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

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

ปัจจุบัน ได้มีการเรียกร้องจากสังคมให้สถาบันการศึกษาได้แสดงบทบาทต่อสังคม ในการสร้างองค์
ความรู้ ช่วยเหลือ พัฒนาสังคม เพ่ือการแก้วิกฤติของชาติในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ การด าเนินการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย จึงได้ก าหนดให้มีพันธกิจเพื่อการ
รับใช้สังคม ด้วยงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ดังที่เรามักได้ยินหรือได้เห็นกับค าส าคัญว่า “พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม” หรือ “University Engagement”  

การด าเนินการในรูปแบบของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมนั้น จะเป็นการด าเนินกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชน บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน 
(Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยท าให้ภารกิจทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผลต่อสังคม เพ่ือให้สังคมเกิดความยั่งยืน 
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสร้างพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 
(engaged citizens) ให้มีปริมาณท่ีมากขึ้น 

ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการกิจกรรม ในรูปแบบดังกล่าวนี้ จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความยั่งยืนในพ้ืนที่ของชุมชนอย่างแท้จริง เฉกเช่นกับการด าเนินงานของ
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ที่ยังคงด าเนินการต่อไป อย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหวังให้เป็นพ้ืนที่ 
ที่ช่วยส่งเสริมนักวิชาการให้ได้เผยแพร่ผลงานด้านการรับใช้สังคม และเกิดช่องทางในการขยายผล ของการใช้
ผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดห่วงโซ่ ของการเชื่อมโยงการด าเนินการ พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม อย่างสมบูรณ์ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ฉบับนี้ ยังคงซึ่งบทความวิชาการที่มีคุณค่า  น่าสนใจ และ
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บทคัดยอ่ 

เมื่อเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ใช้นวัตกรรมสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN น้้าหนัก  
25-50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ทดแทนการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมี นาแปลงใหญ่แบบมีส่วนของเครือข่าย
หน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลัยและชุมชน อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตต้่า ต้นทุนสูงและ
ข้าวเปลือกไม่ได้มาตรฐานจีเอพี ผลปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุน 2,850-2,760 บาทต่อไร่ เพิ่มผลผลิต
ข้าวเปลือกอินทรีย์ 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มรายได้ 35,000-40,000 บาทต่อไร ่หลังจากการสีข้าวเปลือกด้วย
เครื่องสีข้าวและแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงร่วมกับหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนด้วยเทคโนโลยีระดับชุมชน เปอร์เซ็นต์ผลผลิต
ข้าวเปลือกต่อไร่มากกว่าการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมี 42.86-76.47 เปอร์เซ็นต์และลดต้นทุน 120.88-192.35 เปอร์เซ็นต์ 
นอกจากน้ี เมื่อเกษตรกรน้าเทคโนโลยีระดับชุมชนแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงร่วมกับหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1-3 ในการ
ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพอินทรีย์ ส้าหรับน้าไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวอินทรีย์ต่อไป เน่ืองจากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และ
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีช่วยเร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือท้ิงท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพอินทรีย์ในรูปท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อาทิ สารอาหารหลักรองและเสริมและสารสกัดจุลินทรีย์ เช่น น้้าตาลโมเลกุลเด่ียว กรดอะมิโนคีเลต 
กรดฮิวมิก ฮอร์โมน อื่นๆ ส้าหรับรากและใบพืชดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน กลุ่มเกษตรกรควรน้าสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN ทดแทนการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมีและแปรรูปข้าวอินทรีย์และวัสดุเหลือท้ิง
ร่วมกับนวัตกรรมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1-3 ด้วยเทคโนโลยีระดับชุมชน ซึ่งท้าใหเ้กษตรกรได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์
มาตรฐานจีเอพี เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนต่อไร่ ส้าหรับจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ  
 
ค าส าคัญ  หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน สารชีวภาพ ข้าวอินทรีย์ มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  
 
Abstract 

When farmers in Buagkasam community, using the bio fertilizer coated with nano-microbe 
weighing 25-50 kg / rai. To grow organic rice instead of growing rice with chemical fertilizers by 
engagement of government, universities and communities in Nong Suea District, Pathumthani 
province. For dissoled a low yield of productivity, high cost and paddy is not standardized GAP. The 
effectived that the farmers were increase paddy productivity 1,000-1,200 kg per rai, reduce cost 
2,850-2,760 baht per rai, organic revenue increase 35,000-40,000. Baht per rai.  After the paddy were 
milled and processing the waste with nano-microbe and technology community. Percent paddy 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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yield per rai, then rice grown with chemical fertilizers from 42.86 to 76.47, reduce costs from 120.88 
to 192.35. The nano microbe THAN1-3 and bio-organic substances, for use in organic farming in the 
next crop. Because of antagonistic microbe and these products accelerate the decomposition of 
waste products to make bio-organic substances in a proper and effective, including primary, 
secondary nutrients and supplements and microbial extracts such as single molecule sugars, amino 
acid chelate humic acid and plant hormones for root and leaf absorbed efficiently. So farmers should 
take bio fertilizer coating nano-microbe THAN replace the rice with chemical fertilizers and processed 
and waste together by the nano-microbe innovative THAN1-3 and community-based technology. To 
help farmers produce and get GAP certified organic rice. Increase productivity and reduce costs per 
rai. For distribution to the consumer more and more. 

 
Keywords  Nano-microorganisms, Biofertilizer, Organic rice, GAP, Reduce Cost, Increase Productivity  
 
บทน า 

ในอดีตปี พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่เกษตรกรชุมชน
บึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นิยมปลูก
ข้าวด้วยปุ๋ยเคมีและก้าจัดโรคข้าวและศัตรูแมลงด้วย
สารเคมี  บริเวณพื้นท่ีดินท่ีมีสภาพเป็นดินกรดหรือ 
ดินเปรี้ยวและดินแข็ง ค่าพีเอส  3-4  เกษตรกรมัก
ประสบปัญหาการเกิดโรคใบไม้ไหม้ เน่ืองจากเช้ือรา 
Pyricularia grisea Sacc. โรคเมล็ดด่างเน่ืองจากเช้ือรา 
Curvularia lunata (Wakk) Boed. Cercosopra 
oryzae I. Miyake Helminthosporium oryzae Bred 
de Haan Fusarium semitectum Berk&Rev. 
Trichocinis padwickii Ganguly Sarocadium 
oryzae  โรคกาบใบเน่า เน่ืองจากเช้ือรา Sarocladium 
oryzae โรคกาบใบแห้ ง โรคขอบใบแห้ง เป็นต้น 
เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ย 500-850 กิโลกรัม
ต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  4,970 บาทต่อไร่ ความช้ืน
เมล็ดข้าวเปลือก 25 เปอร์เซ็นต์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเช้ือราบนดินนา จ้านวน 5-7 สกุล ได้แก่ สกุล 
Actinomyces, Aspergillus, Penicillium, Trichoderma 
และ Mucor จ้านวน 103 cfu/gm ต่อมา ผู้เขียนศึกษา
การแยกและการจ้าแนกชนิดระดับโมเลกุลบนตัวอย่าง
ดินนา  คุณสมบั ติความหลากหลายทาง ชีวภาพ 
รา แบคทีเรีย เอ๊กโต-แอนโดมายคลอไรซาและแอกติโน
มัยซิส อาทิ การย่อยสลายเซลลูโลส ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส 
การควบคุมโรค การชักน้าการเจริญเติบโต การควบคุม

จุลินทรีย์ก่อโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกัน การก้าจัดโลหะหนัก 
ปริมาณน้้าตาลรี ดิวซ์  การหลั่ ง เอนไซม์  ฮอร์โมน  
การปรับสภาพดิน อื่น ๆ (สุกาญจน์และคณะ , 2560  
สุกาญจน์และคณะ, 2561)  นอกจากน้ี สุกาญจน์ร่วมกับ
สถานประกอบการ น้าสิทธิบัตร พ.ศ. 2555 นวัตกรรม
หัวเช้ือราอัดเม็ด และสิทธิบัตร พ.ศ. 2557 หัวเช้ือรา
แ ล ะ ส า ร ชี ว ภ า พ อั ด เ ม็ ด  ผ ลิ ต เ ป็ น น วั ต ก ร ร ม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน (Nano-Microbial) ในเชิงพาณิชย์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN ท่ีได้มาตรฐานอินทรีย์ 
IFAOM ดั งภาพ ท่ี  1 ส้ าหรับ น้า ไปใ ช้ประโยชน์ ใน
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงร่วมกับ
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนด้วยเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรม 
ไ ด้ แ ก่  Chito- technology, Bio- technology, 
Nano- technology, Chelation technology แ ล ะ 
Encapsulation technology  ในการผลิตสารอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีได้มาตรฐาน IFAOM ม.ก.ท 
อาทิ ปุ๋ยหมักเกรด1 ยู เรีย อะมิ โนคีเลต สารสกัด
จุลินทรีย์  เอนไซม์  ฮอรโมน โบรอน ถ่านไบโอชา 
สารอาหารเสริม สารชีวภาพควบคุมโรคและศัตรูแมลง 
สารก้าจัดวัชพืชอินทรีย์  อื่น ๆ ส้าหรับการน้าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์และแปรรูป
วัสดุเหลือท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมแบบขยะเหลือ
ศูนย์ (zero waste) ลดสารตกค้างและอันตรายต่อ
สุขภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้และลด
ต้นทุนต่อไร่ เฉลี่ ย  30 - 40 เปอร์ เซ็น ต์  เ น่ืองจาก
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สารชีวภาพเคลือบผสมเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ THAN  
มีคุณสมบัติท่ีสามารถช่วยเพิ่มปริมาณสารประกอบของ
ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมใน
รูปสารประกอบท่ีเหมาะสม เร่งการแตกใบอ่อน เพิ่มการ
สังเคราะห์แสง เร่งการแตกตาดอกและติดผลผลิตท่ีดก 
เกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ย 1 ใน 3 ส่วน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
ช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช 
เพิ่มความร่วนซุยของดิน เก็บรักษาความช้ืนได้นาน และ
ผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรอินทรีย์ปราศจากสารโลหะ
หนักท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานจีเอพี 
(Kucey, 1989 Liu et al., 2005 Rattanaloeadnusorn, 
2015 Rattanaloeadnusorn,2017)  

ดังน้ัน จึงน้านวัตกรรมสารชีวภาพเคลือบผสม
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN ร่วมกับเทคโนโลยีระดับ
ชุมชน ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่   
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ข้าวเปลือกอินทรีย์ได้มาตรฐาน 
จีเอพี ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ท่ีปราศจาก
สารพิษปนเปื้อนและอันตรายต่อสุขภาพพร้อมกันน้ี 
เกษตรกรน้านวัตกรรมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN  
แปรรูปวัสดุเหลือท้ิงร่วมกับเทคโนโลยีระดับชุมชน  
แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ศูนย์ ศพก. ชุมชน 
บึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีการด าเนินงาน 

การใช้นวัตกรรมสารชีวภาพเคลือบผสม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN จ้านวน 25-50 กิโลกรัมต่อ
ไร่ หว่านและฉีดพ่นสารสกัดจุลินทรีย์ 100 ลูกบาศลิตร
ผสมกับน้้า 100 ลิตร ในช่วงอายุต้นข้าว 15 วัน 45 วัน 
และ 60 วัน จ้านวน 4 ซ้้า เพื่อศึกษาการชักน้าการเพิ่ม
ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ลดต้นทุนต่อไร่ ท้าให้ ไ ด้
ข้าวเปลือกมาตรฐานจีเอพี นาแปลงใหญ่ศูนย์ ศพก. 
ชุมชนบึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบ
มี ส่ วนร่ วมของ เ ครื อ ข่ า ยฯภา ครั ฐ บาล  เอกชน 
มหาวิทยาลัย นักวิจัยและชุมชน ตามล้าดับข้ันตอน 
PDCA ดังน้ี 
1.) P_Plan(P)  

1.1 เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ศูนย์ ศพก. 

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าชุมชน และเกษตรกร จ้านวน  
10 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกร ท้ังหมด บันทึกข้อมูล
ผลผลิตต้นทุนต่อไร่ก่อนการด้าเนินการฯ  

1.2 มหาวิทยาลัยฯและเครือข่ายฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการด้าเนินการโครงการสารชีวภาพเคลือบ
ผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน เพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์
มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประกอบด้วย
คณาจารย์คณะ/วิทยาลัยของคณาจารย์ท้ังหมด และ
เครือข่ายฯ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าชุมชน และเกษตรกร 
เพื่อสนับสนุนการท้างานเป็นทีม 
2.) D_Do(D) การด้าเนินการ 

2 . 1การขออ นุมั ติ ด้ า เ นิน โครงกา ร ฯ ท่ี มี
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การบริการ
วิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2562 และยุทธศาสตร์ชาติฉบับท่ี 12  
พ.ศ. 2560-2564  

2.2 การเตรียมการฯ ได้แก่ การติดต่อวิทยากร 
สถานท่ีการจัด เตรียมเอกสาร  อุปกรณ์วัส ดุและ
เทคโนโลยีระดับชุมชน 

2.3 การด้าเนินการโครงการของเครือข่ายฯ  
2.3.1 กลุ่มเกษตรกร ศพก. หนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี เตรียมวัสดุเหลือใช้และวัตถุดิบ ได้แก่ 
แกลบ ฟาง ร้า ข้าวหัก ส้าหรับการผลิตสารชีวภาพ 
บึงกาสามร่วมกับหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1-3 และ
สารแปรรูปชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากการท้านาและ 
การสี ข้าว  ตามวิธีของสุกาญจน์ , 2561 ภาพท่ี 2  
ดั ง ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ส า ร ชี ว ภ า พ บึ ง ก า ส า ม ผ ส ม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN ดังน้ี 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนชนิดผง THAN1 0.3  ส่วน
กากน้้าตาล      5  ส่วน 
ฟางข้าวบดละเอียด      50  ส่วน 
ร้า       1.5 ส่วน  
แกลบเผาหรือแกลบหรือ 
ถ่านกัมมันต์หรือถ่านไบโอชา 1.5 ส่วน 
มูลสัตว ์     50 ส่วน 
น้้าปราศจากคลอรีน           1,000 ลิตร 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2/ 
สารสกัดจลุินทรีย์และสารอาหาร 
เสริมพืช THAN3             0.4 ส่วน 
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ภาพท่ี 1 สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN มาตรฐาน IFAOM ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์  

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์จีเอพี 
 

2.3.2 กลุ่มเกษตรกร ศพก. เตรียมน้้า
หัวเช้ือเช้ือจุลินทรีย์ THAN1 และผลิตสารชีวภาพผสม
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2    

โดยการน้าเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1 100-
300 กรัม ผสมกากน้้าตาล 1 ลิตรและน้้า 100 ลิตร คน
ให้เข้ากัน บ่มในท่ีร่ม 3-4 ช่ัวโมง หลังจากน้ัน น้าฟาง
ข้าวบดละเอียด ร้า แกลบ มูลสัตว์ผสมคลุกเคล้ากัน ราด
น้้าหัวเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีเตรียมไว้ ให้ ท่ัวกอง จนกระท่ัง
ความช้ืนพอหมาด ๆ ผสมคลุกเคล้าด้วยเครื่องผสมให้
ผสมเข้ากันดี เทกองและคลุมกองไว้ในท่ีร่ม โดยทุก ๆ 7 
วันให้กลับกองเพื่อระบายความร้อนหรือสอดท่อพีวีซีไว้
ท่ีกลางกองเป็นช่วง ๆ เพื่อลดภาระการกลับกอง เมื่อ
หมักกองครบ 28 วัน น้าไปผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม ต่อมา 
น้าไปปั่นบดละเอียดด้วยเครื่องปั่นบด ก่อนน้าไปผ่าน
กระบวนการอัดเม็ดร่วมกับตัวจับ ตัวเติมและตัวรักษา
สภาพอินทรีย์ด้วยเครื่องอัดเม็ด การอบแห้งด้วยลมเย็น 
การบรรจุภัณฑ์สารชีวภาพผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 
THAN2 ในกระสอบกันความช้ืนขนาด 50 กิโลกรัม  
เก็บรักษาไว้ในท่ีร่ม ส้าหรับน้าไปใช้การปลูกข้าวอินทรีย์
มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไป 

2.3.3 กลุ่มเกษตรกร ศพก . ผลิตสารสกัด
จุลินทรีย์ 

น้าสารชีวภาพในข้อ 2.3.2 ใส่กระสอบปุ๋ย  
20 กิโลกรัม น้้า 20 ลิตร หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2 
น้้าหนัก 100 กรัม ในท่ีร่ม นาน 14-21 วัน กรองด้วย 
ผ้าขาวบางและเก็บสารสกัดจุลินทรีย์ ไว้ในขวดสีชา 
ส้าหรับน้าไปฉีดพ่นเร่งแตกกอต้นข้าวท่ีอายุ 15 วัน  

และช่วงอายุ 45 วันและ 60 วันก่อนออกรวงและหลัง
ออกรวงแล้ว เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือก เม็ดข้าวเต็ม
สมบูรณ์และได้น้้าหนัก 

2.3.4 กลุ่มเกษตรกร ศพก. หว่านและฉีดพ่น
สารชีวภาพ  

น้าสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์
น า โ น  THAN2 ป ริ ม า ณ  100 กิ โ ล ก รั ม ผ ส ม กั บ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2 น้าหนัก 100 กรัม/สาร
สกัดจุลินทรีย์  THAN 3 ปริมาณ  100 กรัม ผสมให้ 
เข้ากัน น้าไปหว่านในแปลงนา ปริมาณ 25-50 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อครั้ง เมื่อช่วงต้นข้าวอายุ 15 วัน 45 วัน และ  
60 วัน และฉีดพ่นสารสกัดจุลินทรีย์ปริมาณ 100 
ลูกบาศก์ลิตรผสมกับน้้า 100 ลิตร เพื่อเร่งการเติบโต 
ต้นข้าว ใบเขียว ต้ังตรง แตกกอ การออกรวงและเพิ่ม
น้้าหนักรวงข้าว เม็ดข้าวเต็มสมบูรณ์  
หมายเหตุ : ในช่วงท่ีต้นข้าวอายุ 15 วัน 45 วันและ 60 
วัน เกษตรกรควรต้องฉีดสารชีวภาพป้องกันโรค/ก้าจัด
ศัตรูแมลงด้วยหัวเช้ือ Trichoderma  และ Beuvaria 
และ Metharhizium และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
3.) C_Check(C) การตรวจติดตามผลการด้าเนิน  

3.1 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯตรวจติดตาม
สอบถาม เก่ียวกับต้นทุน ผลผลิต รายได้ หลังการปลูก
ข้ า ว อิ น ท รี ย์ ด้ ว ย น วั ต ก ร ร ม ส า ร ชี ว ภ า พ ผ ส ม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและสารสกัดจุลินทรีย์ สารก้าจัด 
โรคพืชและศัตรูแมลงจากจุลินทรีย์รา  Trichoderma   
และ Beuvaria และ Metharhizium และจุลินทรีย์



 

 
ภาพท่ี 1 สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN มาตรฐาน IFAOM ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์  
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2.3.2 กลุ่มเกษตรกร ศพก. เตรียมน้้า
หัวเช้ือเช้ือจุลินทรีย์ THAN1 และผลิตสารชีวภาพผสม
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2    

โดยการน้าเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1 100-
300 กรัม ผสมกากน้้าตาล 1 ลิตรและน้้า 100 ลิตร คน
ให้เข้ากัน บ่มในท่ีร่ม 3-4 ช่ัวโมง หลังจากน้ัน น้าฟาง
ข้าวบดละเอียด ร้า แกลบ มูลสัตว์ผสมคลุกเคล้ากัน ราด
น้้าหัวเช้ือจุลินทรีย์ ท่ีเตรียมไว้ ให้ ท่ัวกอง จนกระท่ัง
ความช้ืนพอหมาด ๆ ผสมคลุกเคล้าด้วยเครื่องผสมให้
ผสมเข้ากันดี เทกองและคลุมกองไว้ในท่ีร่ม โดยทุก ๆ 7 
วันให้กลับกองเพื่อระบายความร้อนหรือสอดท่อพีวีซีไว้
ท่ีกลางกองเป็นช่วง ๆ เพื่อลดภาระการกลับกอง เมื่อ
หมักกองครบ 28 วัน น้าไปผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม ต่อมา 
น้าไปปั่นบดละเอียดด้วยเครื่องปั่นบด ก่อนน้าไปผ่าน
กระบวนการอัดเม็ดร่วมกับตัวจับ ตัวเติมและตัวรักษา
สภาพอินทรีย์ด้วยเครื่องอัดเม็ด การอบแห้งด้วยลมเย็น 
การบรรจุภัณฑ์สารชีวภาพผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 
THAN2 ในกระสอบกันความช้ืนขนาด 50 กิโลกรัม  
เก็บรักษาไว้ในท่ีร่ม ส้าหรับน้าไปใช้การปลูกข้าวอินทรีย์
มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไป 

