดยผู้วิจัยได้วางระบบและจัดท้าคู่มือ
ส้าหรับการบ้ารุงรักษาด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ โดยการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารข้ึน
ภายในชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาและซ่อมบ้ารุง
เครื่องจักร ซึ่งจะเป็นการธ้ารงรักษาให้เครื่องจักรกลการ
ผลิตสามารถท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุ
การใช้งานของเครื่องจักรต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการศึกษาบริบทของ
กลุ่ มวิสาหกิจ ชุมชน การวิจั ย เ ชิงปฏิบั ติการ ใน
ก ระ บวนก า รก้ า หนดส มร รถนะ แล ะ ออกแบบ
เครื่องจักรกลการผลิตท่ีเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และการวิจัยเชิงปริมาณในกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อศึกษาระดับการยอมรับชุด
เครื่องมือข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ท่ีพัฒนาข้ึน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้้าพี้ ซึ่งข้อสรุปมีรายละเอียดดังน้ี  

ผลจากการเปรียบประสิทธิภาพในต้าผงแร่
เหล็กน้้าพี้ด้วยแรงงานคนกับการต้าด้วยเครื่องต้า พบว่า
การต้าก้อนแร่เหล็กน้้าพี้ปริมาณ 3 กิโลกรัม ในเวลา  
5 นาที ประสิทธิภาพของการต้าด้วยแรงงานคนจะได้
ปริมาณผงแร่เหล็กน้้าพี้เฉลี่ย 1.60 กิโลกรัม ส่วนการต้า
ด้วยเครื่องต้าจะได้ปริมาณผงแร่เหล็กน้้าพี้เฉลี่ย 1.98 - 
2 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับว่าเครื่องต้ามีอัตราการผลิตท่ี  
24 กิ โลกรัม/ ช่ัวโมง และเมื่อ คิดอัตราการผลิตใน
ระยะเวลา 1 วันหรือ 8 ช่ัวโมงท้างาน เท่ากับว่าเครื่อง
ต้ามีอัตราการผลิตท่ี 192 กิโลกรัม/วัน โดยมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 33.36 บาท/
วัน ส่วนการต้าด้วยแรงงานคนแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที ได้น้้าหนักผงแร่ประมาณ 0.8 –1 
กิโลกรัม ค่าจ้างต้าผงแร่เหล็กน้้าพี้มีราคา 10 บาท/
กิโลกรัม ซึ่งในวันหน่ึงจะท้าให้ชาวบ้านท่ีรับจ้างต้าแร่
สามารถต้าแร่ได้ประมาณ 16–20  กิโลกรัม ซึ่งเมื่อท้า

การเปรียบเทียบก้าลังการผลิตแล้วพบว่าการต้าผงแร่
เหล็กน้้าพี้ในระยะเวลา 1 วันหรือ 8 ช่ัวโมงท้างาน จะ
เห็นได้ว่าการต้าด้วยแรงงานคนจะให้อัตราการผลิตเพียง 
20 กิโลกรัม/วัน ต้นทุนค่าแรงงานท่ีผู้ประกอบการต้อง
จ่ายคือ 200 บาท ส่วนการต้าด้วยเครื่องต้าผงแร่จะมี
อัตราการก้าลังการผลิตสูงถึง 192 กิโลกรัม/วัน ต้นทุน
ค่าไฟฟ้าท่ีผู้ประกอบการต้องจ่ายคือ 33.36 บาท/วัน 
น้ันเท่ากับว่าผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานได้ถึงวันละ 167 บาท/วัน แต่ก้าลังการผลิต
เพิ่มข้ึน 172 กิโลกรัม/วัน เมื่อมีการน้าเครื่องต้าผงแร่มา
ใช้แทนวิธีการต้าด้วยแรงงานคน 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการนวด
ส่วนผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้ในสัดส่วนท่ีก้าหนดคือผง
แร่เหล็กน้้าพี้ 5 กิโลกรัม ดินเหนียว 10 กิโลกรัม ต่อน้้า 
40% และ 60% โดยการด้วยการใช้แรงงงานคนในการ
นวดผสมส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันใช้เวลาเฉลี่ย 26.32 
นาที ส่วนการใช้เครื่องนวดผสมดินกับผงแร่เหล็กน้้าพี้  
5 กิโลกรัม ดินเหนียว 10 กิโลกรัม ต่อน้้า 40% จะใช้
เวลาในการนวดผสมส่วนผสมท้ังหมดให้เข้ากันใช้เวลา
เฉลี่ย 21.21 นาที และเมื่อปรับอัตราส่วนโดยการเพิ่ม
ปริมาณน้้าเป็น 60% สามารถนวดส่วนผสมท้ังหมดให้
เข้ากันใช้เวลาเฉลี่ยท่ีลดลงเท่ากับ 16.39 นาที โดยมี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 1 วัน (8 ช่ัวโมง) เท่ากับ 
10.32 บาท/วัน ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าการนวดผสมผงแร่
เหล็กน้้าพี้กับดินเหนียวด้วยแรงงานคนจะสามารถนวด
ผสมได้วันละ 16 ครั้ง (8 ช่ัวโมง) โดยมีต้นทุนค่าแรง 
300 บาท/วัน ส่วนการนวดผสมผงแร่เหล็กน้้าพี้กับดิน
เหนียวด้วยการใช้เครื่องนวดผสมจะสามารถผสมได้วัน
ละ 32 ครั้ง (8 ช่ัวโมง) โดยมีต้นทุนค่าไฟฟ้า 10 บาท/
วัน น้ันเท่ากับว่าผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าจ้าง
แรงงานได้ถึงวันละ 290 บาท/วัน แต่ก้าลังการผลิต
เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า เมื่อมีการน้าเครื่องนวดผสมผงแร่มา
ใช้แทนการนวดผสมด้วยแรงงงานคน 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตีข้ึนรูป
เพื่อผลิตดาบเหล็กน้้าพี้ด้วยการใช้แรงงงานแบบเดิมท่ี
จะต้องใช้แรงงานคนในการตีอย่างน้อย 2 คน ซึ่งค่าจ้าง
แรงงานส้าหรับการตีข้ึนรูปดาบเหล็กน้้าพี้ทางกลุ่มจะ
ก้าหนดค่าจ้างไว้ท่ีวันละ 1,000 บาท/คน ดังน้ันจึงท้าให้
ทางกลุ่มผู้ผลิตมีต้นทุนค่าแรงงานในการจ้างคนตีดาบวัน
ละ 2,000 บาท แต่เมื่อได้มีการน้าเครื่องตีดาบ-มีดเหล็ก
น้้าพี้ไปใช้งานพบว่ามีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเมื่อใช้งาน 1 วัน  

(8 ช่ัวโมง) เท่ากับ 136.9 บาท/วัน และสามารถลดการ
ใช้แรงงงานได้ 1 คน จึงมีผลท้าให้ทางกลุ่มสามารถลด
ค่าใช้จ่ายรวมต่อวันเหลือเพียง 1,137 บาท/วัน จึงท้าให้
ประหยัดค่าจ้างแรงงงานได้ถึงวันละ 863 บาท/วัน แต่
ก้าลังการผลิตยังสามารถผลิตดาบเหล็กน้้าพี้ได้วันละ  
2 เล่มเท่าเดิม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณส้านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้าบลน้้าพี้ ท่ีให้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง
มีความส้าคัญในการท้างานวิจัยครั้งน้ี  
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บทคัดยอ่ 
งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มช่องทางการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าของกลุ่มตะกร้าหวาย บ้านทาทรายมูล ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตะกร้าหวายบ้านทาทรายมูล ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มี
สมาชิกกลุ่มจ านวน 10 ราย และประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงจ านวน 400 ราย งานวิจัยน้ีเป็น
งานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพกับวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การประชุมกลุ่มย่อยการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักการวิจัย
เชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ัวไป ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตะกร้าหวายได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวน 2 ชนิด ได้แก่   
ตะกร้าใส่ผ้า และกระเป๋าถือสตรี ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเดิม คือ ตะกร้าเอนกประสงค์ ให้มีรูปแบบท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของตัวสินค้า
และประโยชน์ใช้สอย นอกจากน้ีกลุ่มตะกร้าหวายได้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการสร้างตราสินค้าใหม่ โดยใช้ช่ือว่า          
“หวายตาหน่ัน” และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อีก 1 ช่องทาง คือ การขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย 
Facebook โดยใช้ช่ือเพจว่า “ตะกร้าหวายตาหน่ัน” 

ค าส าคัญ  ตะกร้าหวาย, การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

Abstract 
The purposes of this research was to develop patterns and expanding distribution channels 

for rattan baskets in Thasaimum village, Sanklang subdistrict, Phan district, Chiangrai  by using 2 types 
of sample size which are member of rattan basket in Thasaimun Village, Sanklang Sub – District, 
Phan District, Chiangrai  for 10 persons and population who live in Chiangrai including nearby province 
for 400 persons. This research was a mixed methods combining qualitative and quantitative research.  
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Method of data collection used in qualitative research was in depth interviews for member of rattan 
basket and method of data collection used in quantitative research was self- administered 
questionnaires and analyzing data by descriptive statistics which consists of frequency, percentage 
and average for a group population. 
 The results of these analyses shown that a group of rattan basket got a new product line 
which design and develop by one of the member and divided into 2 types which are cloth baskets 
and hand bags.  In additions, a prototype product which is a basket also getting more featured all 
this made value added and uniqueness to the product compare with the past. Meanwhile all of the 
product always focuses on quality and utility and another way to getting value added for rattan 
basket was created a new product’s logo known as “waiitanun” and also increase a new distribution 
channel by online selling on social media by using Facebook application under the page “ ตะ ก ร้ า
หวายตาหน่ัน”   

Keywords  Rattan Baskets, Value Added Product 
 
บทน า 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ การใช้สติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่ง 
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม งานจักสานถือ
เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยท่ีมีความส าคัญต่อ
การด า เนินชีวิต ตะกร้าหวาย ถือเป็นผลงานจาก
หัตถกรรมพื้นบ้านของไทยท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ซึ่งประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวันภายใน
ครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีกลุ่มอาชีพท่ีเกิดจากการ
รวมกลุ่มของชาวบ้านผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานพวกน้ี
ข้ึนมาเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองเป็นจ านวนมาก 
 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านทาทรายมูล  ต าบลสันกลาง  
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มอาชีพท่ีเกิดข้ึน
จากการรวมตัวของเครือญาติและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
โดยการน าของนายสน่ัน  มูลบัว จากการสัมภาษณ ์
นายสน่ัน  มูลบัว พบว่า ปัญหาของกลุ่มคือในปัจจุบัน
สินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักมากอย่างแพร่หลาย สินค้ายังไม่ได้
เข้าสู่กระบวนการในการคัดสรรสินค้า OTOP เพราะยัง
ขาดตราสินค้าและช่องทางการจ าหน่ายท่ีไม่หลากหลาย   
ทางกลุ่มตะกร้าหวายจึงมีความต้องการท่ีจะเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าของกลุ่ม ท าให้สินค้าของกลุ่มมีกลุ่มลูกค้าท่ี

แพร่หลายมากข้ึน และต้องการผลักดันตัวสินค้าของ
กลุ่มเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้า OTOP (นายสน่ัน  
มูลบัว, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเข้าสู่
กระบวนการคัดสรรสินค้า OTOP ได้น้ัน ตามระเบียบ
ส า นักงานนายกรัฐมนตรี ว่ า ด้ วยคณะกรรมการ
อ านวยการห น่ึ งต าบล ห น่ึ งผลิ ตภัณฑ์แห่ งชา ติ   
พ.ศ.2544 มีเกณฑ์ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP โดย
แบ่งออกเป็น 1 ดาว หมายถึงคุณภาพต่ า ไปจนถึง  
5 ดาว หมายถึงคุณภาพสูงสามารถส่งออกได้ ซึ่งปัญหา
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่คือเรื่องของคุณภาพ
มาตรฐาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่สวยงาม
โดดเด่น ไม่สามารถสร้างความแตกต่างและส ร้าง
มูลค่าเพิ่มได้  ท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจ านวนมาก ยังไม่
สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดในปัจจุบันได้ (สันติ  
ภูริภักดี, 2561)  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาและ
ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ท า
ความร่วมมือกันน าศักยภาพของสถาบันการศึกษาใน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ น าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นท่ีภาคเหนือ  
6 จังหวัด  โดยจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา (สถาบันวิจัย
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แตกต่างกันในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม งานจักสานถือ
เป็นหน่ึงในภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยท่ีมีความส าคัญต่อ
การด า เนินชีวิต ตะกร้าหวาย ถือเ ป็นผลงานจาก
หัตถกรรมพื้นบ้านของไทยท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ซึ่งประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวันภายใน
ครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีกลุ่มอาชีพท่ีเกิดจากการ
รวมกลุ่มของชาวบ้านผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานพวกน้ี
ข้ึนมาเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองเป็นจ านวนมาก 
 กลุ่มตะกร้าหวายบ้านทาทรายมูล  ต าบลสันกลาง  
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มอาชีพท่ีเกิดข้ึน
จากการรวมตัวของเครือญาติและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
โดยการน าของนายสน่ัน  มูลบัว จากการสัมภาษณ ์
นายสน่ัน  มูลบัว พบว่า ปัญหาของกลุ่มคือในปัจจุบัน
สินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักมากอย่างแพร่หลาย สินค้ายังไม่ได้
เข้าสู่กระบวนการในการคัดสรรสินค้า OTOP เพราะยัง
ขาดตราสินค้าและช่องทางการจ าหน่ายท่ีไม่หลากหลาย   
ทางกลุ่มตะกร้าหวายจึงมีความต้องการท่ีจะเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าของกลุ่ม ท าให้สินค้าของกลุ่มมีกลุ่มลูกค้าท่ี

แพร่หลายมากข้ึน และต้องการผลักดันตัวสินค้าของ
กลุ่มเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้า OTOP (นายสน่ัน  
มูลบัว, สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2561) 
 อย่างไรก็ตาม การท่ีผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเข้าสู่
กระบวนการคัดสรรสินค้า OTOP ได้น้ัน ตามระเบียบ
ส า นักงานนายกรัฐมนตรี ว่ า ด้ วยคณะกรรมการ
อ านวยการห น่ึ งต าบล ห น่ึ งผลิ ตภัณฑ์แห่ งชา ติ   
พ.ศ.2544 มีเกณฑ์ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP โดย
แบ่งออกเป็น 1 ดาว หมายถึงคุณภาพต่ า ไปจนถึง  
5 ดาว หมายถึงคุณภาพสูงสามารถส่งออกได้ ซึ่งปัญหา
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่วนใหญ่คือเรื่องของคุณภาพ
มาตรฐาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่สวยงาม
โดดเด่น ไม่สามารถสร้างความแตกต่างและส ร้าง
มูลค่าเพิ่มได้  ท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจ านวนมาก ยังไม่
สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดในปัจจุบันได้ (สันติ  
ภูริภักดี, 2561)  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาและ
ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ท า
ความร่วมมือกันน าศักยภาพของสถาบันการศึกษาใน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ น า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นท่ีภาคเหนือ  
6 จังหวัด  โดยจัดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา (สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , 
2561) 

  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตะกร้าหวาย บ้านทาทรายมูล 
ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการ
พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
พื้นท่ีให้มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ตลาดในยุคปัจจุบัน  
 
วิธีด าเนินงาน 

ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยสมาชิกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา การวิจัยได้มีการน า
เ ทค นิค  AIC (Appreciation-Influence-Control) ซึ่ ง
เทคนิคน้ีได้คิดค้นและพัฒนาโดย Dr.William E.Smith  
และ Ms.Turid Sato จากOrganization for Development 
and International Institute, U.S.A  ซึ่งเทคนิค A-I-C 
คือ กระบวนการประชุมท่ีมีวิธีหรือข้ันตอนท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยน ความรู้ 
ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และศักยภาพ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นการระดมพลังสมอง เพื่อ
แก้ไขปญัหาและแนวทางในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
ผลงานท่ีได้จากความคิดของผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน 
(กล่าวถึงในเจษฎา พัฒตรานนท์, 2553) ซึ่งเทคนิค  
A-I-C มี ข้ันตอนการด าเนินงานอยู่  3 ข้ันตอนได้แก่   
1) ข้ันการสร้างองค์ความรู้ คือการท าให้เกิดความเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และศักยภาพ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 2) ข้ันการสร้างการพัฒนา เป็น
การระดมพลังสมอง เพื่อแก้ไขปัญหาและแนวทางในการ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานท่ีได้จากความคิดของผู้ท่ี
เข้าร่วมประชุมทุกคน และ 3) ข้ันตอนในการสร้างแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดี คือการวางแผนงาน การน าวิธีการท่ี
เกิดจากการระดมสมองการวางแผนในการปฏิบัติ มา
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยสามารถอธิบาย
รายละเอียดของกระบวนการท างานได้ดังน้ี 
1) ขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้  เป็นข้ันตอนการ
วิเคราะห์ปัญหาผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ 

ภาพท่ี 1 ผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มตะกร้า
หวาย บ้านทาทรายมูล 

 
อนาคตท่ีมุ่งหวัง โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มตะกร้าหวาย 
 จากผลการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าสรุปผลใน
รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังน้ี 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1. มีแรงงานท่ีมีฝีมือปราณีต และมีความเช่ียวชาญ 
2.  สินค้าแข็งแรงทนทาน สวยงามและปราณีต 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. ยังไม่มีแบรนด์สินค้า 
2. ขาดก าลังคนท่ีมีฝีมือด้านหัตถกรรม 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมสินค้า OTOP มากข้ึน  
2. ผู้บริโภคหันมานิยมใช้สินค้าท่ีทดแทนการใช้พลาสติก
มากข้ึน 
อุปสรรค (Threat = T) 
1. มีคู่แข่งจ านวนมาก 
2) ขั้นตอนการสร้างการพัฒนา  เป็นข้ันตอนท่ีผู้วิจัย
และสมาชิกกลุ่มท าการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง  
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยมี ข้ันตอนการ
ด าเนินงานดังน้ี 
2.1) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
สมาชิกกลุ่มฯ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มตะกร้าหวาย โดยวิเคราะห์จากปัญหาท่ีมีใน
ปัจจุบัน ความคาดหวังของกลุ่มในการอนาคตภายใต้
ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม   
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพท่ี 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 
 

 จากผลการพูดคุยแลกเปลี่ยน ผู้วิจัยได้ข้อ
สรุปว่า กลุ่มฯ ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตามยุคสมัย 
นอกจากน้ีทางกลุ่มฯ ต้องการท่ีจะเพิ่มมูลค่าของสินค้า
โดยการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ และต้องการ
เพิ่มช่องทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  
ผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มจึงได้ข้อสรุปว่าจะจัดให้มีการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการโดยใช้วิทยากรผู้มี
ความเช่ียวชาญด้านการตลาดมาอบรมให้ความรู้ 
2.2) สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือท่ี
ใ ช้มาช่วยเก็บข้อมูลเพื่อน ามาใ ช้ ในกระบวนการ
วิ เคราะห์ปัญหาเพื่ อหาแนวทางแก้ ไขปัญหา  คือ 
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวายโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดซึ่งไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างไว้
จ านวน 400 ราย  

แบบสอบถามผู้บริโภคเน้นศึกษาพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงศึกษาความเห็นของผู้บริโภค
ในการน าหวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค แบบสอบถามใช้ลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิดและค าถามแบบปลายปิด ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้ค าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมจากหวาย ใช้ค าถาม
แบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวาย เป็นลักษณะ
ค าถามท่ีต้องการทราบถึงปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้ในการ
พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวายโดยใช้
หลักปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4P 

ส่วนที่  4 : ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมี ต่ อการน าหวายมาพัฒนา เป็ น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมรูปแบบต่าง ๆ เป็นค าถามปลายปิด
แบบเลือกตอบและค าถามแบบปลายเปิด 
3) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
          เป็นข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนท่ีได้ข้อสรุปจาก
ข้ันท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
3.1) อบรมให้ความรู้ ด้านการตลาดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ณฐมน 
ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้
เกี่ยวกับ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเริ่มต้นกลุ่มฯจะต้องทราบว่า
กลุ่มลูกค้าเป็นใคร จะขายสินค้าให้แก่ใคร ทางกลุ่มฯ 
จะต้องหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์อาจจะเป็นลวดลาย
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม รูปทรงของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ เป็นต้น วิทยากรได้แนะน าทางกลุ่มในเรื่อง
ของการจัดท าบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ใน
ส่วนของการออกแบบตราสินค้า จะต้องมีความหมาย 
ง่ายต่อการจดจ า มีเรื่องราวท่ีมาของตราสินค้า ทาง
สมาชิกกลุ่มและวิทยากรได้ร่วมกันคิดช่ือตราสนิค้าและ
ร่วมกันออกแบบตราสินค้า จากผลของการอบรมท าให้
กลุ่มฯ ได้ช่ือตราสินค้ามา 2 ช่ือคือ “ตะกร้าหวายตา
หน่ัน” และ “หวายตาหน่ัน” และได้ร่วมกับออกแบบ
ร่างตราสินค้าเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นตรา
สินค้า อีกท้ังวิทยากรยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า วิทยากรได้แนะน าช่องทาง
การขายแบบออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย เน่ืองจากเป็น
ช่องทางท่ีสะดวก มีผู้ใช้งานจ านวนมากท าให้สินค้าของ
กลุ่มเป็นท่ีรู้จักได้ง่ายข้ึนและยังประหยัดต้นทุนในการ
ประชาสัมพันธ์ 



ภาพท่ี 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 
 

 จากผลการพูดคุยแลกเปลี่ยน ผู้วิจัยได้ข้อ
สรุปว่า กลุ่มฯ ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตามยุคสมัย 
นอกจากน้ีทางกลุ่มฯ ต้องการท่ีจะเพิ่มมูลค่าของสินค้า
โดยการสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ และต้องการ
เพิ่มช่องทางการตลาดท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  
ผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มจึงได้ข้อสรุปว่าจะจัดให้มีการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการโดยใช้วิทยากรผู้มี
ความเช่ียวชาญด้านการตลาดมาอบรมให้ความรู ้
2.2) สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือท่ี
ใ ช้มาช่วยเก็บข้อมูลเพื่อน ามาใ ช้ ในกระบวนการ
วิ เคราะห์ปัญหาเพื่ อหาแนวทางแก้ ไขปัญหา  คือ 
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวายโดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดซึ่งไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างไว้
จ านวน 400 ราย  

แบบสอบถามผู้บริโภคเน้นศึกษาพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงศึกษาความเห็นของผู้บริโภค
ในการน าหวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูล
มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค แบบสอบถามใช้ลักษณะ
ค าถามแบบปลายเปิดและค าถามแบบปลายปิด ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้ค าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมจากหวาย ใช้ค าถาม
แบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวาย เป็นลักษณะ
ค าถามท่ีต้องการทราบถึงปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้ในการ
พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหวายโดยใช้
หลักปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 4P 

ส่วนที่  4 : ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีมี ต่ อการน าหวายมาพัฒนา เป็ น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมรูปแบบต่าง ๆ เป็นค าถามปลายปิด
แบบเลือกตอบและค าถามแบบปลายเปิด 
3) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
          เป็นข้ันตอนการปฏิบัติตามแผนท่ีได้ข้อสรุปจาก
ข้ันท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
3.1) อบรมให้ความรู้ ด้านการตลาดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ณฐมน 
ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้
เกี่ยวกับ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยเริ่มต้นกลุ่มฯจะต้องทราบว่า
กลุ่มลูกค้าเป็นใคร จะขายสินค้าให้แก่ใคร ทางกลุ่มฯ 
จะต้องหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์อาจจะเป็นลวดลาย
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม รูปทรงของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ เป็นต้น วิทยากรได้แนะน าทางกลุ่มในเรื่อง
ของการจัดท าบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ใน
ส่วนของการออกแบบตราสินค้า จะต้องมีความหมาย 
ง่ายต่อการจดจ า มีเร่ืองราวท่ีมาของตราสินค้า ทาง
สมาชิกกลุ่มและวิทยากรได้ร่วมกันคิดช่ือตราสนิค้าและ
ร่วมกันออกแบบตราสินค้า จากผลของการอบรมท าให้
กลุ่มฯ ได้ช่ือตราสินค้ามา 2 ช่ือคือ “ตะกร้าหวายตา
หน่ัน” และ “หวายตาหน่ัน” และได้ร่วมกับออกแบบ
ร่างตราสินค้าเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเป็นตรา
สินค้า อีกท้ังวิทยากรยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า วิทยากรได้แนะน าช่องทาง
การขายแบบออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย เน่ืองจากเป็น
ช่องทางท่ีสะดวก มีผู้ใช้งานจ านวนมากท าให้สินค้าของ
กลุ่มเป็นท่ีรู้จักได้ง่ายข้ึนและยังประหยัดต้นทุนในการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
ภาพท่ี 3 การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มตะกร้า

หวายบ้านทาทรายมูล 

ภาพท่ี 4 การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

 
3.2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันท างานออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยได้มีการวางแผนการ
ผลิตตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน  
 
ผลการด าเนินงาน 

จากข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าของกลุ่มตะกร้าหวาย บ้านทา
ทรายมูล ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
จากการลงพื้นท่ีการวิจัยพบว่า กลุ่มตะกร้าหวายบ้าน 
ทาทรายมูล มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 10 ราย มีความ
ต้องการท่ีจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งการศึกษาวิจัย
ในครั้งน้ีผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาจากการน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้

ศึกษามาประกอบกับผลจากแบบสอบถามเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มา ใ ช้ ในการออกแบบและพัฒนา เป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบและ
พัฒนาได้ค านึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอย ด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้เลือกใช้วัสดุท่ีมีคุณภาพ คงทน เน้นใน
เรื่องของความประณีตและความสวยงามเป็นหลัก 
สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกับท าการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวน 2 ชนิด คือ ตะกร้าใส่ผ้า กระเป๋า
ถือสตรีแบบมีฝาปิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมคือตะกร้า
เอนกประสงค์ทรงกลมโดยเน้นรูปแบบท่ีแปลกใหม่และ
สะดุดตา   
 นอกจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้ว
ผู้วิจัย และสมาชิกกลุ่มยังร่วมกันออกแบบและพัฒนา
ตราสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยตรา
สินค้าท่ีสมาชิกกลุ่มได้เลือกใช้คือ “หวายตาหน่ัน” โดย
ใช้ช่ือของนายสมั่น  มูลบัว ประธานกลุ่มอาชีพและเป็นผู้
เร่ิมก่อต้ังกลุ่มอาชีพ รูปภาพบนตราสินค้าเป็นรูปใบหน้า
ของนายสน่ัน มีรูปตะกร้าหวาย พื้นหลังเป็นรูปลาย
หวาย สีท่ีใช้เป็นสีน้ าตาลและเหลือง ซึ่งเป็นตราสินค้าท่ี
สะดุดตา จดจ าง่ายและมีความหมาย ซึ่งก็ได้แนวคิดและ
ค าแนะน าจากท่านวิทยากร อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต 
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่มด าเนินการ
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า ซ่ึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยการปรับเพิ่มช่องทางการ
จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย 
Facebook  และใ ช้ ช่ือ เพจตาม ช่ือผลิ ตภัณฑ์  คือ 
“ตะกร้าหวายตาหน่ัน” เน่ืองจากช่องทางออนไลน์ถือ
เป็นช่องทางท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และต้นทุนต่ า รวมท้ังยัง
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ท่ีชอบ
ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย และยังเป็นการ
โฆษณาให้ผู้บริโภครู้จักมากยิ่งข้ึน ซึ่งหลังจากท่ีมีการ
สร้างเพจใน  Facebook  แล้วพบว่า มีกลุ่มลูกค้าสนใจ
สินค้าของกลุ่มมากข้ึน  มีการสอบถามสินค้าเข้ามาทาง
หน้าเพจ ท าให้สินค้าของกลุ่มเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 
มีลูกค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก 
นอกจากน้ีแหล่งจ าหน่ายสินค้าโอทอปได้ติดต่อทางกลุ่ม
เพื่อน าสินค้าไปวางจ าหน่ายท่ีร้านเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพท่ี 5 แสดงรูปสินค้าท่ีจัดส่งให้แก่ลูกค้าจากสุโขทัย 

ภาพท่ี 6 สินค้าของกลุ่มได้รับการคัดเลือกให้วาง
จ าหน่ายท่ีศูนย์จ าหน่ายสินค้าโอทอป การไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคสาขาพาน 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เพื่ อ เพิ่ มมูล ค่าสิน ค้าของกลุ่ มตะกร้ าหวา ยบ้ า น 
ทาทรายมูล ต าบลสันกลาง อ าเภอพานจังหวัดเชียงราย 
กลุ่มตะกร้าหวาย ได้ตราสินค้า ท่ีสามารถน า เ ข้าสู่
กระบวนการในการคัดสรรสินค้าโอทอป เพื่อให้สินค้า
เป็นท่ียอมรับ กลุ่มอาชีพมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค  

การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์
ผ่านทางโซเชียลมีเดียท าให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
และรู้จักกลุ่มตะกร้าหวายมากข้ึน มีการขยายฐานของ
ลูกค้าไปยังจังหวัดอื่น ๆ ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของ
กลุ่มได้ง่ายข้ึน ท าให้กลุ่มฯ มีรายได้อย่างต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผล 

ง านวิ จั ย ครั้ ง น้ี เ ป็ นกา รวิ จั ย และ พัฒ นา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่สินค้าของกลุ่ม
ตะกร้าหวาย บ้านทาทรายมูล ต าบลสันกลาง อ าเภอ

ประเดน็ ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา 
1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ์  

 
2. การพัฒนาตราสินค้า ไม่มีช่ือตราสินค้ามีเพียงช่ือกลุ่ม

และช่องทางการติดต่อ 
 

 

3. การพัฒนาช่องทางการจัด   
จ าหน่าย 

ขายตามงานแสดงสินค้า, ฝากตาม
ร้านค้าท่ัวไป, ใช้การบอกต่อ 

Facebook page : “ตะกร้าหวายตาหน่ัน”  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานช่วงก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา พาน จังหวัดเชียงราย ผู้ วิจัยสามารถอภิปรายผล
การศึกษาได้ดังน้ี  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์   
จากผลการส ารวจจากแบบสอบถามท าให้กลุ่ม

มีแนวทางในออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีเน้นใน 
ตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ความ
ปราณี ตและมี ก ารพัฒน ารู ปทรงของสิน ค้ า ให้มี
เอกลักษณ์ ผู้บริโภคสามารถร่วมออกแบบในตัวสินค้าไม่
ว่าจะเป็นรูปทรง ลวดลายตามท่ีผู้บริโภคต้องการ  
ซึ่ งก็ สอดคล้องกับทฤษฎีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานของเจษฎา พัตรานนท์ (2553) ซึ่งได้
กล่าวไว้ว่าการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
จักสานท่ีถูกวิธีซึ่งจะต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่องาน ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ ท้ังด้านวัส ดุ  
ประโยชน์ใช้สอย และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน
เพื่อท่ีจะพัฒนาท่ีมีประโยชน์และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจัดการของกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่ีกล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าน้ันต้องมีการเปลี่ยนสินค้าให้ฉีกตลาดออกไป อาจ
มีการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบ การย่อหรือขยายและ
ปรับเปลี่ยนรูปทรงและต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

จากผลการวิจัย กลุ่มตะกร้าหวายได้มีการ
พัฒนาตราสินค้าของกลุ่มโดยใช้ช่ือตรา “หวายตาหน่ัน” 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจัดการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีกล่าว
ว่า ผลิตภัณฑ์ต้องมีตราสินค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อันจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ บริ โภคในการจงรักภัก ดี ต่อตราผลิตภัณฑ์   
นอกจากน้ีการสร้างตราสินค้าของกลุ่มตะกร้าหวายยัง
สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้ างตราสินค้า ของ  
จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2549) คือการเลือกใช้บุคคล
เป็นช่ือตราสินค้า มีการใช้รูปลักษณ์และเลือกใช้สีท่ี
สะดุดตาจดจ าง่ายและมีความหมาย 

การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
จากผลการวิจัยทางการจ าหน่ายสินค้าของกลุ่ม

ตะกร้าหวายคือ การออกขายตามงานแสดงสินค้า ตลาด
นัดและใช้วิธีการบอกต่อ และได้เพิ่มช่องทางการ

จ าหน่ายสินค้าและโฆษณาสินค้าอีก 1 ช่องทางคือการ
ขยายไปยังช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ช่ือเพจ 
“ตะกร้าหวายตาหน่ัน” ซึ่งช่องทางออนไลน์ถือเป็น
ช่องทางท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และต้นทุนต่ าและยั ง
ตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ท่ีชอบ
ความรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลพักตร์ 
พงษ์ประไพ (2553)  ท าการศึกษาและพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่าช่องทางการจ าหน่ายสินค้าท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มคือการขายผ่านทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต   

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้ านนาและส า นัก งานปลั ดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีได้สนับสนุนทุนการวิจัย
ครั้งน้ี งานวิจัยน้ีส าเร็จได้จากการได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากงบประมาณประจ าปี 2561 ภายใต้โครงการ 
“โครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง 
บูรณาการการเรียนรู้ ในสถานศึกษา กับการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและ
ยกระดับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนในพื้นท่ี
ภาคเหนือ 6 จังหวัด” (RMUTL OTOP Mentor’61) 
 
บรรณานุกรม 
จิ ระเสกข์ ตรี เมธสุนทร.2549.การสร้ างภาพลักษณ์ 

ตราสินค้า (Brand Image Building).บทความ
การศึกษา.(ออนไลน์) เข้าถึงจาก http://www. 
thaihp.org/index.php?option=other_detail&lan
g=th&id=11&sub=26 (30 มีนาคม  2561) 

เจษฎา  พัตรานนท์. 2553. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจักสานท้องถ่ินโดยใช้ วิธีการวิ จัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน
ใบกะพ้อ ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครรินทรวิโรฒ. 