2.3.3 กลุ่มเกษตรกร ศพก . ผลิตสารสกัด
จุลินทรีย์ 
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20 กิโลกรัม น้้า 20 ลิตร หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2 
น้้าหนัก 100 กรัม ในท่ีร่ม นาน 14-21 วัน กรองด้วย 
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ส้าหรับน้าไปฉีดพ่นเร่งแตกกอต้นข้าวท่ีอายุ 15 วัน  

และช่วงอายุ 45 วันและ 60 วันก่อนออกรวงและหลัง
ออกรวงแล้ว เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือก เม็ดข้าวเต็ม
สมบูรณ์และได้น้้าหนัก 

2.3.4 กลุ่มเกษตรกร ศพก. หว่านและฉีดพ่น
สารชีวภาพ  

น้าสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์
น า โ น  THAN2 ป ริ ม า ณ  100 กิ โ ล ก รั ม ผ ส ม กั บ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN2 น้าหนัก 100 กรัม/สาร
สกัดจุลินทรีย์  THAN 3 ปริมาณ  100 กรัม ผสมให ้
เข้ากัน น้าไปหว่านในแปลงนา ปริมาณ 25-50 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อครั้ง เมื่อช่วงต้นข้าวอายุ 15 วัน 45 วัน และ  
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หมายเหตุ : ในช่วงท่ีต้นข้าวอายุ 15 วัน 45 วันและ 60 
วัน เกษตรกรควรต้องฉีดสารชีวภาพป้องกันโรค/ก้าจัด
ศัตรูแมลงด้วยหัวเช้ือ Trichoderma  และ Beuvaria 
และ Metharhizium และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
3.) C_Check(C) การตรวจติดตามผลการด้าเนิน  

3.1 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯตรวจติดตาม
สอบถาม เกี่ยวกับต้นทุน ผลผลิต รายได้ หลังการปลูก
ข้ า ว อิ น ท รี ย์ ด้ ว ย น วั ต ก ร ร ม ส า ร ชี ว ภ า พ ผ ส ม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและสารสกัดจุลินทรีย์ สารก้าจัด 
โรคพืชและศัตรูแมลงจากจุลินทรีย์รา  Trichoderma   
และ Beuvaria และ Metharhizium และจุลินทรีย์

สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง  แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป ด้ ว ย 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN 

3.2 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ  วิเคราะห์
ประสิทธิภาพนวัตกรรมสารชีวภาพ เคลือบผสม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN ด้วยเทคโนโลยีระดับชุมชน 
ได้แก่  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลผลิตข้าวเปลือก
มาตรฐานจีเอพี คือ 
 3.2.1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การปลูกข้าว
อิ นทรี ย์ ด้ วยสาร ชีวภาพ บึ งกาสา ม เ คลื อ บ ผ ส ม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN กับการปลูกด้วยปุ๋ยเคมี 
ตามสูตร (การปลูกด้วยชีวภาพ-การปลูกด้วยปุ๋ยเคมี/
การปลูกด้วยเคมี) X 100 
 3.2.2 เครือข่ายฯ เกษตรอ้าเภอ กรมการข้าว 
กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดเทคนิคการด้าเนินการ
เลือกพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวอินทรีย์ การขอใบรับรอง
มาตรฐานจี เอพี  และสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกของ
เกษตรกร ศพก. หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ดังเอกสาร
ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4.) A_ Act(A) การรายงานผลการด้าเนินการ  
        4 .1  เครื อ ข่ ายฯจั ด ท้ า สื่ อ ร ายงานผล ก า ร
ด้าเนินการ สรุปผลและเสนอแนะเทคนิคการปลูกข้าว
อินทรีย์ด้วยสารชีวภาพบึงกาสามผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์
นาโน THAN เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนต่อไร่  ผลผลิต
ข้าวเปลือกได้มาตรฐานจีเอพีส้าหรับทดแทนการปลูก
ข้าวด้วยปุ๋ยเคมี  
       4.2 เครือข่ายฯเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแปรรูป
วัสดุเหลือท้ิงจากการท้านาและการสีข้าว ในการผลิต
สารชีวภาพบึงกาสามผสมหัว เ ช้ือจุลินทรีย์ นา โน 
THAN1-3 และดังกล่าวแล้วข้างต้น 
 
ผลการด าเนนิงาน 

เมื่อเกษตรกรชุมชนบึงกาสาม ศพก. อ้าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐานจี
เอพี โดยการหว่านและฉีดพ่นสารชีวภาพเคลือบผสมหัว
เช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN นาแปลงใหญ่แบบมีส่านร่วม
ของเครือข่ายฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้น้าชุมชน 
เกษตรกรชาวนา โรงเรียน อื่น  ๆ นอกจากน้ีกลุ่ม
เกษตรกรแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกี่ยวข้าวและการ
สีข้าว เช่น ฟาง แกลบ ร้า ข้าวหัก อื่นๆร่วมกับนวัตกรรม
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1-3 ด้วยเทคโนโลยีระดับ  

 
ภาพท่ี 2 การใช้สารชีวภาพผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 
THAN   และการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงด้วยนวัตกรรม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN ร่วมกับเทคโนโลยีระดับ
ชุมชน ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐานจีเอพี  

เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ปรับสภาพดินกรด นาแปลงใหญ่
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ 

ชุมชน ได้แก่ ชุดเครื่องตัดบด ชุดเครื่องผสม ชุดเครื่อง
อัดเม็ด ชุดอบแห้งด้วยลมเย็น ชุดเครื่องบรรจุภัณฑ์  
ชุดเครื่อง ผลิตถ่านไบโอชา น้้าส้มควันไม้ อื่น ๆ เพื่อ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ส้าหรับน้าไปใช้ในการปลูกข้าว
อินทรีย์ มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว
อินทรีย์ ผลปรากฏว่ากลุ่มเกษตรกรสามารถลดต้นทุน
เหลือเพียง  2 ,850 - 2,760 บาทต่อไร่  เพิ่มผลผลิต
ข้าวเปลือกอินทรีย์ 1,000 - 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่ม
รายได้ 35,000 - 40,000 บาท ต่อไร่ต่อปีหลังจากการ 
สีข้าวเปลือกด้วยเครื่องสีข้าวและแปรรูปวัสดุเหลือท้ิง
ร่วมกับหัวเ ช้ือจุลินทรีย์นาโน เปอร์ เซ็นต์ผลผลิต
ข้าวเปลือกต่อไร่มากกว่าการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมี   
42.86 เปอร์เซ็นต์และเปอร์เซ็นต์การลดต้นทุนต่อไร่ 
120.88 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางท่ี 1 ภาพท่ี 3 (อัชฌาณัท 
สายัณต ์และสุกาญจน์ 2560, สุกาญจน์ 2561) 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพท่ี 3 ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ มาตรฐานจีเอพี  
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ศูนย์ ศพก อ้าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 
ภาพท่ี 4 ใบรับรองข้าวอินทรีย์มาตรฐานจีเอพีของ

เกษตรกร ศพก. หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

หลังการด้าเนินการแบบมีส่วนร่วม อาทิ 
มหาวิทยาลัยฯ กรมการข้าว เกษตรอ้าเภอหนองเสือ 
ปทุมธานี กรมพัฒนาท่ีดินเขต2 ปทุมธานี นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้น้าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร ในการปลูกข้าวอินทรีย์
ด้วยนวัตกรรมชีวภาพเคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 
THAN และเทคโนโลยีระดับชุมชนดังกล่าว ท้าให้กลุ่ม
เกษตรกรได้รับใบรับรองมาตรฐานจีเอพี ดังภาพท่ี 4 
การมีส่วนร่วมและการได้รบัประโยชน์ของเครือข่ายฯ 

จากการปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับสารชีวภาพ
ผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN และเทคโนโลยีระดับ
ชุมชนของนาแปลง ใหญ่  พร้ อมกั น น้ี  เกษตรกร
ด้าเนินการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงด้วยหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
นาโน THAN1-3 ท่ีได้มาตรฐานข้าวเปลือกจีเอพี ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ 
หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและชุมชน อันก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) แก่เครือข่ายฯทุกภาคส่วน ดังน้ี 
1.  มหาวิทยาลัย 
   1.1 มหาวิทยาลัยได้น้านวัตกรรมสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัวเ ช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1-3 และ
เทคโนโลยีระดับชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ของชุมชนบึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ในช่วงต้นน้้ากลางน้้าและปลายน้้า ดังภาพท่ี 1-2 

1.2 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ต้ น แ บ บ ก า ร ผ ลิ ต 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงด้วย
นวั ตกรรมจุ ลิ นทรี ย์ แบบขยะ เหลื อ ศูนย์  ระ ดับ
อุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ร่วมกับสถานประกอบการ  
ท่ีได้มาตรฐาน Q และ IFAOM เพื่อการเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าวัสดุ
เหลือท้ิง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน  
2. นักวิจัยและนักศึกษา 
 2.1การขอต้าแหน่งผลงานวิชาการต้าแหน่ง
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 2.2 บทความวิจัย ชุดความรู้ หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน แผ่นพับ โปสเตอร์ วิดีโอ 
Face book สื่อ on line 
  

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต ต้นทุน รายได้หลังการปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับสารชีวภาพเคลือบผสม 
             หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN มาตรฐานข้าวอินทรีย์จีเอพี 

รายการ การปลูกข้าว
ด้วยปุ๋ยเคมี 

การปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกบัสารชีวภาพ
ผสมหัวเชื้อจุลนิทรียน์าโนTHAN 

เปอร์เซ็นตก์ารเพิ่มหรอื 
การลด ผลผลติ(กก/ไร่) 

ข้าวหอมมะลิปทุม  500-700 1,000-1,200 42.86 
ข้าวหอมมะลิ กข 47 500 850-1200 71.43 
ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี 300-400 500-600 50 
ข้าวปทุมธานี 80 850 200-1,500 76.47 
ต้นทุน ช้าวหอมมะลิ 
ปทุมธานี 80 (บาท/ไร่) 

4,970 1,700-2,250 120.88 

ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี (บาท/ไร่) 5400 2,250 192.35 
รายได้ (บาท/ไร่) 6,500-7,500 12,000-15,000 100 
รายได้ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี 
(บาท/ไร่) 

15000 30,000 100 

pH ดิน 3-4 5.5-6.5 93.5 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพดิน(สกุล) 

3 14 366 

มาตรฐานข้าว ข้าวจีเอพ ี ข้าวอินทรีย์จีเอพีและออร์แกนิก  
ที่มา : สุกาญจน์และคณะ 2556 และ สุกาญจน์ 2561 Rattanaloeadnusorn 2017 
 

           2.3 การวิจัยต่อยอดร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อการผลิตภัณฑ์อินทรีย์ด้วยหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนใน
ระดับอุตสาหกรรม ส้าหรับการเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน
จีเอพี (สุกาญจน์, 2561) 

2.4 การเผยแพร่สู่สาธารณะชนในระดับชาติ
และนานาชาติ การน้าเสนอปากเปล่าและนิทรรศการ 
ในงานมหกรรมวิจัยประเทศไทย  2559 (Research 
Expo 2016) เซ็นต์ทรัลเวิด คอนแวนช่ัน กทม. 19-21
สิงหาคม 2559 การประชุมป่าชายเลนประจ้าปี 2559  
มิ ร า เ คิ ล  แ ก ร น ด์  ค อ น แ ว น ช้ั น  ห ลั ก สี่  ก ท ม  
19-21 กันยายน 2559 การประกวดนวัตกรรมระดับ
นานาชาติ ประเทศไต้หวัน (Rattanaloeadnusorn  
et al., 2012, สุกาญจน์, 2558)   
 2.5 รางวัลการประกวดต้นแบบการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การวิจัยต่อยอดและประกอบการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายฯและสถานประกอบการ ได้แก่  
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ้าปี 2558 รางวัลการวิจัย
ดีเด่นกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพประจ้าปี 2558 
รางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 2559 

3. ชุมชน  
3.1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจัดต้ังศูนย์ ศพก . 

อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อบริหารจัดการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและ
เทคโนโลยีและการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงแบบขยะเหลือ
ศูนยต์ามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
เพิ่มข้าวอินทรีย์มาตรฐานจีเอพี อันก่อให้กลุ่มเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มข้ึน  
 3.2 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบึงกาสามถ่ายทอด
แนวปฏิบัติท่ี ดีการปลูกข้าวอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและเทคโนโลยีและการแปรรูปตาม
ยุทธศาสตร์ ให้กับชุมชนอื่น ๆ ด้าเนินการ อันก่อให้เกิด
การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการชุมชนและการพัฒนา 
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 เกษตรกรชุมชนได้ประกวดและรับรางวัล
ระดับชาติหรือระดับประเทศ ดังภาพท่ี 5 คือ 
           3.3.1 ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 1 รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท้า 
ไร่นาสวนผสม ระดับภาคกลางตอนบน ประจ้าปี 2558    



 
ภาพท่ี 3 ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ มาตรฐานจีเอพี  
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ศูนย์ ศพก อ้าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 
ภาพท่ี 4 ใบรับรองข้าวอินทรีย์มาตรฐานจีเอพีของ

เกษตรกร ศพก. หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

หลังการด้าเนินการแบบมีส่วนร่วม อาทิ 
มหาวิทยาลัยฯ กรมการข้าว เกษตรอ้าเภอหนองเสือ 
ปทุมธานี กรมพัฒนาท่ีดินเขต2 ปทุมธานี นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้น้าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร ในการปลูกข้าวอินทรีย์
ด้วยนวัตกรรมชีวภาพเคลือบผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 
THAN และเทคโนโลยีระดับชุมชนดังกล่าว ท้าให้กลุ่ม
เกษตรกรได้รับใบรับรองมาตรฐานจีเอพี ดังภาพท่ี 4 
การมีส่วนร่วมและการได้รบัประโยชน์ของเครือข่ายฯ 

จากการปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับสารชีวภาพ
ผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN และเทคโนโลยีระดับ
ชุมชนของนาแปลง ใหญ่  พร้ อมกั น น้ี  เกษตรกร
ด้าเนินการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงด้วยหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
นาโน THAN1-3 ท่ีได้มาตรฐานข้าวเปลือกจีเอพี ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ 
หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชนและชุมชน อันก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) แก่เครือข่ายฯทุกภาคส่วน ดังน้ี 
1.  มหาวิทยาลัย 
   1.1 มหาวิทยาลัยได้น้านวัตกรรมสารชีวภาพ
เคลือบผสมหัวเ ช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN1-3 และ
เทคโนโลยีระดับชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ของชุมชนบึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ในช่วงต้นน้้ากลางน้้าและปลายน้้า ดังภาพท่ี 1-2 

1.2 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ต้ น แ บ บ ก า ร ผ ลิ ต 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงด้วย
นวั ตกรรมจุ ลิ นทรี ย์ แบบขยะ เหลื อ ศูนย์  ระ ดับ
อุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ร่วมกับสถานประกอบการ  
ท่ีได้มาตรฐาน Q และ IFAOM เพื่อการเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าวัสดุ
เหลือท้ิง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน  
2. นักวิจัยและนักศึกษา 
 2.1การขอต้าแหน่งผลงานวิชาการต้าแหน่ง
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 2.2 บทความวิจัย ชุดความรู้ หนังสือ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน แผ่นพับ โปสเตอร์ วิดีโอ 
Face book สื่อ on line 
  

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต ต้นทุน รายได้หลังการปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับสารชีวภาพเคลือบผสม 
             หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN มาตรฐานข้าวอินทรีย์จีเอพี 

รายการ การปลูกข้าว
ด้วยปุ๋ยเคมี 

การปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกบัสารชีวภาพ
ผสมหัวเชื้อจุลนิทรียน์าโนTHAN 

เปอร์เซ็นตก์ารเพิ่มหรอื 
การลด ผลผลติ(กก/ไร่) 

ข้าวหอมมะลิปทุม  500-700 1,000-1,200 42.86 
ข้าวหอมมะลิ กข 47 500 850-1200 71.43 
ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี 300-400 500-600 50 
ข้าวปทุมธานี 80 850 200-1,500 76.47 
ต้นทุน ช้าวหอมมะลิ 
ปทุมธานี 80 (บาท/ไร่) 

4,970 1,700-2,250 120.88 

ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี (บาท/ไร่) 5400 2,250 192.35 
รายได้ (บาท/ไร่) 6,500-7,500 12,000-15,000 100 
รายได้ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี 
(บาท/ไร่) 

15000 30,000 100 

pH ดิน 3-4 5.5-6.5 93.5 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพดิน(สกุล) 

3 14 366 

มาตรฐานข้าว ข้าวจีเอพ ี ข้าวอินทรีย์จีเอพีและออร์แกนิก  
ที่มา : สุกาญจน์และคณะ 2556 และ สุกาญจน์ 2561 Rattanaloeadnusorn 2017 
 

           2.3 การวิจัยต่อยอดร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อการผลิตภัณฑ์อินทรีย์ด้วยหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนใน
ระดับอุตสาหกรรม ส้าหรับการเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน
จีเอพี (สุกาญจน์, 2561) 

2.4 การเผยแพร่สู่สาธารณะชนในระดับชาติ
และนานาชาติ การน้าเสนอปากเปล่าและนิทรรศการ 
ในงานมหกรรมวิจัยประเทศไทย  2559 (Research 
Expo 2016) เซ็นต์ทรัลเวิด คอนแวนช่ัน กทม. 19-21
สิงหาคม 2559 การประชุมป่าชายเลนประจ้าปี 2559  
มิ ร า เ คิ ล  แ ก ร น ด์  ค อ น แ ว น ช้ั น  ห ลั ก สี่  ก ท ม  
19-21 กันยายน 2559 การประกวดนวัตกรรมระดับ
นานาชาติ ประเทศไต้หวัน (Rattanaloeadnusorn  
et al., 2012, สุกาญจน์, 2558)   
 2.5 รางวัลการประกวดต้นแบบการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การวิจัยต่อยอดและประกอบการเรียนการสอนแบบมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายฯและสถานประกอบการ ได้แก่  
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ้าปี 2558 รางวัลการวิจัย
ดีเด่นกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพประจ้าปี 2558 
รางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน 2559 

3. ชุมชน  
3.1 กลุ่มเกษตรกรชุมชนจัดต้ังศูนย์ ศพก . 

อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อบริหารจัดการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและ
เทคโนโลยีและการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงแบบขยะเหลือ
ศูนยต์ามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
เพิ่มข้าวอินทรีย์มาตรฐานจีเอพี อันก่อให้กลุ่มเกษตรกร
มีรายได้เพิ่มข้ึน  
 3.2 กลุ่มเกษตรกรชุมชนบึงกาสามถ่ายทอด
แนวปฏิบัติท่ี ดีการปลูกข้าวอินทรีย์ ด้วยนวัตกรรม 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและเทคโนโลยีและการแปรรูปตาม
ยุทธศาสตร์ ให้กับชุมชนอื่น ๆ ด้าเนินการ อันก่อให้เกิด
การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการชุมชนและการพัฒนา 
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 เกษตรกรชุมชนได้ประกวดและรับรางวัล
ระดับชาติหรือระดับประเทศ ดังภาพท่ี 5 คือ 
           3.3.1 ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 1 รางวัลชนะเลิศ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท้า 
ไร่นาสวนผสม ระดับภาคกลางตอนบน ประจ้าปี 2558    

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2562 7



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 3 No. 1 January - June 20198

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 รางวัลของชุมชนและเครือข่ายในระดับชาติ
และนานาชาติ 
           
  3.3.2 ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ปทุมธานี เกษตรกรได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัดปทุมธานี ประจ้าปี 2559   
           3.3.3  เกษตรกรดี เ ด่น สาขาบัญชีฟาร์ม 
ประจ้าปี 2559 ระดับจังหวัด 7 พฤษภาคม 2559  
อธิบดีกรมบัญชีสหกรณ์ 
           3.3.4 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท้าไร่นา 
สวนผสม ระดับประเทศ ประจ้าปี 2559 
4. สถานประกอบการ 
 4 .1สถานประกอบการ น้าสิทธิ บัต รของ
มหาวิทยาลัยฯไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตภัณฑ์
ในเชิงพาณิชย์ ส้าหรับการเกษตรอินทรีย์และการก้าจัด
วัสดุเหลือท้ิงแบบขยะเหลือศูนย์ครบวงจร ท้าให้กลุ่ม
เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มการแปรรูป  
เพิ่มรายได้ แบบย่ังยืน 
 4.2 สถานประกอบการส่งเสริมการตลาดท้ังใน
และต่างประเทศ อันก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า
ปกติและต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผล 

การปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับสารชีวภาพผสมหัว
เช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN และเทคโนโลยีระดับชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร ได้แก่ ผลผลิตต้่า ต้นทุนสูง 

รายได้น้อย ข้าวเปลือกไม่ได้มาตรฐานจีเอพี อื่น ๆ นา
แปลงใหญ่ ศพก ชุมชนบึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผลปรากฏว่าเกษตรกรสามารถ
ลด ต้น ทุน เหลื อ เพี ย ง  2 ,850 - 2,760 บาทต่อ ไ ร่   
เพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์หอมมะลิปทุมธา นี  
1,000 - 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มรายได้ 35 ,000 - 
40,000 บาทต่อไร่ต่อปีหลังจากการแปรรูปข้าวเปลือก
เป็นข้าวกล้องด้วยเครื่องสีข้าวชุมชนและแปรรูปวัสดุ
เหลือท้ิง ช่วยปรับพีเอสดินและเพิ่มความร่วนซุย เพิ่ม
จ้านวนสกุลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
ในดิน เพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ต่อไร่
มากกว่าการปลูกด้วยปุ๋ยเคมี  42.86 เปอร์เซ็นต์และลด
ต้นทุนต่อไร ่120.88 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1 เน่ืองจาก
การท้างานของจุลินทรีย์ THAN1-3 คือ 1.) จุลินทรีย์เร่ง
การย่อยสลายอินทรียสารแหล่งคาร์บอน ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกา 
โซเดียม อื่น ๆ เพิ่มสารอาหารในรูปสารประกอบโมเลกุล
เล็ก  ๆ  ท่ีรากและใบพืชสามารถค่อยๆดูดซึมไ ด้   
2.) จุลินทรีย์เร่งการเติบโตรากใบ การแตกตาดอกและ
ติดผลดก หลังจากการฉีดพ่นสารสกัดจุลินทรีย์ ได้แก่ 
ก รดอะ มิ โ น คี เ ล ต  ฮอ ร์ โ มน  ก รดฮิ ว มิ ก  อื่ น  ๆ   
3.) จุลินทรีย์ เร่ งการก้าจัดสารปนเปื้อนโลหะหนัก  
4.) เร่งการก้าจัดกลิ่น 5.) เร่งการปรับสภาพดิน อื่น ๆ ท่ี
สามารถท้างานร่วมกับพืชได้อย่าซับซ้อน เพื่อท้าให้
ผู้บริโภคได้อาหารท่ีมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคให้ 
มากข้ึน (Kucey,1989 Liu et al., 2005 Ratanaloead 
nusorn et al. 2014 สุกาญจน์, 2561)  

นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเพิ่ม
ผลผลิตและการลดต้นทุนหลังการปลูกข้าวอินทรีย ์
สายพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยสารชีวภาพผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
นาโนเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมี พบว่า
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์มากกว่า
การปลูกด้วยปุ๋ยเคมีต่อไร ่คือ  

ข้าวหอมมะลิปทุมธานี 42.86 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวหอมมะลิ กข 47 71.43 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 50 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวปทุมธานี 80  76.47 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนเปอร์ เซ็นต์การลดต้นทุนเปอร์ เซ็น ต์

มากกว่าการปลูกด้วยปุ๋ยเคมีต่อไร ่คือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 รางวัลของชุมชนและเครือข่ายในระดับชาติ
และนานาชาติ 
           
  3.3.2 ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ปทุมธานี เกษตรกรได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัดปทุมธานี ประจ้าปี 2559   
           3.3.3  เกษตรกรดี เ ด่น สาขา บัญชีฟาร์ม 
ประจ้าปี 2559 ระดับจังหวัด 7 พฤษภาคม 2559  
อธิบดีกรมบัญชีสหกรณ์ 
           3.3.4 เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท้าไร่นา 
สวนผสม ระดับประเทศ ประจ้าปี 2559 
4. สถานประกอบการ 
 4 .1สถานประกอบการ น้าสิทธิ บัต รของ
มหาวิทยาลัยฯไปพัฒนาต่อยอดกระบวนการผลิตภัณฑ์
ในเชิงพาณิชย์ ส้าหรับการเกษตรอินทรีย์และการก้าจัด
วัสดุเหลือท้ิงแบบขยะเหลือศูนย์ครบวงจร ท้าให้กลุ่ม
เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มการแปรรูป  
เพิ่มรายได้ แบบย่ังยืน 
 4.2 สถานประกอบการส่งเสริมการตลาดท้ังใน
และต่างประเทศ อันก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า
ปกติและต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผล 

การปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับสารชีวภาพผสมหัว
เช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN และเทคโนโลยีระดับชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร ได้แก่ ผลผลิตต้่า ต้นทุนสูง 

รายได้น้อย ข้าวเปลือกไม่ได้มาตรฐานจีเอพี อื่น ๆ นา
แปลงใหญ่ ศพก ชุมชนบึงกาสาม อ้าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผลปรากฏว่าเกษตรกรสามารถ
ลด ต้น ทุน เหลื อ เพี ย ง  2 ,850 - 2,760 บาทต่อ ไ ร่   
เพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์หอมมะลิปทุมธา นี  
1,000 - 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มรายได้ 35 ,000 - 
40,000 บาทต่อไร่ต่อปีหลังจากการแปรรูปข้าวเปลือก
เป็นข้าวกล้องด้วยเครื่องสีข้าวชุมชนและแปรรูปวัสดุ
เหลือท้ิง ช่วยปรับพีเอสดินและเพิ่มความร่วนซุย เพิ่ม
จ้านวนสกุลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
ในดิน เพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ต่อไร่
มากกว่าการปลูกด้วยปุ๋ยเคมี  42.86 เปอร์เซ็นต์และลด
ต้นทุนต่อไร ่120.88 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 1 เน่ืองจาก
การท้างานของจุลินทรีย์ THAN1-3 คือ 1.) จุลินทรีย์เร่ง
การย่อยสลายอินทรียสารแหล่งคาร์บอน ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกา 
โซเดียม อื่น ๆ เพิ่มสารอาหารในรูปสารประกอบโมเลกุล
เล็ก  ๆ  ท่ีรากและใบพืชสามารถค่อยๆดูดซึมไ ด้   
2.) จุลินทรีย์เร่งการเติบโตรากใบ การแตกตาดอกและ
ติดผลดก หลังจากการฉีดพ่นสารสกัดจุลินทรีย์ ได้แก่ 
ก รดอะ มิ โ น คี เ ล ต  ฮอ ร์ โ มน  ก รดฮิ ว มิ ก  อื่ น  ๆ   
3.) จุลินทรีย์ เร่ งการก้าจัดสารปนเปื้อนโลหะหนัก  
4.) เร่งการก้าจัดกลิ่น 5.) เร่งการปรับสภาพดิน อื่น ๆ ท่ี
สามารถท้างานร่วมกับพืชได้อย่าซับซ้อน เพื่อท้าให้
ผู้บริโภคได้อาหารท่ีมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคให้ 
มากข้ึน (Kucey,1989 Liu et al., 2005 Ratanaloead 
nusorn et al. 2014 สุกาญจน์, 2561)  

นอกจากน้ี เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเพิ่ม
ผลผลิตและการลดต้นทุนหลังการปลูกข้าวอินทรีย ์
สายพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยสารชีวภาพผสมหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
นาโนเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมี พบว่า
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์มากกว่า
การปลูกด้วยปุ๋ยเคมีต่อไร ่คือ  

ข้าวหอมมะลิปทุมธานี 42.86 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวหอมมะลิ กข 47 71.43 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวไรซเ์บอร์ร่ี 50 เปอร์เซ็นต์ 
ข้าวปทุมธานี 80  76.47 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนเปอร์ เซ็นต์การลดต้นทุนเปอร์ เ ซ็น ต์

มากกว่าการปลูกด้วยปุ๋ยเคมีต่อไร ่คือ 

ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ กข 47 
และข้าวปทุมธานี 80 มีค่า 120.88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าว 
ไรซ์เบอร์ร่ีมีค่า 192.35 เปอร์เซ็นต์  

นอกจากน้ี หลังการปลูกข้าวมาตรฐานจีเอพี
ช่วยเพิ่มค่าพีเอสดินนา 5.5-6.5 และเพิ่มจ้านวนสกุล
ของความหลากหลายทางชีวภาพบนตัวอย่างดินนา 
จ้านวน 14 สกุล ซึ่งช่วยเร่งการเติบโต การออกรวงและ
ได้เม็ดข้าวเต็มเม็ดและสมบูรณ์ เน่ืองจากเช้ือจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์และสารสกัดจุลินทรีย์และสารชีวภาพร่วมกับ 
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN ในสภาพท่ีมีปัจจัยกายภาพ
และชีวภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานของจุลินทรีย์ ท้าให้เพิ่มปริมาณสารประกอบ
อาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในรูป
สารประกอบท่ีเหมาะสม ส้าหรับรากและใบดูดซึมไปใช้
ในเติบโตได้ทันที เร่งการแตกใบอ่อน เพิ่มการสังเคราะห์
แสง เร่งการแตกตาดอกและติดผลผลิตท่ีดก จึงท้าให้
เกษตรกรลดต้นทุนการใส่สารชีวภาพเคลือบผสมหัว
เช้ือจุลินทรีย์นาโน 1 ใน 3 ส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ เพิ่มรายได้และจุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพดิน
ให้เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช เพิ่มความร่วนซุยของ
ดิน ดินสามารถเก็บความช้ืนในดินได้นาน ท้าให้พืช
เติบโต ก้าจัดและลดปริมาณสารโลหะหนักอันตรายต่อ
ผู้บริโภคอื่น ซึ่งผลการศึกษาน้ีมีความสอดคล้องกับ
ก า ร ศึ กษ า ขอ ง  Liu et al., 2005, Intana et al., 2003, 
Rattanaloeadnusorn et al., 2015, Rattanaloead 
nusorn, 2017. 

ดัง น้ัน กลุ่มเกษตรกรชุมชนควรปลูกข้าว
อินทรีย์ ด้วยการใ ช้นวัตกรรมสารชีวภาพผสมหัว
เช้ือจุลินทรีย์นาโน THAN เพื่อท้าให้ได้ข้าวเปลือก
มาตรฐานจีเอพี ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้แบบ
ยั่งยืน นอกจากน้ี ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมควร
ร่วมกับนักวิจัยฯของมหาวิทยาลัยฯ ในการน้านวัตกรรม
หัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและเทคโนโลยีระดับชุมชน ไป
พัฒนาต่อยอดกระบวนการแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงจาก
ชุมชนหรือโรงงานให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน ลดปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมแบบขยะเหลือศูนย์และท่ีส้าคัญชุมชน
และโรงงานได้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพสูง ส้าหรับการเกษตรอินทรีย์และลดมลพิษ 
 

 
ภาพท่ี 6 การขยายพื้นท่ีการปลูกข้าวอินทรีย์และ 
การแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงจากการท้านา การสีข้าว 
ร่วมกับหัวเช้ือจุลินทรีย์นาโนและเทคโนโลยีระดับ 
ชุมชน เพื่อการเกษตรอินทรีย์และการก้าจัดขยะ 

แบบเหลือศูนย์ (zero waste) 
 

สิ่งแวดล้อมท่ีได้ตามมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ดัง
ภาพท่ี 6 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มุ่งศึกษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนบ่อสวกและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านซาวหลวง และออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทผ้า  
กลุ่มวิสาหกิจนี้เป็นแหล่งอาชีพเสริมของสตรีในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีจุดอ่อนด้านบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง 50 คน  
จากการเลือกแบบง่ายจากสมาชิกกลุ่ม นักวิชาการการตลาด และผู้บริโภค ใช้การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ต าบลบ่อสวกมีเอกลักษณ์ที่
เป็นลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณซึ่งขุดพบในต าบลบ่อสวกได้แก่ลายอินธนู และลายนกฮูก ส่วนเอกลักษณ์ 
ผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจนี้คือ “ลายม่านบ่อสวก” มีแนวคิดมาจากลายบนเครื่องปั้นดินเผาทัง้สองลาย ลาย “อินธนู” 
ถูกใช้เป็นทางเลือกในการอ้างอิงการออกแบบกราฟิก ผสมผสานลายกาบจันทร์ 8 ทิศ และลายจันทร์ 8 กีบ ให้ดู
ทันสมัยสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตามเอกลักษณ์บนลายผ้า มีข้อความบอกเรื่องราวชุมชน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
ช่องทางการติดต่อ และแถบผ้าลายม่านบ่อสวก จัดพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเป็นต้นแบบใหม่ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวมของคุณลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.02, S.D. = 0.73) 

ค าส าคัญ  การออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์ เอกลักษณ์ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 

Abstract 
This article focuses on studying the local identity of the Bor Suak community and gathering 

information to use in reference to graphic design on the packaging of the Soa Luang community 
enterprise and design the prototype of packaging. This enterprise is a source of secondary occupation 
for women in the community. Nowadays, there are weaknesses in the packaging. The 50 samples 
are simple random sampling from member of this enterprise, marketing academician and consumer. 
Uses of the participatory research, data collected by unstructured interview and questionnaires, 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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analyzing data by descriptive statistic i.e. percentage, means and standard deviation. The study 
indicated that Bor Suak Sub district has a unique pattern on ancient pottery which is found in  Bor 
Suak Sub district called “In-Thanu” and “Nok-Hook” pattern. Hand woven fabric identity of this 
enterprise group is “Mhan-bor-suak”. There is a concept taken from the patterns on the both pottery.  
The unique pattern called “In-thanu” that is used as an alternative to reference graphic design, 
combining the pattern of the Ghap-Chan 8 thid and Chan 8 geep to give a modern look, conveying 
the uniqueness of the enterprise.  There is also a message telling a short community story, product 
information, contact data and strip of cloth Mhan-bor-suak and printed on the packaging that is 
designed as a new model. The result of satisfaction assessment of the target group were a high level 
(X̅ = 4.02, S.D. = 0.73).   

Keyword  Graphic design,  Package  Local Identity,  Community Enterprise 
 
บทน า  

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และ
ศาสนา ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมเฉพาะแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ ในส่วนของเอกลักษณ์
ท้องถิ่นก็เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ชุมชนนั้น ๆ ท่ีมีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ เช่น 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สังคม ธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เมื่อชุมชนมีเอกลักษณ์ที่โดดเดน่
รวมถึงพื้นที่ เ อ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพและ
กิจกรรม จึงเป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ใช้เอกลักษณ์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ดังตัวอย่างรายงานวิจัยของพรพิมล ศักดา 
(2558) ได้รวบรวมข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรีเพ่ืออ้างอิงการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
กล้วยอบแผ่นของกลุ่มอาชีพสตรีกล้วยอบแผ่น โดยใช้ทั้ง
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมได้แก่ 
เครื่องปั้นดินเผารูปหม้อน้ าลายวิจิตรซึ่ง ใช้ในการ
ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
เช่นเดียวกับอังกาบ  บุญสูง (2556) ศึกษารวบรวม
ข้อมูลของเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและความเหมาะสม
สอดคล้องต่อการใช้งานเพ่ือเป็นตัวก าหนดรูปแบบที่
ใช้ในการออกแบบ ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
สังเคราะห์เอกลักษณ์ด้านประเพณีและวิถีชีวิตของ
ชุมชนกลุ่มผ้าทอพ้ืนเมือง อ าเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มีการน ามาถักทอเป็นลวดลายลงบน
ผืนผ้า ได้แก่  ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ซึ่ ง เป็น
ป ร ะ เ พ ณี ด้ั ง เ ดิ ม ข อ ง ช า ว ฟ า ก ท่ า  จั ด ขึ้ น ใ น 

เดือนเมษายนของทุกปีสืบทอดกันจนถึงปัจจุบัน และ
ได้ ใช้ เป็นชื่ อของการทอลวดลายข้าว พันก้อน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม กุณาศรี (2560)  
ผลการเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยชมพู พบว่า ปางช้าง 
แม่ตะมานมีความเหมาะสมมากที่สุดจึงถูกเลือกน าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
โดยใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาประดิษฐ์พวงกุญแจรูปช้าง
เพื่ อใ ห้สอดคล้อง กับปางช้างแม่ตะมาน ปัจ จุบัน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงทั้งโดยตรง
ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ เหมือนกันและ
แตกต่างกันตรงผู้ผลิต การตัดสินใจซื้อของลูกค้าจ านวน
มากไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเสมอไป 
แต่ยังขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งจูงใจ
ที่มองเห็นได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย ท าให้บรรจุ
ภัณฑ์มีบทบาทส าคัญต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาก
เช่นกัน 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เข้ามา
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง และ
อีก 2 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพ ด้วยแนวคิดการท ากิจการเพื่อสังคมให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดสินค้าผ้าทอมือและยกระดับการรวมกลุ่ม
สู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม ผลักดันผ้าทอเมืองน่านให้มี
คุณภาพดีขึ้น และมีช่องทางการขายให้ผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าได้มากข้ึน แม้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ที่หลากหลายแต่ ก็ยังขาดการพัฒนาหรือถ่ายทอด 
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บทน า  

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และ
ศาสนา ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัฒนธรรมเฉพาะแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ ในส่วนของเอกลักษณ์
ท้องถิ่นก็เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ชุมชนนั้น ๆ ที่มีความแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ เช่น 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สังคม ธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น เมื่อชุมชนมีเอกลักษณ์ที่โดดเดน่
รวมถึงพื้นที่ เ อ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพและ
กิจกรรม จึงเป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ใช้เอกลักษณ์เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ดังตัวอย่างรายงานวิจัยของพรพิมล ศักดา 
(2558) ได้รวบรวมข้อมูลเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรีเพื่ออ้างอิงการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
กล้วยอบแผ่นของกลุ่มอาชีพสตรีกล้วยอบแผ่น โดยใช้ทั้ง
เอกลักษณ์ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมได้แก่ 
เครื่องปั้นดินเผารูปหม้อน้ าลายวิจิตรซึ่ง ใช้ในการ
ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
เช่นเดียวกับอังกาบ  บุญสูง (2556) ศึกษารวบรวม
ข้อมูลของเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและความเหมาะสม
สอดคล้องต่อการใช้งานเพ่ือเป็นตัวก าหนดรูปแบบที่
ใช้ในการออกแบบ ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
สังเคราะห์เอกลักษณ์ด้านประเพณีและวิถีชีวิตของ
ชุมชนกลุ่มผ้าทอพ้ืนเมือง อ าเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มีการน ามาถักทอเป็นลวดลายลงบน
ผืนผ้า ได้แก่  ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ซึ่ ง เป็น
ป ร ะ เ พณี ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง ช า ว ฟ า ก ท่ า  จั ด ขึ้ น ใ น 

เดือนเมษายนของทุกปีสืบทอดกันจนถึงปัจจุบัน และ
ได้ ใช้ เ ป็นชื่ อของการทอลวดลายข้าว พันก้อน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม กุณาศรี (2560)  
ผลการเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยชมพู พบว่า ปางช้าง 
แม่ตะมานมีความเหมาะสมมากที่สุดจึงถูกเลือกน าไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
โดยใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาประดิษฐ์พวงกุญแจรูปช้าง
เพื่ อใ ห้สอดคล้อง กับปางช้างแม่ตะมาน ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงทั้งโดยตรง
ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ เหมือนกันและ
แตกต่างกันตรงผู้ผลิต การตัดสินใจซื้อของลูกค้าจ านวน
มากไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเสมอไป 
แต่ยังขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งจูงใจ
ที่มองเห็นได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วย ท าให้บรรจุ
ภัณฑ์มีบทบาทส าคัญต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มาก
เช่นกัน 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้เข้ามา
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง และ
อีก 2 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อาชีพ ด้วยแนวคิดการท ากิจการเพื่อสังคมให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดสินค้าผ้าทอมือและยกระดับการรวมกลุ่ม
สู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม ผลักดันผ้าทอเมืองน่านให้มี
คุณภาพดีขึ้น และมีช่องทางการขายให้ผู้บริโภคเข้าถึง
สินค้าได้มากข้ึน แม้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ที่หลากหลายแต่ ก็ยังขาดการพัฒนาหรือถ่ายทอด 