วิมลพักตร์  พงษ์ประไพ(2553) การพัฒนาช่องทางการ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอโดยชุมชน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 23



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 3 No. 2  July - December 201924

มีส่วนร่วม .บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา. 

สน่ัน  มูลบัว. ประธานกลุ่มอาชีพตระกร้าหวายบ้าน 
ทาทรายมูล. สัมภาษณ์. 15 มีนาคม 2561. 

สันติ  ภูริภักดี(2561) การพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับการ
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและ
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การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกระทงทอง  
ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

Packaging Development for Adding Value to Fried Rice Products 
Ta Luang Sub-district, Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวกระทงทองมีจุดเริ่มต้นจากการส ารวจ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนอ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลตาหลวง จังหวัดราชบุรี แนวทางการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มข้าวทอดกระทงทองและการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเพิ่มยอดจ าหน่ายให้แก่ชุมชน  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากสภาพตลาดมีการ
แข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้มีบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ในตลาดจ านวนมาก  
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และมีความสอดคล้องตรงกับลักษณะความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างมีอัตลักษณ์จึงต้องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย  บรรจุภัณฑ์ท่ีดีจะต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการท้ังด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ได้ดีซึ่งประเด็นส าหรับ
การท าวิจัยฯน้ีทางทีมผู้วิจัยร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้ซึ่งจุดเด่น เอกลักษณ์ของสินค้า ท่ีมาจากความต้องการของกลุ่ม
ชุมชนเป็นหลัก จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภค 100 คนโดยมาจากตัวแทนชุมชนผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วน
เสียคิดเป็นร้อยล่ะ100 โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentanage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความต้องการต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอด
กระทงทองแปรรูปผลผลิตอ าเภอด าเนินสะดวกต าบลตาหลวง จังหวัดราชบุรี ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเท่ากับ 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.717 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าวัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.512 และด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.639 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสีสัน มีความสดใสสวยงามสะท้อนอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.575 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
และเพิ่มยอดขายโดยจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้ชุมชนมีรายได้ ยอดจ าหน่าย เพิ่มมากข้ึนจากเดิมคิดเป็นร้อยละ
10 จากยอดขายเดิม และท าให้ลูกค้าจดจ าได้ง่ายข้ึน อันเน่ืองมาจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้ปรับปรุงพัฒนาจากการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนผู้ผลิต  

ค าส าคัญ   การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ 

Abstract 
The research on packaging development to increase the value of Krathong Thong rice 

products began with a survey of problems and needs of the community, Damnoen Saduak District, 
Ta Luang Subdistrict, Ratchaburi Province, and the new packaging design guidelines for the Krathong 
Thong Fried Rice Group and raising Level and add value to products, increase sales to the community 
Packaging development is very important and important for product distribution. Due to the highly 
competitive market conditions and the rapid technological progress, there are many new packaging 
packages in the market. Therefore need to develop packaging to be different And is consistent with 
the characteristics of the needs of consumers with identity, so want to improve the packaging to 
have a modern look Good packaging must be able to meet the needs of the packaging structure. 
And the graphic design of the packaging well. For this research, the research team collaborated with 
the community to gain the outstanding points Product identity That comes mainly from the needs 
of the community group The data is collected from a sample of 100 consumers, which comes from 
representatives of the communities who have a stake of 100 per cent. By analyzing the data by 
finding the percentage (Percentanage) Mean (Mean) and Standard Deviation (S.D.). The results 
showed that The average needs for modern packaging design of Krathong Thong Fried Rice Product 
Group at Damnoen Saduak District, Ta Luang Subdistrict Ratchaburi In terms of packaging structure 
design, the overall picture is in very good level which is equal to 4.69, standard deviation is 0.717. 
When considering in each aspect, it is found that the package structure material is the most suitable. 
The mean value is 4.80 and the standard deviation is 0.512 and the graphic design of the package. 
The overall picture is in a very good level, with an average value of 4.69 and standard deviation of 
0.639. It is bright and beautiful, reflecting the product identity the most, with an average of 4.75 and 
a standard deviation of 0.575 in order to develop packaging to meet the demand and increase sales 
by product development. Causing the community to have more sales revenue from the original 
amount of 10 per cent from the original sales And make it easier for customers to remember Due 
to the product that has been improved from the new packaging design that reflects the identity of 
the producer community 
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บทน ำ 
ข้าวแต๋น ขนมพื้นบ้านทางภาคเหนือท่ีน าเอา

ข้าวเหนียววัตถุดิบหลักในพื้นท่ีมาผลิตและแปรรูปซ่ึง
เป็นการถนอมอาหารวิธีหน่ึงแต่ปัจจุบันมิใช่เพียงขนม
พื้นบ้านอีกต่อไปเมื่อผู้ผลิตข้าวแต๋นน้ าแตงโมภายใต้ 
แบรนด์ “แม่บัวจันทร์”ได้ปรับโฉมหน้าผลิตภัณฑ์ข้าว
แต๋นให้มีความหลากหลายท้ังรูปแบบและรสชาติ
กลายเป็น “ข้าวแต๋นวาไรต้ี”อาทิหน้าโดนัท,ธัญพืชรวม
สาหร่ายสไปซี่,หมูหยองเพื่อขยายตลาดผู้บริโภคไปยัง
กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มตลาดบนรวมท่ีส าคัญมีกระบวนการ
ผลิตได้มาตรฐานตามสุขลักษณะของส านักงานอาหาร
และยา (อย.) รวมไปถึงตลาดส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้
เล็ง เห็นประโยชน์ของข้าวกล้อง ท่ีมีต่อสุขภาพแต่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมรับประทานข้าวกล้องจึงได้
ศึกษาค้นคว้าการผลิตอาหารจากข้าวกล้องประเภทขนม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการน าข้าวกล้องมาแช่กับเกลือ
ไอโอดีนและน้ าผลไม้แล้วน ามาปรุงให้สุกแต่ไม่ประสบ
ความส า เร็ จจึ ง ไ ด้พัฒนาโดยน า ข้าว เห นีย วและ 
ข้าวเหนียวด ากล้องมาผสมจนส าเร็จเป็นขนมตามท่ี
ต้องการตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงรสชาติ
ให้เป็นท่ีนิยมของลูกค้าอยู่เสมอ เช่น ข้าวทอดหน้า
น้ าตาลมะพร้าว ข้าวทอดมะพร้าวกุ้ง ข้าวทอดหน้า
น้ าพริกหมูหยอง เป็นต้น เพื่อหาอาชีพเสริมในการสร้าง
รายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ต่า ง  ๆ  ไ ด้แก่  ส า นักงานสหกรณ์จั งหวัดราชบุ รี   
กรมพัฒนาชุมชนรวมถึง สหกรณ์การเกษตรดอนไผ่
ราชบุรี จ ากัด ในการให้ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐานนอกจากน้ีปัญหาทางกลุ่มยัง
ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงรสชาติให้เป็นท่ี
นิยมของลูกค้ากฤษณา บุญเยี่ยม (2557) จุดเด่นของ
ข้าวทอดกระทงทอง หวาน กรอบ หอม มันอร่อยเพราะ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเน่ืองจากมีส่วนผสมของ
ธัญพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ถ่ัว งาด า งาขาว โดยผลิตภัณฑ์
ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผมช.) สินค้า
มาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) และได้รับคัดเลือกให้เป็น
สินค้า OTOP แห่งเมืองราชบุรี อีกด้วย 
 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกระทงทอง ต าบลตาหลวง อ าเภอ
ด า เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แก้ปัญหาความต้องการของคนในชุมชน จังหวัดราชบุรี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มข้าวทอดกระทง
ทองแปรรูปผลผลิตด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย
แบบการวิจัยเ ชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 นักวิจัยได้เข้าไปศึกษา “ร่วม” กับ
ทางกลุ่มชุมชนเป้าหมาย ว่ากลุ่มชุมชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในวิธีการ ในการด าเนินการระดมความคิดในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์และร่วมกันระดม แก้ไข
ปัญหาบรรจุภัณฑ์และหาแนวทางในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน 

ตอน ท่ี  2  ศึกษาแนวทางการออกแ บบ 
บรรจุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอดกระทงทอง 
แปรรูปผลผลิตอ าเภอด าเนินสะดวกต าบลตาหลวง 
จังหวัดราชบุรีในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมโดยสมาชิกลุ่มมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ปัญหาศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาในการวิจัยของ ซึ่ง
การศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินโดยใช้
วิ ธี การวิจั ยปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วมกรณี ศึกษา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในการวิจัยได้มีการน า เทคนิค AIC 
(Appreciation-Influence-Control) มาใช้ซึ่งเทคนิค 

ภาพท่ี 1 ร่วมกับชุมชนเป้าหมายระดมความคิดในการ
แก้ไขปัญหา 

ภาพท่ี 2 ศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 27
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A-I-C คือ กระบวนการประชุมท่ีมีวิธีหรือข้ันตอนท่ีเปิด 
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยน 
ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารโดยมีข้ันตอนการ 
ด าเนินงานอยู่ 3 ข้ันตอนได้แก่  

1) ข้ันการสร้างองค์ความรู้คือการท าให้เกิด
ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาข้อจ ากัดความต้องการและ
ศักยภาพของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  

2) ข้ันการสร้างการพัฒนาเป็นการระดมพลัง 
สมองเพื่ อแก้ ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนา 
เชิงสร้างสรรค์ซึ่งผลงานท่ีได้จากความคิดของผู้ท่ีเข้าร่วม 
ประชุมทุกคน  

3) ข้ันตอนในการสร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
คือการวางแผนงานการน าวิธีการท่ีเกิดจากการระดม
สมองการวางแผนในการปฏิบัติมาท างานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าเทคนิค AIC 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมี 
ส่วนร่วมโดยท าให้กลุ่มฯ เข้าถึงในสภาพปัจจุบันทราบ
ข้อจ ากัดศักยภาพของกลุ่มและเข้าใจความต้องการหรือ 
ความคาดหวังในอนาคตโดยสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานวิจัยเพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้บริบทของกลุ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
โดยมีกระบวนการท างานดังน้ี  
1. ข้ันตอนการสร้างองค์ความรู้เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์
ปัญหาผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอนาคตท่ีมุ่งหวังโดย
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุปสรรคของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกระทงทองผู้วิจัยลง
พื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มข้าวทอดกระทงทองแปรรูป
จากผลการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าสรุปผลในรูปแบบการ
วิเคราะห์ SWOT ได้ดังน้ีจุดแข็ง (Strength = S) 1. มี
แรงงานท่ีมีฝีมือปราณีต และมีความเช่ียวชาญ 2. สินค้า
แข็งแรงทนทานสวยงามและประณีต  

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ( Questionnaire) เ ป็ น
เครื่องมือในการศึกษาเรื่องรูปแบบการศึกษาแนว
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอด
กระทงทองแปรรูปผลผลิต ต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี   
2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

2.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ น ามาเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบแนวความคิดและสร้างแบบสอบถาม

ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเก่ียวกับแนวทางรูปแบบความต้องการต่อการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ี ทันสมัยของกลุ่ม ข้าวทอด 
กระทงทองแปรรูปผลผลิตต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 

2 .2 น าแบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนเสนอ ต่อ
ผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับแก้ ไขตาม ข้อ 
เสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคท่ัวไปและคน
ในชุมชน ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัด
ราชบุรีจากจ านวน 100 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
ผู้บริโภคในชุมชน 40 คนตัวแทนจากผู้บริโภคอ าเภอ 30
คน ตัวแทนจากผู้โภคพื้นท่ีใกล้เคียง 30 คน ระยะเวลา
ด า เ นินการ ต้ังแต่วัน ท่ี  1 มิ ถุนายน พ .ศ.2561 –  
1 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

3.1 การด าเนินโครงการศึกษาค้นคว้าเรื่อง
แนวทางในการส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายในโลกออนไลน์ให้มีความ
สะดวกและน่าสนใจยิ่งข้ึนและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการเก็บข้อมูลแบบ
รวบรวมจากการสอบถาม  ( interrogation) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงการวิเคราะห์ 
SWOT และน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ 
วางแผนข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการประสานความ
ร่วมมือกับคนในชุมชน ต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนิน
สะดวกจังหวัดราชบุรี 

3.2 ข้ันตอนการด าเนินโครงการ 
 3.2.1 ลงพื้นท่ีศึกษาดูงาน สัมภาษณ์ 

เพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหา 
3.2.2 ประมวลผลข้อมูลและจัดท า

แบบสอบถามความคิดเห็นท้ังทางออฟไลน์และออนไลน์ 
3 .2.3 น า เสนอผลการด า เนินงาน

ข้ันต้น ศึกษาดูงานการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของ
วิสาหกิจชุมชน ส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
การสอบถามผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้มุ่งหวัง 

3 . 2 . 4  ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามและการสอบถามโดยใ ช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ช่วยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท า
แนวทางการแก้ปัญหา 



A-I-C คือ กระบวนการประชุมท่ีมีวิธีหรือข้ันตอนท่ีเปิด 
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยน 
ความรู้ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารโดยมีข้ันตอนการ 
ด าเนินงานอยู่ 3 ข้ันตอนได้แก่  

1) ข้ันการสร้างองค์ความรู้คือการท าให้เกิด
ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาข้อจ ากัดความต้องการและ
ศักยภาพของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  

2) ข้ันการสร้างการพัฒนาเป็นการระดมพลัง 
สมองเพื่ อแก้ ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนา 
เชิงสร้างสรรค์ซึ่งผลงานท่ีได้จากความคิดของผู้ท่ีเข้าร่วม 
ประชุมทุกคน  

3) ข้ันตอนในการสร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 
คือการวางแผนงานการน าวิธีการท่ีเกิดจากการระดม
สมองการวางแผนในการปฏิบัติมาท างานร่วมกันเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าเทคนิค AIC 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมี 
ส่วนร่วมโดยท าให้กลุ่มฯ เข้าถึงในสภาพปัจจุบันทราบ
ข้อจ ากัดศักยภาพของกลุ่มและเข้าใจความต้องการหรือ 
ความคาดหวังในอนาคตโดยสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงานวิจัยเพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้บริบทของกลุ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
โดยมีกระบวนการท างานดังน้ี  
1. ข้ันตอนการสร้างองค์ความรู้เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์
ปัญหาผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพอนาคตท่ีมุ่งหวังโดย
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุปสรรคของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกระทงทองผู้วิจัยลง
พื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มข้าวทอดกระทงทองแปรรูป
จากผลการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าสรุปผลในรูปแบบการ
วิเคราะห์ SWOT ได้ดังน้ีจุดแข็ง (Strength = S) 1. มี
แรงงานท่ีมีฝีมือปราณีต และมีความเช่ียวชาญ 2. สินค้า
แข็งแรงทนทานสวยงามและประณีต  

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ( Questionnaire) เ ป็ น
เครื่องมือในการศึกษาเรื่องรูปแบบการศึกษาแนว
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอด
กระทงทองแปรรูปผลผลิต ต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี   
2. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

2.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ น ามาเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบแนวความคิดและสร้างแบบสอบถาม

ให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเก่ียวกับแนวทางรูปแบบความต้องการต่อการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ี ทันสมัยของกลุ่ม ข้าวทอด 
กระทงทองแปรรูปผลผลิตต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 

2 .2 น าแบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนเสนอ ต่อ
ผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและปรับแก้ ไขตาม ข้อ 
เสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคท่ัวไปและคน
ในชุมชน ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัด
ราชบุรีจากจ านวน 100 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
ผู้บริโภคในชุมชน 40 คนตัวแทนจากผู้บริโภคอ าเภอ 30
คน ตัวแทนจากผู้โภคพื้นท่ีใกล้เคียง 30 คน ระยะเวลา
ด า เ นินการ ต้ังแต่วัน ท่ี  1 มิ ถุนายน พ .ศ.2561 –  
1 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

3.1 การด าเนินโครงการศึกษาค้นคว้าเรื่อง
แนวทางในการส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายในโลกออนไลน์ให้มีความ
สะดวกและน่าสนใจยิ่งข้ึนและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการเก็บข้อมูลแบบ
รวบรวมจากการสอบถาม  ( interrogation) และ
แบบสอบถาม (Questionnaire) รวมถึงการวิเคราะห์ 
SWOT และน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ 
วางแผนข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการประสานความ
ร่วมมือกับคนในชุมชน ต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนิน
สะดวกจังหวัดราชบุรี 

3.2 ข้ันตอนการด าเนินโครงการ 
 3.2.1 ลงพื้นท่ีศึกษาดูงาน สัมภาษณ์ 

เพื่อท าความเข้าใจถึงปัญหา 
3.2.2 ประมวลผลข้อมูลและจัดท า

แบบสอบถามความคิดเห็นท้ังทางออฟไลน์และออนไลน์ 
3 .2.3 น า เสนอผลการด า เนินงาน

ข้ันต้น ศึกษาดูงานการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของ
วิสาหกิจชุมชน ส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
การสอบถามผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้มุ่งหวัง 

3 . 2 . 4  ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามและการสอบถามโดยใ ช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ช่วยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท า
แนวทางการแก้ปัญหา 

3.2.5 ศึกษาข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
และฉลากบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ 

3 .2.6 ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์  
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย โดยใช้
โปรแกรม Photoshop และ Illustrator 

3 .2.7 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
แบบออฟ ไล น์  โ ดย ใ ช้  โ ป รแก รม  Photoshop, 
Illustrator และ Power Point 

3 .2.8 ศึกษา ข้อมูล  ช่องทางการ
จ าหน่ายในโลกออนไล น์ เ ดิมของผลิตภัณฑ์ ข้ า ว 
ปลอดสารแปรรูป 

3.2 น าแบบสอบถามให้ประชาชนท่ัวไปและ
คนในชุมชนต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัด
ราชบุรี ให้ นักศึกษาสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครทราบและอธิบายวิธีการท า
แบบสอบถามอย่างละเอียดก่อนด าเนินการรวบรวม
ข้อมูล 

3.3 เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ร้อยละแบ่งได้ดังน้ี 

4 .1 การวิ เคราะห์ ข้อมูล ท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอด
กระทงทองแปรรูปผลผลิต ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอดกระทง
ทองแปรรูปผลผลิต ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

 
ภาพท่ี 3 บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัย น้ีด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิจัยแบบ 
เชิงปริมาณ (ส ารวจ) การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 
 ตอนท่ี 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2. การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการต่อ
การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของข้าวทอด
กระทงทอง ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่ม ตัวอย่ า ง
ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีบริโภคข้าวทอดกระทงทอง ต าบล 
ตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  จ านวน 
100  คนและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลส ถิ ติ เ ชิ งพรรณ นา 
(ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย) สัญลักษณ์ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัย
ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ ดังน้ี 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x  แทน ค่าเฉลี่ย 
          SD  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปตามล าดับหัวข้อต่อไปน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ีจ าแนกตาม เพศ อายุ
อาชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเป็นเพศชายจ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน100 คนส่วนใหญ่มีอายุ25 - 34 ปีมากท่ีสุด 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และอายุ 34 - 44 
ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และอายุ 45 - 
54 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และอายุ 55 
ปีข้ึนไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และอายุต่ า
กว่า 25 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 

การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 100 คนส่วนใหญ่เป็นอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
จ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 28.0 และอาชีพนักเรียน/
นักศึกษาจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 22.0 และอาชีพ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตารางที่ 1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ระดบัความคิดเห็น 
x  SD  อันดับ ระดบั 

1. รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยรวมมีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ 4.73 0.66 2 ดีมาก 
2. วัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.80 0.512 1 ดีมาก 
3. บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อปริมาณของสินค้า 4.66 0.714 3 ดี 
4. บรรจุภัณฑ์สามารถเปิด ปิด เก็บรักษาสินค้าได้ดี 4.58 0.912 4 ดี 

 
ตารางที่ 2 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ ์

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ระดบัความคิดเห็น 
x  SD  อันดับ ระดบั 

1. สีสัน มีความสดใสสวยงาม 4.75 0.575 1 ดีมาก 
2. รูปภาพ ลวดลายท่ีตกแต่ง มีความเหมาะสม สวยงาม 4.68 0.723 3 ดีมาก 
3. รูปแบบตัวอักษร มีความสอดคล้องเหมาะสม 4.65 0.730 4 ดีมาก 
4. ข้อมูลแสดงรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ มีความเหมาะสมครบถ้วน 4.73 0.617 2 ดีมาก 
5. บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่น เอกลักษณ์กลุ่ม/ชุมชนได้ดี 4.62 0.801 5 ดีมาก 

 
ข้าราชการจ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 23.0 และ
อาชีพรับจ้างจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ13.0 และ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.0 และอาชีพอื่น ๆ น้อยท่ีสุดจ านวน 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.0 

ตอนที ่  2  ก ารวิเ ค ราะห์แบบสอบถาม
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วไป
เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
ทันสมัย 
             จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดีมากมีค่าเท่ากับ 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.717 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าวัส ดุ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.512 และเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถเปิดปิดเก็บรักษา
สินค้าได้ดีน้อยท่ีสุด คือค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.912 
          จากตารางท่ี 2  พบว่าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.639 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านสีสันมีความสดใสสวยงามมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.575 และ
ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่นเอกลักษณ์/ชุมชน
ได้ดีน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.801  
          ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการต่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสมัยใหม่  ควรมีการพัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จากรูปแบบเก่าไปยังรูปแบบใหม่
ท่ีสวยงามและทันสมัยมากยิ่งข้ึน ควรมีการจัดการอบรม
และมีส่วนรวมในการช่วยกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในชุมชน 
ควรมี ก า ร ช่วยกั นพัฒนารู ปแบบบรรจุ ภัณฑ์ อยู่
ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้รูปแบบท่ีมีมันด้อยลง 
 
สรุป 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากผลของการเก็บข้อมูลตัวอย่างของผู้บริโภค
ท่ัวไปจ านวน100 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด
จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 64.0 และเป็นเพศชาย
น้อยท่ีสุดจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 โดยส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 24 – 34 ปี มากที่สุด จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.0 และอายุต่ ากว่า 25 ปี น้อยท่ีสุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.0 และอาชีพอื่น ๆ น้อยท่ีสุดจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการต่อ
การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของข้าวทอด
กระทงทองต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ บริ โภคท่ัวไปเกี่ ยวกับการออกแบบการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยด้านการออกแบบโครงสร้าง 
บรรจุภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคท่ัวไปจ านวน 100 
คน ส่วนใหญ่วัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
มากท่ีสุดคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.512 และเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถเปิด – ปิด 
เก็บรักษาสินค้าได้ดีน้อยท่ีสุด คือค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.912 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ บริ โภคท่ัวไปเกี่ ยวกับการออกแบบการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ ให้ ทันสมัย ด้านการออกแบบกราฟิ ก 
บรรจุภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคท่ัวไปจ านวน 100 
คน ส่วนใหญ่เป็นด้านสีสัน มีความสดใส สวยงาม มาก
ท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.575 และด้านบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่น
เอกลักษณ์/ชุมชนได้ดีน้อยท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.801 
 
ผลการด าเนนิงาน 

เปลี่ ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง โดยออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นและเข้ากับ
ความนิยมในปัจจุบันมาก ข้ึนเพิ่ มลวดลายลงบน 
บรรจุภัณฑ์เดิมให้น่าสนใจมากข้ึนแนะน าการเพิ่มก าลัง
การผลิตหากมีการสั่งซื้อมากข้ึนรวมถึงแนะน าร้านจัดท า
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีราคาถูกแต่คุณภาพงานดี  

เปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสโดยน าเสนอความ
โดดเด่นและแตกต่างของสินค้าให้ชัดเจนมากข้ึนโดย 
น าเครื่องหมายรับรองคุณภาพการประชาสัมพันธ์ และ
เน้นย้ าถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าท่ีปลอดสารเคมี
ได้มาตรฐานการรับรองและผลิตมาอย่างเน่ินนานให้
ผู้บริโภคสนใจและจดจ าตราสินค้าได้รวมถึงเป็นการ
สร้างความแตกต่างจากวัตถุดิบท่ัวไป  

จากการด าเนินการของผู้ วิจัย และเพิ่มเติม
ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจากก่อนและหลัง จากการ

วิจัยดังกล่าวส่งผลต่อรายได้เพิ่มข้ึน ปริมาณยอดขาย
เพิ่มข้ึนจากยอดขายเดิม 15% เชิงคุณภาพได้รับการ
รับรองจากเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายสินค้า 
โอทอปและมาตรฐานอื่น ๆ  บ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าได้
ดีข้ึนพร้อมเป็นสินค้าท่ีขายในโมเดลเทรดหรือส่งออก
และเชิงทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนให้คนใน
กลุ่มในชุมชนมีความสัมพันธ์ ท่ี ดี ข้ึนจาการซื้อและ 
บริโภคซ้ า 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวทอด
กระทงทองในรูปแบบใหม่ท่ีมีความสวยงามและทันสมัย
มากข้ึนกว่ากลุ่มข้าวทอดกระทงทองแปรรูปผลผลิต
อ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลตาหลวงจังหวัดราชบุรี การ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ีท าให้สามารถเพิ่มยอดการ
จ าหน่ายเพิ่มข้ึน 15% ของผู้บริโภคและความคิดเห็น
ของชุมชนท่ีมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์จน
น าไปสู่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงกับความต้องการ
ของตลาดและกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผล 

การวิ เคราะห์ ข้อมูลความต้องการต่อการ
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยของข้าวทอด
กระทงทอง ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรีส่งผลต่อรายได้เพิ่ม ร่วมไปถึงการยกระ ดับ
คุณภาพชีวิตเพิ่มความสุขให้กับคนในชุมชน และชุมชน
ในคนในกลุ่มมีการการติดตาม และพัฒนาต่อยอดจาก
กระบวนวิจัยท่ีท าให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน 
          1.  ศึกษาความ ต้องการ ต่อการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มข้าวทอดกระทงทองแปร
รูปผลผลิตอ าเภอด าเนินสะดวกต าบลตาหลวงจังหวัด
ราชบุรีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับข้าวแต๋นของกลุ่มข้าวทอดกระทงทอง
แปรรูปผลผลิต อ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลตาหลวง
จังหวัดราชบุรีโดยท าประเมินเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการ
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และด้านการออกแบบ
กราฟิกบรรจุภัณฑ์สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี ด้าน
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ท้ังน้ีเพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุกระดาษ
เป็นบรรจุภัณฑ์ ท่ี นิยมใ ช้มาก ท่ีสุดซึ่ งกระดาษ ท่ีมี
คุณสมบัติป้องกันความช้ืนอากาศได้อย่างเหมาะสมซ่ึง



ตารางที่ 1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ระดบัความคิดเห็น 
x  SD  อันดับ ระดบั 

1. รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยรวมมีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ 4.73 0.66 2 ดีมาก 
2. วัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม 4.80 0.512 1 ดีมาก 
3. บรรจุภัณฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อปริมาณของสินค้า 4.66 0.714 3 ดี 
4. บรรจุภัณฑ์สามารถเปิด ปิด เก็บรักษาสินค้าได้ดี 4.58 0.912 4 ดี 

 
ตารางที่ 2 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ ์

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ ระดบัความคิดเห็น 
x  SD  อันดับ ระดบั 

1. สีสัน มีความสดใสสวยงาม 4.75 0.575 1 ดีมาก 
2. รูปภาพ ลวดลายท่ีตกแต่ง มีความเหมาะสม สวยงาม 4.68 0.723 3 ดีมาก 
3. รูปแบบตัวอักษร มีความสอดคล้องเหมาะสม 4.65 0.730 4 ดีมาก 
4. ข้อมูลแสดงรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ มีความเหมาะสมครบถ้วน 4.73 0.617 2 ดีมาก 
5. บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่น เอกลักษณ์กลุ่ม/ชุมชนได้ดี 4.62 0.801 5 ดีมาก 

 
ข้าราชการจ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 23.0 และ
อาชีพรับจ้างจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ13.0 และ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.0 และอาชีพอื่น ๆ น้อยท่ีสุดจ านวน 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.0 

ตอนที ่  2  ก ารวิเ ค ราะห์แบบสอบถาม
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วไป
เกี่ยวกับการออกแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
ทันสมัย 
             จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดีมากมีค่าเท่ากับ 4.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.717 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าวัส ดุ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.512 และเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถเปิดปิดเก็บรักษา
สินค้าได้ดีน้อยท่ีสุด คือค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.912 
          จากตารางท่ี 2  พบว่าค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมากมี ค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  0.639 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านสีสันมีความสดใสสวยงามมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.575 และ
ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่นเอกลักษณ์/ชุมชน
ได้ดีน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.801  
          ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการต่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีสมัยใหม่  ควรมีการพัฒนา
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จากรูปแบบเก่าไปยังรูปแบบใหม่
ท่ีสวยงามและทันสมัยมากยิ่งข้ึน ควรมีการจัดการอบรม
และมีส่วนรวมในการช่วยกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในชุมชน 
ควรมี ก า ร ช่วยกั นพัฒนา รูปแบบบรรจุ ภัณฑ์ อยู่
ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้รูปแบบท่ีมีมันด้อยลง 
 
สรุป 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากผลของการเก็บข้อมูลตัวอย่างของผู้บริโภค
ท่ัวไปจ านวน100 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด
จ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 64.0 และเป็นเพศชาย
น้อยท่ีสุดจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 โดยส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 24 – 34 ปี มากที่สุด จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.0 และอายุต่ ากว่า 25 ปี น้อยท่ีสุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.0 และอาชีพอื่น ๆ น้อยท่ีสุดจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการต่อ
การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของข้าวทอด
กระทงทองต าบลตาหลวงอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ บริ โภคท่ัวไปเกี่ ยวกับการออกแบบการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยด้านการออกแบบโครงสร้าง 
บรรจุภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคท่ัวไปจ านวน 100 
คน ส่วนใหญ่วัสดุโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
มากท่ีสุดคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.512 และเป็นบรรจุภัณฑ์สามารถเปิด – ปิด 
เก็บรักษาสินค้าได้ดีน้อยท่ีสุด คือค่าเฉลี่ย 4.58 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.912 
 - การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ บริ โภคท่ัวไปเกี่ ยวกับการออกแบบการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ ให้ ทันสมัย ด้านการออกแบบกราฟิ ก 
บรรจุภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคท่ัวไปจ านวน 100 
คน ส่วนใหญ่เป็นด้านสีสัน มีความสดใส สวยงาม มาก
ท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.575 และด้านบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อถึงจุดเด่น
เอกลักษณ์/ชุมชนได้ดีน้อยท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.801 
 
ผลการด าเนนิงาน 

เปลี่ ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง โดยออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นและเข้ากับ
ความนิยมในปัจจุ บันมาก ข้ึนเพิ่ มลวดลายลงบน 
บรรจุภัณฑ์เดิมให้น่าสนใจมากข้ึนแนะน าการเพิ่มก าลัง
การผลิตหากมีการสั่งซื้อมากข้ึนรวมถึงแนะน าร้านจัดท า
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีราคาถูกแต่คุณภาพงานดี  

เปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสโดยน าเสนอความ
โดดเด่นและแตกต่างของสินค้าให้ชัดเจนมากข้ึนโดย 
น าเครื่องหมายรับรองคุณภาพการประชาสัมพันธ์ และ
เน้นย้ าถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าท่ีปลอดสารเคมี
ได้มาตรฐานการรับรองและผลิตมาอย่างเน่ินนานให้
ผู้บริโภคสนใจและจดจ าตราสินค้าได้รวมถึงเป็นการ
สร้างความแตกต่างจากวัตถุดิบท่ัวไป  

จากการด าเนินการของผู้ วิจัย และเพิ่มเติม
ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจากก่อนและหลัง จากการ

วิจัยดังกล่าวส่งผลต่อรายได้เพิ่มข้ึน ปริมาณยอดขาย
เพิ่มข้ึนจากยอดขายเดิม 15% เชิงคุณภาพได้รับการ
รับรองจากเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายสินค้า 
โอทอปและมาตรฐานอื่น ๆ  บ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าได้
ดีข้ึนพร้อมเป็นสินค้าท่ีขายในโมเดลเทรดหรือส่งออก
และเชิงทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนให้คนใน
กลุ่มในชุมชนมีความสัมพันธ์ ท่ี ดี ข้ึนจาการซื้อและ 
บริโภคซ้ า 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวทอด
กระทงทองในรูปแบบใหม่ท่ีมีความสวยงามและทันสมัย
มากข้ึนกว่ากลุ่มข้าวทอดกระทงทองแปรรูปผลผลิต
อ าเภอด าเนินสะดวก ต าบลตาหลวงจังหวัดราชบุรี การ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ีท าให้สามารถเพิ่มยอดการ
จ าหน่ายเพิ่มข้ึน 15% ของผู้บริโภคและความคิดเห็น
ของชุมชนท่ีมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์จน
น าไปสู่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงกับความต้องการ
ของตลาดและกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผล 

การวิ เคราะห์ ข้อมูลความต้องการต่อการ
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ีทันสมัยของข้าวทอด
กระทงทอง ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรีส่งผลต่อรายได้เพิ่มร่วมไปถึงการยกระ ดับ
คุณภาพชีวิตเพิ่มความสุขให้กับคนในชุมชน และชุมชน
ในคนในกลุ่มมีการการติดตาม และพัฒนาต่อยอดจาก
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ สวัสดิทัต (2555 : 
44) บรรจุภัณฑ์นับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญของสินค้า
และขาดไม่ได้ในการด ารงชีวิตประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์
มีมากมายและเป็นส่วนส าคัญของสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศช่วยในการขนส่งสินค้าให้
เป็นไปอย่างรวดเร็วป้องกันสินค้าจากสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ในยุคแรกจะสามารถเก็บรักษา  
(เจนจิรา คงมาลัย, 2557) 

2. ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
ทันสมัยของกลุ่มข้าวทอดกระทงทองแปรรูปผลผลิต
ต าบลตาหลวง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีด้าน
การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากทั้งน้ีเพราะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้นใน
การพัฒนาในรูปแบบสากลทันสมัยสวยงามมีเอกลักษณ์
ท่ีลูก ค้าสามารถจดจ าไ ด้ง่ ายและมีการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ในสินค้ากลุ่มเดียวกันให้มีความสอดคล้องกัน
สีของบรรจุภัณฑ์ในแต่ละชนิดมีสีท่ีแตกต่างกันเพื่อง่าย
ต่อการแยกแยะสินค้า แสดงภาพสินค้าเพื่อดึงดูดความ
สนใจของลูกค้าและสามารถเลือกซื้อสินค้าในแต่ละชนิด
ได้ง่ายข้ึน ข้าวแต๋นในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
มีรสชาติท่ีหลากหลาย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาพถ่ายแสดงให้
เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละชนิด ภาพประกอบท่ี
สวยงามจะช่วยให้สินค้าแยกแยะความแตกต่างของกัน
และกันได้อย่างดีตลอดท้ังยังดึงดูดให้ลูกค้าเกิดการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้มากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศักดา บุญยืด (2554 : บทคัดย่อ) ได้
กล่าวถึงปัจจัยด้านกราฟิกบนซองบรรจุภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อ
ความเข้าใจในรสชาติของบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป สามารถ
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกท่ีส่งผลต่อ

ความเข้าใจในรสชาติของบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปของกลุ่ม
ตัวอย่างชายมากท่ีสุด  คือปัจจัยด้านภาพประกอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพประกอบท่ีเป็นภาพท่ีขยายหรือ
แสดงรายละเอียดของบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและเครื่อง
ประกอบท่ีชัดเจน จะส่งผลต่อความเข้าใจมากข้ึน ควรมี
การจัดโครงการฝึกอบรมและมีส่วนรวมในการช่วยกัน
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง  ชุมชนควร
ร่วมกันพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้าง
ความหลากหลายให้กับตัวบรรจุภัณฑ์และความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีมีมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยควรมีการศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ในชุมชนให้รอบคอบและศึกษาบริบทความเป็นมาข้อมูล
ของชุมชน 
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บทคัดยอ่ 
 โครงการน้ีเป็นโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย และ (2) 
เพื่อจัดท าคู่มือการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการได้ด าเนินการ ณ กลุ่ม เกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์         
ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ลองจิจูด : 16º50’32” N ละติจูด : 100º41’12” E) ผลการ
ด าเนินงานโครงการสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน (1) เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมบริการวิชาการ 
53 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของจ านวนเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 55 คน) จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 ของจ านวนเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 15 คน) และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
อุณหพลศาสตร์ และ (2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ : จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจน 
จ านวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.0 ของจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าเกณฑ์ความยากจน 15 คน) นอกจากน้ีในส่วนของผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ พบว่า มีค่าร้อยละอยู่ท่ี 92.7 และ 89.9 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ  ปัญหาความยากจน เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มะขามเปรี้ยวยักษ์ 
 
ABSTRACT 
 This project has presented a workshop for solar drying machine. The objective is (1) to 
transfer the simple knowledge on how to design the solar drying machine, and (2) to prepare a solar 
drying guide. The project was conducted at the Giant sour tamarind farmers group at Wang Nok Aen 
Subdistrict, Wang Thong District, Phitsanulok Province (Longitude 16º50’32" N Latitude: 100º41’12" 
E). This project performance can be divided into two parts (1) Quantitative goals: the number of 
students attending academic services 53 people (96.4 percent of the target set, 55 people), the 
number of agriculturalist participating in the project 15 people (100.0 percent of the target set, 15 
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people), and integrated with teaching in Thermodynamics subject. And (2) Qualitative goals: the 
number of agriculturalist that participated in the program was out of the poverty threshold of 12 
people (80.0 percent of the target set, 15 people). In addition, the results of the satisfaction 
assessment of the participants in the service process, and the part participants can use knowledge 
to find that the percentage is 92.7 and 89.0, respectively. 
 
Keywords  Poverty, Solar Drying Machine, Giant Sour Tamarind 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงประมาณ 17.6 MJ/m2-day 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 
2560 )  ประกอบกับประ เทศไทย เป็ นประ เท ศ
เกษตรกรรมท่ีรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการ
ท าอาชีพเกษตร แต่เน่ืองจากความเข้าใจผิดบางประการ
ท าให้บางครั้งเกษตรกรได้ท าการเพาะปลูกพืชท่ีมี
ผลผลิตเป็นผลิตผลชนิดเดียวกันเป็นจ านวนมาก ดังน้ัน
จึงท าให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกิดการล้น
ตลาด การช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวท่ีส าคัญประการหน่ึงก็
คือเรื่องของการถนอมอาหาร เช่น การแช่อิ่ม (จินตนา 
ศรีผุย, 2546) หรือการอบแห้งผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น โดย
เทคโนโลยี ท่ีได้รับการยอมรับและนิยมน ามาใ ช้ใน
ปัจจุบันก็ คือ เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เน่ืองจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการใช้
พลังงานความร้อนท่ีได้รับจากแสงอาทิตย์ ท่ีซึ่งเป็น
พลังงานท่ีสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และไม่มี
ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการ
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างกว้างขวาง แต่สิ่งหน่ึงท่ีขาด
ไม่ได้ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องอบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอด 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้งานได้
อย่างถูกต้อง 
 มณี ภาชนะทอง และคณะ (2561) ศึกษาการ
ใช้ความร้อนระดับครัวเรือนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
มะขามหวาน ผลการศึกษาพบว่า การให้ความร้อนด้วย
ไอน้ าเป็นเวลา 50 นาที และท าให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 70 ºC 
เป็นเวลา 240 นาที ท าให้มะขามหวานได้รับคะแนน

ความชอบทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุดและใช้เวลาใน
การให้ความร้อนและการท าแห้งน้อยท่ีสุด การเก็บรักษา
มะขามหวานในถุงตาข่ายโดยเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
สามารถรักษามะขามได้อย่ า ง น้อย 12 สัปดาห์  
Methakhup S. และคณะ (2005) ศึกษาการท าแห้ง
ด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่ ง ท่ีสภาวะความดันต่ ากับ เ น้ือ
มะขามป้อม พบว่า การท าแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่งท่ี
สภาวะความดันต่ าสามารถรักษาสีได้ดีกว่าการท าแห้ง
ด้วยระบบสุญญากาศในทุกสภาวะ โดยมีค่าความสว่าง
และสีแดงมากกว่า  แต่มี ค่าสี เหลืองใกล้ เ คี ยงกับ
มะขามป้อมสด นอกจากน้ีการท าแห้งท่ีอุณหภูมิต่ าจะ
สามารถรักษาสีได้ดีกว่าท่ีอุณหภูมิสูง และความดันท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อสีของเน้ือมะขามป้อมเพียงเล็กน้อย 
พินิจ เน่ืองภิรมย์ และคณะ (2561)  พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
และศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการอบแห้งเห็ด 
ส าหรับการแปรรูปและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ โ ดย ใ ช้
นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนส าหรับการแปรรูปด้วยการอบแห้ง 
ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาในการอบได้ 
โดยผลการศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่า เครื่อง
อบแห้งลมร้อนส าหรับการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดมีการน าไปใช้
ในฟาร์มเห็ดได้ อีกท้ังยังสามารถก่อให้เกิดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนท่ี
สนใจได้ 
 กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนก
แอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มเกษตรกร
ท่ีได้รวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากมะขามเปรี้ยวยักษ์ แต่ในกระบวนการ
ผลิตและการแปรรูปยังคงเป็นการผลิตแบบง่ายๆ 
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กล่าวคือ คิดแบบไหนก็ด าเนินการแบบน้ัน ยังไม่มี
กระบวนการ วิธีการท่ีมีมาตรฐาน หรือยังไม่มีการน าเอา
เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมเข้าไปใช้งานเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า หรือสามารถเพิ่มมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ีจากการลงพื้นท่ี ยังพบว่านอกจาก
ความต้องการท่ีจะเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากมะขาม
แล้ว ยังคงมีความต้องการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกมะขาม 
และเม็ดมะขาม (ของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต) 
ด้วยการท าถ่านอัดแท่งอีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าหากช่วย
ให้เกษตรกร (กลุ่มเป้าหมาย), ประชาชนท่ัวไป นักเรียน 
และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเทคโนโลยีการ
อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบ การใช้งาน และรวมถึงการบ ารุงรักษา 
ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการ
ต่อยอดเพื่อน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด 
 โ ครงการ น้ี เป็ น โครงการการอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลั งงาน
แสงอาทิตย์  ซึ่ ง เป็นโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แนวทางตาม
พระราชด าริตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท้ังน้ีก็เพื่อเป็นการยกระดับการบริการวิชาการเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็งและยั่งยืน อีกท้ังยัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ ท่ี
ตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน ส าหรับโครงการน้ีมี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการ
ออกแบบเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ (2) 
เพื่อจัดท าคู่มือการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดย
โครงการจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชนและชุมชนสามารถน าเอาเทคโนโลยี
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเป็นชุมชนต้นแบบ
ในเรื่องของเทคโนโลยีและรวมถึงมีความสามารถ
ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้ 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. การวางแผน 
 ลงพื้นท่ีส ารวจความพร้อม และความต้องการ
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของพื้นท่ี 
การติดต้ังระบบ และรวมถึงวัตถุดิบ ได้แก่ มะขามเปียก 
มะขามแช่อิ่ม เปลือกมะขาม และเม็ดมะขาม เป็นต้น 
นอกจากน้ีในการลงพื้นท่ียังได้เข้าพบผู้น าชุมชน ผู้น า
กลุ่มเกษตรกร อาทิผู้ ใหญ่บ้าน และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 
2. สร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 เครื่ อ งอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิตย์  ท่ี ไ ด้
ด าเนินการออกแบบแสดงดังภาพท่ี 1 โดยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถน ามาอบแห้งมะขามแช่
อิ่ม และ/หรือ ถ่านอัดแท่งจากมะขามเปรี้ยวยักษ์  
(เปลือก และเม็ดมะขามท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการ 
ต่าง ๆ) รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีในกลุ่มของเกษตรกร 
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดกว้าง 1.0 m 
ยาว 2.3 m ด้านบนปิดด้วยกระจกที่มีความหนา 5 mm 
จ านวน 2 ช้ัน โดยในส่วนของการอบแห้งน้ันสามารถน า
ผลิตภัณฑ์เข้า – ออกทางด้านหลังของเครื่องอบแห้ง 
นอกตัวเครื่องอบแห้ง ได้มีการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ
ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ขนาด 30 W เพื่อช่วย
ระบายความช้ืนออกจากผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

 
ภาพท่ี 1 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ภาพท่ี 2 มุมมองเครื่องอบแห้งฯ ด้านหลัง 
 

 
(ก) ภาพด้านข้างซ้าย 

(ข) ภาพด้านข้างขวา 
ภาพท่ี 3 มุมมองเครื่องอบแห้งฯ ด้านข้าง 

 
ภาพท่ี 2 แสดงรูปด้านหลังซึ่งประกอบไปด้วย

ถาดสแตนเลสสองช้ัน จ านวน 2 ชุด เพื่อช่วยเพิ่มก าลัง
การผลิตของผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาอบแห้ง ในกรณีท่ีมี
ผลิตภัณฑ์ไม่มากสามารถน าเอาถาดสแตนเลสท่ีวางซ้อน
กันอยู่ 2 ช้ันออกได้ การออกแบบทิศทางการไหลของลม
ภายในเครื่องอบแห้ง จะออกแบบให้ลมเข้าทางด้าน
ขวามือ (มุมมองภาพจากด้านหลัง แสดงดังภาพท่ี 2) ลม

จะพัดพาเอาความช้ืนจากผลิตภัณฑ์ท่ีวางอยู่ ช้ันล่าง 
ก่อนท่ีลมจะไหลผ่านเพื่อพัดพาเอาความช้ืนจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีวางอยู่ทางด้านบนออก ก่อนท่ีจะถูกดูดด้วย
พัดลมระบายอากาศออกไปทางด้านซ้ายมือ (มุมมอง
ภาพจากด้านหลัง แสดงดังภาพท่ี 2)  

ภาพท่ี 3 (ก) แสดงพัดลมดูดอากาศเพื่อระบาย
ความช้ืนออกจากเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
และภาพท่ี 3 (ข) แสดงช่องดูดอากาศเข้า (Fresh Air) 
โดยมุมเอียงของกระจกเมื่อวัดตามแนวระดับจะมีมุม
เอียงอยู่ ท่ีประมาณ 17 องศา (ซึ่งเป็นมุมเอียงท่ีมีค่า
ใกล้เคียงกับต าแหน่งท่ีต้ังของกลุ่มเกษตรกร) 
3. จัดท าแผ่นพับและคู่มือเครื่องอบแห้งฯ 

แผ่นพับและ คู่มือประกอบการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ท า
การรวมรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, 2561) ท่ีได้ด าเนินการ
เผยแพร่เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ข้ันตอนการสร้าง ข้ันตอนการดูแล
และการบ ารุงรักษา เป็นต้น ภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 
แสดงภาพ ตัวอย่ า ง ขอ ง คู่มื อ  และแผ่ นพั บ ท่ี ใ ช้
ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามล าดับ 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด า เ นินการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ณ กลุ่ ม
เกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอ 
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก (พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” 
N ละติจูด : 100º41’12” E) ซึ่งเป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับผิดชอบในเรื่อง
ของการแก้ปัญหาความยากจน 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ในส่วนของตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) ความส าเร็จในเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วย 
มีจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 คน มีจ านวน



 
ภาพท่ี 2 มุมมองเครื่องอบแห้งฯ ด้านหลัง 
 

 
(ก) ภาพด้านข้างซ้าย 

(ข) ภาพด้านข้างขวา 
ภาพท่ี 3 มุมมองเครื่องอบแห้งฯ ด้านข้าง 

 
ภาพท่ี 2 แสดงรูปด้านหลังซึ่งประกอบไปด้วย

ถาดสแตนเลสสองช้ัน จ านวน 2 ชุด เพื่อช่วยเพิ่มก าลัง
การผลิตของผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาอบแห้ง ในกรณีท่ีมี
ผลิตภัณฑ์ไม่มากสามารถน าเอาถาดสแตนเลสท่ีวางซ้อน
กันอยู่ 2 ช้ันออกได้ การออกแบบทิศทางการไหลของลม
ภายในเครื่องอบแห้ง จะออกแบบให้ลมเข้าทางด้าน
ขวามือ (มุมมองภาพจากด้านหลัง แสดงดังภาพท่ี 2) ลม

จะพัดพาเอาความช้ืนจากผลิตภัณฑ์ท่ีวางอยู่ ช้ันล่าง 
ก่อนท่ีลมจะไหลผ่านเพื่อพัดพาเอาความช้ืนจาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีวางอยู่ทางด้านบนออก ก่อนท่ีจะถูกดูดด้วย
พัดลมระบายอากาศออกไปทางด้านซ้ายมือ (มุมมอง
ภาพจากด้านหลัง แสดงดังภาพท่ี 2)  

ภาพท่ี 3 (ก) แสดงพัดลมดูดอากาศเพื่อระบาย
ความช้ืนออกจากเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
และภาพท่ี 3 (ข) แสดงช่องดูดอากาศเข้า (Fresh Air) 
โดยมุมเอียงของกระจกเมื่อวัดตามแนวระดับจะมีมุม
เอียงอยู่ ท่ีประมาณ 17 องศา (ซึ่งเป็นมุมเอียงท่ีมีค่า
ใกล้เคียงกับต าแหน่งท่ีต้ังของกลุ่มเกษตรกร) 
3. จัดท าแผ่นพับและคู่มือเครื่องอบแห้งฯ 

แผ่นพับและ คู่มือประกอบการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ท า
การรวมรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, 2561) ท่ีได้ด าเนินการ
เผยแพร่เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ข้ันตอนการสร้าง ข้ันตอนการดูแล
และการบ ารุงรักษา เป็นต้น ภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 
แสดงภาพ ตัวอย่ า ง ขอ ง คู่มื อ  และแผ่ นพั บ ท่ี ใ ช้
ประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วย
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตามล าดับ 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด า เ นินการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ณ กลุ่ ม
เกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอ 
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก (พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” 
N ละติจูด : 100º41’12” E) ซึ่งเป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับผิดชอบในเรื่อง
ของการแก้ปัญหาความยากจน 
5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ในส่วนของตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

(1) ความส าเร็จในเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วย 
มีจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 15 คน มีจ านวน

นักศึกษาเข้าร่วมให้บริการวิชาการ 55 คน และการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยอย่างน้อย 1 
เรื่อง และ (2) ความส าเร็จในเชิงคุณภาพ ประกอบไป
ด้วย รายได้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพ้นจาก
เกณฑ์ความยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ส าหรับโครงการพระราชด าริตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในกระบวนการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าหรับการลงพื้นให้บริการ
วิชาการในระหว่างวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 น้ัน
สามารถแสดงในภาพท่ี 6 – ภาพท่ี 8  

 

 
ภาพท่ี 4 มุมมองเครื่องอบแห้งฯ ด้านหลัง 

 
(ก) ภาพด้านหน้า 

(ข) ภาพด้านหลัง 
ภาพท่ี 5 แผ่นพับ 

(ก) 

(ข) 
ภาพท่ี 6 บรรยากาศในช่วงการประชุมช้ีแจง 

 

(ก) 
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(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 7 ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติ 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 8 ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติ (ต่อ) 
 

5. การประเมิน 
ในการประเมินโครงการมีการจัดท าแบบ

ประเมินโครงการเพื่อสอบถาม (1) ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และ (2) ระดับความพึงพอใจ ท่ี
หมายรวมถึง ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
ด้านวิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความรู้
ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ และความส าเร็จของ
โครงการภาพรวม 

 
การวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยากจน 

ในส่วนของการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความ
ยากจนน้ัน จะแสดงผลของการด าเนินโครงการช่วง 
ไตรมาสท่ี 1 และ 2 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
ของเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยสามารถ
แสดงผลของการด าเนินงานก่อน และหลังได้ดังน้ี 
1. ก่อนการด าเนินงาน 

จากการลงพื้นท่ีส ารวจในส่วนของจ านวน
เกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์  พบว่า 
เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความยากจน คือ 
รายได้ต่ ากว่า 38,000 บาท/ปี (รายงานคุณภาพชีวิตของ
คนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561) 
มีจ านวน 15 คน โดยมีรายได้อยู่ ท่ี 9,600 – 36,000 
บาท/ปี ในส่วนของมะขามเปรี้ยวยักษ์ พบว่า พื้นท่ี
เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณ 
3,000 กิโลกรัม และจะถูกแบ่งออกมาเพื่อแปรรูปเป็น
มะขามแช่อิ่มประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ จากน้ันจะถูก
น ามาแปรรูปอีกครั้งโดยผ่านกรรมวิธีการอบแห้ง เมื่อ
ผ่านกระบวนการอบแห้งจะได้มะขามแช่อิ่มอบแห้ง



 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 7 ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติ 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 8 ภาพบรรยากาศภาคปฏิบัติ (ต่อ) 
 

5. การประเมิน 
ในการประเมินโครงการมีการจัดท าแบบ

ประเมินโครงการเพื่อสอบถาม (1) ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และ (2) ระดับความพึงพอใจ ท่ี
หมายรวมถึง ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
ด้านวิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความรู้
ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ และความส าเร็จของ
โครงการภาพรวม 

 
การวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยากจน 

ในส่วนของการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความ
ยากจนน้ัน จะแสดงผลของการด าเนินโครงการช่วง 
ไตรมาสท่ี 1 และ 2 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
ของเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยสามารถ
แสดงผลของการด าเนินงานก่อน และหลังได้ดังน้ี 
1. ก่อนการด าเนินงาน 

จากการลงพื้นท่ีส ารวจในส่วนของจ านวน
เกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์  พบว่า 
เกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความยากจน คือ 
รายได้ต่ ากว่า 38,000 บาท/ปี (รายงานคุณภาพชีวิตของ
คนไทย จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561) 
มีจ านวน 15 คน โดยมีรายได้อยู่ ท่ี 9,600 – 36,000 
บาท/ปี ในส่วนของมะขามเปรี้ยวยักษ์ พบว่า พื้นท่ี
เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณ 
3,000 กิโลกรัม และจะถูกแบ่งออกมาเพื่อแปรรูปเป็น
มะขามแช่อิ่มประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ จากน้ันจะถูก
น ามาแปรรูปอีกครั้งโดยผ่านกรรมวิธีการอบแห้ง เมื่อ
ผ่านกระบวนการอบแห้งจะได้มะขามแช่อิ่มอบแห้ง

ประมาณ 250 กิโลกรัม/ไร่ (น ้าหนักจะหายไปร้อยละ 
50 ของน ้าหนักเปียกหรือน ้าหนักก่อนการอบแห้ง) 
ข้อมูลท่ัวไปของมะขามเปรี ยวยักษ์แสดงดังตารางที่ 1 
2. หลังการด้าเนินงาน 