องค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ให้อย่างต่อเนื่อง วิสาหกิจ
ชุมชนบางกลุ่มมีความสามารถในการผลิตสินค้าให้ 
ตรงตามความต้องการของตลาด แต่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม วิสาหกิจทอผ้าบ้านซาวหลวงประสบปัญหา
เหล่านี้เช่นกัน มีจุดอ่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์
ไม่โดดเด่นหรือดึงดูดใจ ข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตน
ของกลุ่ มที่ ไม่ ชั ด เจน ดั งนั้ นการศึกษาครั้ งนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ของชุมชนบ่อสวกและ
รวบรวมเพื่อใช้อ้างอิงออกแบบกราฟิกที่จะพิมพ์ลงบน
บรรจุภัณฑ์ในแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนา
เป็นต้นแบบบนบรรจุภัณฑ์โดยให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อปรับรูปแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้รองรับการยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถน ากราฟิกไปพัฒนาเป็นลวดลาย
บนผืนผ้าและผลิตภัณฑ์แบบอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการเลือก
น าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการอย่างยั่งยืน 
 
วิธีการด าเนินงาน  
1. กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ 
ผ้าทอบ้านซาวหลวง ต าบลบ่อสวก จังหวัดน่าน คัดเลือก
พื้นที่ชุมชนและกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบง่าย 
(simple random sampling) แ ล ะ ค า นึ ง ถึ ง ค ว าม
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม เลือกสมาชิกกลุ่ม จ านวน 10 คน ที่เป็น
ผู้น ากลุ่มและสมาชิกผู้ที่ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อกลุ่มได้  นักวิชาการด้านการตลาด 2 คน จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ
ผู้บริโภค 38 คน ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอน่าน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลแต่ละขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหา ความต้องการ และ
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่ อออกแบบกราฟิกบน 
บรรจุภัณฑ์  

ใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อให้
ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดและ
ความรู้เพื่อน าไปเข้าสู่กระบวนการออกแบบกราฟิกเพื่อ
บรรจุภัณฑ์  และพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์  โดยมี
ประเด็นหลักดังนี้ 

1. ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มคืออะไร 
และต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะอย่างไร 

2. ในต าบลบ่อสวกมีเอกลักษณ์ใดบ้างที่เป็นที่
รู้จักและเป็นความเชื่อของคนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป 

3. เอกลักษณ์อะไรบ้างที่กลุ่มวิสาหกิจน ามาใช้
ในการออกแบบลวดลายผ้าทอ จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
กลุ่ม และมีผลต่อผลิตภัณฑ์อย่างไร 

สัมภาษณ์ประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนซาวหลวง 10 ราย เกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยประเด็นค าถาม
เช่น 1)  ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ มคืออะไร  
2) ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะอย่างไร 3) บรรจุ
ภัณฑ์ปัจจุบันมีเอกลักษณ์ประจ ากลุ่มหรือไม่  4) หาก
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์แล้วจะสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มได้หรือไม่อย่างไร  

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเอกลักษณ์ชุมชนเพื่อ
การออกแบบกราฟิกและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 

1) การเลือกเอกลักษณ์ ใช้การเก็บข้อมูล 
เชิงปริมาณด้วยจ านวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่แสดง
ความคิดเห็นและแจกแจงความถี่เป็นค่าร้อยละ 

2) ออกแบบกราฟิกตราสินค้า 2 รูปแบบ และ
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเลือกกราฟิก 
ประเมินกลุ่มเป้าหมายแล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยการบรรยาย 

3) สร้างบรรจุภัณฑ์จ าลอง โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator จ านวน 3 รูปแบบเพื่อเป็นกราฟิก
ต้นแบบ 

4) พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบที่สมบรูณ์
สามารถน าไปทดลองใช้งานได้จริง 3 รูปแบบ  

ขั้นตอนที่  3  ประเมินการรับรู้และความ 
พึงพอใจต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่
พัฒนาใหม่ 

ใช้แบบสอบถามการประเมินการรับรู้และความ
พึงพอใจต่อการออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์ ใช้แบบ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบชนิด
เลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่ ม เป้าหมายเกี่ ยวกับภาพรวมคุณลักษณะของ 
บรรจุภัณฑ์และลวดลายกราฟิกที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดั งนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ท าการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการให้ได้ข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบกราฟิกและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีตรงตามความ
ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นและ
การเลือกลวดลายเพื่อน าสู่การออกแบบ โดยจ านวน
สมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่แสดงความคิดเห็นและแจกแจง
ความถี่ และการเลือกกราฟิกที่ออกแบบ 2 รูปแบบ 
ขั้นตอนที่ 3 ใช้แบบสอบถามประเมินการรับรู้และความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหา ความต้องการ และ
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
ท าการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาวหลวง
เก็บข้อมูลเรียบเรียงสรุปและน าเสนอในรูปความเรียง 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเอกลักษณ์ชุมชนเพื่อ
การออกแบบกราฟิก และการเลือกกราฟิกที่ออกแบบ  
2 รูปแบบ 

1. การเลือกลวดลายที่จะน าไปใช้เป็นตัวแบบ
เอกลักษณ์ชุมชน ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการ
นับจ านวนสมาชิกที่แสดงความคิดเห็นและแจกแจง
ความถี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ 

2. การเลือกกราฟิกที่ออกแบบใหม่ใช้การเก็บ
ข้อมูล ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเลือกกราฟกิ 
ประเมินกลุ่มเป้าหมายแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ 
 ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินการรับรู้และความ 
พึงพอใจต่อการพิมพ์กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่
พัฒนาใหม่ ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅)  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดย
สถิติเชิงพรรณนา 
 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานการออกแบบเอกลักษณ์
ท้องถิ่นส าหรับบรรจุภัณฑ์สิ่งทอของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้า
บ้านซาวหลวง ต าบลบ่อสวก จังหวัดน่าน มีดังนี้ 

1. การศึกษาปัญหา  ความต้องการ และ
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มและสมาชิก 
พบว่ามีจุดอ่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ไม่โดดเด่น
หรือดึงดูดใจ ข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มที่ 
ไม่ชัดเจน กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าซาวหลวงมีเอกลักษณ์
ประจ ากลุ่มทอผ้า โดยน าลายที่เรียกว่า “อินธนู” และ
ลาย “นกฮูก” ใช้เป็นลวดลายทอลงบนผืนผ้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มเรียกว่า “ผ้าลายม่านบ่อสวก” และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากลายที่
ปรากฎบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ขุดพบในต าบล 
บ่อสวก โดยสื่อความหมายว่าลายอินธนู  แสดงถึง
ความก้ า วหน้ า  มี อ านาจบารมี  ส่ วนลายนกฮู ก  
สื่ อความหมายว่าจะเป็นผู้ที่มีสายตาอันเฉียบคม  
มองการณ์ไกลได้ดี ส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จทุก ๆ 
ด้าน อายุยืนยาวอีกด้วย ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุ่มคิดเป็น
ร้อยละ 73 เลือกลายอินธนู และร้อยละ 27 เลือกลาย
นกฮูก ด้วยเหตุผลที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนและอยู่ในความ
สนใจของกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า และต้องการปรับเปลีย่น
กราฟิกรูปแบบใหม่ ซึ่งนักวิชาการด้านการตลาดเห็น
ด้วยกับลายดังกล่าว ลายทั้งสองแสดงดังรูปที่ 1   

 

 
ภาพที่ 1 ลายบนผืนผ้ามา่นบ่อสวกที่เป็นแนวคิดในการ

ออกแบบกราฟิก 

2. การออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ
บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการออกแบบตราผลิตภัณฑ์บน
บรรจุภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนนี้
ผู้เชี่ยวชาญออกแบบ 2 รูปแบบ แสดงในตารางที่ 1

 



มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบชนิด
เลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่ ม เป้าหมายเกี่ ยวกับภาพรวมคุณลักษณะของ 
บรรจุภัณฑ์และลวดลายกราฟิกที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดั งนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ท าการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการให้ได้ข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบกราฟิกและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีตรงตามความ
ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นและ
การเลือกลวดลายเพื่อน าสู่การออกแบบ โดยจ านวน
สมาชิกกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงความคิดเห็นและแจกแจง
ความถี่ และการเลือกกราฟิกที่ออกแบบ 2 รูปแบบ 
ขั้นตอนที่ 3 ใช้แบบสอบถามประเมินการรับรู้และความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหา ความต้องการ และ
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
ท าการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซาวหลวง
เก็บข้อมูลเรียบเรียงสรุปและน าเสนอในรูปความเรียง 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเอกลักษณ์ชุมชนเพื่อ
การออกแบบกราฟิก และการเลือกกราฟิกที่ออกแบบ  
2 รูปแบบ 

1. การเลือกลวดลายที่จะน าไปใช้เป็นตัวแบบ
เอกลักษณ์ชุมชน ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการ
นับจ านวนสมาชิกท่ีแสดงความคิดเห็นและแจกแจง
ความถี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ 

2. การเลือกกราฟิกท่ีออกแบบใหม่ใช้การเก็บ
ข้อมูล ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเลือกกราฟกิ 
ประเมินกลุ่มเป้าหมายแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ 
 ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินการรับรู้และความ 
พึงพอใจต่อการพิมพ์กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่
พัฒนาใหม่ ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅)  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดย
สถิติเชิงพรรณนา 
 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานการออกแบบเอกลักษณ์
ท้องถิ่นส าหรับบรรจุภัณฑ์สิ่งทอของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้า
บ้านซาวหลวง ต าบลบ่อสวก จังหวัดน่าน มีดังนี้ 

1. การศึกษาปัญหา  ความต้องการ และ
เอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มและสมาชิก 
พบว่ามีจุดอ่อนด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ไม่โดดเด่น
หรือดึงดูดใจ ข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตนของกลุ่มที่ 
ไม่ชัดเจน กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าซาวหลวงมีเอกลักษณ์
ประจ ากลุ่มทอผ้า โดยน าลายท่ีเรียกว่า “อินธนู” และ
ลาย “นกฮูก” ใช้เป็นลวดลายทอลงบนผืนผ้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มเรียกว่า “ผ้าลายม่านบ่อสวก” และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มาจากลายที่
ปรากฎบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ขุดพบในต าบล 
บ่อสวก โดยสื่อความหมายว่าลายอินธนู  แสดงถึง
ความก้ า วหน้ า  มี อ านาจบารมี  ส่ วนลายนกฮู ก  
สื่ อความหมายว่าจะเป็นผู้ที่มีสายตาอันเฉียบคม  
มองการณ์ไกลได้ดี ส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จทุก ๆ 
ด้าน อายุยืนยาวอีกด้วย ในขั้นตอนนี้สมาชิกกลุ่มคิดเป็น
ร้อยละ 73 เลือกลายอินธนู และร้อยละ 27 เลือกลาย
นกฮูก ด้วยเหตุผลที่มีภาพลักษณ์ชัดเจนและอยู่ในความ
สนใจของกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า และต้องการปรับเปลีย่น
กราฟิกรูปแบบใหม่ ซึ่งนักวิชาการด้านการตลาดเห็น
ด้วยกับลายดังกล่าว ลายทั้งสองแสดงดังรูปที่ 1   

 

 
ภาพที่ 1 ลายบนผืนผ้ามา่นบ่อสวกที่เป็นแนวคิดในการ

ออกแบบกราฟิก 

2. การออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ
บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการออกแบบตราผลิตภัณฑ์บน
บรรจุภัณฑ์และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ในขั้นตอนนี้
ผู้เชี่ยวชาญออกแบบ 2 รูปแบบ แสดงในตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1  แสดงรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ 2 รูปแบบ 
กราฟิกแบบที่ 1 กราฟิกแบบที่ 2 

 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านความพึงพอใจกราฟิก 2 รูปแบบ  

 
รายละเอียดกราฟิก 

รูปแบบกราฟิก 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 

�̅�𝐗 ระดับ �̅�𝐗 ระดับ 
1. ภาพรวมของการใช้สีเหมาะสม 
2. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 
3. การออกแบบกราฟิกเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
4. กราฟิกสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม 
5. กราฟิกมีความน่าสนใจ  

4.30 
4.10 
4.10 
4.00 
4.00 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4.30 
4.00 
3.70 
3.60 
3.30 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม  4.10 มาก 3.78 มาก 

 
โดยวิเคราะห์ถอดแบบจากลายผ้าที่คัดเลือกจากสมาชิก 
ประกอบด้วย ลายอินธนู กาบจันทร์ และจันทร์แปดทิศ 
ผสมผสานมุมมองและรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วน ามา
ประกอบกระบวนการคิดออกแบบเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์
แตกต่างและมีความโดดเด่น สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจน ผลการพิจารณาการรับรู้ด้านความพึงพอใจ
กราฟิกโดยสมาชิกกลุ่มจ านวน 10 คน พบว่ามีความ 
พึงพอใจต่อกราฟิกแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย X̅ = 4.10 อยู่ใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อกราฟิกแบบที่ 2  
มีค่าเฉลี่ย X̅ = 3.78 อยู่ในระดับมาก แสดงในตารางที่ 2 

3. การรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อการพิมพ์
กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่ ในขั้นตอน
นี้ได้การออกแบบให้เป็นต้นแบบเพื่อการเลือกใช้เป็น
รูปภาพ 3 แบบ และออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่
พร้อมใช้งาน 3 แบบ ในส่วนของรายละเอียดเป็นไปตาม

มาตรฐานโดยท่ัวไป ประกอบด้วยตราสินค้าแสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มคือ ลวดลายผ้าที่ออกแบบ
ผสมผสานระหว่างลายอินธนู ลายกาบจันทร์ 8 ทิศ และ
ลายจันทร์ 8 กีบ ออกแบบให้เป็นกราฟิกตราสินค้า และ
มีข้อความเพื่อเป็นการบอกเรื่องราวของชุมชนสั้น ๆ  
ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ช่องทางการติดต่อ 
และแถบของผ้าลายม่านบ่อสวกที่มีลายอินธนูที่ชัดเจน 
การประเมินด้านตราผลิตภัณฑ์กราฟิกที่ออกแบบและ
จัดพิมพ์ลงบรรจุภัณฑ์ประเภทผ้าทั้ง 3 แบบ เพื่อเป็น
ทางเลือกใช้งานที่หลากหลายและเหมาะสม ใช้การวัด
ส าหรับผู้แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ  พบว่ามีความ 
พึงพอใจทั้ง 5 ข้อของคุณลักษณะบนบรรจุภัณฑ์อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X̅ = 4.02, S.D. = 0.73)  ดังแสดง
ไว้ในตารางที่ 3

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2562 15
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ตารางที่ 3 การรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อการพิมพ์กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่  

คุณลักษณะบนบรรจุภัณฑ ์
ระดับความพึงพอใจ 

�̅�𝐗 S.D. ระดับ 
1. ภาพรวมบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้า 4.00 0.78 มาก 
2. ภาพรวมของการพิมพ์กราฟิกและตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสม 3.96 0.73 มาก 
3. ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 4.06 0.79 มาก 
4. ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้า 3.88 0.80 มาก 
5. ตราสินค้ามีความน่าสนใจ 4.16 0.53 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.73 มาก 
 
จากตารางพบว่า การรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อ

การพิมพ์กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 5 คุณลักษณะ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.00 เพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุน้อย
กว่า 20 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 อายุระหว่าง  
20-29 ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อายุระหว่าง  
30-39 ปี 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และอายุตั้งแต่ 
40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 แยกเป็น
รายคุณลักษณะดังนี้ ตราสินค้ามีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 
(X̅ = 4.16, S.D. = 0.53) รองลงมาคือลวดลายบรรจุ
ภัณฑ์ เหมาะสมกับตั วผลิ ตภัณฑ์ผ้ าทอ ค่ า เฉลี่ ย 
 (X̅ = 4.06, S.D. = 0.79) ภาพรวมบรรจุภัณฑ์สื่อถึง

เ อกลั กษณ์ ของกลุ่ มทอผ้ า  ค่ า เ ฉลี่ ย  ( X̅ = 4.00,  
S.D. = 0.78 ) ภาพรวมของการพิม พ์กรา ฟิกและ 
ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสม ค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.96, 
S.D. = 0.73) และตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ทอผ้า ค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.88, S.D. = 0.80) ตามล าดับ  
น ากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเรียบร้อยแล้วให้
นักวิชาการด้านการตลาดพิจารณาภาพลักษณ์ ผลการ
พิจารณาอยู่ในระดับมาก  

การเปรียบเทียบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เดิมและ
แบบใหม่แสดงไว้ในตารางที่ 4 บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
ใหม่เป็นต้นแบบภาพกราฟิก และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
ใหม่เป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าน าไปทดลองใช้งานได้จริง 
แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 4 แสดงบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกแบบเดิมและแบบใหม่ 

กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แบบเดิม กราฟิกที่ออกแบบใหม ่
  

 
 



ตารางที่ 3 การรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อการพิมพ์กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่  

คุณลักษณะบนบรรจุภัณฑ ์
ระดับความพึงพอใจ 

�̅�𝐗 S.D. ระดับ 
1. ภาพรวมบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้า 4.00 0.78 มาก 
2. ภาพรวมของการพิมพ์กราฟิกและตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสม 3.96 0.73 มาก 
3. ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 4.06 0.79 มาก 
4. ตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้า 3.88 0.80 มาก 
5. ตราสินค้ามีความน่าสนใจ 4.16 0.53 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.73 มาก 
 
จากตารางพบว่า การรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อ

การพิมพ์กราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาใหม่ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 5 คุณลักษณะ 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.00 เพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุน้อย
กว่า 20 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 อายุระหว่าง  
20-29 ปี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 อายุระหว่าง  
30-39 ปี 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 และอายุตั้งแต่ 
40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 แยกเป็น
รายคุณลักษณะดังนี้ ตราสินค้ามีความน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 
(X̅ = 4.16, S.D. = 0.53) รองลงมาคือลวดลายบรรจุ
ภัณฑ์ เหมาะสมกับตั วผลิ ตภัณฑ์ผ้ าทอ ค่ า เฉลี่ ย 
 (X̅ = 4.06, S.D. = 0.79) ภาพรวมบรรจุภัณฑ์สื่อถึง

เ อกลั กษณ์ ของกลุ่ มทอผ้ า  ค่ า เ ฉลี่ ย  ( X̅ = 4.00,  
S.D. = 0.78 ) ภาพรวมของการพิม พ์กรา ฟิกและ 
ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์เหมาะสม ค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.96, 
S.D. = 0.73) และตราสินค้าสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ทอผ้า ค่าเฉลี่ย (X̅ = 3.88, S.D. = 0.80) ตามล าดับ  
น ากราฟิกและบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเรียบร้อยแล้วให้
นักวิชาการด้านการตลาดพิจารณาภาพลักษณ์ ผลการ
พิจารณาอยู่ในระดับมาก  

การเปรียบเทียบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เดิมและ
แบบใหม่แสดงไว้ในตารางที่ 4 บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
ใหม่เป็นต้นแบบภาพกราฟิก และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ
ใหม่เป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าน าไปทดลองใช้งานได้จริง 
แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 4 แสดงบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกแบบเดิมและแบบใหม่ 

กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แบบเดิม กราฟิกที่ออกแบบใหม ่
  

 
 

 

ตารางที่ 5 แสดงบรรจุภัณฑ์ภาพกราฟิก 3 แบบ และบรรจุภัณฑ์ผ้าตน้แบบที่น าไปใช้งานได้จรงิ 3 แบบ 

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่เป็นต้นแบบภาพกราฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่เป็นต้นแบบบรรจุภัณฑผ์้า 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

 