การแก้ปัญหาความยากจนผ่านกระบวนการ
บริการวิชาการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส้าหรับโครงการนี ได้ด้าเนินการออกแบบ/
สร้างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และได้น้าไป
ติดตั งเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี ยวยักษ์ ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์ จ้านวน 1 เครื่อง โดยตัวเครื่องสามารถ
อบแห้งมะขามแช่อิ่มได้ครั งละ 30 กิโลกรัม/วัน (น ้าหนัก
เปียก) ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งได้  
1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งแบบเดิม (วาง
ตากแดดในลานตากแห้ง) ท่ีเกษตรกรใช้ นอกจากนี การ
ใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยให้ผลผลิตถูก
สุขลักษณะอีกด้วย โดยข้อมูลการใช้งานและรายได้ท่ี
ได้รับจากเครื่องอบแห้งแสดงดังตารางที่ 2 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์
อย่างง่ายของการแก้ปัญหาความยากจน โดยเครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถอบแห้งมะขาม
แช่อิ่มได้ 30 กิโลกรัม/วัน (น ้าหนักเปียก) โดยใช้
ระยะเวลา 1 วัน ในการอบแห้ง ดังนั นในช่วงเวลา 30 
วัน เครื่องอบแห้งจะสามารถผลิตมะขามแช่อิ่มอบแห้ง
ได้ 450 กิโลกรม (น ้าหนักแห้ง) และเมื่อน้าผลิตภัณฑ์ท่ี
ผลิตได้ไปจ้าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 200 บาท จะช่วย
ให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น 90,000 บาท/ปี และ
เมื่อคิดว่ากลุ่มเกษตรกรมีสมาชิก 15 คน และแต่ละคนมี
สิทธิ์การใช้เครื่องเท่ากัน ดังนั นเกษตรกรจะมีรายได้
เพิ่มขึ น 6,000 บาท/คน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
รายได้ต่อคนท่ีเพิ่มขึ น และการกระจายรายได้หรือการ
ให้โอกาสกับผู้ ท่ีมีรายได้น้อยได้มีโอกาสใช้เครื่องได้
มากกว่านั นจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้พ้นจากเกณฑ์
ความยากจนจ้านวน 12 คน (มีรายได้เกิน 38,000 บาท/
คน/ปี) ส่วนอีก 3 คนท่ีเหลือจะมีรายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ น
ถึงแม้ว่าจะไม่พ้นจากเกณฑ์ความยากจน แต่ก็ช่วยให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ข้อมูลของมะขามเปรี ยวยักษ์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- จ้านวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน 
- รายได้ 9,600 – 36,000 บาท/ปี 
มะขามเปรี้ยวยักษ์ 
- ฤดูเก็บเกี่ยว ตุลาคม – ธันวาคม 
- ปริมาณผลผลิต 3,000 กิโลกรัม/ไร่ 
- แปรรูป มะขามแช่อิ่ม  

500 กิโลกรัม/ไร่ 
มะขามแช่อิ่ม (อบแห้ง) 

250 กิโลกรัม/ไร่ 
- วิ ธี ก า ร แปร รู ป 
(ตากแห้ง) 

ผลิตภัณฑ์วางบนผ้าใบ  
(ลานตากแห้งผลิตภัณฑ์) 
ใช้ระยะเวลา 2 – 3 วัน 

- ราคาจ้าหน่าย มะขามแช่อิ่มอบแห้ง 
200 บาท/กิโลกรัม 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลท่ัวไปของเครื่องอบแห้ง การค้านวณ

รายได้ท่ีได้รับ และระยะเวลาคืนทุนของ
เครื่องอบแห้ง 

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ราคา 45,000 บาท 
- ก้าลังการผลิต 30 กิโลกรัม/วัน  

(น ้าหนักเปียก) 
มะขามเปรี้ยวยักษ์ (มะขามแช่อิ่มอบแห้ง) 
- ช่วงเวลา 1 เดือน (30 วัน) 
- ปริมาณมะขาม
แช่อิ่มอบแห้ง  

900 กิโลกรัม (น ้าหนักเปียก)  
450 กิโลกรัม (น ้าหนักแห้ง) 

- รายได้ 90,000 บาท/ปี 
(กลุ่มเกษตรกร) 

6,000 บาท/ปี/คน 
ระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน (0.5 ปี) 

ในส่ วนของระยะ เวลา คืน ทุนอย่ า ง ง่ า ย 
พิจารณาจากตารางท่ี 2 พบว่า เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ราคาเท่ากับ 45,000 บาท สามารถน้ามาใช้
ในการ เพิ่ มมู ล ค่ าผลิตภัณฑ์ทา งการเกษตร โดย
กระบวนการอบแห้ง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น 
90,000 บาท/ปี ดังนั นเมื่อพิจารณาระยะเวลาคืนทุน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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อย่างง่าย [ระยะเวลาคืนทุน (ปี) = ราคาเครื่องอบแห้งฯ 
(บาท) / รายได้ของกลุ่มเกษตรกร (บาท/ปี)] จะพบว่า 
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้ด าเนินการจัดท า
จะมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6 เ ดือน หรือ 0.5 ปี  
(ครึ่งปี) 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่ มเกษตรกรมะขาม 
เปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนจาก
ก าลังการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการใช้งานเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลจากการท่ีเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยลดระยะเวลาการ
อบแห้งได้ นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยังถูกหลักอนามัย
อีกด้วย 
 
อภิปรายผล 
 โ ค ร ง ก า ร น้ี เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม 
เชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ ใ นการออกแบบเครื่ อ งอบแห้ งพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์อย่างง่าย และ (2) เพื่อจัดท าคู่มือการ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของเป้าหมาย
โครงการประกอบไปด้วย “เป้าหมายในเชิงปริมาณ”  
(1) มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการวิชาการ 55 คน 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
55 คน) (2) มีจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
15 คน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ของจ านวนเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมท้ังหมด 15 คน) (3) เกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน หรืองานวิจัย (ค่าเป้าหมาย 1 วิชา) และ 
“เป้าหมายเชิงคุณภาพ” (4) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในกระบวนการให้บริการ (ค่าเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) (5) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
(6) รายได้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์
ความยากจน (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)  

โครงการน้ีด าเนินการ ณ กลุ่มเกษตรกรมะขาม
เปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก (พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” N ละติจูด : 
100º41’12” E) เมื่อวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยจะเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ผลการด าเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังน้ี 
“เป้าหมายเชิงปริมาณ” (1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
บริการวิชาการ 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 55 คน) (2) จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของจ านวน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 15 คน) และ (3) เกิดการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา อุณหพล
ศ า ส ต ร์  ( Thermodynamics) แ ล ะ  “ เ ป้ า ห ม า ย 
เชิงคุณภาพ” (4) จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
พ้นจากเกณฑ์ความยากจน จ านวน 12 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 80.0 ของจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าเกณฑ์ความ
ยากจน 15 คน) 

การด าเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ น้ัน จะช่วยให้
ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการ
อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ
สามารถน าเอาคู่มือการอบแห้งดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
งาน รวมถึงสามารถน าไปต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์อบแห้ง
อื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากน้ีในส่วนของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการ
ให้บริการ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ พบว่า มีค่าร้อยละอยู่ ท่ี 92.7 และ 89.9 
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการลงพื้นท่ีให้บริการวิชาการใน 
เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
บรรจุภัณฑ์ ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
ภายใต้มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นต้น 



อย่างง่าย [ระยะเวลาคืนทุน (ปี) = ราคาเครื่องอบแห้งฯ 
(บาท) / รายได้ของกลุ่มเกษตรกร (บาท/ปี)] จะพบว่า 
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้ด าเนินการจัดท า
จะมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 6 เ ดือน หรือ 0.5 ปี  
(ครึ่งปี) 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่ มเกษตรกรมะขาม 
เปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก สามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนจาก
ก าลังการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากการใช้งานเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลจากการท่ีเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยลดระยะเวลาการ
อบแห้งได้ นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยังถูกหลักอนามัย
อีกด้วย 
 
อภิปรายผล 
 โ ค ร ง ก า ร น้ี เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม 
เชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ ใ นการออกแบบเครื่ อ งอบแห้ งพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์อย่างง่าย และ (2) เพื่อจัดท าคู่มือการ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของเป้าหมาย
โครงการประกอบไปด้วย “เป้าหมายในเชิงปริมาณ”  
(1) มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการวิชาการ 55 คน 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
55 คน) (2) มีจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  
15 คน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ของจ านวนเกษตรกรท่ี
เข้าร่วมท้ังหมด 15 คน) (3) เกิดการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน หรืองานวิจัย (ค่าเป้าหมาย 1 วิชา) และ 
“เป้าหมายเชิงคุณภาพ” (4) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการในกระบวนการให้บริการ (ค่าเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80) (5) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  
(6) รายได้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์
ความยากจน (ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)  

โครงการน้ีด าเนินการ ณ กลุ่มเกษตรกรมะขาม
เปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก (พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” N ละติจูด : 
100º41’12” E) เมื่อวันท่ี 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยจะเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ ผลการด าเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังน้ี 
“เป้าหมายเชิงปริมาณ” (1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
บริการวิชาการ 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 96.4 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมด 55 คน) (2) จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของจ านวน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 15 คน) และ (3) เกิดการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา อุณหพล
ศ า ส ต ร์  ( Thermodynamics) แ ล ะ  “ เ ป้ า ห ม า ย 
เชิงคุณภาพ” (4) จ านวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
พ้นจากเกณฑ์ความยากจน จ านวน 12 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 80.0 ของจ านวนเกษตรกรท่ีเข้าเกณฑ์ความ
ยากจน 15 คน) 

การด าเนินโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  
ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ น้ัน จะช่วยให้
ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการ
อบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ
สามารถน าเอาคู่มือการอบแห้งดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
งาน รวมถึงสามารถน าไปต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์อบแห้ง
อื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากน้ีในส่วนของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการ
ให้บริการ และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ พบว่า มีค่าร้อยละอยู่ ท่ี 92.7 และ 89.9 
ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการลงพื้นท่ีให้บริการวิชาการใน 
เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
บรรจุภัณฑ์ ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร
ภายใต้มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) เป็นต้น 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลและลงพื้นท่ีอย่ าง
ต่อเน่ือง ท้ังน้ีจะก่อให้เกิดความคุ้นเคยกับกลุ่มเกษตรกร 
อีกท้ังจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อน ามาสังเคราะห์
เป็นงานวิจัยได้ในอนาคต 

3. ในส่วนของการวิเคราะห์การแก้ปัญหาความ
ยากจนน้ัน หากมีการบริหารจัดการท่ีดี ก็จะช่วยให้
จ านวนครัวเรือนท่ีอยู่ในเกณฑ์ความยากจนผ่านเกณฑ์
ความยากจนได้เพิ่มมากข้ึน 
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บทคัดยอ่ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยให้ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยการส ารวจทุนทางสังคมของ 4 ชุมชนจาก 3 ต าบล คือ ต.ตาลเด่ียว ต.ห้วยแห้ง และ ต.ช าผักแพว 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน ได้กลุ่มเป้าหมายท้ังหมดจ านวน 56 คน  
ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยระยะท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมทักษะการวิจัยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการและปัญหาของชุมชนตนเอง และได้น าผลการส ารวจไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ของแต่ละชุมชน ระยะท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายได้มีการด าเนินโครงการวิจัยท่ีได้พัฒนาในระยะท่ี 1 ส่วนในระยะท่ี 3 
กลุ่มเป้าหมายได้มีการฝึกทักษะการวิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยมีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัย
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ค าส าคัญ  การพัฒนาทักษะการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม ชุมชน 
 
ABSTRACT 
 The objective of this operational research was to develop research skills at community level 
utilized participatory action research approach.  Social capital of 4 communities in 3 sub-districts, 
Taldiew sub-district, Huai Haeng sub-district, Cham Phak Phaeo sub-district, Kaeng Khoi district, 
Saraburi province were surveyed for seeking of research subjects.  A total of 5 6  subjects were 
voluntary participation to this research project.  The first phase, the subjects were trained on research 
skills of both theory and practice.  After that, needs and problems of their own communities were 
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surveyed before developing of research proposal of each community.  The second phase, each 
research project of 4 communities were conducted by trained subjects of each community.  The 
third phase, research skills of subjects were continuing practiced by action on research proposal 
development, conducting research project and building a community researchers network.  The 
finding based on the focus group and participant observation revealed that the subjects had been 
developed on their research skills for research proposal preparation, research tools development, 
data collection and analysis, research report writing and team working.  The developed projected of 
all communities were conducted and can be responded to needs and problems solving of 
communities.  Social capital in each community was utilized.  Sharing knowledges and experiences 
across network of community researchers were also observed. Therefore, the research skills 
development at community level utilized participatory action research approach was a tool for 
capacity building of human resource which is important for sustainable community strengthening.     
 
Keywords  Research skill development, Action research, Participation, Community 
 
บทน า 

กลยุทธ์ท่ีส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  
องค์ประกอบส าคัญยิ่งของศักยภาพของชุมชนท่ีน ามาใช้
ขับเคลื่อนองค์ประกอบภายในชุมชน คือ“คน” ซึ่งถือ
เป็นทุนทางสังคม ดังน้ันการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนจึงต้องท าผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพ
ของชุมชนและเสริมพลังทุนทางสังคม เพื่อให้ทุนทาง
สังคมสามารถจัดการโครงสร้างต่าง ๆ  ของชุมชนให้เอื้อ
ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
พร้อมท้ังใช้องค์ประกอบอื่นของทุนทางสังคมของชุมชน
ร่วมด้วย ดังน้ันความเป็นไปได้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนจึงต้องข้ึนอยู่กับความสามารถใน
การค้นหาทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในพื้นท่ี 
และสร้างโอกาสในการน าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพ
ของชุมชนน้ันให้ก่อประโยชน์ได้ (ขนิษฐา นันทบุตร และ
คณะ, 2556)  ซึ่งเครื่องมือทางวิชาการท่ีส าคัญอันหน่ึงท่ี
สามารถน ามาใช้ในการเสริมศักยภาพของชุมชนและ
เสริมพลังทุนทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (สุภางค์ จันทวานิช, 2547) 
ท่ีจะช่วยท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกข้ันตอน 
ต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและ
ร่วมรับประโยชน์ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางและแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ท าให้คนในชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและท าการพัฒนาต่อไปได้ 
เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ระบบข้อมูล แต่ต้อง
อาศัยการพัฒนาให้คนในชุมชนรู้จักการท าวิจัย เป็นการ
สร้างทีมวิจัยท้องถ่ิน หรือนักวิจัยชุมชนข้ึนมา ซึ่งจะเป็น
ก าลังส าคัญในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อไป  

กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมมีหลากหลายรูปแบบตามแนวคิดของนักวิจัย 
โดยเน้นกระบวนการท่ีสอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ี
สนใจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการวิจัยท่ีส าคัญ 5 
ข้ันตอน ประกอบด้วย 1.การจัดการประสบการณ์อย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ  ( Systematizing experience) 2 . ก า ร
วิเคราะห์โดยการมีส่วนร่วมและการจัดการแก้ปัญหา 
( Collectively analyzing and problematizing)       
3.การสะท้อนกลับและการเลือกปฏิบัติ (Reflecting on 
and choosing action) 4.การด า เ นินการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ (Taking and evaluating 
action) 5. การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematizing 
learning) (สัญญา ยือราน และ ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร, 
2561) โดยข้ันตอนดังกล่าวได้น ามาปรับใช้ในการสร้าง
นักวิจัยชุมชนในครั้งน้ี  

ปัจจุบันพื้นท่ี 3 ต าบล ได้แก่ ต.ตาลเด่ียว  
ต.ห้วยแห้ง และ ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่ง
เป็นชุมชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็น
พื้นท่ีเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
จากประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และ
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ส่งเสริมให้ส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการขับเคลื่อนผ่านการ
ด าเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการสระบุรี ชุมชน
เข้มแข็งและ CU community engagement ท าให้
พื้นท่ีดังกล่าวได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ท่ีจะเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  จากการส ารวจข้อมูลความต้องการ
และปัญหาของชุมชนในเบื้องต้นพบว่าในพื้นท่ีท้ัง 3 
ต าบล ยังมีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขาดแคลนน้ า 
ขยะ และรายได้ เป็นต้น แต่ปัญหาดังกล่าวยังรอการ
แก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ ซึ่งคนในชุมชนโดยเฉพาะคนท่ี
เป็นทุนทางสังคมต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนตนเองแต่ยังขาดความรู้และทักษะ ดังน้ันการ
วิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยให้
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในพื้นท่ี ต.ตาลเด่ียว ต.ห้วยแห้ง และ ต.ช าผักแพว 
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( จุ ฑ า ทิพ ย์  ภั ท ร า ว า ท , 2553)  โ ดย
กระบวนการวิจัยบางข้ันตอนสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ ความจ าเป็น หรือเงื่อนไขท่ีเหมาะสมของ
แต่ละพื้นท่ี โดยมีการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2559) เป็นการเตรียมนักวิจัยชุมชน 
ระยะท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2560) เป็นการด าเนินโครงการวิจัย
โดยนักวิจัยชุมชน และ ระยะท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2561) เป็น
การทบทวนทักษะการวิจัยและการด าเนินโครงการวิจัย
ต่อยอด กลุ่มประชากร คือประชาชนท่ัวไป ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการสุขภาพ แกนน ากลุ่ ม ท่ีอยู่ 
ในพื้นท่ี  3 ต าบล ได้แก่  ต.ตาลเ ด่ียว ต.ห้วยแห้ง  
ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งการ
ด าเนินการวิจัยในแต่ละระยะมีรายละเอียดดังน้ี 
ระยะที่ 1   เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาทุนทาง
สังคมท้ัง 4 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม องค์กร 
ระดับหน่วยงาน และระดับหมู่บ้าน โดยการศึกษาจาก
เอกสาร การสังเกต และการพูดคุยหรือสัมภาษณ์กับผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ เจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการสุขภาพ 

ประชาชนท่ัวไป แกนน ากลุ่ม องค์กร หน่วยงาน และ
หมู่บ้าน เพื่อร่วมค้นหาบุคคลท่ีเป็นคนเก่ง คนดี คน
ส าคัญ รวมท้ังข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
โครงสร้างทางสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไข
ปัญหา หรือยกระดับภาวะสุขภาพของคนในชุมชน โดย
ใช้แนวค าถามเพื่อการเรียนรู้ศักยภาพและทุนทางสังคม
ของชุมชน เมื่อได้ข้อมูล “คน” ท่ีเป็นทุนทางสังคมของ
แต่ละชุมชน โครงการได้มีการให้ข้อมูลโครงการและ 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ แล้วจัด
อบรมเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมของ
ชุมชนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่กลุ่มคน
ดังกล่าว ผู้ท่ีผ่านการอบรมจะข้ึนทะเบียนเป็น “นักวิจัย
ชุมชน” ของแต่ละชุมชน ต่อจากน้ันนักวิจัยชุมชนได้
ส ารวจค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน  
ด้วยแบบสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนท่ีได้พัฒนาข้ึนมา 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละชุมชนโดย
นักวิจัยชุมชนเอง 
ระยะท่ี 2   ทีมนักวิจัยชุมชนของแต่ละชุมชนประชุม
เพื่อด าเนินการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละ
ชุมชนท่ีได้พัฒนามาแล้วในระยะที่ 1 ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์  และร่วมวางแผนด าเนินโครงการวิจัยของแต่
ละชุมชนกับทีมนักวิจัยจากจุฬาฯ แล้วลงมือปฏิบัติใน
การด าเนินโครงการวิจัยของแต่ละชุมชน 
ระยะท่ี 3   ทีมนักวิจัยชุมชนของแต่ละชุมชนประชุม
เพื่อด าเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อยอดจาก
โครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินการมาแล้วในระยะท่ี 2 ให้มี
ความต่อเน่ืองและยังคงตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และด าเนินโครงการวิจัยจนแล้วเสร็จ หลังจากน้ัน
โครงการได้มีการจัดประชุมเครือข่ายนักวิจัยชุมชน จาก
ท้ัง 4 ชุมชน และได้มีการประเมินผลโครงการตาม SROI 
(Social Return on Investment)  โดยการประเมิ น
ผลลัพ ธ์ และผลการตอบแทนทางสั งคม  (สฤณี   
อาชวานันทกุล และ ภัทราพร แย้มละออ, 2560)    
 
ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาทักษะการวิจั ย ให้ ชุมชนด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีด้วยกัน 
3 ระยะ ซึ่งมีผลการศึกษาดังต่อไปน้ี    
 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ระยะที่ 1 การเตรียมนักวิจัยชุมชน 
การศึกษาน้ีได้ด าเนินการในพื้นท่ี 3 ต าบล 4 

หมู่บ้าน ได้แก่ 1) ม.8 (ชุมชนบ้านตาลเด่ียว) ต.ตาลเด่ียว         
2)  ม .1 ต .ห้ วยแห้ ง  ( ชุมชนบ้ านเหล่ าครั ว )  และ  
3) ม.3 (ชุมชนบ้านช าผักแพว) และ ม.7 (ชุมชนบ้าน 
รังแร้ง) ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในระยะน้ีได้
ท าการส ารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้ัง  
4 ชุมชน  โดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีส า คัญ ดังน้ี 1.บุคคลท่ี
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 2.บุคคลท่ีมีลักษณะความ
เป็นผู้น า 3.บุคคลท่ีเป็นคนเก่ง คนท่ีมีความรู้ มีความ
เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 4.บุคคลท่ีอาสาสมัครในการ
พัฒนาชุมชน 5.บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาเป็นนักวิจัย
ชุมชน 6.หน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
7.สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งประโยชน์ในชุมชนท่ีสนับสนุนการ
ท างานของชุมชน และ 8.การรวมกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ 
ในชุมชน ผลการส ารวจพบว่าชุมชนท้ัง 4 แห่ง มีทุนทาง
สังคม ท้ังคน หน่วยงาน สถานท่ี และการรวมกลุ่ม  
ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากผลการส ารวจและค้นหาทุนทางสังคมของ
ชุมชนท้ัง 4 ชุมชน จะได้ทุนทางสังคม คือ “คน” ท่ีเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของศักยภาพชุมชนท่ีน ามาใช้
ขับเคลื่อนองค์ประกอบภายในชุมชน ซึ่งจะมีท้ังคนเก่ง 
คนท่ีเช่ียวชาญ คนท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น คนท่ีคนอื่น
ให้ความเคารพนับถือ คนท่ีเป็นผู้น า คนท่ีรวมกลุ่มทาง
สังคม เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร 
กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น โดยทุนทางสังคมดังกล่าวจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการวิจัย ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เกี่ยวกับโครงการฯ ให้
ชุมชนรับทราบ พร้อมท้ังการเข้าไปพูดคุยช้ีแจง แก่
บุคคลท่ีได้จากการส ารวจค้นหาทุนทางสังคม เพื่อ 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เมื่อได้กลุ่ม
ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จึงได้จัดอบรม เรื่อง “การ
วิจั ย เ ชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนรวมของ ชุมชน ท้ั ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” มีผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น จ านวน 
69 คน ผู้ท่ีผ่านการอบรม จะได้รับการคัดเลือกเพื่อสร้าง
ทีมนักวิจัยในชุมชน โดยทีมนักวิจัยชุมชนของท้ัง  
4 ชุมชน มีจ านวนท้ังสิ้น 56 คน (1. ม.8 ต.ตาลเด่ียว 

จ านวน 15 คน 2. ม.1 ต.ห้วยแห้ง จ านวน 15 คน  
3. ม.3 ต.ช าผักแพว จ านวน 13 คน 4. ม.7 ต.ช าผักแพว 
จ านวน 13 คน) ดังแสดงในตารางที่ 2 

เมื่อท้ัง 4 ชุมชน ได้สร้างทีมนักวิจัยชุมชนท่ี
ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทีมนักวิจัยชุมชนดังกล่าว
ได้ท าการส ารวจความต้องการและปัญหาของชุมชน โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนท่ีพัฒนาโดย
นักวิจัยชุมชนเอง ก่อนท่ีจะก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนา
เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป 

ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ม.8 ต.ตาลเด่ียว โดยส ารวจจากประชาชนใน
พื้นท่ี จ านวน 53 ราย พบว่าปัญหาของชุมชน ได้แก่ 
ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านรายได้และ
หน้ีสิน ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน ส่วนความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ฝึกอบรมอาชีพ/การสร้างอาชีพในชุมชน และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงน าไปสู่การตัดสินใจของชุมชน
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง: 
กรณีศึกษา ม.8  ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี” 

ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ม.1 ต.ห้วยแห้ง ส ารวจจากประชาชนในพื้นท่ี 
จ านวน 100 ราย พบว่าปัญหาของชุมชนเหมือนกันกับ 
ม.8 ต.ตาลเด่ียว ส่วนความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ แต่
เมื่อทีมนักวิจัยชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้
ประชุมปรึกษาหารือกัน ได้ตัดสินใจจะท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในด้านรายได้และหน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพ
และการท างาน ส่วนปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ทาง
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเน่ือง แต่ปัญหาในด้านรายได้
และหน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพและการท างานเรื่องของ
ชุมชนยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึง
น าไปสู่การตัดสินใจของชุมชนในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน: กรณีศึกษา ม.1 
ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี”   

   

 
 



ระยะที่ 1 การเตรียมนักวิจัยชุมชน 
การศึกษาน้ีได้ด าเนินการในพื้นท่ี 3 ต าบล 4 

หมู่บ้าน ได้แก่ 1) ม.8 (ชุมชนบ้านตาลเด่ียว) ต.ตาลเด่ียว         
2)  ม .1 ต .ห้ วยแห้ ง  ( ชุมชนบ้ านเหล่ าครั ว )  และ  
3) ม.3 (ชุมชนบ้านช าผักแพว) และ ม.7 (ชุมชนบ้าน 
รังแร้ง) ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในระยะน้ีได้
ท าการส ารวจศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้ัง  
4 ชุมชน  โดยการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีส า คัญ ดังน้ี 1.บุคคลท่ี
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ 2.บุคคลท่ีมีลักษณะความ
เป็นผู้น า 3.บุคคลท่ีเป็นคนเก่ง คนท่ีมีความรู้ มีความ
เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 4.บุคคลท่ีอาสาสมัครในการ
พัฒนาชุมชน 5.บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาเป็นนักวิจัย
ชุมชน 6.หน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
7.สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งประโยชน์ในชุมชนท่ีสนับสนุนการ
ท างานของชุมชน และ 8.การรวมกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ 
ในชุมชน ผลการส ารวจพบว่าชุมชนท้ัง 4 แห่ง มีทุนทาง
สังคม ท้ังคน หน่วยงาน สถานท่ี และการรวมกลุ่ม  
ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากผลการส ารวจและค้นหาทุนทางสังคมของ
ชุมชนท้ัง 4 ชุมชน จะได้ทุนทางสังคม คือ “คน” ท่ีเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญของศักยภาพชุมชนท่ีน ามาใช้
ขับเคลื่อนองค์ประกอบภายในชุมชน ซึ่งจะมีท้ังคนเก่ง 
คนท่ีเช่ียวชาญ คนท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น คนท่ีคนอื่น
ให้ความเคารพนับถือ คนท่ีเป็นผู้น า คนท่ีรวมกลุ่มทาง
สังคม เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร 
กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น โดยทุนทางสังคมดังกล่าวจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการวิจัย ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เกี่ยวกับโครงการฯ ให้
ชุมชนรับทราบ พร้อมท้ังการเข้าไปพูดคุยช้ีแจง แก่
บุคคลท่ีได้จากการส ารวจค้นหาทุนทางสังคม เพื่อ 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เมื่อได้กลุ่ม
ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จึงได้จัดอบรม เรื่อง “การ
วิจั ย เ ชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนรวมของ ชุมชน ท้ั ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” มีผู้เข้าอบรมท้ังสิ้น จ านวน 
69 คน ผู้ท่ีผ่านการอบรม จะได้รับการคัดเลือกเพื่อสร้าง
ทีมนักวิจัยในชุมชน โดยทีมนักวิจัยชุมชนของท้ัง  
4 ชุมชน มีจ านวนท้ังสิ้น 56 คน (1. ม.8 ต.ตาลเด่ียว 

จ านวน 15 คน 2. ม.1 ต.ห้วยแห้ง จ านวน 15 คน  
3. ม.3 ต.ช าผักแพว จ านวน 13 คน 4. ม.7 ต.ช าผักแพว 
จ านวน 13 คน) ดังแสดงในตารางที่ 2 

เมื่อท้ัง 4 ชุมชน ได้สร้างทีมนักวิจัยชุมชนท่ี
ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว ทีมนักวิจัยชุมชนดังกล่าว
ได้ท าการส ารวจความต้องการและปัญหาของชุมชน โดย
การใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนท่ีพัฒนาโดย
นักวิจัยชุมชนเอง ก่อนท่ีจะก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนา
เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยต่อไป 

ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ม.8 ต.ตาลเด่ียว โดยส ารวจจากประชาชนใน
พื้นท่ี จ านวน 53 ราย พบว่าปัญหาของชุมชน ได้แก่ 
ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านรายได้และ
หน้ีสิน ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน ส่วนความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ฝึกอบรมอาชีพ/การสร้างอาชีพในชุมชน และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงน าไปสู่การตัดสินใจของชุมชน
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง: 
กรณีศึกษา ม.8  ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี” 

ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ม.1 ต.ห้วยแห้ง ส ารวจจากประชาชนในพื้นท่ี 
จ านวน 100 ราย พบว่าปัญหาของชุมชนเหมือนกันกับ 
ม.8 ต.ตาลเด่ียว ส่วนความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ แต่
เมื่อทีมนักวิจัยชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้
ประชุมปรึกษาหารือกัน ได้ตัดสินใจจะท าวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในด้านรายได้และหน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพ
และการท างาน ส่วนปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ทาง
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเน่ือง แต่ปัญหาในด้านรายได้
และหน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพและการท างานเรื่องของ
ชุมชนยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม จึง
น าไปสู่การตัดสินใจของชุมชนในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน: กรณีศึกษา ม.1 
ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี”   

   

 
 

ตารางที่ 1 ผลการส ารวจทุนทางสังคมของชุมชน 
ชุมชน ทุนทางสังคม 

ม.8 ต.ตาลเด่ียว คน: ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ (5 คน) มีความเป็นผู้น า (4 คน) คนเก่ง คนมีความรู้ (6 คน)  
จิตอาสา (8 คน) 
หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล โรงเรียน 
บริษัทเอกชน  
สถานที่: ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านสมาชิก อบต. วัด 
การรวมกลุ่ม: ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มจักสาน กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน 

ม.1 ต.ห้วยแห้ง คน: ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ (6 คน) มีความเป็นผู้น า (7 คน) คนเก่ง คนมีความรู้ (8 คน)  
จิตอาสา (11 คน) 
หน่วยงาน: อบต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัทเอกชน  
สถานที่: ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศูนย์ฝึกอาชีพ 
การรวมกลุ่ม: กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสตรีอาสาสมัคร กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ชมรม
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน กข.คจ. อสม. 

ม.3 ต.ช าผักแพว คน: ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ (4 คน) มีความเป็นผู้น า (6 คน) คนเก่ง คนมีความรู้ (11 คน)  
จิตอาสา (5 คน) 
หน่วยงาน: อบต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัทเอกชน  
สถานที่: ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน วัด 
การรวมกลุ่ม: กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ใช้น้ า ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มโอบอุ้ม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มดอกไม้จันทน์ 
อสม.      

ม.7 ต.ช าผักแพว คน: ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ (3 คน) มีความเป็นผู้น า (4 คน) คนเก่ง คนมีความรู้ (8 คน)  
จิตอาสา (7 คน) 
หน่วยงาน: อบต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัทเอกชน  
สถานที่: ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศูนย์ฝึกอาชีพ วัด บ้านพักคูที่ราชพัสดุ (ลานออกก าลังกาย) 
การรวมกลุ่ม: กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ใช้น้ า อสม. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสานเส้นพลาสติก กลุ่มฌาปณกิจ     

ตารางที่ 2 จ านวนและคุณลักษณะของทุนทางสังคมท่ีจะพัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน 
ชุมชน จ านวน (คน) คณุสมบตั ิ

ม.8 ต.ตาลเด่ียว 15 ปราชญ์ชาวบ้าน (1 คน) สมาชิก อบต. (1 คน) ครู (1 คน) ผู้น าชุมชน (1 คน) อสม. 
(6 คน) กรรมการชมรมผูสู้งอายุ (2 คน) เจ้าหน้าท่ี อบต. (1 คน) 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล (2 คน) 

ม.1 ต.ห้วยแห้ง 15 ปราชญ์ชาวบ้าน (1 คน) ประธานชมรมผู้สูงอายุ (1 คน) สมาชิก อบต. (2 คน) ผู้น า
ชุมชน (3 คน) อสม. (4 คน) เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. (1 คน) เจ้าหน้าท่ี อบต. (1 คน) 
ประกอบอาชีพส่วนตัว (2 คน) 

ม.3 ต.ช าผักแพว 13 ปราชญ์ชาวบ้าน (1 คน) ประธานชมรมผู้สูงอายุ (1 คน) ผู้น าชุมชน (2 คน)  
อสม. (4 คน) เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. (1 คน) เจ้าหน้าท่ี อบต. (1 คน) ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว (2 คน) มัคทายก (1 คน) 

ม.7 ต.ช าผักแพว 13 ผู้น าชุมชน (3 คน) สมาชิก อบต. (1 คน) อสม. (6 คน) เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. (1 คน) 
เจ้าหน้าท่ี อบต. (1 คน) นักเรียน (1 คน) 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ม.3 ต.ช าผักแพว โดยส ารวจจากประชาชนใน
พื้นท่ี จ านวน 51 ราย พบว่าปัญหาของชุมชนเหมือนกัน
กับ ม.8 ต.ตาลเด่ียวและ ม.1 ต.ห้วยแห้ง ส่วนความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ฝึกอบรมอาชีพ/การสร้างอาชีพในชุมชน สุขภาพ และ
การดูแลผู้ สู งอายุ  แ ต่ เมื่ อ ทีม นักวิจั ย ชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ได้
ตัดสินใจจะท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในด้านรายได้และ
หน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพและการท างาน จึงน าไปสู่การ
ตัดสินใจของชุมชนในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน: กรณี ศึกษา ม.3  
ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี”   

ส่วนผลการส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ม.7 ต.ช าผักแพว โดยส ารวจจากประชาชน
ในพื้นท่ี จ านวน 47 ราย พบว่าปัญหาของชุมชน ได้แก่ 
ปัญหาด้านรายได้ และหน้ีสินและปัญหาด้านสภาพ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน และ
ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว ปัญหาด้าน
อื่นๆ เช่น ลักขโมย ส่วนความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
สุขภาพ การออกก าลังกาย การฝึกอบรมอาชีพ/การ
สร้างอาชีพในชุมชน แต่เมื่อทีมนักวิจัยชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ได้
ตัดสินใจจะท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในด้านรายได้และ
หน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพและการท างาน จึงน าไปสู่การ
ตัดสินใจของชุมชนในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน: กรณี ศึกษา ม.7  
ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี”   
ระยะที่ 2 การด าเนินโครงการวิจัยโดยนักวิจัยชุมชน     

ในระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ทักษะการวิจัยด้วย
การปฏิบัติจริง โดยแต่ละชุมชนจะด าเนินโครงการวิจัย
ของชุมชนตนเองท่ีได้พัฒนาในระยะท่ี 1 และเน้นการ
ส่งเสริมการน าใช้ทุนทางสังคมของชุมชน ท้ัง 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับหน่วยงาน และ
ระดับหมู่บ้าน (ตารางท่ี 3) ผลการวิจัยพบว่านักวิจัย
ชุมชนของท้ัง 4 ชุมชน มีทักษะการวิจัยและสามารถ
ด าเนินโครงการวิจัยของชุมชนตนเองได้ส าเร็จ 
 
 

ภาพท่ี 1 โรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกสะอาด 

ภาพท่ี 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิจัย
ชุมชน 

 
ระยะที่  3 การทบทวนทักษะการวิจัยและต่อยอด
โครงการวิจัย 
 ผลการวิจัยในระยะท่ี 3 พบว่า ทีมนักวิจัยชุมชน
ของ ม.8 ต.ตาลเด่ียว สามารถด าเนินโครงการวิจัย 
ต่อยอด เรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง: กรณีศึกษาการคัดแยกขยะใน
ห้องเช่า” ได้ส าเร็จ และได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ใหม่ “โครงการโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกสะอาด” (ภาพท่ี 
1) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี  ทีมนักวิจัยชุมชนของ ม.1 ต.ห้วยแห้ง 
สามารถด าเนินโครงการวิจัยต่อยอด เรื่อง “การพัฒนา
อาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ส าเร็จ 
   



ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ม.3 ต.ช าผักแพว โดยส ารวจจากประชาชนใน
พื้นท่ี จ านวน 51 ราย พบว่าปัญหาของชุมชนเหมือนกัน
กับ ม.8 ต.ตาลเด่ียวและ ม.1 ต.ห้วยแห้ง ส่วนความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ฝึกอบรมอาชีพ/การสร้างอาชีพในชุมชน สุขภาพ และ
การดูแลผู้ สู งอายุ  แ ต่ เมื่ อ ทีม นักวิจั ย ชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ได้
ตัดสินใจจะท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในด้านรายได้และ
หน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพและการท างาน จึงน าไปสู่การ
ตัดสินใจของชุมชนในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน: กรณี ศึกษา ม.3  
ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี”   

ส่วนผลการส ารวจปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ม.7 ต.ช าผักแพว โดยส ารวจจากประชาชน
ในพื้นท่ี จ านวน 47 ราย พบว่าปัญหาของชุมชน ได้แก่ 
ปัญหาด้านรายได้ และหน้ีสินและปัญหาด้านสภาพ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านอาชีพและการท างาน และ
ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว ปัญหาด้าน
อื่นๆ เช่น ลักขโมย ส่วนความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
สุขภาพ การออกก าลังกาย การฝึกอบรมอาชีพ/การ
สร้างอาชีพในชุมชน แต่เมื่อทีมนักวิจัยชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกัน ได้
ตัดสินใจจะท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในด้านรายได้และ
หน้ีสิน รวมท้ังด้านอาชีพและการท างาน จึงน าไปสู่การ
ตัดสินใจของชุมชนในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาอาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน: กรณี ศึกษา ม.7  
ต.ช าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี”   
ระยะที่ 2 การด าเนินโครงการวิจัยโดยนักวิจัยชุมชน     

ในระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ทักษะการวิจัยด้วย
การปฏิบัติจริง โดยแต่ละชุมชนจะด าเนินโครงการวิจัย
ของชุมชนตนเองท่ีได้พัฒนาในระยะท่ี 1 และเน้นการ
ส่งเสริมการน าใช้ทุนทางสังคมของชุมชน ท้ัง 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับหน่วยงาน และ
ระดับหมู่บ้าน (ตารางท่ี 3) ผลการวิจัยพบว่านักวิจัย
ชุมชนของท้ัง 4 ชุมชน มีทักษะการวิจัยและสามารถ
ด าเนินโครงการวิจัยของชุมชนตนเองได้ส าเร็จ 
 
 

ภาพท่ี 1 โรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกสะอาด 

ภาพท่ี 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิจัย
ชุมชน 

 
ระยะที่  3 การทบทวนทักษะการวิจัยและต่อยอด
โครงการวิจัย 
 ผลการวิจัยในระยะท่ี 3 พบว่า ทีมนักวิจัยชุมชน
ของ ม.8 ต.ตาลเด่ียว สามารถด าเนินโครงการวิจัย 
ต่อยอด เรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง: กรณีศึกษาการคัดแยกขยะใน
ห้องเช่า” ได้ส าเร็จ และได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ใหม่ “โครงการโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกสะอาด” (ภาพท่ี 
1) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดสระบุรี  ทีมนักวิจัยชุมชนของ ม.1 ต.ห้วยแห้ง 
สามารถด าเนินโครงการวิจัยต่อยอด เรื่อง “การพัฒนา
อาชีพเสริมให้ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ส าเร็จ 
   

ทีมนักวิจัยชุมชนของ ม.3 ต.ช ำผักแพว สำมำรถด ำเนิน
โครงกำรวิจัยต่อยอด เรื่อง “กำรพัฒนำอำชีพเสริมให้
ชุมชนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชน: 
กรณีศึกษำกลุ่มดอกไม้จันทน์” ได้ส ำเร็จ และทีมนักวิจัย
ชุมชนของ  ม .7  ต .ช ำ ผั กแพว  ส ำมำรถด ำ เ นิ น
โครงกำรวิจัยต่อยอดเรื่อง “กำรพัฒนำอำชีพเสริมให้
ชุมชนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในชุมชน: 

กรณีศึกษำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ส ำเร็จ ซึ่ง
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำของ
ชุมชนได้ในเบ้ืองต้น และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัย
ชุมชน (ภำพท่ี 2) นอกจำกน้ียังได้มีกำรประเมินผล
โครงกำรตำม SROI (Social Return on Investment)  
โดยกำรประเมินผลลัพธ์และผลกำรตอบแทนทำงสังคม 
ดังแสดงในตำรำงที่ 4  

 
ตารางที่ 3 กำรน ำใช้ทุนทำงสังคมท้ัง 4 ระดับ ของชุมชน 

ชุมชน การน าใช้ทนุทางสังคม 
ม.8 ต.ตำลเด่ียว ระดับบุคคล: เป็นนักวิจัยชุมชน เป็นท่ีปรึกษำโครงกำร 

ระดับกลุ่ม: 1) ชมรมผู้สูงอำยุ ให้สถำนท่ีประชุม จัดกิจกรรม เป็นนักวิจัยชุมชน  2) กลุ่ม อสม. 
กลุ่มแม่บ้ำน กลุ่มเกษตรกร เป็นนักวิจัยชุมชน   
ระดับหน่วยงาน: 1) อบต. ให้ค ำปรึกษำ กำรจัดหำถังขยะให้ชุมชน จัดเก็บขยะให้ชุมชน เป็น
นักวิจัยชุมชน 2) รพ.สต ให้สถำนท่ีประชุม 3) รพ. ให้สถำนท่ีประชุม เป็นท่ีปรึกษำ 
4) โรงเรียน บริกำรถ่ำยเอกสำรฟรี ให้สถำนท่ีในกำรจัดประชุม จัดกิจกรรม และช่วย
ประสำนงำนให้ชุมชน 5) บริษัทเอกชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม    
ระดับหมู่บ้าน: 1) วัด ให้สถำนท่ีจัดกิจกรรม 2) บ้ำนสมำชิก อบต. ให้สถำนท่ีประชุม 

ม.1 ต.ห้วยแห้ง ระดับบุคคล: เป็นนักวิจัยชุมชน เป็นท่ีปรึกษำโครงกำร 
ระดับกลุ่ม: 1) ชมรมผู้สูงอำยุ ให้สถำนท่ีประชุม จัดกิจกรรม เป็นนักวิจัยชุมชน  2) กลุ่ม อสม.
กลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนักวิจัยชุมชน   
ระดับหน่วยงาน: 1) อบต. จัดอบรมอำชีพ พำไปศึกษำดูงำน เป็นนักวิจัยชุมชน 2) รพ.สต เป็น
นักวิจัยชุมชน เป็นท่ีปรึกษำ 3) บริษัทเอกชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม  
ระดับหมู่บ้าน: 1) ศำลำ SML ให้สถำนท่ีประชุมและจัดกิจกรรม  

ม.3 ต.ช ำผักแพว ระดับบุคคล: เป็นนักวิจัยชุมชน เป็นท่ีปรึกษำโครงกำร 
ระดับกลุ่ม: 1) ชมรมผู้สูงอำยุ ให้สถำนท่ีประชุม จัดกิจกรรม เป็นนักวิจัยชุมชน  2) กลุ่ม อสม. 
กลุ่มดอกไม้จันทน์ เป็นนักวิจัยชุมชน   
ระดับหน่วยงาน: 1) อบต. จัดอบรมอำชีพ พำไปศึกษำดูงำน ให้สถำนท่ี วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัด
กิจกรรม เป็นนักวิจัยชุมชน 2) รพ.สต เป็นนักวิจัยชุมชน 3) บริษัทเอกชน สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม 4) โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรม 
ระดับหมู่บ้าน: 1) วัด ให้สถำนท่ีประชุมและจัดกิจกรรม  

ม.7 ต.ช ำผักแพว ระดับบุคคล: เป็นนักวิจัยชุมชน เป็นท่ีปรึกษำโครงกำร 
ระดับกลุ่ม: 1) ชมรมผู้สูงอำยุ ให้สถำนท่ีประชุม จัดกิจกรรม เป็นนักวิจัยชุมชน  2) กลุ่ม อสม. 
กลุ่มอำชีพ เป็นนักวิจัยชุมชน   
ระดับหน่วยงาน: 1) อบต. จัดอบรมอำชีพ พำไปศึกษำดูงำน เป็นนักวิจัยชุมชน 2) รพ.สต  
ให้สถำนท่ีประชุม เป็นท่ีปรึกษำ 3) บริษัทเอกชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม 
ระดับหมู่บ้าน: 1) ศำลำ SML ให้สถำนท่ีประชุมและจัดกิจกรรม 2) ท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน  
ให้สถำนท่ีประชุมและจัดกิจกรรม 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินโครงการตาม SROI 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Stakeholders) 

ผลผลติ                                      
(Outputs) 

ผลลพัธ์                                      
(Outcomes) 

นักวิจัยชุมชน  
(ม.8 ตาลเด่ียว  
ม.1 ห้วยแห้ง  
ม.3 และ  
ม.7 ช าผักแพว) 

1.การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
4 โครงการ (จากการสนับสนุนของ
จุฬาฯ) และ 2 โครงการ (จากการ
สนับสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ี) 
2 . ก า รด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ท่ี
ตอบสนองและแก้ปัญหาของชุมชน 
6 โครงการ 
3.เกิดทีมนักวิจัยชุมชนท่ีมี ทักษะ
การวิจัย จ านวน 4 ทีม ของ 4 
ชุมชน 
4.เกิดเครือข่ายการท างานระหว่าง
ทีมนักวิจัยชุมชน 
5.เกิดการเรียนรู้การวิจัยในชุมชน
อย่างเป็นระบบ 

1.ความต้องการและปัญหาของชุมชนได้รับ การ
ตอบสนองหรือมีการแก้ไข 
2.ทุนทางสังคมของชุมชน โดยเฉพาะ “คน” ได้รับ
การพัฒนา ให้มีทักษะในการวิจัย ท าให้มีทีมนักวิจัย
ชุมชนท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป 
3.ทุนทางสังคมต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล (ผู้น า) ระดับ
กลุ่ม (ชมรมผู้สูงอายุ) ระดับหน่วยงาน (อบต.) ระดับ
หมู่บ้าน (ม.8 ตาลเด่ียว ม.1 ห้วยแห้ง ม.3 และ 7  
ช าผักแพว) ได้มีการน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.เครือข่ายการท างานระหว่างทีมนักวิจัยชุมชน เป็น
การส่งเสริมให้มีการติดต่อสือ่สาร การช่วยเหลือ การ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มไลน์ 

ประชาชนในชุมชน 
(ม.8 ตาลเด่ียว ม.1 
ห้วยแห้ง ม.3 และ 
ม.7 ช าผักแพว) 

1.มีการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม 
ได้แก่ กลุ่มอาชีพเสริม (กลุ่มจักตอก
บ้านรังแร้ง กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่ม
อาชีพเสริมบ้าน) กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มครัวเรือนคัดแยกขยะ
ท่ีต้นทาง 
2.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

1.ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม ท าให้มีรายได้เสริม
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มท าให้เกิดความรัก
สามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
3.ประชาชนในชุมชนมีการใ ช้ เวลาว่ าง ให้ เ ป็น
ประโยชน์ 
4.ประชาชนในชุมชนมีการท างานร่วมกัน มีสังคมการ
เรียนรู้ มีการติดต่อสื่อสารกัน 
5.ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนในการพัฒนาชุมชน ท า
ให้ชุมชนน่าอยู่ 

ส่วนงานราชการ 
(อบต. รพ.สต.  
อสม.) 

1.บุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่การ
เป็น “นักวิจัยชุมชน” 
2.เกิดเครือข่ายการท างาน 

1.บุคลากรมีทักษะการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในหน่วยงานได้ 
2.บุคลากรได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการท างาน
เป็นทีม 
3.บุคลากรได้รู้จักชุมชนมากข้ึน ท้ังในเรื่องของความ
ต้องการและปัญหา 

วัด 1 . ไ ด้ส นับส นุนพื้ น ท่ี ในก า รจั ด
กิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ท่ีท าการ
ศูนย์ร่วมสุข ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2 . เป็ นแบบอย่ า ง ในการมี ส่ วน
ร่วมกับชุมชน 

1.นักวิจัยชุมชนและประชาชนในชุมชนได้มีพื้นท่ีใน
การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
2.ชุมชนมีความเคารพศรัทธาและมีความผูกพันกับ 
ศาสนสถาน 

  



ตารางที่ 4  ผลการประเมินโครงการตาม SROI 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Stakeholders) 

ผลผลติ                                      
(Outputs) 

ผลลพัธ์                                      
(Outcomes) 

นักวิจัยชุมชน  
(ม.8 ตาลเด่ียว  
ม.1 ห้วยแห้ง  
ม.3 และ  
ม.7 ช าผักแพว) 

1.การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
4 โครงการ (จากการสนับสนุนของ
จุฬาฯ) และ 2 โครงการ (จากการ
สนับสนุนของหน่วยงานในพื้นท่ี) 
2 . ก า รด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ท่ี
ตอบสนองและแก้ปัญหาของชุมชน 
6 โครงการ 
3.เกิดทีมนักวิจัยชุมชนท่ีมี ทักษะ
การวิจัย จ านวน 4 ทีม ของ 4 
ชุมชน 
4.เกิดเครือข่ายการท างานระหว่าง
ทีมนักวิจัยชุมชน 
5.เกิดการเรียนรู้การวิจัยในชุมชน
อย่างเป็นระบบ 

1.ความต้องการและปัญหาของชุมชนได้รับ การ
ตอบสนองหรือมีการแก้ไข 
2.ทุนทางสังคมของชุมชน โดยเฉพาะ “คน” ได้รับ
การพัฒนา ให้มีทักษะในการวิจัย ท าให้มีทีมนักวิจัย
ชุมชนท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป 
3.ทุนทางสังคมต่าง ๆ ได้แก่ ระดับบุคคล (ผู้น า) ระดับ
กลุ่ม (ชมรมผู้สูงอายุ) ระดับหน่วยงาน (อบต.) ระดับ
หมู่บ้าน (ม.8 ตาลเด่ียว ม.1 ห้วยแห้ง ม.3 และ 7  
ช าผักแพว) ได้มีการน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.เครือข่ายการท างานระหว่างทีมนักวิจัยชุมชน เป็น
การส่งเสริมให้มีการติดต่อสือ่สาร การช่วยเหลือ การ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ กลุ่มไลน์ 

ประชาชนในชุมชน 
(ม.8 ตาลเด่ียว ม.1 
ห้วยแห้ง ม.3 และ 
ม.7 ช าผักแพว) 

1.มีการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม 
ได้แก่ กลุ่มอาชีพเสริม (กลุ่มจักตอก
บ้านรังแร้ง กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่ม
อาชีพเสริมบ้าน) กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มครัวเรือนคัดแยกขยะ
ท่ีต้นทาง 
2.การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

1.ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม ท าให้มีรายได้เสริม
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุ่มท าให้เกิดความรัก
สามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
3.ประชาชนในชุมชนมีการใ ช้ เวลาว่ าง ให้ เ ป็น
ประโยชน์ 
4.ประชาชนในชุมชนมีการท างานร่วมกัน มีสังคมการ
เรียนรู้ มีการติดต่อสื่อสารกัน 
5.ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนในการพัฒนาชุมชน ท า
ให้ชุมชนน่าอยู่ 

ส่วนงานราชการ 
(อบต. รพ.สต.  
อสม.) 

1.บุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่การ
เป็น “นักวิจัยชุมชน” 
2.เกิดเครือข่ายการท างาน 

1.บุคลากรมีทักษะการวิจัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในหน่วยงานได้ 
2.บุคลากรได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการท างาน
เป็นทีม 
3.บุคลากรได้รู้จักชุมชนมากข้ึน ท้ังในเรื่องของความ
ต้องการและปัญหา 

วัด 1 . ไ ด้ส นับส นุนพื้ น ท่ี ในก า รจั ด
กิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ท่ีท าการ
ศูนย์ร่วมสุข ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
2 . เ ป็นแบบอย่ า ง ในการมี ส่ วน
ร่วมกับชุมชน 

1.นักวิจัยชุมชนและประชาชนในชุมชนได้มีพื้นท่ีใน
การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
2.ชุมชนมีความเคารพศรัทธาและมีความผูกพันกับ 
ศาสนสถาน 

  

ตารางที่ 4     ผลการประเมินโครงการตาม SROI (ต่อ) 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(Stakeholders) 

ผลผลติ                                      
(Outputs) 

ผลลพัธ์                                      
(Outcomes) 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

1.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
วิจัยให้ชุมชน โดยเฉพาะการสร้าง
นักวิจัยชุมชน 
2.มีพื้ น ท่ี ในการเรียนรู้ การวิจัย
ชุมชนให้แก่นิสิต 
3.เกิดเครือข่ายกับชุมชนในระดับ
ต่าง ๆ 

1.ชุมชนได้เรียนรู้ทักษะการวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้ 
2.นิสิตได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในการเข้าถึง
ชุมชน และการท างานร่วมกับชุมชน 
3 . เกิ ด เครื อ ข่ ายการท า ง านระหว่ า ง วิ ทยาลัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญในการท างานกับชุมชนท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1.เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้
เกิดการวิจัยในชุมชนท้ัง 4 ชุมชน 
2.เกิดเครือข่ายกับชุมชนในระดับ
ต่าง ๆ 

1.ชุมชนได้รับการพัฒนา และได้รับการสนับสนุนทาง
วิชาการจากจุฬาฯ 
2.เกิดเครือข่ายระหว่างจุฬาฯ และชุมชนจะเป็นส่วน
ส าคัญในการท างานกับชุมชนท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

 
การน าไปใช้ 
 การพัฒนาทักษะการวิ จั ย ให้ ชุมชน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
สร้าง “นักวิจัยชุมชน” ให้มีทักษะเบื้องต้นในการวิจัย  
ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการของการ
แก้ปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของชุมชน ดัง
ตัวอย่างของ ม.8 ต.ตาลเด่ียว ท่ีได้พัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเอง เรื่อง “โรงสีข้าวชุมชนบ้านโคก
สะอาด” และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว และกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ท าให้ชุมชนมีโรงสีข้าวท่ีสามารถ
ให้บริการคนในชุมชนเองและคนในชุมชนใกล้เคียงได้ 
แสดงให้เห็นว่านักวิจัยชุมชนสามารถหาแนวทางในการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ด้วยชุมชนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการ
พัฒนาทักษะการวิจัยให้ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมน้ี สามารถน าไปเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาชุมชนได้ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ควรเพิ่มช่องทางในการ
พัฒนาคนในชุมชน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนคนใน
ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้ังแต่การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ปรับปรุงแก้ไข และร่วมรับผลประโยชน์ โดยให้ชุมชน
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคี 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองและ
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป       
 
อภิปรายผล 

การพัฒนาทักษะการวิ จั ย ให้ ชุมชน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีด้วยกัน 
3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การเตรียมนักวิจัยชุมชน โดยเริ่ม
จากการค้นหาทุนทางสังคมท่ีจะเป็นต้นทุนท่ีส าคัญใน
การน าใช้ของชุมชนเพื่อให้เกิดศักยภาพในการพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ถ้าชุมชนได้มีการ
ค้นหาและวิเคราะห์ทุนทางสังคมของชุมชนเองจะท าให้
เกิดการน าใช้ทุนทางสังคมได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพึ่งพาตนเอง และมีการพึ่งพิง
จากภายนอกเท่าท่ีจ าเป็น (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, 
2556)  ผลการด าเนินงานโครงการวิจัยในระยะท่ี 1 
พบว่าชุมชนได้มีการเรียนรู้ทักษะการวิจัยเบื้องต้นท่ีจะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตท้ังในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน เพราะคนในชุมชนสามารถท่ี
จะค้นหาทุนทางสังคมของชุมชนตนเองได้ รู้ว่าชุมชน
ของตนมีใครบ้างท่ีเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความรู้  มี
หน่วยงานใดบ้างท่ีให้การสนับสนุนชุมชนท้ังในด้าน
งบประมาณ ก าลังคน สถานท่ี รวมท้ังมีสถานท่ีใดบ้างที่
เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะช่วยให้มีการน าใช้ทุนทาง
สังคมท่ีมีอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 51
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แนวทางในการแก้ปัญหาในชุมชนหรือการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบ และท่ีส าคัญ
กระบวนการวิจัยชุมชนจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มของคน
ในชุมชนท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ ซึ่ งจะเป็นพลังส าคัญในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  

ระยะท่ี 2 การด าเนินโครงการวิจัยโดยนักวิจัย
ชุมชน ซึ่งโครงการวิจัยท้ัง 4 โครงการ เกิดจากความ
ต้องการและปัญหาของชุมชน และการตัดสินใจของคน
ในชุมชนเอง ท าให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยของชุมชนตนเอง จะท าให้ได้
โครงการวิจัยท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน และจะ
ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง  งานวิจัยเพื่อ
ท้อง ถ่ินจึ ง เป็นงานวิจั ย ท่ี เ น้นการมีส่ วนร่ วมเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินมากท่ีสุด (ชัชรี 
นฤทุม, 2551) ผลของโครงการวิจัยท้ัง 4 โครงการ 
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ในระดับหน่ึง และมีการน าใช้ทุนทางสังคม 
ท่ีส าคัญนักวิจัยชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองใน
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ได้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการสร้างตัวตน
ของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน เป็นการวิจัยท่ีแท้จริง 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังบุคคลภายนอกและบุคคล
ภายใน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน
และท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเกิด
ความเข้มแข็งในท่ีสุด (ภาวิดา เจริญจินดารัตน์ และดวง
กมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์, 2561) 

ระยะท่ี 3 การทบทวนทักษะการวิจัยและการ
ด าเนินโครงการวิจัยต่อยอด ได้มีการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อยอดจากโครงการในระยะท่ี 2 เพื่อเป็น
กระบวนการส าคัญในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
ทักษะการวิจัยของนักวิจัยชุมชน แต่ท่ีส าคัญคือเกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีหลักการ คนในชุมชนได้มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้มีโอกาสใน
การน าใช้ทุนทางสังคมท่ีตนเองมีอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง ท า
ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของชุมชน ได้มีโอกาส
สร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดความสามัคคี ซึ่งจะน าไปสู่การ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  
ซึ่งการวิจัยชุมชนหรือการวิจัยท้องถ่ิน จะเป็นการวิจัย
เพื่อพึ่งตนเอง เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง เข้าใจคนอื่น 
และช่วยเหลือคนอื่น (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2558)   

การพัฒนาทักษะการวิ จั ย ให้ ชุมชน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งน้ี 
เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน โดยเฉพาะ “คน” ท่ี
เป็นทุนทางสังคม ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการ
เรียนรู้กระบวนการวิจัย ต้ังแต่การต้ังโจทย์ปัญหาวิจัย
ของชุมชน การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการสรุปและ
เขียนรายงานวิจัย ท าให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการความต้องการและการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วย
ตัวเองอย่างแท้จริง ท าให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน มีการ
รวมกลุ่ม “กลุ่มนักวิจัยชุมชน” เกิดองค์กรชุมชนท่ีมี
ศักยภาพและมีพลังในการขับเคลื่อนองค์ประกอบ
ภายในชุมชน มีการน าใช้ทุนทางสังคมของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน   
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีให้การ
ส นับส นุนงบประมาณ ภาย ใ ต้ โครงการสระบุ รี 
ชุมชนเข้มแข็ง และ  CU Community Engagement
นายแพทย์นพพร  พง ศ์ปลื้ ม ปิ ติ ชัย  (นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี) ท่ีช่วยสนับสนุนการด าเนิน
โครงการวิจัยในพื้นท่ี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมท้ังให้
แนวคิด แนวทาง และก าลังใจในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน และบุคคลท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการท้ังนักวิจัย
ชุมชนและประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างของชุมชน  
ต.ตาลเด่ียว ต.ห้วยแห้ง และ ต.ช าผักแพว ท่ีได้สละเวลา
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง 
 
บรรณานุกรม 
ขนิษฐา นันทบุตร พีรพงษ์ บุญสวัสด์ิกุลชัย จารุณี  

สรกฤช รัชตวรรณ ศรีตระกูล อาริยา สอนบุญ 
นิศาชล บุปผา และอุไร จเรประพาฬ. 2556.  
คู่มือการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน ด้วยการ
วิ จัย เชิ งชาติพันธุ์ ว รรณาแบบเร่ งด่วน .  
ส า นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม



แนวทางในการแก้ปัญหาในชุมชนหรือการตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบ และท่ีส าคัญ
กระบวนการวิจัยชุมชนจะท าให้เกิดการรวมกลุ่มของคน
ในชุมชนท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันรับผลประโยชน์ ซึ่ งจะเป็นพลังส าคัญในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  