การน าไปใช้  
 โครงการวิจัยนี้สามารถน าไปสู่การใช้ประโยชน์
ในภาครัฐที่ ได้ เข้ามาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปสู่การพิจารณาก าหนดเป็น
นโยบาย แนวทาง หรือแผนการส่งเสริมพลังชุมชนเพื่อ
สื่อสารภูมิปัญญาและสร้างเอกลักษณ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนได้ในวงกว้าง  
 1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะต่อกลุ่ม
วิสาหกิจด้านส่งเสริมภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และ
เอกลักษณ์ของกลุ่ม ยังสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชน
อ่ืนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่มีจ านวนมากในชุมชนให้น ามาสู่การพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ตราสินค้าท่ี
ได้ออกแบบใหม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นสิทธิ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอบ้านซาวหลวง  
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นการหา
เอกลักษณ์ชุมชนและสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้
ประโยชน์จากเอกลักษณ์ในการต่อยอดสร้างสรรค์ให้มี
ความร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 4.  อาจารย์และนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้บูรณาการด้านการ
เรียนการสอนกับชุมชนด้านการวิจัยและการออกแบบ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมให้เป็นนักปฏิบัติที่มี
ประสบการณ์มากข้ึน 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยพบว่า ลายอินธนูซึ่งเป็นลายที่ทอ
บนผ้าม่านบ่อสวก เป็นผ้าเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของกลุม่ 
ถูกเลือกโดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่ม น าไปใช้
อ้างอิงในการออกแบบกราฟิกใหม่และพิมพ์ลงบนบรรจุ
ภัณฑ์แทนกราฟิกเดิม ท าให้ได้กราฟิกตราสินค้าต้นแบบ
จากความเชื่อสู่แนวคิดการผสมผสานลวดลายให้มีมูลค่า 
โดยที่กาบจันทร์ 8 ทิศ และจันทร์ 8 กีบ ตามความเชื่อ
บ่งบอกถึงการมีชัยชนะและได้รับการปกป้องคุ้มครองให้
พ้นจากอันตรายทั้งปวงทั้ง 8 ทิศ ลวดลายที่เป็นตัวเลข 
3 จ านวนสามตัวอยู่บนอินธนู บ่งบอกถึงความก้าวหน้า 
มีอ านาจบารมี เป็นมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองให้
ปลอดภัย มีข้อความเพื่อเป็นการบอกเรื่องราวของชุมชน
สั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจบนบรรจุภัณฑ์ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลช่องทางการติดต่อ และแถบผ้าลาย
ม่านบ่อสวกแบบเต็ม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญใน
การออกแบบที่มีแรงดึงดูด มีความน่าสนใจ น าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ และน าไปพัฒนาให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคมากที่สุด เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ ศรัฐ ลิมศิริ และคณะ (2560) พบว่า
ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นประเภทผ้า
หรือเครื่องแต่งกายมากที่สุด โดยปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผล
ต่อความน่าสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ได้แก่ การมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ราคาเหมาะสม และ
เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากหรือขอที่ระลึก กลุ่มวิสาหกิจ
ได้ รับแนวคิดในการน า กราฟิกที่ แสดงความ เป็น
เอกลักษณ์ไปประยุกต์ต่อยอดลวดลายบนผืนรวมถึงบน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม น า ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใช้ เป็น
ทางเลือกในการพัฒนารูปลักษณ์ใหม่ สามารถน าไป
ออกแบบเป็นสติกเกอร์ติดบนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และ
ได้จัดท าบล็อกสกรีนกราฟิกใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้
โดยไม่กระทบต่อแนวปฏิบัติและทรัพยากรที่มีอยู่เดิม  
ส่งมอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าพร้อมใช้งาน 3 แบบ 
 
 

จ านวน 86 ใบ การด าเนินงานมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
ท าให้การน าผลงานไปต่อยอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมยังไม่ประสบผลที่ชัดเจน การศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้
บรรจุภัณฑ์ใหม่และกราฟิกโดยตรงจากผู้บริโภค การ
เลือกพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ตามต้นแบบของบรรจุภัณฑ์
โดยกลุ่มเอง และเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและสอดคล้องกับ
การใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด โดยใช้ทรัพยากรและต้นทุนที่กระทบต่อการปฏิบัติ
แบบเดิมน้อยที่สุด  มีข้อเสนอแนะเพื่อน าผลไปใช้
ประโยชน์คือ กราฟิกและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา
ใหม่กลุ่มวิสาหกิจควรน าไปใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่
รู้จักและคุ้นเคยกับกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่  
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กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมให้เป็นนักปฏิบัติที่มี
ประสบการณ์มากข้ึน 
 
อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยพบว่า ลายอินธนูซึ่งเป็นลายที่ทอ
บนผ้าม่านบ่อสวก เป็นผ้าเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของกลุม่ 
ถูกเลือกโดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่ม น าไปใช้
อ้างอิงในการออกแบบกราฟิกใหม่และพิมพ์ลงบนบรรจุ
ภัณฑ์แทนกราฟิกเดิม ท าให้ได้กราฟิกตราสินค้าต้นแบบ
จากความเชื่อสู่แนวคิดการผสมผสานลวดลายให้มีมูลค่า 
โดยที่กาบจันทร์ 8 ทิศ และจันทร์ 8 กีบ ตามความเชื่อ
บ่งบอกถึงการมีชัยชนะและได้รับการปกป้องคุ้มครองให้
พ้นจากอันตรายทั้งปวงทั้ง 8 ทิศ ลวดลายที่เป็นตัวเลข 
3 จ านวนสามตัวอยู่บนอินธนู บ่งบอกถึงความก้าวหน้า 
มีอ านาจบารมี เป็นมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองให้
ปลอดภัย มีข้อความเพื่อเป็นการบอกเรื่องราวของชุมชน
สั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจบนบรรจุภัณฑ์ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลช่องทางการติดต่อ และแถบผ้าลาย
ม่านบ่อสวกแบบเต็ม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญใน
การออกแบบท่ีมีแรงดึงดูด มีความน่าสนใจ น าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อ และน าไปพัฒนาให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคมากที่สุด เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ ศรัฐ ลิมศิริ และคณะ (2560) พบว่า
ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นประเภทผ้า
หรือเครื่องแต่งกายมากที่สุด โดยปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผล
ต่อความน่าสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ได้แก่ การมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ราคาเหมาะสม และ
เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากหรือขอที่ระลึก กลุ่มวิสาหกิจ
ได้ รับแนวคิดในการน า กราฟิกที่ แสดงความ เป็น
เอกลักษณ์ไปประยุกต์ต่อยอดลวดลายบนผืนรวมถึงบน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม น าต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใช้ เป็น
ทางเลือกในการพัฒนารูปลักษณ์ใหม่ สามารถน าไป
ออกแบบเป็นสติกเกอร์ติดบนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และ
ได้จัดท าบล็อกสกรีนกราฟิกใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได้
โดยไม่กระทบต่อแนวปฏิบัติและทรัพยากรที่มีอยู่เดิม  
ส่งมอบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าพร้อมใช้งาน 3 แบบ 
 
 

จ านวน 86 ใบ การด าเนินงานมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
ท าให้การน าผลงานไปต่อยอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมยังไม่ประสบผลที่ชัดเจน การศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้
บรรจุภัณฑ์ใหม่และกราฟิกโดยตรงจากผู้บริโภค การ
เลือกพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ตามต้นแบบของบรรจุภัณฑ์
โดยกลุ่มเอง และเน้นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและสอดคล้องกับ
การใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมาก
ที่สุด โดยใช้ทรัพยากรและต้นทุนที่กระทบต่อการปฏิบัติ
แบบเดิมน้อยที่สุด  มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลไปใช้
ประโยชน์คือ กราฟิกและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนา
ใหม่กลุ่มวิสาหกิจควรน าไปใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่
รู้จักและคุ้นเคยกับกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ใหม่  
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บทคัดยอ่ 
          การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ   
บ้านสันมะแฟน ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย วิธีวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์
ต้นทุนผลิตภัณฑ์และสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ รวมถึงการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสอบถามความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรพร้อมชง  
          ผลการศึกษาพบว่าบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มีการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคผ่าน
การสร้างตราสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ผลิตชาสมุนไพรรายอื่น ๆ และผลจากการสอบถามความเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ แบบท่ี 2 ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความ
สนใจในด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ในเรื่องการแสดงข้อมูลท่ีครบถ้วนในระดับมากท่ีสุด ด้านรูปแบบและ
ความสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์พบความพึงพอใจในเรื่องสีของบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและเหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด และด้านการเพิ่มมูลค่าและราคาจัดจ าหน่ายในเรื่องรูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่า ใน
ระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการค านวณต้นทุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการค านวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้องและสามารถน าข้อมูลต้นทุนน้ันไปใช้ในการก าหนดราคาขายและวางแผนการผลิตต่อไปใน
อนาคต 

 
ค าส าคัญ  การยกระดับผลิตภัณฑ์, สมุนไพรพร้อมชงพูลคาว, สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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Abstract 
          This research aims to study and develop product design for OTOP’ s products from a small 
community enterprise:  Tankhun Herbs Group, Bann Sunmafan, Tambon Saykhow, Amphoe Phan, 
Chiangrai Province.  The research consisted of three qualitative research prototype designs, along 
with an analysis of each product cost and prototype packaging.  Another purpose of this research is 
to quantitative research on the satisfaction of the packaging of a Houttuynia Cordata tea herbs. 
          The study found that prototype packaging can create consumer awareness through logo and 
branding.  It is unique and different from other herbal teas.  The results of the consumer inquiry on 
the packaging showed that attention to the newly designed packaging type 2 , at the highest level. 
Most respondents were satisfied with the graphic design of packaging in the presence of complete 
information at the highest level. The style and beauty of the product found satisfaction in the color 
of the packaging is beautiful and suitable at the highest level. The value-added and price, most 
respondents were satisfied with the packaging model, which helped to create the identity and value 
added at the highest level.  In addition, the researcher calculated the cost of a product and 
knowledge transfer to be accurate cost.  Then, they can use the cost of a product to determine 
future prices and production plans. 
 
Keywords Enhancement the Product, Houttuynia Cordata, OTOP, Design Packagin
  
บทน า 
          ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองใน
ด้านสุขภาพ นอกจากน้ีรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ของชาติ ให้มีการเร่งรัดการพัฒนาสมุนไพรให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้มีการใช้เป็นยา
อย่างแพร่หลาย ท้ังในสถานบริการของรัฐ และในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ 
ตลอดจนอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน รวมท้ังส่งเสริมให้
มีการส่งออกสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งผลการส ารวจพบว่า 
สมุนไพรบางชนิดสูญพันธุ์ หรือขาดแคลนไปเป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากป่าไม้ถูกท าลาย ท าให้ไม่สามารถหา
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพได้เพียงพอ และสมุนไพรท่ีหาได้ก็ยัง
มีราคาแพงอีกด้วย การอนุรักษ์สมุนไพร การปลูก และ
การกระจายพันธุ์สมุนไพร จึงจ าเป็นจะต้องสนับสนุน 
และส่งเสริมให้เกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ บ้านสันมะแฟน ต าบลธารทอง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีการปลูกและจ าหน่าย
พืชสมุนไพรพลูคาวหรือผักคาวตองท้ังแบบสด  แบบ
อบแห้งรวมถึงอยู่ระหว่างการทดลองน ามาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งพลูคาวเป็นสมุนไพรชนิด
หน่ึงท่ีมีสรรพคุณมากมาย เช่น เป็นยาดับพิษร้อน ถอน
พิษไข้ ฤทธิ์ต้านไวรัสท่ีก่อให้เกิดเริม ไข้หวัดใหญ่ และ
รักษาอาการอักเสบ เป็นต้น แต่ปัจจุบันผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดังกล่าวยังไม่เป็นท่ียอมรับของตลาด 
ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นพบว่ากลุ่มได้
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพัฒนา ใน เ รื่ อ ง ขอ งก า รพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อขอการรับรอง
มาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ แต่อย่างไรก็
ตามพบว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ท าให้ผู้บริ โภคขาดความเ ช่ือมั่นในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการบริโภค และมีรูปลักษณ์ไม่ทันสมัยไม่
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค นอกจากน้ียั ง
พบว่าการรวมตัวกันภายในกลุ่มยังขาดความเข้มแข็ง  
          จากประเด็นปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการท่ีจะเข้าไปศึกษาเพื่อพัฒนาและช่วย
ยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรพลูคาวเพื่อพัฒนาไปสู่
สินค้า OTOP ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัยปลอดภัยและ
ตรงความต้องการของผู้บริโภค 2. เพื่อส ารวจความ 



Abstract 
          This research aims to study and develop product design for OTOP’ s products from a small 
community enterprise:  Tankhun Herbs Group, Bann Sunmafan, Tambon Saykhow, Amphoe Phan, 
Chiangrai Province.  The research consisted of three qualitative research prototype designs, along 
with an analysis of each product cost and prototype packaging.  Another purpose of this research is 
to quantitative research on the satisfaction of the packaging of a Houttuynia Cordata tea herbs. 
          The study found that prototype packaging can create consumer awareness through logo and 
branding.  It is unique and different from other herbal teas.  The results of the consumer inquiry on 
the packaging showed that attention to the newly designed packaging type 2 , at the highest level. 
Most respondents were satisfied with the graphic design of packaging in the presence of complete 
information at the highest level. The style and beauty of the product found satisfaction in the color 
of the packaging is beautiful and suitable at the highest level. The value-added and price, most 
respondents were satisfied with the packaging model, which helped to create the identity and value 
added at the highest level.  In addition, the researcher calculated the cost of a product and 
knowledge transfer to be accurate cost.  Then, they can use the cost of a product to determine 
future prices and production plans. 
 
Keywords Enhancement the Product, Houttuynia Cordata, OTOP, Design Packagin
  
บทน า 
          ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายท่ีจะ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองใน
ด้านสุขภาพ นอกจากน้ีรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ของชาติ ให้มีการเร่งรัดการพัฒนาสมุนไพรให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้มีการใช้เป็นยา
อย่างแพร่หลาย ท้ังในสถานบริการของรัฐ และในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน อุตสาหกรรมยาแผนโบราณ 
ตลอดจนอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน รวมท้ังส่งเสริมให้
มีการส่งออกสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งผลการส ารวจพบว่า 
สมุนไพรบางชนิดสูญพันธุ์ หรือขาดแคลนไปเป็นจ านวน
มาก เน่ืองจากป่าไม้ถูกท าลาย ท าให้ไม่สามารถหา
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพได้เพียงพอ และสมุนไพรท่ีหาได้ก็ยัง
มีราคาแพงอีกด้วย การอนุรักษ์สมุนไพร การปลูก และ
การกระจายพันธุ์สมุนไพร จึงจ าเป็นจะต้องสนับสนุน 
และส่งเสริมให้เกิดข้ึนโดยเร็วท่ีสุด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ บ้านสันมะแฟน ต าบลธารทอง 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีการปลูกและจ าหน่าย
พืชสมุนไพรพลูคาวหรือผักคาวตองท้ังแบบสด  แบบ
อบแห้งรวมถึงอยู่ระหว่างการทดลองน ามาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งพลูคาวเป็นสมุนไพรชนิด
หน่ึงท่ีมีสรรพคุณมากมาย เช่น เป็นยาดับพิษร้อน ถอน
พิษไข้ ฤทธิ์ต้านไวรัสท่ีก่อให้เกิดเริม ไข้หวัดใหญ่ และ
รักษาอาการอักเสบ เป็นต้น แต่ปัจจุบันผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มดังกล่าวยังไม่เป็นท่ียอมรับของตลาด 
ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นพบว่ากลุ่มได้
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า รพัฒนา ใน เ รื่ อ ง ขอ งก า รพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อขอการรับรอง
มาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ แต่อย่างไรก็
ตามพบว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ท าให้ผู้บริ โภคขาดความเ ช่ือมั่นในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการบริโภค และมีรูปลักษณ์ไม่ทันสมัยไม่
สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค นอกจากน้ียั ง
พบว่าการรวมตัวกันภายในกลุ่มยังขาดความเข้มแข็ง  
          จากประเด็นปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการท่ีจะเข้าไปศึกษาเพื่อพัฒนาและช่วย
ยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรพลูคาวเพื่อพัฒนาไปสู่
สินค้า OTOP ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัยปลอดภัยและ
ตรงความต้องการของผู้บริโภค 2. เพื่อส ารวจความ 

พึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 
แต่ละรูปแบบ 3. เพื่อค านวณต้นทุนและผลตอบแทนท่ี
ผู้ประกอบการจะได้รับ ด้วยการให้ความช่วยเหลือผ่าน
การช่วยพัฒนา การให้ข้อมูลและประสานงา นกับ
หน่วยงานและองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการท่ีจะช่วยให้
เกิดกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มี
มาตรฐาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการ
จัดจ าหน่าย รวมถึงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
กลุ่ม ถึงแม้สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ แต่
ผู้น าและสมาชิกในกลุ่มมีความต้องการท่ีจะได้รับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังน้ันหากได้รับการสนับสนุนทาง
วิชาการผ่านกระบวนการ วิจัย คาดว่าจะสามารถช่วยท า
ให้ทางกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีรายได้สม่ าเสมอและมี
ความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว รวมไปถึงกลุ่ม
ลูกค้าก็จะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัย 
และสามารถน าพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพตามสรรพคุณของ 
ผักคาวตองให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและท่ัวถึง 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเ ชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยกระบวนการวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal: 
PRA)  แ ล ะ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ( Quantitative 
Research) โดยมีล าดับวิธีการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 

1) การส ารวจทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ มีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อศึกษาจุดแข็งท่ีกลุ่มมีและสิ่งท่ีกลุ่มต้องได้รับ
การส่งเสริม ดังภาพท่ี 1 
          จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสิ่งท่ีเป็นจุดแข็ง
ของกลุ่มคือพืชสมุนไพรท่ีทางกลุ่มร่วมกันปลูกและ 
รับซื้อเพิ่มจากแหล่งเพาะปลูกในชุมชนท่ีปลอดสารเคมี 
(Organic herbs) ซึ่งพืชสมุนไพรหลักคือพูลคาวหรือ 
ท่ีชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าผักคาวตอง พลูคาวเป็น
สมุนไพรท่ีให้ รสเผ็ด มีกลิ่นคล้ายคาวปลาเป็นยาเย็นแก้
กามโรค เข่า ข้อ แก้ น้ า เหลืองเสีย ท าให้แผลแห้ง  
 

 
1)  

ภาพท่ี 1  การส ารวจทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
      สมุนไพรแทนคุณโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

ออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้ 
แก้พิษ ขับ ปัสสาวะ แก้ปวมน้ า รักษาอาการอักเสบของ
อวัยวะภายในต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (แน่งน้อย แสงเสน่ห์, 
2541)  จากการส ารวจพบว่ากลุ่มเกษตรบ้านสันมะแฟน 
ต าบลธารทอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีแนวคิดท่ี
ต้องการให้ชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีส่วนมากมีอาชีพเป็น
เกษตรกร และเป็นผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มกันและน า
ผักสมุนไพรพื้นบ้านมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงมีการ
รวมกลุ่มกันในช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ เพื่อผลิตและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านให้อยู่ใน
รูปแบบท่ีสามารถรับประทานได้สะดวกในการใช้รักษา
สุขภาพข้ันพื้นฐานตามวิถีและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ด้ังเดิม
โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมคือ ชาพูลคาว อย่างไรก็ตาม
พบว่าเรื่องท่ีกลุ่มฯ ต้องได้รับการส่งเสริมคือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังไม่เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับของตลาด           
มากนัก ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการร่วมพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย สะอาด สะดวก ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน โดยมีแนวคิดไปสู่การพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์            

2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพูลคาว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ี
ได้จากการส ารวจทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ มาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ให้กับทางกลุ่ม ในกระบวนการวิจัยน้ีเน้นการมีส่วนร่วม
ในการคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะการออกแบบท้ังรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ โดยบรรจุ
ภัณฑ์ ท่ี ต้องการพัฒนาส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ชา
สมุนไพรพูลคาว เป็นวัสดุหรือภาชนะท่ีใช้ในการรองรับ
บรรจุหรือหีบห่อสิ่งของส าหรับการเก็บ การใช้งาน การ
ขนส่ง การกระจายสินค้า การตลาด และการจ าหน่าย 
บรรจุภัณฑ์น้ีท าหน้าท่ีเป็นสิ่งน าพาสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปยังจุดจ าหน่าย ดังน้ันบรรจุภัณฑ์จึงจัดเป็นส่วนหน่ึง
ของวงจรการค้า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ จะต้องประมวล
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ และเทคโนโลยีต่าง  ๆ 
(สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 2555) เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีอายุการ
ใช้งานยาวนานข้ึน บรรจุภัณฑ์นอกจากจะมีประโยชน์ใน
แง่ของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีอายุการใช้
ประโยชน์ยาวนานแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังท าหน้าท่ีเป็นสื่อ
ทางการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเป็น
ท่ี ต้ อ ง ก า รขอ งผู้ บ ริ โ ภ ค  จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ 
เทคโนโลยีการออกแบบท่ีเหมาะสม และสามารถสื่อถึง
เอกลักษณ์อัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ งานวิจัย
น้ีจึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้ ทฤษฎีสรีระการ
อ่านบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
บรรจุภัณฑ์ท่ีพบในงานวิจัยของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ 
(2541) ซึ่งได้ข้อสรุปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ว่าส่วน
ซ้ายของบรรจุภัณฑ์จะได้รับการอ่านมากกว่าส่วนขวา 
และต าแหน่งของส่วนบนจะได้รับความสนใจมากกว่า
ส่วนล่าง ดังน้ันการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ลงบน               
บรรจุภัณฑ์จึงจะต้องสอดคล้องตามล าดับความส าคัญ
กับต าแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจ ต าแหน่งท่ีได้รับความสนใจ
มักจะเป็นส่วนซ้ายมือด้านบนและเลื่อนไปทางขวา          
ถ้าผู้บริโภคยังมีความสนใจอ่านต่อสายตาจะเบนไปส่วน
ด้านซ้ายล่างซึ่งเป็นจุดแสวงหาสิ่งท่ีต้องการ ดังน้ันจุด
ด้านล่างขวาจะเป็นจุดท่ีได้รับความสนใจน้อยท่ีสุด 
ดังน้ันการออกแบบจึงต้องเรียงล าดับความส าคัญของ
เน้ือหาท่ีจะใส่ลงตามจุดท่ีเหมาะสม ควรเร่ิมจากช่ือ
สินค้า ยี่ห้อ รายละเอียดของสินค้า และจบลงด้วย
กรรมวิธีใช้ หรือน้ าหนักที่บรรจุ ดังน้ันองค์ประกอบศิลป์
ท่ีจะใช้การแจกแจงรูปแบบเรขาศิลป์บนบรรจุภัณฑ์จึง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี ภาพได้แก่ภาพ