ระยะท่ี 2 การด าเนินโครงการวิจัยโดยนักวิจัย
ชุมชน ซึ่งโครงการวิจัยท้ัง 4 โครงการ เกิดจากความ
ต้องการและปัญหาของชุมชน และการตัดสินใจของคน
ในชุมชนเอง ท าให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโจทย์ปัญหาวิจัยของชุมชนตนเอง จะท าให้ได้
โครงการวิจัยท่ีตรงกับความต้องการของชุมชน และจะ
ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง  งานวิจัยเพื่อ
ท้อง ถ่ินจึ ง เป็นงานวิจั ย ท่ี เ น้นการมีส่ วนร่ วมเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินมากท่ีสุด (ชัชรี 
นฤทุม, 2551) ผลของโครงการวิจัยท้ัง 4 โครงการ 
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้ในระดับหน่ึง และมีการน าใช้ทุนทางสังคม 
ท่ีส าคัญนักวิจัยชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองใน
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ได้มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการสร้างตัวตน
ของคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน เป็นการวิจัยท่ีแท้จริง 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันท้ังบุคคลภายนอกและบุคคล
ภายใน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน
และท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเกิด
ความเข้มแข็งในท่ีสุด (ภาวิดา เจริญจินดารัตน์ และดวง
กมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์, 2561) 

ระยะท่ี 3 การทบทวนทักษะการวิจัยและการ
ด าเนินโครงการวิจัยต่อยอด ได้มีการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อยอดจากโครงการในระยะท่ี 2 เพื่อเป็น
กระบวนการส าคัญในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
ทักษะการวิจัยของนักวิจัยชุมชน แต่ท่ีส าคัญคือเกิด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีหลักการ คนในชุมชนได้มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้มีโอกาสใน
การน าใช้ทุนทางสังคมท่ีตนเองมีอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง ท า
ให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของชุมชน ได้มีโอกาส
สร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดความสามัคคี ซึ่งจะน าไปสู่การ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  
ซึ่งการวิจัยชุมชนหรือการวิจัยท้องถ่ิน จะเป็นการวิจัย
เพื่อพึ่งตนเอง เข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง เข้าใจคนอื่น 
และช่วยเหลือคนอื่น (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2558)   

การพัฒนาทักษะการวิ จั ย ให้ ชุมชน ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งน้ี 
เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชน โดยเฉพาะ “คน” ท่ี
เป็นทุนทางสังคม ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการ
เรียนรู้กระบวนการวิจัย ต้ังแต่การต้ังโจทย์ปัญหาวิจัย
ของชุมชน การด าเนินการวิจัย ตลอดจนการสรุปและ
เขียนรายงานวิจัย ท าให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการความต้องการและการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วย
ตัวเองอย่างแท้จริง ท าให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน มีการ
รวมกลุ่ม “กลุ่มนักวิจัยชุมชน” เกิดองค์กรชุมชนท่ีมี
ศักยภาพและมีพลังในการขับเคลื่อนองค์ประกอบ
ภายในชุมชน มีการน าใช้ทุนทางสังคมของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
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บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพของผู้น าสตรี และ
เพื่อจัดต้ังและด าเนินงานกลุ่มอาชีพผู้น าสตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 30 คน 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสรุปอุปนัย
และสถิติเชิงพรรณนา   
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ระยะก่อนปฏิบัติการ ผลการส ารวจความคิดเห็น พบว่ามีความต้องการได้รับการ
ส่งเสริมให้จัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน และช่วยเหลือในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยความ
ต้องการได้รับการส่งเสริม 2 ล าดับแรก ได้แก่ การผลิตน้ าอบไทย การผลิตบุหงาร าไป ซึ่งต้องการให้มีการอบรมความรู้
ในการผลิตด้วย 2) ระยะปฏิบัติการ ด าเนินการประชุมระดมสมองร่วมกัน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกท่ี
สนใจ โดยมีคณะนักวิจัยและวิทยากรช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ จนสามารถน าไปด าเนินการได้เอง และร่วมจัดท า 
ตราสัญลักษณ์ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการด าเนินงานเชิงธุรกิจและการจัดจ าหน่ายของกลุ่ม 3) ระยะ
ติดตามและประเมินผล พบว่า การผลิตและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดการ
ผลิตอย่างต่อเน่ือง สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน เกิดการเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการ
ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการกลุ่มได้เอง 
 
ค าส าคัญ  การพัฒนาอาชีพ, ผู้น าสตรี 
 
Abstract 

This research was a participatory action research. The purposes of this research was to study 
the needs in career development of women’s leaders and to establish a concrete action plan for 
women’s leaders in Santisuk Village, Nam Reum Subdistrict, Muangtak District, Tak Province. The 
sample space were 30 women’s leaders in Santisuk Village, Nam Reum Subdistrict, Muangtak District, 
Tak Province. Data collection methods were questionnaire, in-depth interview, focus group and 
brainstorm. The data was analysed by inductive reasoning and descriptive statistics. 
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Research conclusion can be demonstrated into 3 phases including;Phase 1: the pre-practice 
phase, the survey result found the needs in career promoting and establishment of occupational 
group for women’s leaders and housewives. As well as group managerial assistance, the two most 
needed assistance were the promotion of Thai scented water and the production of Bunga and 
Rampai (Thai dried fragrant substance). This also required training course on production. Phase 2: 
the trial phase, a collaborative brainstorm as well as laboratory training were undertaken under 
supervision of researchers and trainers. Consequently, women’s leaders, housewives and those 
interested members were able to process on their own. They also collaborated with each other on 
the design of brand, logo, package and planning for business management and sale accordingly. 
Phase 3: monitoring and evaluation phase, the success in production and sale led to steady need 
of production. Apart from satisfactory in performance, the sample space were manage to learn how 
to conduct business on their own including production, marketing, finance, accounting and 
management. 
 
Keywords   Career development, Women's leadership 
 
บทน ำ 

อาชีพถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ในสังคม เพราะคุณภาพชีวิตของคนจะดี
หรือไม่ดีจะข้ึนอยู่กับอาชีพท่ียึดถือปฏิบัติในแต่ละวัน แต่
ละเดือน แต่ละปี คนในชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
จะต้องมีกิจกรรมหรือมีอาชีพท่ีกระท าในแต่ละวัน ชุมชน
จึงจะเกิดความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดท้ังไม่เกิดปัญหา
สังคมในด้านอื่นๆ ดังท่ี Thebhattee (2008) กล่าวว่าผู้
ท่ีมีการวางพื้นฐานการประกอบอาชีพท่ีดีเท่ากับเป็น
เครื่องช้ีว่า เป็นผู้ประสบความส าเร็จในชีวิตด้านการ
ประกอบอาชีพท่ีควรแก่การได้รับการยกย่องจากสังคม 

ชุมชนบ้านสันติสุข หมู่ท่ี 8 ต าบลน้ ารึม อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก อยู่ห่างจาก อ าเภอเมืองตากประมาณ 
6 กิโลเมตร มีประชากรท้ังหมด จ านวน 1,008 คน  
มีครัวเรือน 833 ครัวเรือน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน  
491 คน เพศหญิ ง  จ านวน 517 คน ( ข้อมูล เ ดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561) (องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารึม, 
2562) ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนออกไปรับจ้างท่ัวไป อาชีพ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นอกจากการท าเกษตรกรรมและรับจ้างท่ัวไป ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (Board 
Phon Sai Village, 2016)  

ในขณะเดียวกันจากการส ารวจชุมชนเบื้องต้น
ได้ทราบข้อมูลว่า บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 8 ยังไม่มีหน่วยงาน
เข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน ชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพตามฤดูกาล
และรับจ้างท่ัวไปเท่าน้ัน จึงมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายเกิดข้ึน บางครอบครัวจึงมีการกู้เงินนอกระบบ
มาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  นอกจากน้ันยังพบว่า  
กลุ่มสตรีในหมู่บ้านยังมีลักษณะว่างงานหรือเป็นแม่บ้าน
เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันจึงเป็นความต้องการของชุมชนใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมส าหรับ
เป็นแหล่งรายได้เสริมในครัวเรือน 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ซึ่งเป็น
ท่ีมาของการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ
ชุมชน เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้น าสตรีและยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและสร้างรายได้เพิ่มและ
ยกระดับคุณภาพชีวติของกลุ่มผู้น าสตรีต่อไป
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ชุมชนบ้านสันติสุข หมู่ท่ี 8 ต าบลน้ ารึม อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก อยู่ห่างจาก อ าเภอเมืองตากประมาณ 
6 กิโลเมตร มีประชากรท้ังหมด จ านวน 1,008 คน  
มีครัวเรือน 833 ครัวเรือน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน  
491 คน เพศหญิ ง  จ านวน 517 คน ( ข้อมูล เ ดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561) (องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารึม, 
2562) ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนออกไปรับจ้างท่ัวไป อาชีพ
ดังกล่าวจะเป็นไปตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นอกจากการท าเกษตรกรรมและรับจ้างท่ัวไป ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (Board 
Phon Sai Village, 2016)  

ในขณะเดียวกันจากการส ารวจชุมชนเบื้องต้น
ได้ทราบข้อมูลว่า บ้านสันติสุข หมู่ท่ี 8 ยังไม่มีหน่วยงาน
เข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้กับชาวบ้าน
ในชุมชน ชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพตามฤดูกาล
และรับจ้างท่ัวไปเท่าน้ัน จึงมีปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายเกิดข้ึน บางครอบครัวจึงมีการกู้เงินนอกระบบ
มาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  นอกจากน้ันยังพบว่า  
กลุ่มสตรีในหมู่บ้านยังมีลักษณะว่างงานหรือเป็นแม่บ้าน
เป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันจึงเป็นความต้องการของชุมชนใน
การพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมส าหรับ
เป็นแหล่งรายได้เสริมในครัวเรือน 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ซึ่งเป็น
ท่ีมาของการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ
ชุมชน เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้น าสตรีและยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและสร้างรายได้เพิ่มและ
ยกระดับคุณภาพชีวติของกลุ่มผู้น าสตรีต่อไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แนวทางการพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้น าสตรี ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วิธีการด าเนินงาน    

วิธีการด า เนินการศึกษาวิจัยในครั้ ง น้ีมี  3 
ข้ันตอน ดังน้ี 1) ระยะก่อนปฏิบัติการ การวิเคราะห์
ศักยภาพและสร้างการส่วนร่วม โดยการประสานงานกับ 
ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้น าสตรีในชุมชน เพื่อประชุมท า
ความเข้าใจและสื่อสารเบื้องต้น เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาอาชีพ โดยการเตรียมคนและ
เครือข่ายความร่ วมมือให้ เกิดความพร้อ มในการ
ด าเนินการวิจัย การประสานงานท่ีดีในกระบวนการและ
การด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้
เกิดความรู้และความเข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าท่ีของ
แต่ละฝ่าย โดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) (ตรงกมล สนามเขตและคณะ,  2561) และ
น ามาจัดท าเอกสารสรุปแผนการด าเนินงานวิจัย เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ใน
ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม จังหวัดตาก จ านวน 10 
คน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 2) ระยะปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส าหรับข้อมูล
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้น าสตรีและกลุ่ม
แม่บ้านท่ีแสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาอาชีพ 

จ านวน 30 คน โดยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (On Job Training) (วิโรจน์ ลักษณาดิสร, 
2550) กลุ่มอาชีพผลิตน้ าอบไทย และบุหงาร าไป และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ด าเนินการประชุมสรุปบทเรียนหลังการด าเนินกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ  3) ระยะประเมินผลการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ
กลุ่มเป้าหมายการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และการคืน
ข้อมูลเพื่อทบทวนผลลัพธ์โดยจัดท ารายงานผลการวิจัย 
และรับฟังความเห็นเพื่อการปรับปรุง  เปลี่ยนวิธีการ
พัฒนาชุมชนแบบมีร่วมกัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาอาชีพ
กลุ่มผู้น าสตรี ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก” มีผลการวิจัยดังน้ี  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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 1) ระยะก่อนปฏิบั ติการ  การวิ เคราะห์
ศักยภาพและสร้างการส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพของผู้น า
สตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม(Focus Group)
และน ามาจัดท าเอกสารสรุปแผนการด าเนินงานวิจัย 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ระดับความต้องการได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพมาก
ท่ีสุด ได้แก่ การผลิตน้ าอบไทย การผลิตบุหงาร าไป การ
ท าขนมไทย และการท าเครื่องจักสาน ตามล าดับ และมี
ความต้องการให้มีการอบรมความรู้ การรวมกลุ่มและ
บริหารจัดการกลุ่ม และต้องการการส่งเสริมให้จัดต้ัง
กลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ด้านการ
จัดหาตลาดสนับสนุนผลผลิตของกลุ่ม และการลงทุน
เริ่มต้นโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ท้ังสิ้น และด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ คือ การรวมกลุ่มอาชีพยังขาดความเข้มแข็ง ควร
สนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ีทุกคนสามารถท าได้ง่ายและไม่ใช้
ก าลังมาก อีกท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ในท้องถ่ิน เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพและต่อยอดได้ นอกจากน้ันยังเห็น
ว่าควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนให้มีการ
ฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนในการหาตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อีกด้วย  
 2) ระยะปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลจาการพัฒนาศักยภาพและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย เพื่อก าหนด
และขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพน าร่องได้ข้อสรุป 
คือ การผลิตน้ าอบไทย และการผลิตบุหงาร าไป ซึ่งมีความ
ต้องการมากที่สุด 2 ล าดับแรก โดยสามารถด าเนินการได้
ง่าย ท้ังน้ีมีแหล่งความรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในพื้นท่ี
ใกล้เคียง คืออาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก และภาคีเครือข่าย ซึ่งยินดีเป็นวิทยากรเข้า
มาร่วมส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพได้เรียนรู้และปฏิบัติจนสามารถ
ผลิตได้ รวมท้ังมีส่วนช่วยในการวางแผน เตรียมการผลิต
และจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบช่ือและฉลากตรา
สินค้า ได้ข้อสรุปใช้ ช่ือตราสินค้า “บุปผาสันติสุข”  
โดยร่วมกันเสนอความคิด จนได้รับความเห็นชอบร่วมกัน  

ภาพท่ี 2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ “บุปผาสันติสุข” 

ภาพท่ี 3 กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On Job 
Training) ให้กับผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านชุมชนสันติสุข 

 
 จากแผนการพัฒนากลุ่ มอา ชีพน า ไปสู่
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตน้ าอบไทย และ
บุหงาร าไป ณ ท่ีท าการหมู่บ้านสันติสุข หมู่ 8 ต าบล 
น้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมจ านวน 30 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุระหว่าง 
46-60 ปี มีสถานภาพสมรส (อยู่ร่วมกัน) ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ ปวช. มากท่ีสุด ส่วนใหญมีอาชีพเป็น
แม่บ้าน มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ต่อเดือน (รายได้บุคคล) 
และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของชุมชน ดังตารางท่ี 
1 โดยกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ผลผลิตเป็น
น้ าอบไทยกลิ่นดอกไม้หอม 5 ชนิด (ชมมะนาด กุหลาบ 



 1) ระยะก่อนปฏิบั ติการ  การวิ เคราะห์
ศักยภาพและสร้างการส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพของผู้น า
สตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม(Focus Group)
และน ามาจัดท าเอกสารสรุปแผนการด าเนินงานวิจัย 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ระดับความต้องการได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพมาก
ท่ีสุด ได้แก่ การผลิตน้ าอบไทย การผลิตบุหงาร าไป การ
ท าขนมไทย และการท าเครื่องจักสาน ตามล าดับ และมี
ความต้องการให้มีการอบรมความรู้ การรวมกลุ่มและ
บริหารจัดการกลุ่ม และต้องการการส่งเสริมให้จัดต้ัง
กลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ด้านการ
จัดหาตลาดสนับสนุนผลผลิตของกลุ่ม และการลงทุน
เริ่มต้นโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด
ท้ังสิ้น และด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ คือ การรวมกลุ่มอาชีพยังขาดความเข้มแข็ง ควร
สนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ีทุกคนสามารถท าได้ง่ายและไม่ใช้
ก าลังมาก อีกท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ในท้องถ่ิน เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพและต่อยอดได้ นอกจากน้ันยังเห็น
ว่าควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนให้มีการ
ฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนในการหาตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อีกด้วย  
 2) ระยะปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลจาการพัฒนาศักยภาพและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการวิจัย เพื่อก าหนด
และขับเคลื่อนแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพน าร่องได้ข้อสรุป 
คือ การผลิตน้ าอบไทย และการผลิตบุหงาร าไป ซึ่งมีความ
ต้องการมากที่สุด 2 ล าดับแรก โดยสามารถด าเนินการได้
ง่าย ท้ังน้ีมีแหล่งความรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในพื้นท่ี
ใกล้เคียง คืออาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก และภาคีเครือข่าย ซึ่งยินดีเป็นวิทยากรเข้า
มาร่วมส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพได้เรียนรู้และปฏิบัติจนสามารถ
ผลิตได้ รวมท้ังมีส่วนช่วยในการวางแผน เตรียมการผลิต
และจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบช่ือและฉลากตรา
สินค้า ได้ข้อสรุปใช้ ช่ือตราสินค้า “บุปผาสันติสุข”  
โดยร่วมกันเสนอความคิด จนได้รับความเห็นชอบร่วมกัน  

ภาพท่ี 2 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ “บุปผาสันติสุข” 

ภาพท่ี 3 กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On Job 
Training) ให้กับผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านชุมชนสันติสุข 

 
 จากแผนการพัฒนากลุ่ มอา ชีพน า ไปสู่
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตน้ าอบไทย และ
บุหงาร าไป ณ ท่ีท าการหมู่บ้านสันติสุข หมู่ 8 ต าบล 
น้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมจ านวน 30 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอายุระหว่าง 
46-60 ปี มีสถานภาพสมรส (อยู่ร่วมกัน) ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ ปวช. มากท่ีสุด ส่วนใหญมีอาชีพเป็น
แม่บ้าน มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ต่อเดือน (รายได้บุคคล) 
และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของชุมชน ดังตารางท่ี 
1 โดยกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ผลผลิตเป็น
น้ าอบไทยกลิ่นดอกไม้หอม 5 ชนิด (ชมมะนาด กุหลาบ 

จ าปี มะลิ และกล้วยไม้) และ บุหงาร าไป ดอกไม้และ
สมุนไพร 7 ชนิด (ดอกรัก จ าปี บานไม่รู้โรย ดาวเรือง 
กุหลาบ มะลิ และใบเตย) โดยในการผลิตครั้งแรก
สามารถผลิต น้ าอบไทย  ขนาด  30 cc. ไ ด้จ านวน  
60 ขวด และบุหงาร าไป ขนาดถุงผ้าบรรจุ 4 x 5 น้ิว ได้
จ านวน 100 ถุง ดังภาพท่ี 3 

3) ระยะประเมินผลการติดตามและประเมินผล
โครงการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์และการคืนข้อมูลเพื่อทบทวนผลลัพธ์โดย
จัดท ารายงานผลการวิจัย และรับฟังความเห็นเพื่อการ
ปรับปรุง เปลี่ยนวิธีการพัฒนาชุมชนแบบมีร่วมกัน 
พบว่าสมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้

เป็นธุรกิจของชุมชน โดยระยะแรกเน้นขายให้กับคนใน
ชุมชนโดยวางจ าหน่ายท่ีร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ
ศาลาท่ีท าการชุมชน ตลอดจนพื้นท่ีร้านค้าเครือข่าย
ใกล้เคียง ซึ่งวิเคราะห์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของ
ใช้ท่ีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าวันของทุกบ้าน เน่ืองจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหอมสามารถใช้ได้ทุกโอกาส และ
กลุ่มได้จัดต้ังและบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น าชุมชน 
ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน และนักวิจัย ร่วมด าเนินการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพสตรีเป็นการภายในก่อน โดยมีผู้แทนของ
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ร่วมวางแผนและด าเนินงาน 
ด้านการจัดหาทุน การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี 
ข้อบังคับของกลุ่ม และแผนปฏิบัติงานเชิงธุรกิจ

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=30)    

ลักษณะทางประชากร ร้อยละ (จ านวน) ลักษณะทางประชากร ร้อยละ (จ านวน) 
      

เพศ   การเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านของ
ชุมชน 

  

  ชาย 10.0 (3)   เป็นสมาชิก 90.0 (27) 
  หญิง 90.0 (27)   ไม่เป็นสมาชิก 10.0 (3) 
อายุ   รายได้ (บุคคล)   
  30 ปี และต่ ากว่า 3.3 (1)   ต่ ากว่า 5,000 บาท 66.7 (20) 
  31-45 ปี 6.7 (2)   5,001-10,000 บาท 20.0 (6) 
  46-60 ปี 73.3 (22)   10,001-15,000 บาท 10.0 (3) 
  สูงกว่า 60 ปี ข้ึนไป 16.7 (5)   15,001 ข้ึนไป 3.3 (1) 
สถานภาพสมรส   อาชีพ   
  โสด 10.0 (3)   แม่บ้าน/ไม่มีงานท า 50.0 (15) 
  สมรส (อยู่ร่วมกัน) 60.0 (18)   ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ 3.3 (1) 
  หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 23.3 (7)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างเอกชน 10.0 (3) 
  หม้าย 6.7 (2)   ข้าราชการบ านาญ/เกษียณ 16.7 (5) 
การศึกษา     อาชีพอิสระ/ค้าขาย/รับจ้าง 20.0 (6) 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 และต่ ากว่า 13.3 (4) รายได้ (บุคคล)   
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 10.0 (3)   ต่ ากว่า 5,000 บาท 66.7 (20) 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. 46.7 (14)   5,001-10,000 บาท 20.0 (6) 
  ปวส. และ อนุปริญญา 20.0 (6)   
  ปริญญาตรี 6.7 (2) 
  สูงกว่าปริญญาตรี 3.3 (1) 

      

  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงาน แบ่งเป็น
ด้านรูปธรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ าอบไทย และบุหงาร าไป 
ส่วนด้านนามธรรม ได้แก่ องค์ความรู้ที่ใช้ด าเนินการและ
พัฒนากลุ่มอาชีพเชิงธุรกิจของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้น  
 2) ผลการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพใน 
เชิงธุรกิจ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการชุมชนทราบ
ในการประชุมประจ าเดือนของชุมชนและสามารถไปเข้า
ร่วมต่อยอดร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก 
 3) ผลการจ าหน่ายระยะแรก สามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณเพิ่มข้ึนเทียบกับก่อนท า
การวิจัย สามารถจ าหน่ายได้ในปริมาณเฉลี่ยเกิน 75% 
ต่อครั้ ง ท่ีผลิตหรือประมาณ 45 ขวดต่อครั้ ง ท่ีผลิต 
เน่ืองจากได้วางจ าหน่ายในร้านค้ากลางของชุมชน และ
น ามาจ าหน่ายเพิ่มเติมในวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ หรือวันท่ีมี
การจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ  ของชุมชน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับท่ีดีจากคนในชุมชน รวมถึงลูกค้าท่ัวไป  
 4) ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงภาย
หลังจากการฝึกอบรมผลิตน้ าอบไทยและบุหงาร าไปครั้ง
แรก พบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถด าเนินการผลิตร่วมกัน
ได้เองโดยไม่ต้องใช้วิทยากรในการสอน เน่ืองจากมีการ
จดบันทึกข้ันตอนการผลิต ส่วนผสมไว้อย่างละเอียด  
ท าให้สามารถด าเนินการผลิตได้เอง และมีการรวมกลุ่ม
กันผลิตเพิ่มตามช่วงเวลาท่ีผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้
ใกล้หมด  สามารถพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
  
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 

1) เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพของผู้น าสตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน  ารึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

จากข้อมูลท่ัวไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี 
อาชีพแม่บ้าน รับจ้างท่ัวไป หรือเกษตรกรรม และมี
รายได้เฉลี่ยค่อนข้างน้อย จึงท าให้ผู้น าสตรีและกลุ่ม
แม่บ้านมีความต้องการท่ีจะได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ในระดับมากท่ีสุด  เพื่อยกระดับรายได้ของตนเอง
สอดคล้ อ งกับ  Board Phon Sai Village (2016) ซึ่ ง
กล่าวว่าในพื้นท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนออกไปรับจ้าง

ท่ัวไปน้ัน อาชีพดังกล่าวจะเป็นไปตามฤดูกาลเท่าน้ัน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ไม่
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  

ด้านความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
พบว่ามีความต้องการในระดับมากท่ีสุด โดยได้เลือก
กิจกรรมคือ การผลิตน้ าอบไทย การผลิตบุหงาร าไป เป็น 
2 ล าดับแรก และมีความต้องการให้มีการอบรมความรู้ 
การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม และต้องการ
การส่งเสริมให้จัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้น าสตรีและ
กลุ่มแม่บ้าน ด้านการจัดหาตลาดสนับสนุนผลผลิตของ
กลุ่ม และการลงทุนเร่ิมต้นโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อยู่
ในระดับมากท่ีสุดท้ังสิ้น ท้ังน้ีสอดคล้องกับ ผการัตน์ 
พินิจวัฒน์ (2561) ท่ีพบว่า กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้าน
โพนไทร ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีความ
ต้องการในการส่งเสริมอาชีพเสริม และการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ และต้องการให้หาตลาดรองรับ
สินค้าเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับ ดวงพร กิจอาทร 
และคณะ (2560) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลมะ เกลื อ ใหม่  อ า เภอสู ง เ นิน  จั งหวั ด
นครราชสีมา ก็มีความต้องการในปัจจัยส่งเสริมเหล่าน้ี
เช่นเดียวกัน 

2) เพื่อจัดตั งและด าเนินงานกลุ่มอาชีพผู้น า
สตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  

การจัดต้ังและด าเนินงานกลุ่มอาชีพหรือระยะ
ปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่ามีการจัดต้ังและด าเนินงาน
กลุ่มอาชีพผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านข้ึนในเบื้องต้น ซึ่ง
กระบวนการน้ีต้ังอยู่บนฐานการก าหนดและขับเคลื่อน
แผนการพัฒนากลุ่มอาชีพน าร่อง คือ สร้างเวทีการ
เรียนรู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนา
ระบบตลาด พัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา ท าการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
จัดแหล่งเรียนรู้ สร้างหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา 
เศรษฐกิจ ชุมชนออกสู่สั งคมภายนอก (ผ ก า ร ัตน ์  
พินิจวัฒน์, 2561) 

ด้านการด าเนินการ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
จัดเวทีระดมสมองของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ได้น ามา
ก าหนดเป็นแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพน าร่อง ได้ข้อสรุป
กิจกรรมและสินค้าท่ีต้องการ คือ การผลิตน้ าอบไทย 



การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) ด้านผลลัพธ์ของการด าเนินงาน แบ่งเป็น
ด้านรูปธรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ าอบไทย และบุหงาร าไป 
ส่วนด้านนามธรรม ได้แก่ องค์ความรู้ที่ใช้ด าเนินการและ
พัฒนากลุ่มอาชีพเชิงธุรกิจของผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้าน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ภายหลังจากการวิจัยเสร็จสิ้น  
 2) ผลการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพใน 
เชิงธุรกิจ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการชุมชนทราบ
ในการประชุมประจ าเดือนของชุมชนและสามารถไปเข้า
ร่วมต่อยอดร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก 
 3) ผลการจ าหน่ายระยะแรก สามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณเพิ่มข้ึนเทียบกับก่อนท า
การวิจัย สามารถจ าหน่ายได้ในปริมาณเฉลี่ยเกิน 75% 
ต่อครั้ ง ท่ีผลิตหรือประมาณ 45 ขวดต่อครั้ ง ท่ีผลิต 
เน่ืองจากได้วางจ าหน่ายในร้านค้ากลางของชุมชน และ
น ามาจ าหน่ายเพิ่มเติมในวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ หรือวันท่ีมี
การจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ  ของชุมชน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับท่ีดีจากคนในชุมชน รวมถึงลูกค้าท่ัวไป  
 4) ผลการติดตามความเปลี่ยนแปลงภาย
หลังจากการฝึกอบรมผลิตน้ าอบไทยและบุหงาร าไปครั้ง
แรก พบว่า สมาชิกกลุ่มสามารถด าเนินการผลิตร่วมกัน
ได้เองโดยไม่ต้องใช้วิทยากรในการสอน เน่ืองจากมีการ
จดบันทึกข้ันตอนการผลิต ส่วนผสมไว้อย่างละเอียด  
ท าให้สามารถด าเนินการผลิตได้เอง และมีการรวมกลุ่ม
กันผลิตเพิ่มตามช่วงเวลาท่ีผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้
ใกล้หมด  สามารถพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
  
อภิปรายผล 
ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี 

1) เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพของผู้น าสตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน  ารึม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

จากข้อมูลท่ัวไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี 
อาชีพแม่บ้าน รับจ้างท่ัวไป หรือเกษตรกรรม และมี
รายได้เฉลี่ยค่อนข้างน้อย จึงท าให้ผู้น าสตรีและกลุ่ม
แม่บ้านมคีวามต้องการท่ีจะได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ในระดับมากท่ีสุด  เพื่อยกระดับรายได้ของตนเอง
สอดคล้ อ งกับ  Board Phon Sai Village (2016) ซึ่ ง
กล่าวว่าในพื้นท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนออกไปรับจ้าง

ท่ัวไปน้ัน อาชีพดังกล่าวจะเป็นไปตามฤดูกาลเท่าน้ัน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ไม่
เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  

ด้านความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
พบว่ามีความต้องการในระดับมากท่ีสุด โดยได้เลือก
กิจกรรมคือ การผลิตน้ าอบไทย การผลิตบุหงาร าไป เป็น 
2 ล าดับแรก และมีความต้องการให้มีการอบรมความรู้ 
การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม และต้องการ
การส่งเสริมให้จัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริมให้กับผู้น าสตรีและ
กลุ่มแม่บ้าน ด้านการจัดหาตลาดสนับสนุนผลผลิตของ
กลุ่ม และการลงทุนเร่ิมต้นโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อยู่
ในระดับมากท่ีสุดท้ังสิ้น ท้ังน้ีสอดคล้องกับ ผการัตน์ 
พินิจวัฒน์ (2561) ท่ีพบว่า กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้าน
โพนไทร ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีความ
ต้องการในการส่งเสริมอาชีพเสริม และการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ และต้องการให้หาตลาดรองรับ
สินค้าเช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับ ดวงพร กิจอาทร 
และคณะ (2560) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลมะ เกลื อ ใหม่  อ า เภอสู ง เ นิน  จั งหวั ด
นครราชสีมา ก็มีความต้องการในปัจจัยส่งเสริมเหล่าน้ี
เช่นเดียวกัน 

2) เพื่อจัดตั งและด าเนินงานกลุ่มอาชีพผู้น า
สตรีชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน  ารึม อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  

การจัดต้ังและด าเนินงานกลุ่มอาชีพหรือระยะ
ปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่ามีการจัดต้ังและด าเนินงาน
กลุ่มอาชีพผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านข้ึนในเบื้องต้น ซึ่ง
กระบวนการน้ีต้ังอยู่บนฐานการก าหนดและขับเคลื่อน
แผนการพัฒนากลุ่มอาชีพน าร่อง คือ สร้างเวทีการ
เรียนรู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนา
ระบบตลาด พัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ท าการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
จัดแหล่งเรียนรู้ สร้างหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา 
เศรษฐกิจ ชุมชนออกสู่สั งคมภายนอก (ผ ก า ร ัตน ์  
พินิจวัฒน์, 2561) 

ด้านการด าเนินการ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
จัดเวทีระดมสมองของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ได้น ามา
ก าหนดเป็นแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพน าร่อง ได้ข้อสรุป
กิจกรรมและสินค้าท่ีต้องการ คือ การผลิตน้ าอบไทย 

และการผลิตบุหงาร าไป ซึ่งมีเหตุผลประกอบการเลือก
คือ สามารถด าเนินการได้ง่าย วัสดุอุปกรณ์หาง่ายใน
ท้องถ่ิน ต้นทุนการผลิตไม่มาก อีกท้ังมีแหล่งความรู้เป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในพื้นท่ีใกล้เคียง  ซึ่งเป็นไปในแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับ อภิชัย พันธ์เสน และ คณะ (2550) โดย
การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงน้ี เป็นการบริหารจัดการ
บนฐานการลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการท าให้คนมีงานท าและ
มีรายได้มาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวมีขนาดผลิตท่ี
เหมาะสม และการผลิตเพื่อตอบสนองตลอดภายใน
ท้องถ่ินเป็นอันดับแรก 
 ท้ังน้ีการด าเนินงานซึ่งได้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ตลอดจนภาคีเครือข่าย ร่วมส่งเสริมให้
ความรู้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิก
กลุ่มอาชีพได้เรียนรู้และปฏิบั ติจนสามารถผลิตไ ด้  
รวมท้ังมีส่วนช่วยในการวางแผน เตรียมการผลิตและ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบช่ือและฉลากตรา
สินค้า และการด าเนินการด้านการตลาดน้ัน  ถือเป็น
แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ จรัญญา วงษ์พรหม 
และคณะ (2558) ท่ีกล่าวว่าสถาบันการศึกษาควรเข้ามา
มีบทบาทในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ โดยการส่งเสริมน้ัน
ควรเป็นอาชีพภายใต้ความต้องการของกลุ่มและตัวผู้รับ
การส่งเสริมในเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้
ศักยภาพท่ีมีอยู่มาสร้างคุณค่า ความมั่นคง และศักด์ิศรี
ให้กับตนเอง  

ส่ วนด้านการตลาดจากการสรุปผล การ
จ าหน่ายระยะแรก ก็สามารถจ าหน่ายได้ในปริมาณเฉลี่ย
เกิน 75% ต่อครั้งท่ีผลิต เน่ืองจากได้วางจ าหน่ายใน
ร้านค้ากลางของชุมชน ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับท่ีดีจาก
คนในชุมชน รวมถึงการน าผลิตภัณฑ์ไปฝากจ าหน่าย 
หรือออกร้านต่าง ๆ น้ัน ก็ได้รับผลตอบรับท่ีดีจากลูกค้า
ท่ัวไปพอสมควร จึงถือว่าในทางการตลาดประสบ
ความส าเร็จในระดับท่ีน่าพอใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มฯ 
เน้นการตลาดในเชิงธุรกิจชุมชนหรือแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลัก ผการัตน์ พินิจวัฒน์ (2561) กล่าวถึง
ลักษณะของธุรกิจชุมชนน้ัน จะมุ่งเน้นให้เกิดความ
เข้มแข็งกับชุมชน ไม่มุ่งเน้นแต่การสร้างผลก าไร แต่เน้น
การเกิดประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ให้สามารถแข่งขันด้านคุณภาพในการผลิตกับธุรกิจ
เอกชนได้  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้น า
สตรี ชุมชนบ้านสันติสุข ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก” น้ัน มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ ท าให้ผู้ศึกษามีความรู้จริง สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ (วชิรวัชร งามละม่อม, ม.ป.ป.) ท าให้ผู้น าสตรี
และกลุ่มแม่บ้านได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ หลักปฏิบัติ 
การสร้างกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน หรือบุคคล
ต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
ชุมชน ความร่วมมือของท้องถ่ิน และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ช่วยให้ทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจวิถี
ชีวิต การปฏิบัติตน และเข้าใจสภาพแวดล้อมได้เป็น
อย่ า ง ดี  สอดคล้องกับ  สุ เมธ  ตันติ เวชกุล  (2549) 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ท่ีกล่าวว่า ทุกคนต้องรู้จักโลก
ท่ีเราอยู่ ว่ ามีสภาพเป็นอย่าง ไร จึงจะสามารถใ ช้
ประโยชน์และปรับเปลี่ยนชีวิตให้เหมาะสม มั่นคง ยั่งยืน
ได้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับสภาพ
ชีวิตและชุมชน ท าให้ผู้น าสตรีและกลุ่มแม่บ้านเกิดความ
สนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม และเห็นว่าการ
พัฒนาอาชีพน้ีเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ รวมท้ังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเกิดรายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ หัทยา เจียมศักด์ิ (2539) ท่ี
พบว่า การจัดกิจกรรมเรียนรู้ ด้านศิลปะหัตถกรรม
ท้องถ่ินท าให้นักเรียนส่วนมากสนใจ และเห็นคุณค่าของ
ความรู้ ท่ี ไ ด้จากบรรพบุรุษ และสามารถน ามาใช้
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ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินตนด้วย  

ผู้ น าสตรีและกลุ่ มแม่บ้ านมีความสุขและ 
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วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ศิริพร รัตนประดิษฐ์ (2546) ท่ีพบว่า การวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการส ารวจความสนใจของนักศึกษา
เป็นสิ่งส าคัญ การศึกษาประสบการณ์จากสถานท่ีจริงท่ี
ต้องมีการวางแผน การติดต่อประสานงาน ฯลฯ สามารถ
ท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์คือ กิจกรรมมีความน่าสนใจ 
มีความสุข สามารถน าความรู้ ท่ีได้ไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ นอกจากน้ันผู้เรียนยังสามารถน าความรู้
ท่ีได้ไปเผยแพร่ต่อไป ท าให้เกิดความรักความภาคภูมิใจใน
ท้องถ่ินของตนมากข้ึน และเป็นประโยชน์ในเชิงการ
รวบรวมฐานข้อมูลของท้องถ่ิน วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรม ได้วิธีหน่ึงด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้บรรลุ
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เหมาะสมภายใต้ข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด และ
ควรมีการพัฒนาสมาชิก โดยการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 
การส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด เพื่อพัฒนาอาชีพ
เพิ่มเติมและในการผลิตสินค้าและคุณภาพของสินค้า 
แม้ว่ากิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกจะใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่
มากนัก และส่วนใหญ่หาได้ในท้องถ่ิน แต่จะต้องมีการ
ระมัดระวังและควบคุมคุณภาพและปริมาณในการใช้ให้
เหมาะสมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ได้มาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง นอกจากน้ันควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เสมอ เพื่อยกระดับ
เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประจ าชุมชนต่อไป 

2) ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการวิจัย
เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และควรมีการศึกษาวิจัย
เพื่อส่ง เสริมการพัฒนาอาชีพในชุมชนอื่น ๆ หรือ 
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ด้วย 
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ร ะ บ บ .  ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย .  ข อ น แ ก่ น : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ดวงพร กิจอาทร ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล และทวี 
วัชระเกียรติศักด์ิ. 2560. “การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือ
ใหม่  อ า เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” . 
วา รส า ร วิช าก า รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  สมาค ม
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บทคัดยอ่ 

จากการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ท่ีมีรูปแบบทันสมัยกรณีศึกษากลุ่มการพัฒนารูปแบบ  
บรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรีและเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
โดยด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ศึกษาความต้องการต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรด
กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี ตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี ใช้วิธีการศึกษาเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาเร่ืองรูปแบบการศึกษา
แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยของกลุ่มผลผลิตการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่ม  OTOP 
สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาพบว่ามีร้านจ าหน่ายสับปะรดแปรรูปของกลุ่มบ้านบึง อ.บ้านคา ต.บ้านบึง จ.ราชบุรี ท่ี
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปหลากหลายชนิดจากการสอบถามและสนทนากับหัวหน้ากลุ่ม OTOP ผลการวิจัย
พบว่าผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายและท ารายได้มากท่ีสุดก็คือสบู่สับปะรดซ่ึงจะสกัดจากสับปะรดขนาดบรรจุ  100 กรัม 
มีลักษณะเป็นก้อนวงรีสีเหลืองห่อหุ้มด้วยพลาสติกมีกระดาษบอกข้อมูลเป็นลักษณะสีขาวและหมึกท่ีใช้พิมพ์ฉลากน้ัน
มีลักษณะไม่กันน้ าหากเกิดความช้ืนหรือโดนละอองน้ าท าให้ข้อมูลบนฉลากไม่ชัดเจน การบรรจุห่อหุ้มสินค้าซึ่งไม่มี
มาตรฐานเพียงพอและยังขาดความสวยงาม ในด้านการขนส่งสบู่สับปะรดท่ีถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกจะเกิดการกระแทก
ท าให้รูปทรงสบู่เสียหาย จากการสัมภาษณ์ความต้องการและปัญหาผลิตภัณฑ์กับหัวหน้ากลุ่มสตรี OTOP บ้านบึง
ผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรดบ้านบึงเมื่อออกจ าหน่ายในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่
สับปะรดอื่น ๆ ในท้องตลาดแล้วยังไม่สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ขาดความน่าสนใจและไม่
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เป็นท่ีจดจ าของผู้บริโภคอีกท้ังยังไม่สะดวกต่อการน าพาเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของซื้อของฝากจึงเป็นท่ีมาของทีมวิจัยท่ีลง
พื้นท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี จนได้
ผลลัพธ์บรรจุภัณฑ์โดดเด่นแตกต่างและเพิ่มยอดขายของกลุ่มได้เพิ่มข้ึน 10% และเป็นประโยชน์กับชุมชนเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  
 
ค าส าคัญ  การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรด  
 
Abstract 
 From the study of the development of new packaging with modern style, in the case of the 
pineapple soap packaging development group, OTOP women in Ban Bueng, Ratchaburi province, 
and to study the new packaging design guidelines by studying in accordance with the research 
methodology. volume (Quantitative Research) is divided into 2 parts as follows: Part 1: Study of the 
demand for modern packaging design of pineapple soap packaging development group, OTOP group 
Ban Bueng Women, Ratchaburi Province, Part 2: Study of modern packaging design guidelines for the 
pineapple soap packaging development group, OTOP Women Ban Bueng, Ratchaburi province, using 
the method of quantitative research. (Quantitative Research) by using questionnaires Questionnaire 
is a tool for studying the study of the modern packaging design guidelines of the product group, the 
development of the pineapple soap packaging model, the OTOP group Ban Bueng Women, 
Ratchaburi Province, as a participatory action research for group members to participate in problem 
analysis, study the ways to solve problems, found that there are pineapple processing shops of Ban 
Bueng Group, Ban Kat District, Ban Bueng District.  Ratchaburi, which sells a variety of processed 
pineapple products from inquiries and conversations with the OTOP group leaders.  The results of 
the study showed that the products sold and generated income The most common is the pineapple 
soap, which is extracted from pineapples.  The package size is 100 grams.  It has a yellow ellipse, 
encased in plastic, with white informational paper, and the ink used to print the label is not 
waterproof if moisture occurs.  Or get sprayed, causing the information on the label to be unclear. 
Packaging of products that do not have enough standards and lack of beauty In transportation, the 
pineapple soap that is encased in plastic will cause impact, causing the shape of the soap to be 
damaged.  From the interview of product demand and problem with the head of OTOP women 
group, Ban Bueng, Ban Bueng pineapple soap products, when sold at various trade shows, when 
compared to the packaging of other pineapple soap products in the market, still cannot compete 
in the market.  Because the packaging is not attractive and is not recognized by consumers and is 
not easy to take when being a product to buy souvenirs, therefore, is the source of the research 
team that visited the technology transfer area. Develop the packaging style of pineapple soap, OTOP 
Women in Ban Bueng, Ratchaburi province to achieve outstanding packaging results and increase 
sales by 10% and benefit the community The owners of the following products: 
 
Keyword   Pineapple soap packaging 
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บทน า 
 นโยบายของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดราชบุรีจัดท าข้ึนเพื่อให้แต่ละชุมชน น า 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพัฒนาสินค้า เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการเลือกผลิตหรือ
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินให้กลายเป็นสินค้าท่ีมี
คุณภาพมีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ีสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพมี
จุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ีสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถ่ินสามารถจัดจ าหน่ายในตลาดท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการน าภูมิปัญญา
ของชุมชนมาเพิ่มมูลค่ามากยิ่ง ข้ึนเช่น การน าผลไม้
พื้นบ้านท่ีใช้ในท้องถ่ินมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ใช้สอย
ซึ่งในปัจจุบันสังคมได้กลับมาให้ความสนใจในเรื่องการ
รักษาสุขภาพอนามัย จึงหันมาใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผลไม้กันมากข้ึน สบู่สับปะรดก็เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
หน้าสนใจต่อกลุ่มผู้บริโภค คือ การน าสับปะรดมาเป็น
ส่วนผสมในการท าสบู่ ช่วยดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงการ
สะสมของสารเคมีในร่างกายรวมท้ังเป็นการอนุรักษ์และ
น าสับปะรดในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท าให้เห็น
คุณค่าความเป็นไทย ความภูมิใจในวัฒนธรรมและ
กลับมาด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากข้ึน เกษตรกรใน
ชุมชนและกลุ่มผู้น าแต่ละชุมชนในจังหวัดราชบุรีไ ด้
จัดต้ังกลุ่มข้ึนมาเพื่อกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
OTOP ภายในชุมชนของตนเองให้สามารถออกไป
จ าหน่ายสู่ตลาดภายนอกได้ ซึ่งในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ก็
เป็นส่วนท่ีส าคัญมากเช่นกันในการเลือกหรือตัดสินใจซื้อ
ของลูกค้าและผู้บริโภค รวมไปถึงในปัจจุบันรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากในการเก็บรักษาและ
ป้องกันการเสียหาย เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเกิด
ความเสียหายระหว่างการขนส่ง ไปยังร้านค้าต่าง ๆ หรือ
ไปสู่ลูกค้าและผู้บริโภค และนอกจากน้ีบรรจุภัณฑ์ยังถูก
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วิธีด าเนินงาน 
      การวิจัยเรื่องบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ท่ีมีรูปแบบ
ทันสมัยกรณีศึกษาสบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง 
จังหวัดราชบุรีและเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ ด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย
แบบ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
        ตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่
สับปะรด กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี  
1.1 การออกรูปแบบบรรจุภัณฑ์  
1.2 ผลสรุปแนวคิดในการออกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผล
การประเมินความพึงพอใจรูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่
สับปะรด กลุ่มOTOPสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี         

ตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีทันสมัยสบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง 
จั งหวัดราชบุ รี  ในการวิจั ย ในครั้ ง น้ี เป็นการวิจั ย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยสมาชิกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาใน
การวิจัย ซ่ึงการศึกษาการพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์
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วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการวิจัยได้มีการน าเทคนิค 
AIC ( Appreciation- Influence- Control)  ม า ใ ช้ ซึ่ ง
เทคนิค A-I-C คือ กระบวนการประชุมท่ีมีวิธีหรือข้ันตอน
ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เ ข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสาร โดยมี
ข้ันตอนการด าเนินงานอยู่ 3 ข้ันตอนได้แก่  
1) ข้ันการสร้างองค์ความรู้ คือการท าให้เกิดความเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการและศักยภาพ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  
2) ข้ันการสร้างการพัฒนาเป็นการระดมพลังสมอง เพื่อ
แก้ไขปัญหาและแนวทางในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ซึ่ง
ผลงานท่ีได้จากความคิดของผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกคน  
3) ข้ันตอนในการสร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีดีคือการ
วางแผนงานการน าวิธีการท่ีเกิดจากการระดมสมองการ
วางแผนในการปฏิบั ติมาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าเทคนิค AIC มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมีส่วน
ร่วมโดยท าให้กลุ่มฯ เข้าใจในสภาพปัจจุบันทราบ
ข้อจ ากัดศักยภาพของกลุ่มและเข้าใจความต้องการหรือ
ความคาดหวังในอนาคตโดยสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานวิจัยเพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้บริบทของกลุ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยมีกระบวนการท างานดังน้ี 1) ข้ันตอนการสร้าง 
องค์ความรู้เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์ปัญหาผู้วิจัยได้ลง
พื้นท่ีศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพอนาคตท่ีมุ่งหวังโดยผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสร้างข้ึนตามแนว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็นดังน้ี  

1. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่
สับปะรด กลุ่มOTOPสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัย
แบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด
ดังน้ี  
แบบสอบถามกลุ่มสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ตอน ท่ี  2  ส อบถา มคว าม คิด เห็ นแบบประ เมิ น
ประสิทธิภาพรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบปลายเปิด 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรด กลุ่มสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี 
เมื่อได้บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อจัดท าแบบประเมินเพื่อ
วัดระดับความพึงพอใจของกลุ่มสตรีบ้านบึง จังหวัด
ราชบุรี ประเมินโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรด จ านวน 
100 คนผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบ
ประเมิน 1 ชุด คือแบบประเมินความพึงพอใจบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนาแล้ว  
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2 สอบถามรูปแบบด้านบรรจุภัณฑ์ แบบเลือก 
ตอบ  
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ แบบปลายเปิด  
มาตรส่วนประมาณค่าของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ก าหนดค่าคะแนน เป็น 5 ระดับตาม วิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) เป็นเกณฑ์ 

ภาพท่ี 1 การลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

ภาพท่ี 2 แบบบรรจุภัณฑ์ด้ังเดิมของผลิตภัณฑ ์
สบู่สับปะรดกลุ่มสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี 
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ตอบ  
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ แบบปลายเปิด  
มาตรส่วนประมาณค่าของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ก าหนดค่าคะแนน เป็น 5 ระดับตาม วิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) เป็นเกณฑ์ 

ภาพท่ี 1 การลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

ภาพท่ี 2 แบบบรรจุภัณฑ์ด้ังเดิมของผลิตภัณฑ ์
สบู่สับปะรดกลุ่มสตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี 

 

 

 
ภาพท่ี 3 แบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 

 
ภาพท่ี 4 คิวอาร์โค้ดส าหรับเพจ Facebook 

กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง 

 
ภาพท่ี 5 การออกรูปแบบกล่องผลิตภัณฑ์แบบส าเร็จรูป 

 

ภาพท่ี 6 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑส์บู่สับปะรด  
ชนิดเหลว 

ผลการด าเนินงาน 
จากการ ศึกษา ข้อมูลการพัฒนารู ปแบบ 

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรดจังหวัดราชบุ รี โดย
การให้กลุ่มสตรีบ้านบึงเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึงจังหวัดราชบุรีดังน้ี 
มีความเป็นไปได้ในการน าบรรจุภัณฑ์และฉลากมาใช้ใน
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่ สับปะรดสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มในเชิงตลาดจะให้ความรู้สึกถึงความโดดเด่น
ดึงดูดกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงและการสร้างภาพลักษณ์ ท่ีแสดง
เอกลักษณ์ท้องถ่ินกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึงและการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP 
สตรีบ้านบึง ตามภาพท่ี 3 สามารถน ามาเป็นของฝาก
และของท่ีระลึกได้ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่มสตรีบ้านบึง 
จังหวัดราชบุรี  

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของ
ตารางประกอบการบรรยายโดยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  จากผลของการเก็บข้อมูลกลุ่ ม
ตัวอย่างของผู้บริโภคท่ัวไปจ านวน 100 คนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 64.0 
และเป็นเพศชายน้อยท่ีสุดจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ
34.0 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มากท่ีสุด 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และอายุต่ ากว่า 25 
ปี น้อยท่ีสุดจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วน
ใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 28 คนคิดเป็น
ร้อยละ28.0และอาชีพอื่นๆน้อยท่ีสุดจ านวน 3 คนคิด
เป็นร้อยละ 3.0 

ตอนท่ี 2 สอบถามรูปแบบด้านบรรจุภัณฑ์ 
แบบเลือกตอบ  
            ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ แบบปลายเปิด

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตอนท่ี 2 สอบถามรูปแบบด้านบรรจุภัณฑ์ แบบเลือกตอบ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ท่ีผ่านการออกแบบและพัฒนาใหม่ 

รายการ x  SD  ระดบัความพึงพอใจ 

1.บรรจุภัณฑ์ป้องกันการสัมผัสกับกับน้ า ความช้ืนหรืออากาศ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันความช้ืนและ
อากาศได้อย่างเหมาะสม 

4.3 0.3 มาก 

2.บรรจุภัณฑ์ปกป้องผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในซึ่งเกิดจากแรงกระแทก
ภายนอกได้ 
-โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ปิดได้สนิทเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายใน 

3.9 0.3 มาก 

3. บรรจุภัณฑ์รูปแบบเป็นท่ีจดจ าตราสินค้า 3.9 0.3 มาก 

4.บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามสามารถดึงดูดความน่าสนใจเมื่อ
ผู้บริโภคพบเห็น 

4.6 0.3 มากที่สุด 

5.ใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า 3.8 0.3 มาก 

6.บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ตามจ านวนและเหมาะสม 
-บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและสะดวก 

4.3 0.3 มาก 

7.การออกแบบใช้งานง่าย เช่น การเปิดปิดและเก็บรักษาสินค้า 
-สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและเก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

4.6 0.3 มากที่สุด 

8.บรรจุภัณฑ์มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วนเหมาะสม 3.9 0.3 มาก 

รวม 4.18 0.3 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สบู่
สับปะรด กลุ่มสตรีบ้านบึงจังหวัดราชบุรีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากโดยในระดับมากข้อท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุดคือ บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นดึงดูดความ
น่าสนใจและเปิด-ปิดใช้งานง่ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
( x =4.6) รองลงมาคือบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ตามจ านวน
และเหมาะสมและป้องกันการสัมผัสกับกับน้ าความช้ืน
หรืออากาศ ( x =4.3) ต่อมาเป็นท่ีจดจ าตราสินค้าและ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วนเหมาะสมอีกท้ังยังปกป้อง

ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในซึ่งเกิดจากแรงกระแทก ( x =3.9) 
ใช้ภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจ ( x  =3.8) 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรด
กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึงจังหวัดราชบุรีในรูปแบบใหม่ท่ี
มีความสวยงามและทันสมัยมากสะดุดตาสะท้อนอัต
ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากยิ่งข้ึนท าให้สามารถเพิ่มยอด
การจ าหน่ายจากเดิมเพิ่มข้ึน 10% และเพิ่มยอดการซื้อ
ซ้ า 15% ของผู้บริโภคจากความคิดเห็นของชุมชนท่ีมี
ส่วนร่วมพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์จนน าไปสู่



 

 

 
ตอนท่ี 2 สอบถามรูปแบบด้านบรรจุภัณฑ์ แบบเลือกตอบ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ท่ีผ่านการออกแบบและพัฒนาใหม่ 

รายการ x  SD  ระดบัความพึงพอใจ 

1.บรรจุภัณฑ์ป้องกันการสัมผัสกับกับน้ า ความช้ืนหรืออากาศ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันความช้ืนและ
อากาศได้อย่างเหมาะสม 

4.3 0.3 มาก 

2.บรรจภุัณฑ์ปกป้องผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในซึ่งเกิดจากแรงกระแทก
ภายนอกได้ 
-โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ปิดได้สนิทเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายใน 

3.9 0.3 มาก 

3. บรรจุภัณฑ์รูปแบบเป็นท่ีจดจ าตราสินค้า 3.9 0.3 มาก 

4.บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามสามารถดึงดูดความน่าสนใจเมื่อ
ผู้บริโภคพบเห็น 

4.6 0.3 มากที่สุด 

5.ใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า 3.8 0.3 มาก 

6.บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ตามจ านวนและเหมาะสม 
-บรรจุในปริมาณท่ีพอเหมาะใช้งานง่ายและสะดวก 

4.3 0.3 มาก 

7.การออกแบบใช้งานง่าย เช่น การเปิดปิดและเก็บรักษาสินค้า 
-สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและเก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้ 

4.6 0.3 มากที่สุด 

8.บรรจุภัณฑ์มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วนเหมาะสม 3.9 0.3 มาก 

รวม 4.18 0.3 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจด้านรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สบู่
สับปะรด กลุ่มสตรีบ้านบึงจังหวัดราชบุรีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากโดยในระดับมากข้อท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุดคือ บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นดึงดูดความ
น่าสนใจและเปิด-ปิดใช้งานง่ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
( x =4.6) รองลงมาคือบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ตามจ านวน
และเหมาะสมและป้องกันการสัมผัสกับกับน้ าความช้ืน
หรืออากาศ ( x =4.3) ต่อมาเป็นท่ีจดจ าตราสินค้าและ 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วนเหมาะสมอีกท้ังยังปกป้อง

ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายในซึ่งเกิดจากแรงกระแทก ( x =3.9) 
ใช้ภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจ ( x  =3.8) 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรด
กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึงจังหวัดราชบุรีในรูปแบบใหม่ท่ี
มีความสวยงามและทันสมัยมากสะดุดตาสะท้อนอัต
ลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากยิ่งข้ึนท าให้สามารถเพิ่มยอด
การจ าหน่ายจากเดิมเพิ่มข้ึน 10% และเพิ่มยอดการซื้อ
ซ้ า 15% ของผู้บริโภคจากความคิดเห็นของชุมชนท่ีมี
ส่วนร่วมพัฒนา รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จนน าไปสู่

 

 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงกับความต้องการของตลาด
และกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน (เจนจิรา คงมาลัย, 2557) 
 
อภิปรายผล 
           ผลการประเมินแบบสอบถาม กลุ่มOTOPสตรี
บ้านบึง จังหวัดราชบุรี เรื่องในด้านของการบรรจุภัณฑ์ 
โดยกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรดของกลุ่มOTOP สตรีบ้านบึง
จังหวัดราชบุรี เพราะรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็น
กล่องสี่เหลี่ยมมีสีสันท่ีสวยงามน่าดึงดูด ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค บ่งบอกถึงสรรพคุณผลิตภัณฑ์ท่ี
ชัดเจน (อมรรัตน์ สวสัดิทัต, 2555 : 44) 

ชุมชนควรร่วมกันพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่
ตลอดเวลาเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับตัวบรรจุ
ภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีมากยิ่งข้ึนส่งผล
ต่อด้านการเปลี่ยนแปลงชุมชนในด้านการสร้างรายได้
จากภูมิปัญญาชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มชุมชนเพื่อ
ความย่ังยืนในชุมชนและการพัฒนาและบรรจุภัณฑ์ท่ี
โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์และการสร้างความแตกต่าง
ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นและสามารถสร้าง

ยอดขายจากช่องเดิมและเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายจาก
ออฟไลน์เป็นออนไลน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยควรมีการศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์
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บทคัดย่อ 
แต่เดิมหมู่บ้านใหม่นาแขม อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มีกระบวนการปลูกผักเพื่อผลิตส าหรับบริโภคและ

จ าหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งต่อมาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงระบบ
การผลิตผักให้แก่กับชาวบ้าน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาด้านการปลูก
ผักปลอดสารพิษและพัฒนาเรื่องการแปรรูปผักและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 
โดยใช้วิธีกระบวนการถ่ายทอดงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และ กระบวนการ
สร้างเวทีเพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้มีการผลิตผัก 3 ระบบคือ การปลูกผักปลอดสารพิษใน
แปลง การผลิตผักเชียงดา และการผลิตผักแบบไร้ดิน ซึ่งผลการด าเนินงาน เป็นระยะเวลาพบว่า 3 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชนในด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ ได้แก่ ชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งในการผลิตผัก
มาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร  ผักท่ีปลูกได้มาตรฐานการผลิตแบบ GAP ได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร Q และได้รับรองมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อย. ผลของการศึกษายังพบว่ามี
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการสร้างภาคีเครือข่ายการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน ซึ่งมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งข้ึน 

ค าส าคญั : หมู่บ้านใหม่นาแขม การปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
Abstract 
  In the past, traditional vegetable growing at Baan Mai Nakham Village, Mae Mo District, 
Lampang Province was to produce l for self consumption and earned for the family incomes. Later 
on, Agricultural Technology Research Institute has developed the project for improving the 
vegetable production system under the project of improving the quality of life in order to develop 
safety vegetable cultivation and development of vegetable processing and products for a period 
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of 3 years during 2016-2018. The method of study including using the transfer process of research, 
participatory action research, mutual knowledge management and the process of creating a forum 
for mutual learning. For vegetable production were focused 3 systems including planting of safety 
vegetables in the plot, Chiangda (Gymnema inodorum) production and low cost soilless culture. 
The results of the study under the 3 years revealed that safety vegetables of the community was 
better, the prototype development community was stronger to complete cycle of the non-toxic 
standard vegetables production. GAP production standard, quality certification mark, agricultural 
and food products standard Q and certification of product FDA processing standards. Result of the 
study also indicated obviously that there were good integration among the academic and research 
works of the university. It also created the co-operative network closely among many agencies 
both inside and outside the university together with the commune activities in order to receive the 
better quality of life and enhanced the living standard of the villager in the community.    