ท่ีใช้เป็นพื้นหน้าและพื้นหลัง สี ได้แก่สีส่วนร่วมของ
บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ได้แก่ตราสินค้าเฉพาะท่ีเป็นภาพ
และสัญลกัษณ์ ภาพตัวอักษรได้แก่ตัวอักษรและกลุ่มค า
โฆษณาชวนเช่ือ สอดคล้องกับการศึกษาของ นงลักษณ์ 
จิ๋วจู (2559) ท่ีวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) และการ
บริ ห า ร จั ด ก า รกลุ่ ม วิ ส า หกิ จ ชุ ม ชนขนา ด ย่ อ ม                              
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการ
บริหารจัดการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน
ขนาดย่อม ท่ีพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ ด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ด้านรูปแบบ
และความสวยงาม และด้านอัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า
ในระดับมาก  

จ า กก ระ บวนก าร น้ีท า ให้ ไ ด้ ต ร าผลิ ตภัณฑ ์
ชาสมุนไพรคาวตองแทนคุณ ดังภาพท่ี 2 และได้บรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบได้ 2 แบบ คือ แบบกล่องกระดาษ และ
กล่องโลหะ (ดังภาพท่ี 5 และ 6) และด้านรูปแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับการ
ออกแบบรวม 3 รูปแบบและให้ทางสมาชิกกลุ่มเลือก         
อีกครั้ง ทางกลุ่มฯ เลือกรูปแบบฉลากแบบท่ี 2 ท่ีจะ
น าไปติดลงบนบรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษ และเลือก
รูปแบบท่ี 3 ท่ีจะน ามาติดลงบนบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง
โลหะ ดังภาพท่ี 3 
          3) ส ารวจความต้องการและการยอมรับของ
ผู้บริ โภค  กระบวนการน้ีผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรพร้อมชง ท้ังรูปแบบ
ด้ังเดิม ดังภาพท่ี 4 และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบอีก
จ านวน 2 แบบ (ภาพท่ี 5 และ 6) ท่ีได้มาจากการม ี
ส่วนร่วมในการออกแบบและเสนอแนะแนวความคิดจาก
ผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ 

4) การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการน้ี
มีข้ันตอนในการด าเนินงานโดยการศึกษาปัจจัยการ
ค านวณต้นทุนเพื่อออกแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อได้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเหมาะสมแล้วจึงน ามาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ และ
น าข้อมูลท่ีได้รับมาค านวณหาต้นทุนการผลิต ท้ังต้นทุน 



ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะการออกแบบท้ังรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ โดยบรรจุ
ภัณฑ์ ท่ี ต้องการพัฒนาส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ชา
สมุนไพรพูลคาว เป็นวัสดุหรือภาชนะท่ีใช้ในการรองรับ
บรรจุหรือหีบห่อสิ่งของส าหรับการเก็บ การใช้งาน การ
ขนส่ง การกระจายสินค้า การตลาด และการจ าหน่าย 
บรรจุภัณฑ์น้ีท าหน้าท่ีเป็นสิ่งน าพาสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปยังจุดจ าหน่าย ดังน้ันบรรจุภัณฑ์จึงจัดเป็นส่วนหน่ึง
ของวงจรการค้า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ จะต้องประมวล
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะ และเทคโนโลยีต่าง  ๆ 
(สุมาลี ทองรุ่งโรจน์, 2555) เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีอายุการ
ใช้งานยาวนานข้ึน บรรจุภัณฑ์นอกจากจะมีประโยชน์ใน
แง่ของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีอายุการใช้
ประโยชน์ยาวนานแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังท าหน้าท่ีเป็นสื่อ
ทางการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและเป็น
ท่ี ต้ อ ง ก า รขอ งผู้ บ ริ โ ภ ค  จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ 
เทคโนโลยีการออกแบบท่ีเหมาะสม และสามารถสื่อถึง
เอกลักษณ์อัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ งานวิจัย
น้ีจึงมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้ ทฤษฎีสรีระการ
อ่านบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
บรรจุภัณฑ์ท่ีพบในงานวิจัยของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ 
(2541) ซึ่งได้ข้อสรุปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ว่าส่วน
ซ้ายของบรรจุภัณฑ์จะได้รับการอ่านมากกว่าส่วนขวา 
และต าแหน่งของส่วนบนจะได้รับความสนใจมากกว่า
ส่วนล่าง ดังน้ันการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ลงบน               
บรรจุภัณฑ์จึงจะต้องสอดคล้องตามล าดับความส าคัญ
กับต าแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจ ต าแหน่งท่ีได้รับความสนใจ
มักจะเป็นส่วนซ้ายมือด้านบนและเลื่อนไปทางขวา          
ถ้าผู้บริโภคยังมีความสนใจอ่านต่อสายตาจะเบนไปส่วน
ด้านซ้ายล่างซ่ึงเป็นจุดแสวงหาสิ่งท่ีต้องการ ดังน้ันจุด
ด้านล่างขวาจะเป็นจุดท่ีได้รับความสนใจน้อยท่ีสุด 
ดังน้ันการออกแบบจึงต้องเรียงล าดับความส าคัญของ
เน้ือหาท่ีจะใส่ลงตามจุดท่ีเหมาะสม ควรเริ่มจากช่ือ
สินค้า ยี่ห้อ รายละเอียดของสินค้า และจบลงด้วย
กรรมวิธีใช้ หรือน้ าหนักที่บรรจุ ดังน้ันองค์ประกอบศิลป์
ท่ีจะใช้การแจกแจงรูปแบบเรขาศิลป์บนบรรจุภัณฑ์จึง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี ภาพได้แก่ภาพ

ท่ีใช้เป็นพื้นหน้าและพื้นหลัง สี ได้แก่สีส่วนร่วมของ
บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ได้แก่ตราสินค้าเฉพาะท่ีเป็นภาพ
และสัญลกัษณ์ ภาพตัวอักษรได้แก่ตัวอักษรและกลุ่มค า
โฆษณาชวนเช่ือ สอดคล้องกับการศึกษาของ นงลักษณ์ 
จิ๋วจู (2559) ท่ีวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอทอป (OTOP) และการ
บริ ห า ร จั ด ก า รกลุ่ ม วิ ส า หกิ จ ชุ ม ชนขนา ด ย่ อ ม                              
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการ
บริหารจัดการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน
ขนาดย่อม ท่ีพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ ด้านประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ด้านรูปแบบ
และความสวยงาม และด้านอัตลักษณ์และการเพิ่มมูลค่า
ในระดับมาก  

จ า กก ระ บวนก าร น้ีท า ให้ ไ ด้ ต ร าผลิ ตภัณฑ ์
ชาสมุนไพรคาวตองแทนคุณ ดังภาพท่ี 2 และได้บรรจุ
ภัณฑ์ต้นแบบได้ 2 แบบ คือ แบบกล่องกระดาษ และ
กล่องโลหะ (ดังภาพท่ี 5 และ 6) และด้านรูปแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์ได้รับการ
ออกแบบรวม 3 รูปแบบและให้ทางสมาชิกกลุ่มเลือก         
อีกครั้ง ทางกลุ่มฯ เลือกรูปแบบฉลากแบบท่ี 2 ท่ีจะ
น าไปติดลงบนบรรจุภัณฑ์แบบกล่องกระดาษ และเลือก
รูปแบบท่ี 3 ท่ีจะน ามาติดลงบนบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง
โลหะ ดังภาพท่ี 3 
          3) ส ารวจความต้องการและการยอมรับของ
ผู้บริ โภค  กระบวนการน้ีผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสมุนไพรพร้อมชง ท้ังรูปแบบ
ด้ังเดิม ดังภาพท่ี 4 และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบอีก
จ านวน 2 แบบ (ภาพท่ี 5 และ 6) ท่ีได้มาจากการม ี
ส่วนร่วมในการออกแบบและเสนอแนะแนวความคิดจาก
ผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ 

4) การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการน้ี
มีข้ันตอนในการด าเนินงานโดยการศึกษาปัจจัยการ
ค านวณต้นทุนเพื่อออกแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อได้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเหมาะสมแล้วจึงน ามาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ และ
น าข้อมูลท่ีได้รับมาค านวณหาต้นทุนการผลิต ท้ังต้นทุน 

ภาพท่ี 2  ตราผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรคาวตองแทนคุณ 

ภาพท่ี 3  ฉลากผลิตภัณฑ์รูปแบบท่ี 1,  2, และ 3  

วัตถุดิบ และต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ตามหลักการ
ค านวณต้นทุนการผลิตประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิตท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมดในระยะเวลาหน่ึงว่าเป็นต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการผลิตสินค้าของกิจการในหน่ึง
รอบการผลิต (อนุรักษ์ ทองสุโขวงค์, 2559) 

5) ติดตามประเมินผล ในกระบวนการน้ีผู้วิจัยได้ท า
การติดตามว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรแทนคุณ
สามารถน าผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ตลอดจนประเมินว่ากลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ในการต้ังราคาขายซ่ึงจะ
น าไปสู่การก าหนดก าไรตามเป้าหมายท่ีเพียงพอท่ีจะท า
ให้กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มมี เ งินทุนหมุนเวี ยนใน              
การด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่ 

 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีท้ังหมด 2 กลุ่ม  
 1.1)  กลุ่ม ท่ี  1 คือ ประชากรท้ังหมดของ                    

ก ลุ่ ม วิ ส า หกิ จ ชุ ม ช น แป ร รู ป ส มุ น ไพ รแ ท น คุ ณ  
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน
ท้ังหมด 11 คน 

 1.2) กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 

 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาครั้งน้ี คือ  
 2.1) ประชากรกลุ่มท่ี 1 คือ ประชากรท้ังหมด

ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  
ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน
ท้ังหมด 11 คน 

 2.2) กลุ่มตัวอย่างท่ี 2 ผู้บริโภค ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก จ านวน 100 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
          เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจ าแนก
เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ รวมท้ังการสัมภาษณ์แบบ
เปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบมี
จุดสนใจ และการสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูลในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
สัมภาษณ์ ใช้ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ เป็น
ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลวดลายของบรรจุภัณฑ์ท่ี
ตรงกับอัตลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจและคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ 

2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยมีแนวคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังน้ี 

2.1) มตีราผลิตภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ท่ีสวยงามโดดเด่นสะดุดตา 
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2.2) มีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น 

2.3) มีการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับสินค้าท่ีครบถ้วนและชัดเจน 

2.4) มีเครื่องหมายมาตรฐาน และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ระบุไว้บนฉลาก โดยบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการ
พัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของ 
บรรจุภัณฑ์ 

3) การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ เน้นในเร่ืองความพึงพอใจและ
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถามแบบ  
Likert Scale เพื่อสอบถามความพึงพอใจ 5 ระดับคือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  

4) การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชาสุมนไพร             
พูลคาว วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครบถ้วน ในการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพลูคาว เพื่อ
ค านวณหาต้นทุนต่อห น่ึงหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการต้ังราคาขาย การวางแผนการผลิต และ
ใช้ในการตัดสินใจด าเนินงาน โดยใช้แบบการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรพูลคาวท่ีแม่นย าที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

การยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรพูลคาว เพื่อ
พัฒนาสู่สินค้า OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณจัดต้ัง
ข้ึนเมื่อปี 2551 มีจ านวนสมาชิกอยู่จ านวน 11 คน มี
พื้นท่ีปลูกสมุนไพรจ านวน 14 ไร่ และปลูกพืชสมุนไพร
พูลคาวหรือภาคเหนือเรียกว่าผักคาวตองเป็นการปลูก
โดยไม่ใช้สารเคมี ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือน้ าสมุนไพร
พูลคาวสกัด ชาสมุนไพรพูลคาว และสบู่สมุนไพรพูลคาว 
โดยผลิตภัณฑ์ ท่ีคณะผู้ วิ จัย เลือกน ามาพัฒนาคือ
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพร้อมชงพูลคาว  
 ปัจจุบันการผลิตและจ าหน่ายส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ในรูปแบบอบแห้งเป็นกิโลกรัมให้แก่พ่อค้าคนกลางเพื่อ

น าไปผลิตต่อ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มได้พยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพูลคาวอบแห้งโดยการแบ่งบรรจุ
เป็นสมุนไพรพร้อมชงและสร้างตราสินค้าเป็นของ              
กลุ่มเอง ดังรูปท่ี 4 อย่างไรก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็นท่ีรู้จักและต้องการของตลาดมากนัก กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณจึงมีความต้องการให้
คณะผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นท่ี
สนใจและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจึงน าไปสู่
กระบวนการวิจัยในข้ันตอนถัดไป 
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและบริบทของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีความน่าเช่ือถือ คณะผู้วิจัย
จึงได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากการผสานแนวคิดด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลพื้นฐานผ่านการมี
ส่วนร่วมจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ ท าให้ได้ตราผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
จ านวน 2 แบบ โดยให้กลุ่มน าไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์
ท่ีผลิตและจ าหน่ายจริงจ านวน 1 แบบ ท้ังน้ีบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบน าเสนอดังภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
แบบด้ังเดิม และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการ
ออกแบบใหม่จ านวน 2 แบบ พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 เพศชาย 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีอายุระหว่าง                
20-30 ป ีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมามี 

 
ภาพท่ี 4 ชาสมุนไพรพร้อมชงพูลคาวแบบด้ังเดิม 
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3) การส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  

4) การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชาสุมนไพร             
พูลคาว วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครบถ้วน ในการ
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พัฒนาสู่สินค้า OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณจัดต้ัง
ข้ึนเมื่อปี 2551 มีจ านวนสมาชิกอยู่จ านวน 11 คน มี
พื้นท่ีปลูกสมุนไพรจ านวน 14 ไร่ และปลูกพืชสมุนไพร
พูลคาวหรือภาคเหนือเรียกว่าผักคาวตองเป็นการปลูก
โดยไม่ใช้สารเคมี ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือน้ าสมุนไพร
พูลคาวสกัด ชาสมุนไพรพูลคาว และสบู่สมุนไพรพูลคาว 
โดยผลิตภัณฑ์ ท่ีคณะผู้ วิ จัย เลือกน ามาพัฒนาคือ
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพร้อมชงพูลคาว  
 ปัจจุบันการผลิตและจ าหน่ายส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ในรูปแบบอบแห้งเป็นกิโลกรัมให้แก่พ่อค้าคนกลางเพื่อ

น าไปผลิตต่อ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มได้พยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพูลคาวอบแห้งโดยการแบ่งบรรจุ
เป็นสมุนไพรพร้อมชงและสร้างตราสินค้าเป็นของ              
กลุ่มเอง ดังรูปท่ี 4 อย่างไรก็ตามพบว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็นท่ีรู้จักและต้องการของตลาดมากนัก กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณจึงมีความต้องการให้
คณะผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นท่ี
สนใจและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคจึงน าไปสู่
กระบวนการวิจัยในข้ันตอนถัดไป 
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและบริบทของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีความน่าเช่ือถือ คณะผู้วิจัย
จึงได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากการผสานแนวคิดด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อมูลพื้นฐานผ่านการมี
ส่วนร่วมจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ ท าให้ได้ตราผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
จ านวน 2 แบบ โดยให้กลุ่มน าไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์
ท่ีผลิตและจ าหน่ายจริงจ านวน 1 แบบ ท้ังน้ีบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบน าเสนอดังภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
แบบด้ังเดิม และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการ
ออกแบบใหม่จ านวน 2 แบบ พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด พบว่าส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 เพศชาย 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 44 มีอายุระหว่าง                
20-30 ป ีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมามี 

 
ภาพท่ี 4 ชาสมุนไพรพร้อมชงพูลคาวแบบด้ังเดิม 

 
ภาพท่ี 5  บรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 

แบบท่ี 1 

 
ภาพท่ี 6  บรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 

แบบท่ี 2 
 
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
33 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19 และมีอายุระหว่าง 50 ปี จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 
ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาสุขภาพจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพหรือรักษาโรค จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68 
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจในรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ แบบท่ี 2  
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
โดยรวมเท่ากับ 0.72 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดความ
พึงพอใจรายด้าน ดังต่อไปน้ี 

ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สามารถ
แสดงข้อมูลท่ีจ าเป็นได้ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 รองลงมามีความเห็นว่า
บรรจุภัณฑ์มีตราสินค้าท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์และ         
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74 และมีความเห็นว่าการออกแบบฉลากบรรจุ
ภัณฑ์สามารถใช้เป็นสื่อเผยแพร่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้า และแหล่งท่ีมาของสินค้าเพิ่มข้ึน มีความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับมากท่ีสุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และ การออกแบบฉลาก
บรรจุภัณฑ์มีการจัดวางองค์ประกอบอย่างเหมาะสม 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ตามล าดับ 

ด้านรูปแบบและความสวยงามกับตัวผลิตภัณฑ์ 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเรื่องสีของบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงามและเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
รองลงมามีความพึงพอใจต่อวัสดุท่ีใช้มีความเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.29 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 มีความ 
พึงพอใจต่อลักษณะรูปร่างรูปทรงของบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม และท าให้น่าสนใจ ผู้บริโภคมีความสนใจใน
สินค้าอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 และการออกแบบมี
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
ตามล าดับ            
 ด้านการเพิ่มมูลค่าและราคาจัดจ าหน่าย ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วย
สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าได้อย่างเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 และความเหมาะสมของบรรจุ
ภัณฑ์และราคาจ าหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตามล าดับ (รายละเอียดผลการวิเคราะห์ แสดงดังตาราง
ท่ี 1) 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 
แบบท่ี 2 ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ันจึงใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบท่ีจะน าไปสู่การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ใน
หัวข้อถัดไป 
ผลการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  

 การค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีแท้จริงมา
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต้นทุนท้ังค่า
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 
รวมถึงการก าหนดต้นทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงแต่เดิมน้ันแม้
กลุ่มมีการจดบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้บ้าง 
แต่พบว่ายังไม่ครบถ้วนทุกรายการ ท้ังน้ีต้นทุนบาง
รายการท่ีทางกลุ่มไม่ได้น ามาค านวณผลิตภัณฑ์ เช่น 
ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ คณะผู้วิจัยจึงได้
ค านวณต้นทุนโดยใช้วิธีต้นทุนเต็มซึ่งเป็นวิธีท่ีเป็นไปตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซึ่งในกระบวนการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การ
ค านวณหาต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและการค านวณต้นทุน

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบด้ังเดิม และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 

ความคิดเห็นผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม บรรจุภัณฑต์้นแบบท่ีได้รับ
การออกแบบใหม่ แบบท่ี 1 

บรรจุภัณฑต์้นแบบท่ีได้รับ
การออกแบบใหม่ แบบท่ี 2 

�̅�𝑥 S.D. ระดับ �̅�𝑥 S.D. ระดับ �̅�𝑥 S.D. ระดับ 
1. ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