Keyword: Baan Mai Nakham, Safety vegetable, Improving quality of life project. 

 
บทน า 

หมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ ท่ี 7 ต าบลแม่เมาะ  
เป็นหมู่บ้านท่ีอพยพมาจากการขยายเหมืองแม่เมาะ   
แต่เดิมประกอบด้วยบ้ านนาแขม บ้ านท่าประตุ่น     
บ้านนาปม ซึ่งได้อพยพมาพร้อมกันในปี พ.ศ. 2525 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530  มีการอพยพหมู่บ้านเพิ่มเติมอีก 
3 หมู่บ้านคือ บ้านเมาะหลวง บ้านหางฮุง บ้านเวียง
สวรรค์ มีจ านวนครัวเรือนเพิ่ ม ข้ึนประมาณ  3,500 
ครัวเรือน และมีประชากรเพิ่มข้ึนอีกหมื่นกว่าคน อาศัย
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านและ
เปลี่ยนช่ือเป็น “บ้านใหม่นาแขม” มีพื้นท่ีอยู่อาศัย 
บริเวณหมู่บ้าน 445 ไร่ ท าสวน 20 ไร่ ภูมิประเทศเป็น
ท่ีราบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศัยของประชากรใน
หมู่บ้าน มีพื้นท่ีสาธารณะส าหรับเพาะปลูกพืชผักสวน
ครัวปลอดสารพิษของชุมชน โดยชุมชนด าเนินการ
บริหารจัดการกันเอง มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชน และได้รับ
การคัด เลื อก ให้ เป็ น ศู นย์ เรี ยน รู้ อั น เน่ื อ งมาจาก
พระราชด าริ เน่ืองจากได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใช้ในชีวิตประจ าวันจนประสบผลส าเร็จเป็น
รูปธรรม ส่วนสภาพภูมิอากาศของชุมชนมีลักษณะ ร้อน
ถึงร้อนมากในฤดูร้อน มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน 
ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ อาทิ พืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มท าแหนม การท าข้าวเกรียบ
จากผักปลอดสารพิษ การท าการเกษตรอินทรีย์ในศูนย์
เรียนรู ้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การเพาะเห็ดนางฟ้า 

การเลี้ยงปลาในบ่อดิน อาทิ ปลาดุก ปลาทับทิม การท า
ปุ๋ยน้ าชีวภาพ การปลูกผักไรดิ้น เป็นต้น 

จากการท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ      
แม่ เม าะ เทศบาลต าบลแม่ เมาะ และผู้ น า ชุมชน         
ได้ด าเนินการร่วมกันท าการวิเคราะห์ศักยภาพของ
หมู่บ้านใหม่นาแขมด้วยวิธี SWOT (ภาพท่ี 1) 

จึงเป็นท่ีมาของการร่วมกันจัดท าแผนชุมชน/
แนวทางการแก้ไข โดยได้บรรจุไว้ในแผนการพัฒนา
ชุมชน เพื่อใช้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาหมู่บ้าน โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน  

1) ส่งเสริมให้คนในชุมชน มีการออมทรัพย์ ใน
ครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การออมเงินวันละบาท 
กลุ่มธนาคารรักษ์แม่เมาะ กองทุนสัจจะบ้านใหม่นาแขม 
กองทุนออมเงินขยะรีไซเคิล เป็นต้น 

2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน จัดให้มีการ
ส่งเสริมความรู้ ด้านอาชีพ 

3) จัดให้มีร้านค้าชุมชนและตลาด 
4) การพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน , การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
5) การสนับสนุนให้หน่วยงานในพื้นท่ีช่วยเหลือ

ทุนการศึกษาเด็กทุกคน 
6) สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเรียนดี และเด็กท่ีเรียน

ระดับสูง 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านบ้านใหม่นาแขมโดยวิธี SWOT ANALYSIS 

 
ภาพท่ี 2  ผลการด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขปัญหาในพัฒนาของชุมชนหมู่บ้านบ้านใหม่นาแขม 

 
7) สนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล พร้อมท้ัง

เรียนฟรี ชุดนักเรียนฟรี ชุดกีฬาฟรี 
8) ส่งเสริมสุขภาพ  6 อ (อาหาร, อารมณ์ , ออก 

ก าลังกาย, อโรคยา, อบายมุข (ลด ละ เลิก), อนามัย 
สิ่งแวดล้อม) 

9) ดูแลสิ่งแวดล้อม, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

10) สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ราษฎรยึดหลักทาง
ศาสนา และกฎเกณฑ์ในหมู่คณะ 
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ความเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เห็นแก่ตัวยึดถือ
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 การด า เนินการท่ีจะสามารถท าให้ ชุมชน
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ส่วนร่วมในการจัดท า  เสนอแนะ และคิดหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกันมิให้เกิดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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และต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่าย     
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

1. คณะท างานได้เข้าร่วมประชุมกับชุมชนและ
กลุ่มการปลูกผักปลอดสารพิษ หรือ ผักอินทรีย์ของ
หมู่บ้านบ้านใหม่นาแขม เพื่อสอบถามถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา และท าการทวนสอบประเด็น
โจทย์ความต้องการของชุมชนในหมู่บ้านบ้านใหม่      
นาแขม ซึ่งพบว่า มีประเด็นปัญหา ดังน้ี 
     1) อายุของสมาชิกมีอายุเพิ่มมากข้ึน  
     2) ขาดแรงงาน เน่ืองจากเดิมใช้แรงงานในครวัเรือน 
ได้แก่ บุตรหลาน แต่คนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไปเรียน หรือ
ท างานนอกพื้นท่ี 
     3) ค่าแรงงานแพง เมื่อต้องใช้แรงงานนอกครัวเรือน 
     4) คุณ ภาพ ของผลผลิ ต ท่ีลดลงจากการขาด 
องค์ความรู้ท่ีทันสมัย หรือเทคโนโลยี นอกจากน้ี การ
ปลูกซ้ าในพื้นท่ีเดิมเป็นเวลานาน 

2. คณะท างานลงพื้นท่ี ค้นหาหมู่บ้านชุมชน
เป้าหมาย ภายใต้ประเด็นความต้องการของชุมชนท่ี
ต้องการจะปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้ในการบริโภค
และจ าหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
เป็นประเด็นหลัก ในการค้นหาพบว่าพื้นท่ีหมู่บ้าน 
บ้ านใหม่นาแขม  หมู่ ท่ี  7  ต .แม่ เม าะ อ .แม่ เมาะ  
จ.ล าปาง มีประเด็นของปัญหาหลักและมีความต้องการ
แก้ไขท่ีจะแก้ไขและพร้อมด าเนินการอย่างแท้จริง 

3. ก าหนดเป้าหมายหลัก และเป้าหมายรอง 
และวางแผนวิธีการด าเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐาน
การสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
เป้าหมายหลัก  

 ได้ชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งในการผลิตผัก
มาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร 
เป้าหมายรอง 

1) ได้ชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งในการผลิตผัก
มาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร 

2) ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน อย่างต่ าร้อยละ 10 จาก
รายได้เดิม 

4. ด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการ 
โดยใช้เครื่องมือ 6 ประการ และความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ดังน้ี 
     1) การวิจั ยทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ธีรวัลย์  
ช า ญ ฤ ท ธิ เส น  แ ล ะ ปั ท ม า  ไท ย อู่ , 2552. , ชิ ติ  
ศรีตนทิพย์ ,2554,2556., ชิติ ศรีตนทิพย์ และคณะ , 
2552,2557,2558,2559) 
     2) การวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: 
Participatory Action Research) (ชัชวาล ทัตศิรัช , 
2550., ชัชรี นฤทุม, 2551)    
     3) การจัดการความรู้ร่วมกัน (KM: Knowledge 
management) (วิจารณ์ พานิช, 2548) 
     4) กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถ่ิน (เครื่องมือต่าง ๆ) 
     5) กระบวนการสร้างเวทีเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (สุภาวดี โพธิยะราช, 2551).   

6) การบูรณาการ การวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน 

ตารางที่ 1 แผนการท างานในการด าเนินโครงการเป็นเวลา 3 ปี  
แผนงาน  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1.วางแผนและประชุมท าความเข้าใจ สร้างความตระหนัก บูรณาการ 
ความรู้และการบริหารจัดการด้านต่างๆ / / / 

2. เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนในมิติต่างๆ    
2.1 การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์    

- รูปแบบการผลิต ชนิดของพืช /   
- การขอ GAP การพัฒนาผลิตภัณฑ์  /  
- มาตรฐาน Q และการท าแพ็คเกจสินค้าของชุมชน   / 

2.2 การปลูกผักเชียงดาและผักพื้นบ้าน    
- การปลูก ขยายพันธุ์ และเพิ่มพื้นท่ีการปลูก /   
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แผนงาน  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
- การแปรรูปผักเชียงดา (ชา แคปซูล )  /  
- มีโรงงาน ของมาตรฐาน อย. สร้างแพ็คเกจเป็นเอกลักษณ์

ของชุมชน โลโก้สินค้า   / 
2.3 การปลูกผักปลอดสารพิษ    

- การจัดการระบบเรียนรู้ /   
- ขอ GAP   /  
- มาตรฐาน Q และการท าแพ็คเกจสินค้าของชุมชน   / 

2.4 การเพิ่มทักษะความรู้ในด้านการผลิต    
- การท าปุ๋ยหมัก /   
- การใช้สารชีวภัณฑ์ /   
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน                                                                     / 
-การตรวจสอบดินและน  า /   

           -บัญชีครัวเรือน /   
3. การสังเคราะห์ สรุปบทเรียน และจัดการองค์ความรู้ ตามความ
ต้องการของชุมชน / / / 
4.การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน / / / 
5. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเวทีคืนข้อมูล / / / 
6.การจัดท ารายงาน / / / 
7.จัดตั งโครงการ “หมู่บ้านนี มีรักษ์ ปลูกผักปลอดภัย”  /   
 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนภาพกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการโดยใช้เครื่องมือ 6 ประการ  
และความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพท่ี 4 แผนภาพการท างานของเครือข่ายหน่วยงานท่ีร่วมโครงการและการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  

ของการท างานท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 
 

  
(ก)                                                                        (ข) 
ภาพท่ี 5 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการขยายพันธุ์ผักเชียงดา 

 

  
(ก)                                                                   (ข) 

ภาพท่ี 6 การจัดท าเวทีรวบรวมองค์ความรู้เร่ือง การปลูกผักเชียงดา การปลูกผักปลอดสารพิษ  
และ การปลูกผักไร้ดิน 

 



 
 

 
 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนภาพการท างานของเครือข่ายหน่วยงานท่ีร่วมโครงการและการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  

ของการท างานท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 
 

  
(ก)                                                                        (ข) 
ภาพท่ี 5 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการขยายพันธุ์ผักเชียงดา 

 

  
(ก)                                                                   (ข) 

ภาพท่ี 6 การจัดท าเวทีรวบรวมองค์ความรู้เร่ือง การปลูกผักเชียงดา การปลูกผักปลอดสารพิษ  
และ การปลูกผักไร้ดิน 

 

 
 

 
 

 

  
(ก)                                                                                    (ข) 
ภาพท่ี 7 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 
 

  
(ข)                                                                                    (ข) 

ภาพท่ี 8 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดิน 
 
  

 

 

(ก)                                           (ข)                                                (ค) 
ภาพท่ี 9 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีได้จากผลการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 79



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 3 No. 2  July - December 201980

 
 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตผัก
ของหมู่บ้านใหม่นาแขมภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีผลท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในมิติด้านต่าง ๆ โดยสามารถจ าแนก
รายละเอียดได้ดังน้ี 
1. ด้านอาชีพ  

ชุมชนบ้านใหม่นาแขมเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
ชาวบ้านมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึนท้ังในด้านปริมาณ
และคุณภาพ มีท้ังระบบการจัดการผลิตท่ีถูกต้องได้
มาตรฐานสามารถจัดการบริหารการผลิตผักปลอด
สารพิษในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการจัดจ าหน่ายได้เอง หลังจากผ่านโครงการ 3 ปี 
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆท้ัง GAP, Q และ อย. 
ดังน้ี 

1) ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GAP ในรูปแบบของ 
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารเคมีบ้านใหม่นาแขม ชนิดพืช 
พืชตระกูลกะหล่ า (กะหล่ าปลี)   

2) ได้รับรองมาตรฐาน GAP GAP ในรูปแบบของ 
กลุ่มกระบวนการปลูกพืชไร้ดิน (คะน้า ผักบุ้งจีน ผัก
สลัด)  

3) ได้รับรองมาตรฐาน GAP รายเด่ียวจ านวน 2 ราย 
ประเภทผักบุ้ง กุยช่าย ผักปลัง และคะน้า  

4) ได้รับรองมาตรฐาน GAP รายเด่ียวจ านวน 2 ราย 
ชนิดกระบวนการปลูกพืชไร้ดิน ประเภทผักสลัด ผักบุ้ง 
ผักคะน้า และค่ึนฉ่าย 

ผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน  
- ชาวบ้านได้เรียนรู้กระบวนการขอรับรองสถานท่ี

ผลิต ผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงการ
คือ  ผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารของชุมชน ท่ี เกี่ ย ว ข้อ งกั บ
กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองจาก
ก ระ ท รว งส าธารณ สุ ข  ได้ แก่  คุ ก กี้ ผั ก เชี ย งด า  
เลขทะเบียน อย. 52-2-02960-6-0004  
2. ด้านรายได้  

การท่ีมีผลผลิตต่าง ๆท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีการรับรองมาตรฐานจากทางราชการท าให้สินค้ามี
ช่องทางจัดจ าหน่ายมากข้ึน ท าให้รายได้มากข้ึน ชุมชน
มีรายได้เพิ่มข้ึน ต้ังแต่ร้อยละ 5 - 36 เพิ่มข้ึนหลังจากได้
ท าโครงการ 

 
 

3. ด้านสาธารณสุข  
การผลิตผักปลอดสารพิษ ท าให้ชาวบ้านไม่ได้

รับอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆท าให้สุขภาพดีข้ึน อีกท้ัง
ผู้บริโภคท่ีได้รับสินค้าไปจากกลุ่มชาวบ้านน้ีก็ได้สินค้าท่ี
ปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐาน  
4. ด้านการมีส่วนร่วม  

การท างานของโครงการยกระดับฯน้ี มีส่วน
ร่วมจากหลายหน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดล าปาง ส า นักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง กรมวิชาการเกษตร เทศบาลต าบลแม่
เมาะ และกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านในภาคีสมาชิกโครงการ
ต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
5. ด้านสิ่งแวดล้อม  

เป็นการลดการใช้สารเคมีท่ีอันตรายกับผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการด าเนินงานโครงการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 
3 ปี ท าไห้ได้ซึ่ง ผลลัพธ์ ของการด าเนินการแก่ชุมชน
ดังน้ี 

1) ได้ชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งในการผลิตผัก
มาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร  

2) ได้มาตรฐานการผลิตแบบ GAP Q และ อย.  
3) ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่คนใน

ชุมชนท่ีเพิ่มข้ึนและยั่งยืน 
4) เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
5) สร้างภาคี เครือ ข่ายการด า เนินงานร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
6) การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้รับรองมาตรฐาน

การปฏิบัติการท่ีดีทางการเกษตรสาหรับพืชอาหาร  
7) ผลิตภัณฑ์ คุกกี้  ได้รับรองสถานท่ีผลิต และ

มาตรฐาน อย. 
 
อภิปรายผล 
 จากการด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตผัก
ของหมู่บ้านใหม่นาแขม ภายใต้แผนการด าเนินงาน  
7 ข้ันตอน ได้แก่บนแนวทางการพัฒนางานบนหลัก
วิชาการท่ีสร้างความต่อเน่ืองในระยะ 3 ปี ก่อเกิดการ
พัฒนาชุมชนบนการมีส่วนร่วม ท าให้ได้ซึ่งชุมชนท่ีมี



 
 

 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตผัก
ของหมู่บ้านใหม่นาแขมภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีผลท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในมิติด้านต่าง ๆ โดยสามารถจ าแนก
รายละเอียดได้ดังน้ี 
1. ด้านอาชีพ  

ชุมชนบ้านใหม่นาแขมเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
ชาวบ้านมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึนท้ังในด้านปริมาณ
และคุณภาพ มีท้ังระบบการจัดการผลิตท่ีถูกต้องได้
มาตรฐานสามารถจัดการบริหารการผลิตผักปลอด
สารพิษในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
และการจัดจ าหน่ายได้เอง หลังจากผ่านโครงการ 3 ปี 
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆท้ัง GAP, Q และ อย. 
ดังน้ี 

1) ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GAP ในรูปแบบของ 
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารเคมีบ้านใหม่นาแขม ชนิดพืช 
พืชตระกูลกะหล่ า (กะหล่ าปลี)   

2) ได้รับรองมาตรฐาน GAP GAP ในรูปแบบของ 
กลุ่มกระบวนการปลูกพืชไร้ดิน (คะน้า ผักบุ้งจีน ผัก
สลัด)  

3) ได้รับรองมาตรฐาน GAP รายเด่ียวจ านวน 2 ราย 
ประเภทผักบุ้ง กุยช่าย ผักปลัง และคะน้า  

4) ได้รับรองมาตรฐาน GAP รายเด่ียวจ านวน 2 ราย 
ชนิดกระบวนการปลูกพืชไร้ดิน ประเภทผักสลัด ผักบุ้ง 
ผักคะน้า และค่ึนฉ่าย 

ผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน  
- ชาวบ้านได้เรียนรู้กระบวนการขอรับรองสถานท่ี

ผลิต ผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงการ
คือ  ผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารของชุมชน ท่ี เกี่ ย ว ข้อ งกั บ
กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองจาก
ก ระ ท รว งส าธารณ สุ ข  ได้ แก่  คุ ก กี้ ผั ก เชี ย งด า  
เลขทะเบียน อย. 52-2-02960-6-0004  
2. ด้านรายได้  

การท่ีมีผลผลิตต่าง ๆท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีการรับรองมาตรฐานจากทางราชการท าให้สินค้ามี
ช่องทางจัดจ าหน่ายมากข้ึน ท าให้รายได้มากข้ึน ชุมชน
มีรายได้เพิ่มข้ึน ต้ังแต่ร้อยละ 5 - 36 เพิ่มข้ึนหลังจากได้
ท าโครงการ 

 
 

3. ด้านสาธารณสุข  
การผลิตผักปลอดสารพิษ ท าให้ชาวบ้านไม่ได้

รับอันตรายจากสารเคมีต่าง ๆท าให้สุขภาพดีข้ึน อีกท้ัง
ผู้บริโภคท่ีได้รับสินค้าไปจากกลุ่มชาวบ้านน้ีก็ได้สินค้าท่ี
ปลอดภัย ได้รับรองมาตรฐาน  
4. ด้านการมีส่วนร่วม  

การท างานของโครงการยกระดับฯน้ี มีส่วน
ร่วมจากหลายหน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดล าปาง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดล าปาง ส า นักงานเกษตร
จังหวัดล าปาง กรมวิชาการเกษตร เทศบาลต าบลแม่
เมาะ และกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านในภาคีสมาชิกโครงการ
ต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
5. ด้านสิ่งแวดล้อม  

เป็นการลดการใช้สารเคมีท่ีอันตรายกับผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการด าเนินงานโครงการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 
3 ปี ท าไห้ได้ซึ่ง ผลลัพธ์ ของการด าเนินการแก่ชุมชน
ดังน้ี 

1) ได้ชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งในการผลิตผัก
มาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร  

2) ได้มาตรฐานการผลิตแบบ GAP Q และ อย.  
3) ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่คนใน

ชุมชนท่ีเพิ่มข้ึนและยั่งยืน 
4) เกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
5) สร้างภาคี เครือ ข่ายการด า เนินงาน ร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
6) การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้รับรองมาตรฐาน

การปฏิบัติการท่ีดีทางการเกษตรสาหรับพืชอาหาร  
7) ผลิตภัณฑ์ คุกกี้  ได้รับรองสถานท่ีผลิต และ

มาตรฐาน อย. 
 
อภิปรายผล 
 จากการด าเนินการพัฒนากระบวนการผลิตผัก
ของหมู่บ้านใหม่นาแขม ภายใต้แผนการด าเนินงาน  
7 ข้ันตอน ได้แก่บนแนวทางการพัฒนางานบนหลัก
วิชาการท่ีสร้างความต่อเน่ืองในระยะ 3 ปี ก่อเกิดการ
พัฒนาชุมชนบนการมีส่วนร่วม ท าให้ได้ซึ่งชุมชนท่ีมี

 
 

 
 

 

ความเข้มแข็ง เป็นชุมชนท่ีสามารถด าเนินการจัดการ
และบริหารการผลิตผักปลอดสารพิษในรูปแบบต่างๆ ท่ี
ได้มาตรฐานข้ึน เช่น ได้รับการรับการรับรองมาตรฐาน 
GAP Q และ อย. รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ท่ีมี
คุณภาพและการจัดจ าหน่ายได้ด้วยตัวชุมชนเอง ก่อเกิด
การสร้างองค์ความรู้และสร้างงาน สร้างรายได้มากถึง
ร้อยละ 5 - 36 ให้แก่คนในชุมชนก่อเกิดความมั่นคง 
ยั่งยืน และความมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในมิติต่างๆ รวมถึง
สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งในการ
ผลิตผักมาตรฐานปลอดสารพิษแบบครบวงจร  ท่ี
สามารถส่งต่อความรู้และแนวปฏิบัติให้กลุ่มชุมชน
ผู้สนใจอื่นๆ ให้สามารถน าไปศึกษาต่อยอดและเพื่อการ
พัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการขยายผลการด าเนินงานให้เกิด
ความส าเร็จ  
1) ความเข้มแข็งของผู้น า ชุมชน ทันต่อเหตุการณ์ 
ตัดสินใจรวดเร็ว สามารถเช่ือมโยงและร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆได้ เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จัก  
2) ความเข้มแข็งของชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมแรง
ร่วมใจกัน พร้อมท่ีก้าวไปกับผู้น าและทีมนักวิชาการของ
มหาวทิยาลัยฯเพื่อเดินให้ถึงเป้าหมายท่ีวางไว้  
3) มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือท่ีดีและเข้มแข็ง สามารถ
ท่ีจะเข้ามาช่วยให้แผนการด าเนินงานท่ีวางไว้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้  
4) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ
นอกเหนือจากงบประมาณของโครงการยกระดับฯ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ 
“โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 
แบบมีส่วนร่วมกรณีหมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 ต าบล 
แม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” เป็นเวลา 3 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 
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แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ส่งผลต่อการสร้างรายได้ของสมาชิกและคนในชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6. ด้านเศรษฐกิจ  

จากการด าเนินโครงการท าให้ช่วยเพิ่มรายได้ 
สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ซึ่งการพัฒนาท าให้กลุ่ม
อาชีพมีความเข้มแข็ง และผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับของ
ตลาด โดยเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้สมาชิกและคน
ในชุมชน 
7. ด้านสังคม  

ท าให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคี 
จังหวัดเชียงราย เกิดความรู้รักสามัคคีกันในชุมชน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจท่ีตรงกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน ให้น าไปสู่การยอมรับในวงกว้าง เน่ืองจากมี
สมาชิกของเครือข่ายฯ 150 คน คัดเลือกตัวแทนท่ีมี
ความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 15 คน ซึ่งเป็นผู้น ากลุ่ม
ย่อย สามารถน าความรู้ไปขยายผลให้กับสมาชิกอื่น ๆ 
ได้ต่อไป 
8. ด้านสิ่งแวดล้อม  

การด าเนินการศึกษาครั้งน้ี ท าให้คนในชุมชน
เกิดการต่ืนตัวและเห็นความส าคัญของพืชสมุนไพรท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ต้องร่วมด้วย
ช่วยกันในการอ นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา ติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรแหล่งน้ า ป่า ชุมชน และป่า
ชุ่มน้ า ตลอดจนภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพื้นบ้านท่ีตก
ทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนงานวิจัยภายใต้ โครงการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษากับการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ
ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ในพื้ น ท่ี ภ า ค เห นือ  6  จั ง ห วั ด 
ขอขอบพระคุณเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคี 
 
 
 

จังหวดัเชียงราย และผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จั งหวัด เ ชียงราย ท่ีกรุณาให้ ความร่ วมมือ ใ นการ
ด าเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ 
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แนวทางการเตรยีมบทความเพ่ือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ กับสังคมเพ่ือเป้าหมาย
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ ร่วมคิดร่วมท า (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เรียนรู้และใช้ความรู้
ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) 

การด าเนินงาน “วิชาการรับใช้สังคม” จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ร่วมกันคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน   
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันค้นหาความต้องการ หรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ อาทิ ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

 ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการ  
มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้พัฒนาขึ้นต่อไป ทั้งงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพ่ือพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ 

หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการที่
สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 83



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 3 No. 2  July - December 201984 RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 3 No. 1 January - June 201976

2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
อาทิประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการท่ีสามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้ โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน “ วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี  7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
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2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
อาทิประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้ โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน “ วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต์ อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจ ากัด 10 หน้าดังกล่าว 

องค์ประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับสามารถสื่อจุดประสงค์การวิจัย
ชัดเจน ในกรณีท่ีมีภาษาอังกฤษให้ท าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค านามและคุณศัพท์  
เช่น Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ที่เหลือท าเป็นเล็กหมด รวมทั้ง
ค ากริยา ค ากริยาวิเศษณ์ และค าที่ไม่ใช่เป็นค าน าเช่น ตัวอย่าง ถ้าสงสัยขอแนะน าให้พิมพ์ตัวใหญ่
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเท่านั้น นอกนั้นท าตัวเล็ก เช่น Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไม่แนะน าให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง 

ชื่อผูด้ าเนินโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงาน 

บทคัดย่อ 
• ภาษา อั ง กฤ ษ  ใ ห้ ค รบประ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้ 
• ภาษาไทยให้มีข้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน  300 ค า โดยให้สรุป

เนื้อหาของบทความท้ังหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย
โดยย่อ ผลการวิจัยวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ อย่างไร 

ค าส าคัญ Keywords 

บทน า 

• ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า เขียนให้สั้น กระชับ ไม่เกิน 15- 20 บรรทัด 
• ค้นคว้าเพ่ิมเติมว่ามีผู้ใดท างานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร 
• ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการด าเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค์ เขียน  

เป็นความเรียงหรือจัดล าดับความส าคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ 
(อาจกล่าวถึงข้อ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) 

วิธีด าเนินงาน 
อธิบายวิธีด าเนินโครงการให้เห็นข้ันตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อ่ืนต้องการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่าน
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2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
อาทิประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้ โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน “ วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต์ อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจ ากัด 10 หน้าดังกล่าว 

องค์ประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับสามารถส่ือจุดประสงค์การวิจัย
ชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษให้ท าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค านามและคุณศัพท์  
เช่น Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ที่เหลือท าเป็นเล็กหมด รวมทั้ง
ค ากริยา ค ากริยาวิเศษณ์ และค าที่ไม่ใช่เป็นค าน าเช่น ตัวอย่าง ถ้าสงสัยขอแนะน าให้พิมพ์ตัวใหญ่
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเท่านั้น นอกนั้นท าตัวเล็ก เช่น Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไม่แนะน าให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง 

ชื่อผูด้ าเนินโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงาน 

บทคัดย่อ 
• ภาษา อั ง กฤ ษ  ให้ ค รบประ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้ 
• ภาษาไทยให้มีข้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน  300 ค า โดยให้สรุป

เนื้อหาของบทความท้ังหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย
โดยย่อ ผลการวิจัยวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ อย่างไร 

ค าส าคัญ Keywords 

บทน า 

• ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า เขียนให้สั้น กระชับ ไม่เกิน 15- 20 บรรทัด 
• ค้นคว้าเพ่ิมเติมว่ามีผู้ใดท างานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร 
• ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการด าเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค์ เขียน  

เป็นความเรียงหรือจัดล าดับความส าคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ 
(อาจกล่าวถึงข้อ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) 

วิธีด าเนินงาน 
อธิบายวิธีด าเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อ่ืนต้องการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่าน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม  2562 85
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และน าไปปฏิบัติได้ (กล่าวถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง) 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
ข้อ 6.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร  
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6.ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พ้ืนที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม
รวมทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ข้อ 7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ  
APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง . ปีที่พิมพ์ . ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์. ผู้จัดพิมพ์ : 

          ตัวอย่าง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯส านักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

บทความ 
ชื่อผู้แต่ง .ปีที่พิมพ์(บรรณาธิการ) . ช่ือบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ชื่อเรื่องที่ฉบับพิมพ์. 

หน้า. : สถานที่พิมพ์ (ปรากฏบทความผู้จัดพิมพ์) 
         ตัวอย่าง เสรี ลีลาภัย . 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศก าลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. 
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และน าไปปฏิบัติได้ (กล่าวถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง) 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
ข้อ 6.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร  
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6.ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พ้ืนที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม
รวมทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ข้อ 7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ  
APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง . ปีที่พิมพ์ . ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์. ผู้จัดพิมพ์ : 

          ตัวอย่าง พรพิมลตรีโชติ .2542 .ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯส านักงานกองทุนสนับสนุนการ :
วิจัย. 

บทความ 
ชื่อผู้แต่ง .ปีที่พิมพ์(บรรณาธิการ) . ช่ือบทความ . ในชื่อบรรณาธิการ., ชื่อเรื่องที่ฉบับพิมพ์. 

หน้า. : สถานที่พิมพ์ (ปรากฏบทความผู้จัดพิมพ์) 
         ตัวอย่าง เสรี ลีลาภัย . 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศก าลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2562 79

และน าไปปฏิบัติได้ (กล่าวถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง) 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
ข้อ 6.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร  
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6.ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พ้ืนที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม
รวมทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ข้อ 7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
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