1.1 บรรจุภัณฑ์สามารถแสดงข้อมูลที่ 
จ าเป็นได้ครบถ้วน 

1.2 บรรจุภัณฑ์มีตราสินค้าที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

1.3 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สามารถ
ใช้เป็นสื่อเผยแพร่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าและแหล่งที่มาของสินค้าเพ่ิมขึ้น 

1.4 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์มีการจัด
วางองค์ประกอบอย่างเหมาะสม 
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2. ด้านรูปแบบและความสวยงามกับตัว
ผลิตภัณฑ์ 
   2.1 สีของบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและ
เหมาะสม 
   2.2 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
   2.3 ลักษณะรูปร่างรูปทรงของบรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงามและท าให้น่าสนใจ 
   2.4 การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 
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3. ด้านการเพ่ิมมูลค่าและราคาจัดจ าหน่าย 
   3.1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างอัตลักษณ์
และเพ่ิมมูลค่า 
   3.2 ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์และ
ราคาจ าหน่าย 
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รวม 3.62 0.85 มาก 4.05 0.74 มาก 4.28 0.72 มากท่ีสุด 
 
 
 



ตามล าดับ (รายละเอียดผลการวิเคราะห์ แสดงดังตาราง
ท่ี 1) 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 
แบบท่ี 2 ในระดับมากท่ีสุด ดังน้ันจึงใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบท่ีจะน าไปสู่การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ใน
หัวข้อถัดไป 
ผลการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  

 การค านวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์ท่ีแท้จริงมา
จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต้นทุนท้ังค่า
วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 
รวมถึงการก าหนดต้นทุนท่ีเหมาะสม ซึ่งแต่เดิมน้ันแม้
กลุ่มมีการจดบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้บ้าง 
แต่พบว่ายังไม่ครบถ้วนทุกรายการ ท้ังน้ีต้นทุนบาง
รายการท่ีทางกลุ่มไม่ได้น ามาค านวณผลิตภัณฑ์ เช่น 
ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ คณะผู้วิจัยจึงได้
ค านวณต้นทุนโดยใช้วิธีต้นทุนเต็มซึ่งเป็นวิธีท่ีเป็นไปตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซึ่งในกระบวนการ
ค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การ
ค านวณหาต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและการค านวณต้นทุน

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบด้ังเดิม และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบท่ีได้รับการออกแบบใหม่ 

ความคิดเห็นผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม บรรจุภัณฑต์้นแบบท่ีได้รับ
การออกแบบใหม่ แบบท่ี 1 

บรรจุภัณฑต์้นแบบท่ีได้รับ
การออกแบบใหม่ แบบท่ี 2 

�̅�𝑥 S.D. ระดับ �̅�𝑥 S.D. ระดับ �̅�𝑥 S.D. ระดับ 
1. ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 

1.1 บรรจุภัณฑ์สามารถแสดงข้อมูลที่ 
จ าเป็นได้ครบถ้วน 

1.2 บรรจุภัณฑ์มีตราสินค้าที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

1.3 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สามารถ
ใช้เป็นสื่อเผยแพร่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้าและแหล่งที่มาของสินค้าเพ่ิมขึ้น 

1.4 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์มีการจัด
วางองค์ประกอบอย่างเหมาะสม 
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2. ด้านรูปแบบและความสวยงามกับตัว
ผลิตภัณฑ์ 
   2.1 สีของบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามและ
เหมาะสม 
   2.2 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
   2.3 ลักษณะรูปร่างรูปทรงของบรรจุภัณฑ์มี
ความสวยงามและท าให้น่าสนใจ 
   2.4 การออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ 
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3. ด้านการเพ่ิมมูลค่าและราคาจัดจ าหน่าย 
   3.1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างอัตลักษณ์
และเพ่ิมมูลค่า 
   3.2 ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์และ
ราคาจ าหน่าย 
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รวม 3.62 0.85 มาก 4.05 0.74 มาก 4.28 0.72 มากท่ีสุด 
 
 
 

ตารางที่ 2  แสดงการค านวณต้นทุนในแต่ละกระบวนการ  
ประเภทต้นทนุ รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 

ต้นทุนวัตถุดิบ 

1.การปลูกและดูแล ระยะการปลูก 4 เดือน 3,600  
2.การเก็บเกี่ยวผลผลิต 33,000 
3.การอบแห้ง 16,705 
รวมต้นทุนของพูลคาวอบแห้ง 400 กิโลกรัม 53,305 

ต้นทนุตอ่กิโลกรัม 133.26 

ต้นทุนผลิตภัณฑ ์
(ต่อ 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ี
ได้รับการออกแบบใหม่ แบบท่ี 2 
บรรจุ 35 ซองชา) 

วัตถุดิบ (ประกอบด้วยพืชสมุนไพรอบแห้ง ได้แก่ พูล
คาว, หนานเฉาเหว่ย, ใบเตย, ใบบัว, ดอกค าฝอย, 
หญ้าหวาน)  

 
18.79 

ค่าแรงงาน 4.20 
ค่าใช้จ่ายการผลิต 1.71 
ค่าบรรจุภัณฑ์  (บรรจุภัณฑ์ ต้นแบบท่ีไ ด้รับการ
ออกแบบใหม่ แบบท่ี 2) 

25.00 

ต้นทนุตอ่หน่วยผลติภณัฑ์ 49.70 

ผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งในการค านวณหาต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง ในท่ีน้ีคือชาสมุนไพรพูลคาว ต้นทุนพูลคาว
อบแห้ง (พูลคาวสด 4,000 กิโลกรัม จะได้พูลคาว
อบแห้ง 400 กิโลกรัม) มีการค านวณต้นทุนในแต่ละ
กระบวนการดังน้ี 
          ถึงแม้ผลของการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยจะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีต้นทุนต่อหน่วย
ค่อนข้าง ต่ า เ ท่ากั บ  49.70 บาทต่อหน่วย  แต่ ใน
กระบวนการผลิต 1 รอบการผลิตน้ันใช้เวลานานถึง  
4 เดือน ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีพื้นท่ีเพาะปลูกจ ากัด และไม่
สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้จึงก่อให้เกิดต้นทุนค่าเสีย
โอกาสในการใช้พื้นท่ี นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์มีข้ันตอนการ
ผลิตท่ีกลุ่มต้องดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีความ
ปลอดภัยไร้สารเคมี ดังน้ันในการก าหนดราคาขายผู้วิจัย
จึงได้เสนอแนะให้มีการต้ังราคาขายโดยใช้วิธีการ
ก าหนดก าไรตามเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมกั บ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการผลิตโดยทาง
กลุ่มได้ก าหนดราคาขาย ดังน้ี ราคาขายปลีกรูปแบบ 
ชาสมุนไพรอบแห้งในราคากิโลกรัมละ 300 บาท ส่วน
ชาสมุนไพรพร้อมชงบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้รับ
การออกแบบใหม่ แบบท่ี 2 บรรจุ 35 ซองชา จ าหน่าย
ในราคาขายส่ง ในราคา 200 บาทต่อ 1 กล่อง จ าหน่าย
ในราคาขายปลีก 350 บาทต่อ 1 กล่อง  

          ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการก าหนด
ราคาขาย กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายชาสมุนไพรพูลคาว 3 รูปแบบ
คือ จ าหน่ายพูลคาวอบแห้ง จ าหน่ายในรูปชาสมุนไพร
พร้อมชงให้แก่พ่อค้าคนกลาง และจ าหน่ายด้วยตัวเอง
ในงานแสดงสินค้าหรือศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
          จ า กผ ล ก า ร วิ จั ย ส า ม ารถอภิ ป ร า ยสรุ ป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีต้ังไว้ดังน้ี 
          วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
รูปลักษณ์ท่ีทันสมัย ปลอดภัย และตรงความต้องการ
ของผู้บริโภค  
          การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรชาพลูคาว
พร้อมชงของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปสมุนไพร 
แทนคุณ ได้มีการออกแบบโดยผสมผสานแนวคิดจาก
ทฤษฎีการออกแบบและศักยภาพของกลุ่มในการท่ีจะ
น าไปต่อยอดเพื่อจ าหน่ายในตลาดจริง บรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนาข้ึนดังกล่าวมีขนาดสามารถบรรจุสินค้าได้ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มฯ และผู้บริโภค สะดวกต่อการ
กระจายสินค้าและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังน้ัน
จึ ง ส ามารถอภิปราย ไ ด้ ว่ าผลิตภัณฑ์จะประสบ
ความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของตลาดน้ัน จ าเป็นควบคุม

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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คุณภาพต้ังแต่วัตถุดิบ ข้ันตอนระหว่างการแปรรูป และ
การบรรจุ นอกจากน้ีต้องสามารถควบคุมการเก็บรักษา 
และสร้างความสะดวกในการกระจายสินค้าซึ่งหาก
ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริม
ทางด้านการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุ่น และ
สมพร คงเจริญเกียรติ (2546) ท่ีได้กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์
อาจจะไม่สามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าแต่สามารถ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ 
          วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบ 
          ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาพบความคิดเห็นในด้าน 
ต่าง ๆ ท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบ ด้านการ
ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์พบว่าประเด็นของการ
แสดงข้อมูลท่ีครบถ้วนเป็นประเด็นท่ีผู้บริโภคให้ความ
สนใจมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ดัง น้ันการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมต่าง  ๆ ท่ี
ครบถ้วนสามารถสร้างความเช่ือมั่นและการยอมรับ
ให้แก่ผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ ด้าน
รูปแบบและความสวยงามกับตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเรื่องสีของบรรจุภัณฑ์ใน
ระดับมากท่ีสุด สีสามารถบ่งบอกถึงลักษณะการใช้งาน
ตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคช่ืนชอบ
บรรจุภัณฑ์สีเขียวซึ่งเป็นสีท่ีแสดงถึงความรู้สึกปลอดภัย
และเป็นสีแห่งพลังวังชา (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2554) ด้านการเพิ่มมูลค่าและราคาจัดจ าหน่ายผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าได้อย่าง
เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้การยอมรับบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา ซึ่งมี
ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ต ก ต่ า ง จ า ก 
ชาสมุนไพรพร้อมชงของกลุ่มอื่น  ๆ ซึ่งท าให้ผู้ผลิต
สามารถต้ังราคาขายได้สูงกว่าและสามารถเจาะกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีจ าเพาะเจาะจงและมีก าลังซื้อที่มากกว่า 
          วัตถุประสงค์ท่ี  3 เพื่อค านวณต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีผู้ประกอบการจะได้รับ จากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพูลคาว 
          คณะผู้วิจัยได้ท าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
ให้กับกลุ่มข้ึนมาใหม่ให้มีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลท่ี
กลุ่มสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการ ต้ั ง 

ราคาขาย การควบคุมต้นทุน การวางแผนการผลิตและ
จ าหน่าย นอกจากน้ีคณะผู้ วิจัยได้น า เสนอข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจให้แก่กลุ่มเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มน า
ผลิตภัณฑ์ชาพูลคาวท่ีอบแห้งซึ่ ง เดิมเน้นขายเ ป็น
กิโลกรัมให้น ามาผลิตต่อเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์และสามารถจ าหน่ายได้ในราคาท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะ
ท าให้กลุ่มสามารถสร้างผลก าไรท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง สร้างรายได้และผลตอบแทน
คืนกลับให้แก่สมาชิกกลุ่ม จากงานวิจัยของ ชัญญา  
แว่นทิพย์ และคะนองพิลุน (2559) ได้พบว่าปัจจัยด้าน
ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนน้ันเป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม OTOP ดังน้ันเมื่อกลุ่มมี
ผลการด าเนินงานคุ้มค่ากับต้นทุนและเวลาท่ีใช้ไปจะ
ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจในการด าเนินงาน ส่งผล
ต่อความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณได้ในระยะยาว 
 
การน าไปใช้ 
          ผลการศึกษาในครั้ง น้ี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ สามารถน าผลงานดังกล่าวได้
น าไปใช้ประโยชน์ในเ ชิงพาณิชย์  โดยผู้ วิจัย ไ ด้มี
กระบวนการผลักดันให้กลุ่มได้ตระหนักถึงการผลิต
สิ น ค้ า โ ดย ใ ช้หลั ก ก า รตล า ดน า ก า รผลิ ต  ผ่ า น
กระบวนการวิจัยท่ีมีการศึกษาความต้องการและ 
พึงพอใจของผู้บริโภคและน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
ผลิต และผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการค านวณ
ต้นทุนน้ันสามารถใช้ประโยชน์ในการต้ังราคาขายซึ่งจะ
น าไปสู่การก าหนดก าไรตามเป้าหมายท่ีเพียงพอท่ีจะท า
ให้กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานส่งผลให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว 
 
สรุปผลการวิจัย 
          การวิจัยครั้ ง น้ีใ ช้การวิจั ยแบบผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการศึกษา
บริบทชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการค านวณ
ต้นทุน และยังได้มีการน าการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ใน
กระบวนการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งข้อสรุปมีรายละเอียดดังน้ี 



คุณภาพต้ังแต่วัตถุดิบ ข้ันตอนระหว่างการแปรรูป และ
การบรรจุ นอกจากน้ีต้องสามารถควบคุมการเก็บรักษา 
และสร้างความสะดวกในการกระจายสินค้าซึ่งหาก
ผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริม
ทางด้านการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุ่น และ
สมพร คงเจริญเกียรติ (2546) ท่ีได้กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์
อาจจะไม่สามารถเพิ่มคุณภาพของสินค้าแต่สามารถ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ 
          วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบ 
          ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาพบความคิดเห็นในด้าน 
ต่าง ๆ ท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบ ด้านการ
ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์พบว่าประเด็นของการ
แสดงข้อมูลท่ีครบถ้วนเป็นประเด็นท่ีผู้บริโภคให้ความ
สนใจมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ดัง น้ันการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมต่าง  ๆ ท่ี
ครบถ้วนสามารถสร้างความเช่ือมั่นและการยอมรับ
ให้แก่ผู้บริโภคให้เกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ ด้าน
รูปแบบและความสวยงามกับตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเรื่องสีของบรรจุภัณฑ์ใน
ระดับมากท่ีสุด สีสามารถบ่งบอกถึงลักษณะการใช้งาน
ตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคช่ืนชอบ
บรรจุภัณฑ์สีเขียวซึ่งเป็นสีท่ีแสดงถึงความรู้สึกปลอดภัย
และเป็นสีแห่งพลังวังชา (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 
2554) ด้านการเพิ่มมูลค่าและราคาจัดจ าหน่ายผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าได้อย่าง
เหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้การยอมรับบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา ซึ่งมี
ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ต ก ต่ า ง จ า ก 
ชาสมุนไพรพร้อมชงของกลุ่มอื่น  ๆ ซึ่งท าให้ผู้ผลิต
สามารถต้ังราคาขายได้สูงกว่าและสามารถเจาะกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีจ าเพาะเจาะจงและมีก าลังซื้อที่มากกว่า 
          วัตถุประสงค์ท่ี  3 เพื่อค านวณต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีผู้ประกอบการจะได้รับ จากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรพูลคาว 
          คณะผู้วิจัยได้ท าการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
ให้กับกลุ่มข้ึนมาใหม่ให้มีความถูกต้อง และเป็นข้อมูลท่ี
กลุ่มสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการ ต้ั ง 

ราคาขาย การควบคุมต้นทุน การวางแผนการผลิตและ
จ าหน่าย นอกจากน้ีคณะผู้ วิจัยได้น า เสนอข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจให้แก่กลุ่มเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มน า
ผลิตภัณฑ์ชาพูลคาวท่ีอบแห้งซึ่ ง เดิมเน้นขายเป็น
กิโลกรัมให้น ามาผลิตต่อเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์และสามารถจ าหน่ายได้ในราคาท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะ
ท าให้กลุ่มสามารถสร้างผลก าไรท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง สร้างรายได้และผลตอบแทน
คืนกลับให้แก่สมาชิกกลุ่ม จากงานวิจัยของ ชัญญา  
แว่นทิพย์ และคะนองพิลุน (2559) ได้พบว่าปัจจัยด้าน
ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนน้ันเป็นปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่ม OTOP ดังน้ันเมื่อกลุ่มมี
ผลการด าเนินงานคุ้มค่ากับต้นทุนและเวลาท่ีใช้ไปจะ
ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจในการด าเนินงาน ส่งผล
ต่อความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณได้ในระยะยาว 
 
การน าไปใช้ 
          ผลการศึกษาในครั้ง น้ี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ สามารถน าผลงานดังกล่าวได้
น าไปใช้ประโยชน์ในเ ชิงพาณิชย์  โดยผู้ วิจัย ไ ด้มี
กระบวนการผลักดันให้กลุ่มได้ตระหนักถึงการผลิต
สิ น ค้ า โ ดย ใ ช้หลั ก ก า รตล า ดน า ก า รผลิ ต  ผ่ า น
กระบวนการวิจัยท่ีมีการศึกษาความต้องการและ 
พึงพอใจของผู้บริโภคและน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ
ผลิต และผลจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการค านวณ
ต้นทุนน้ันสามารถใช้ประโยชน์ในการต้ังราคาขายซึ่งจะ
น าไปสู่การก าหนดก าไรตามเป้าหมายท่ีเพียงพอท่ีจะท า
ให้กลุ่มและสมาชิกในกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานส่งผลให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว 
 
สรุปผลการวิจัย 
          การวิจัยครั้ ง น้ีใ ช้การวิจั ยแบบผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการศึกษา
บริบทชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการค านวณ
ต้นทุน และยังได้มีการน าการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ใน
กระบวนการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งข้อสรุปมีรายละเอียดดังน้ี 

       จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ มีจุดแข็งในเรื่องการ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สินค้ามี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีศักยภาพ และความพร้อม
ต่อการพัฒนา อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มฯ มีจุดอ่อนด้าน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่มีความแตกต่างจากสินค้าท่ี
วางจ าหน่ายในตลาด ดังน้ันกลุ่มฯ จึงมีความต้องการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการพัฒนา      
บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
ผู้วิจัยจึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสร้างการรับรู้
แก่ผู้บริโภคผ่านการสร้างตราสินค้าให้มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นและ
สร้ า งความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ผลิต 
ชาสมุนไพรรายอื่น ๆ และผลจากการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบรรจุภัณฑ์พบว่า
ผู้บริ โภคให้ความสนใจในเรื่องการแสดงข้อมูล ท่ี
ครบถ้วนในระดับมากท่ีสุด ด้านรูปแบบและความ
สวยงามของตัวผลิตภัณฑ์พบความพึงพอใจหรือความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ด้านการเพิ่มมูลค่าและราคา
จัดจ าหน่ายผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างอัตลักษณ์และ
เพิ่ มมู ล ค่ า ไ ด้อย่ า ง เหมาะสมในระ ดับมาก ท่ีสุด 
นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการค านวณต้นทุนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้มี
ความถูกต้อง และสามารถน าข้อมูลต้นทุนน้ันไปใช้ใน
การก าหนดราคาขายและวางแผนการผลิตต่อไปใน
อนาคต 
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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไกของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้าน
หาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไกของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอ  
ภูเพียง จังหวัดน่าน และศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไกของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน กลุ่มประชากร ได้แก่ สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน จ านวน 28 ราย ข้อมูลถูกรวบรวมโดยแบบสัมภาษณ์ 
เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (In-depth interview se-mi structure) และจากแบบการสังเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารจัดการท้ัง  4  ด้าน ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถก่อให้เกิดโอกาสท่ีดีต่อองค์กร ในปัจจัยด้าน
การวางแผน การจัดการองค์กร การสั่งการ การควบคุม ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเป็นไปได้ทาง
การตลาด ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีบางปัจจัยท่ียังคงเป็นอุปสรรค ในปัจจัยเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
ชุมชน เรื่องราวหรือต านานผลิตภัณฑ์ สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน และการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  
นอกจากน้ียังพบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไกของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีดังน้ี  1)  การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเกิดความสามัคคี และรักในชุมชน 2) การหาผู้สืบทอดและถ่ายทอด
เร่ืองราวของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ันอยู่คู่กับชุมชนต่อไป 
 
ค าส าคัญ  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สาหร่ายไก 
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Abstract 
 A Study of Business Environment of Cladopha algae Products of Local Product Processing 
Community Enterprises Ban Hadpakon, Tambon Mueang Jung, Phu Phiang District, Nan Provincein 
this study aims to study of Management OTOP :  A Case Study of Local Product Processing 

Community Enterprises Ban Hadpakon, Tambon Mueang Jung, Phu Phiang District, Nan Province and 
the way in solving the management problems is order to increase the efficiency of  productions 
OTOP of Local Product Processing Community Enterprises Ban Hadpakon. The population are groups 
of 2 8 . People producing Cladopha algae Products of Local Product Processing Community 
Enterprises Ban Hadpakon. Data were collected by In-depth interview se-mi structure and 
observation. Results of the research in aspect of the resources, business environmental conditions, 
the 4 managements, were found that the most have management on a good level, it makes the 
good effect for organization in the factors of planning, organization Management, ordering, 
controlling, manufacturing, marketing opportunity, product characteristics. But some factors are 
threat in the factors of community empowerment, story of products, operational readiness and 
promotion from government agencies. Moreover, in case of solving problems and increasing the 
efficiency on Cladopha algae Products of Local Product Processing Community Enterprises Ban 
Hadpakon, there are two ways as follows : 1) Encourage participation  of people in the community 
to make unity  and love in community, 2) Find of the heir and inherit in the story of products for 
the product still live in the community. 
 
Keywords  Business Environment, Cladopha algae 
 
บทน า 
          บ้านหาดผาขน เป็นชุมชนท่ีอาศัยบริเวณริมน้ า
น่าน มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ท้ังป่าไม้   
สัตว์ป่า ปลาต่าง ๆ ผู้คนในชุมชนใช้ชีวิตเคียงคู่สายน้ า
น่าน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ ท าให้บ้าน 
หาดผาขนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหน่ึง
ของจังหวัดน่าน ก่อให้เกิดการร่วมกันจัดต้ังกลุ่มเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ไปในเวลา เ ดียวกัน  การรวมตัวของกลุ่มอนุรักษ ์
เพาะพันธ์ปลาในล า น้ า น่าน ท าให้ ท่ี น่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ท้ังพันธุ์ปลาต่าง ๆ และยังเป็น
แหล่งเจริญเติบโตได้ดีของสาหร่ายน้ าจืด เรียกว่า
สาหร่ายไก (Cladopha algae) หรือทางภาคเหนือ 
เรียกว่า ไก จากการสนับสนุนงบประมาณจากคลินิก
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายน้ าจืดในจังหวัดน่านสู่
ตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการวัตถุประสงค์
เพื่อแปรรูปสาหร่ายน้ าจืด หรือ สาหร่ายไกออกจ าหน่าย 
สร้างรายได้ในครัวเรือนเพิ่มข้ึน แต่กลุ่มขาดองค์ความรู้
เ รื่ อ งการแปรรูปสาหร่ ายไก และ ช่องทางตลาด  
ท่ีสามารถจัดจ าหน่าย ดังน้ัน ผู้ด าเนินโครงการได้ช่วยให้
ค าปรึกษาด้านเตรียมความพร้อมของสถานท่ีผลิต 
วิธีการแปรรูปสาหร่ายไก และการออกสู่ตลาด มีการ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ าจืด 
บ้านหาดผาขน ท้ังหมด 6 เรื่อง ดังน้ี เรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงและการเสื่อมคุณภาพของสาหร่ายสดและ
แห้งระหว่างการเก็บรักษา” เรื่อง “การเก็บรักษา
คุณภาพสาหร่ายไกสดและแห้ง และผลิตภัณฑ์” เรื่อง 
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแผ่นทรงเครื่องจาก
สาหร่ายน้ าจืด” เร่ือง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไกม้วนจาก
สาหร่ายน้ าจืด” เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยหน้า
สาหร่ายปรุงรสจากสาหร่ายน้ าจืด” เรื่อง “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกไกยีจากสาหร่ายน้ าจืด” และเรื่อง 
“การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสู่ตลาด
อาเซียน” ตามล าดับ หลังจากติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ พบว่า ผลิตภัณฑ์สาหร่ายไกยี สามารถวางขาย
ในร้านสินค้า OTOP จังหวัดน่าน 2 สาขา ได้ ซึ่งปัจจุบัน
การจดทะเบียนการแปรรูปสาหร่ายไกเป็นสินค้า OTOP 
ของวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ท้องถ่ินบ้าน 
หาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
(ปิยะนุช รสเครือ และชนินทร์ แก้วมณี, 2558) จากการ
บริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวข้ันต้น ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะใน
ด้านแปรรูปของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ และหา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน แต่ยังไม่พบ
การแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจโดยท่ัวไปต้องพบกับ
สภาวะการแข่งขัน และต้องสามารถวัดความส าเร็จของ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2562 31
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การด าเนินงาน ได้จากการยอดขาย ก าไรสุทธิ ตลอดจน
ส่วนแบ่งตลาด เพื่อให้องค์กรมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และมีผลการด าเนินงานท่ีดี รวมไปถึงการ 
มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร
ของแต่ละองค์กรควรให้ความต าหนักถึงการท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นอย่าง
ต่อเน่ือง และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หากต้องการ
เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จขององค์กร เจ้าของกิจการ
หรื อผู้ บ ริ ห า รของแ ต่ละ อง ค์ก รควร ศึ กษ า แล ะ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจท่ีส าคัญ 
ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน 
การจัดการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจและ
ภาษีอากร เป็นต้น ดังน้ันจากปัญหาข้างต้น ในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่เพียงแต่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จะให้ความส าคัญแต่เพียงผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถจับต้องได้เพียงอย่างเดียว ควรให้ความส าคัญใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยมีการวิเคราะห์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อม  การรักษา 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอด  
ซึ่งสามารถน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน การเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจ และทิศทางของธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กร 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เพื่อน าไปพัฒนาสู่แนวทางการบริหารจัดการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
และมีความจ าเป็นในการการศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไก ของวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐาน และสามารถยกระดับของผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
สากล น าไปสู่การเพิ่มผลผลิต และการสร้างผลก าไรท่ี
เพิ่มข้ึน รวมท้ังการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร สามารถท าให้ชุมชนมี
รายได้ต่อเน่ือง เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน สามารถ
พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด และผู้เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยใน
ครั้ง น้ีไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตให้ได้
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ท้ังยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมของความ
เป็นไทย ท าให้พึ่งตนเอง มีอิสระทางความคิดสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป แบ่งวัตถุประสงค์ได้เป็น 3 ข้อดังนี 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการ ส าหรับหาวิธีการ
ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ  2. เพื่อศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิต
สินค้า  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิต
สินค้า OTOP ในการส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้
ในระดับชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร และ
เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ธุรกิจเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม จึงไม่สามารถ
ด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระ ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีธุรกิจ
จะต้องตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบ ต่อธุ รกิ จ ท้ั ง ใน ด้ านบวกและ ด้านลบ  
ซึ่งสภาพแวดล้อมของธุรกิจอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 
         1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal 
Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ภายในองค์กร  
ซึ่งองค์กรสามารถควบคุมได้ (Controlable) ได้แก่ คน 
เครื่องจักรอุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เงินทุน ความรู้  
ระบบต่าง ๆ 
          2) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External 
environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกองค์กร 
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrolable) แต่เป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กร
เป็นอย่างมาก  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
ก า รบริ ห า ร ธุ ร กิ จ  SWOT (SWOT Analysis) เ ป็ น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหาร
ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบท่ีศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององค์กร มีองค์ประกอบดังน้ี 
1) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง  
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อ ดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วน
ประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จาก 
จุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  



การด าเนินงาน ได้จากการยอดขาย ก าไรสุทธิ ตลอดจน
ส่วนแบ่งตลาด เพื่อให้องค์กรมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และมีผลการด าเนินงานท่ีดี รวมไปถึงการ 
มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร
ของแต่ละองค์กรควรให้ความต าหนักถึงการท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นอย่าง
ต่อเน่ือง และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หากต้องการ
เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จขององค์กร เจ้าของกิจการ
หรื อผู้ บ ริ ห า รของแ ต่ละ อง ค์ก รควร ศึ กษ า แล ะ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจท่ีส าคัญ 
ซึ่งได้แก่ ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน 
การจัดการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจและ
ภาษีอากร เป็นต้น ดังน้ันจากปัญหาข้างต้น ในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ไม่เพียงแต่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จะให้ความส าคัญแต่เพียงผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถจับต้องได้เพียงอย่างเดียว ควรให้ความส าคัญใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยมีการวิเคราะห์ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อม  การรักษา 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอด  
ซึ่งสามารถน าไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน การเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจ และทิศทางของธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กร 
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เพื่อน าไปพัฒนาสู่แนวทางการบริหารจัดการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
และมีความจ าเป็นในการการศึกษาสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไก ของวิสาหกิจชุมชน 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มาตรฐาน และสามารถยกระดับของผลิตภัณฑ์สู่ระดับ
สากล น าไปสู่การเพิ่มผลผลิต และการสร้างผลก าไรท่ี
เพิ่มข้ึน รวมท้ังการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร สามารถท าให้ชุมชนมี
รายได้ต่อเน่ือง เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน สามารถ
พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด และผู้เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยใน
ครั้ง น้ีไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด้านการผลิตให้ได้
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน ท้ังยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมของความ
เป็นไทย ท าให้พึ่งตนเอง มีอิสระทางความคิดสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป แบ่งวัตถุประสงค์ได้เป็น 3 ข้อดังนี 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการ ส าหรับหาวิธีการ
ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ  2. เพื่อศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิต
สินค้า  3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิต
สินค้า OTOP ในการส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้
ในระดับชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร และ
เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน 
 
วิธีการด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ธุรกิจเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม จึงไม่สามารถ
ด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระ ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีธุรกิจ
จะต้องตระหนักถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบ ต่อธุ รกิ จ ท้ั ง ใน ด้ านบวกและ ด้านลบ  
ซึ่งสภาพแวดล้อมของธุรกิจอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ 
         1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal 
Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ภายในองค์กร  
ซึ่งองค์กรสามารถควบคุมได้ (Controlable) ได้แก่ คน 
เครื่องจักรอุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี เงินทุน ความรู้  
ระบบต่าง ๆ 
          2) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External 
environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ภายนอกองค์กร 
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrolable) แต่เป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อองค์กร
เป็นอย่างมาก  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
ก า รบริ ห า ร ธุ ร กิ จ  SWOT (SWOT Analysis) เ ป็ น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหาร
ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบท่ีศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององค์กร มีองค์ประกอบดังน้ี 
1) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง  
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อ ดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วน
ประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จาก 
จุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  

2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือ
จุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่าง  ๆ  ของ
บริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหา 
3) O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิด
จากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อม
ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ี
โอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุด
แข็งน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการ
ตลาดท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสน้ัน 
4) T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ด้านการบริหารจัดการ 

กระบวนการบริหารจัดการ ( Management 
Process) เป็นกลไกและตัวประสานท่ีส าคัญท่ีสุดใน 
การประมวล ผลักดัน และก ากับให้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็น
ทรัพยากรการจัดการประเภทต่าง ๆ สามารถด าเนินไป
ได้โดยมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ 
การเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการและการฝึกฝน
ให้ มี ทั กษ ะ สู ง ข้ึ น  จ ะ ช่ ว ย ให้ ก า รบ ริ ห า ร ง า น มี 
ประสิทธิภาพมากข้ึนได้ กิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการท่ี
ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ มีดังน้ี 
1) การวางแผน (Planning)  หมายถึงกระบวนการใน
การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และตัดสินใจหาวิธีการท่ี
ดีท่ีสุดท่ีท าให้เป้าหมายน้ันบรรลุผลส าเร็จ 
2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงกระบวนการ
ในการจัดต้ังและจัดวางทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร
ท่ีไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลส าเร็จของ
องค์การ 
3 )  ก า รน า แล ะ สั่ ง ก า ร  ( Leading and Directing) 
หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพล เหนือบุคคลอื่น
ในการท่ีจะให้บุคคลอื่นมีพฤติกรรมในการท างานท่ี
ต้องการ และท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการใน
การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเป้าหมายท่ีองค์การคาดหวัง  

ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
ความหมายของผลิตภัณฑ์ มีผู้ให้ความหมาย

ของค าว่า “ผลิตภัณฑ์” ไว้ดังน้ี สุภลักษณ์ สมบูรณ์
หรรษา (2549) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง บางสิ่ง
บางอย่างท่ีองค์การหรือบุคคลน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน 
อันจะให้ความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับ
ความพอใจ หรือความต้องการของนักการตลาดเอง
ได้รับความพอใจ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2546) ให้ความหมายเก่ียวกับ “ผลิตภัณฑ์” หมายถึง 
กลุ่มของสิ่งท่ีมีตัวตน และไม่มีตัวตนท่ีมีความสามารถ
ตอบสนองความพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงการ 
บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ และตราสินค้า ตลอดจน
บริการ และช่ือเสียงของผู้ขาย หรือเป็นสิ่งท่ีน าสู่ตลาด
เพื่ อตอบสนองความจ า เป็น หรือความต้องการ 
ของมนุษย์ 

สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เป็นสิ่งท่ีมีตัวตน 
หรือไม่มีตัวตน ซึ่งสามารถอยู่ในรูปของสินค้า หรือ
บริการ สิ่งเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้  

แนวคิดเกี่ ยวกับภูมิความรู้ ความช านาญ 
(Human Capital) ไมเคิล เฟรเซอ (Frese, 2000, p.25) 
ได้ให้ค านิยาม “ความรู้ความช านาญ” ไว้ว่า เป็นการ
สะสมของความรู้ และความช านาญ ซึ่งผู้ริเริ่มก่อต้ัง
ธุรกิจพยายามใช้ในการจัดการกับหลายงานต่าง ๆ  
ของตน โดยบุคคลท่ัวไปต้องการความรู้ (Knowledge) 
และทักษะความช านาญ (Skill) ในการประกอบกิจการ 
ผู้ประกอบการไม่ได้ตะหนักถึง ซึ่งสามารถเป็นจุดส าคัญ
ของการเริ่มต้นกิจการจกระท่ังธุรกิจประสบความส าเร็จ 
อิสาคเสน (Isaksen, 2008, p.194-212) ได้เสนอตัวช้ีวัด
ความรู้ความช านาญของผู้ประกอบการจ าแนกประเภท
ของภูมิความรู้ความช านาญ เป็น 2 ประเภท คือ  
1)  ภูมิความรู้ ความช านาญท่ัวไป ไ ด้แก่  จ านวน
ประสบการณ์การท างาน จ านวนปีประสบการณ์ระดับ
งานบริหาร และระดับการศึกษา 
2 )  ภู มิ ความรู้ คว ามช า น าญ เฉพา ะ ด้ าน ไ ด้ แก่  
ประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ครอบครัวเป็น
ผู้ประกอบการ และเคยผ่านการท างานหรือบริหาร
องค์กรท่ีมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจปัจจุบัน 

ส รุ ปภู มิ ค ว า ม รู้ ค ว า มช า น า ญ  (Human 
Capital) หมายถึง การมีประสบการณ์ จากความรู้   
ความสามารถ และปฏิบัติงานท่ีสะสมมา รวมกันเป็น

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ทักษะเกิดเป็นความช านาญ ในงานวิจัยน้ีได้แก่ ความรู้ 
และทักษะความช านาญ  
1. ระยะเวลาในการศึกษา (Education Years) หมายถึง 
ระดับการศึกษาประถมศึกษาจนกระท่ังจบจบการศึกษา
ช้ันสูงสุด 
2. ความช านาญ (Skill) หมายถึง ความสามารถ หรือ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพ  
3. ประสบการณ์ในการบริหาร (Experience) หมายถึง 
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในปฏิบัติงานในการ
บริหารงาน 
 ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามท่ี พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2552) ได้รวบรม
และสรุปไว้ในหนังสือ การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน มหาวิทยาลัย
นเรศร พิษณุโลก มีรายละเอียดดังน้ี  
1) ผู้น าในชุมชน ถ้าชุมชนใดก็ตามมีผู้น า ท่ีมีความรู้มี
วิสัยทัศน์ท่ีก้าวไกล มีความเสียสละ และมีความอดทน  
จะมีส่วนส าคัญที่พัฒนาให้ชุมชนน้ันมีความเข้มแข็ง 
2) ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง หมายถึง ชุมชนท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการ
จัดการท่ีดี มีกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนท่ีร่วมมือกันโดยมี
ลักษณะการบริหารจัดการท่ีเน้นการพึ่งตนเอง 
3) ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีแน่นแฟ้น  หมายความ
ว่า ชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มท่ีมีความสามัคคี มีความปรองดองกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติร่วมกัน 
4) การบริหารจัดการท่ีดี เป็นลักษณะภายในชุมชนท่ีมี
หลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง และมีสมาชิกภายในกลุ่มหรือภายในองค์กร
มากยิ่งข้ึน 
          โดยสรุปปัจจัย ท่ีส่ งผล ต่อการส ร้าง ชุมชน
เข้มแข็ง คือ การมีทัศนคติในการพึ่งตนเองและร่วมมือ
กันของชุมชน เพราะหากความเข้มแข็งของชุมชนเกิดข้ึน
ได้ด้วยการอาศัยการช้ีน าและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกตลอดเวลา ก็จะท าให้ชุมชนน้ันยังไม่ยั่งยืน เมื่อ
หน่วยงานภายนอกหยุดให้ความช่วยเหลือ ชุมชนก็จะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไปได้ ชุมชนต้องมี
การเรียนรู้และการพัฒนาผ่านการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
การเช่ือมโยง รวมตัวกันเป็นเครือข่าย มีกลไกสนับสนุน
ท่ีเหมาะสม และมีนโยบายท่ีเอ้ืออ านวย 

ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  

คือ วิธีทางการตลาดท่ีท าให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมาย
ได้รับความพอใจระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อแสดงหา
ก าไรท่ามกลางการแข่งขัน โดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะเป็น
แนวทางส าหรับให้ธุรกิจบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 ความหมายของ ส่ วนประสมการตลาด
(Marketing Mix)  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 
80-81) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นตัวแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
การจัดจาหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วน
ประสมการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4’Ps สอดคล้องกับ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปร
หรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่า
เป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งได้ดังน้ี 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและ
คุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่และ
สลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้า
เรารู้เรื่องเหล่าน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะ
เสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพื่อให้
ผู้บริโภคท่ีไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่าง
กว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่อ
อิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริ โภค หีบห่อ ท่ี 
สะดุดตาอาจท าให้ผู้บริ โภคเลือกไว้ เพื่อพิจารณา 
ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป้ายฉลากท่ีแสดงให้
ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญก็จะท า
ให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูงหรือ
สินค้าท่ีปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผู้ซ้ือมี
อิทธิพลต่อการซื้อด้วย 
2) ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็
ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการ
ตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า 
นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือ
ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่น ๆ ส าหรับการ



ทักษะเกิดเป็นความช านาญ ในงานวิจัยน้ีได้แก่ ความรู้ 
และทักษะความช านาญ  
1. ระยะเวลาในการศึกษา (Education Years) หมายถึง 
ระดับการศึกษาประถมศึกษาจนกระท่ังจบจบการศึกษา
ช้ันสูงสุด 
2. ความช านาญ (Skill) หมายถึง ความสามารถ หรือ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพ  
3. ประสบการณ์ในการบริหาร (Experience) หมายถึง 
ความสามารถ หรือประสบการณ์ในปฏิบัติงานในการ
บริหารงาน 
 ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
ตามท่ี พีรธร บุณยรัตพันธุ์ และคณะ (2552) ได้รวบรม
และสรุปไว้ในหนังสือ การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน มหาวิทยาลัย
นเรศร พิษณุโลก มีรายละเอียดดังน้ี  
1) ผู้น าในชุมชน ถ้าชุมชนใดก็ตามมีผู้น า ท่ีมีความรู้มี
วิสัยทัศน์ท่ีก้าวไกล มีความเสียสละ และมีความอดทน  
จะมีส่วนส าคัญที่พัฒนาให้ชุมชนน้ันมีความเข้มแข็ง 
2) ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง หมายถึง ชุมชนท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการ
จัดการท่ีดี มีกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนท่ีร่วมมือกันโดยมี
ลักษณะการบริหารจัดการท่ีเน้นการพึ่งตนเอง 
3) ระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีแน่นแฟ้น  หมายความ
ว่า ชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มท่ีมีความสามัคคี มีความปรองดองกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีกิจกรรมท่ีปฏิบัติร่วมกัน 
4) การบริหารจัดการท่ีดี เป็นลักษณะภายในชุมชนท่ีมี
หลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง และมีสมาชิกภายในกลุ่มหรือภายในองค์กร
มากยิ่งข้ึน 
          โดยสรุปปัจจัย ท่ีส่ งผล ต่อการสร้า ง ชุมชน
เข้มแข็ง คือ การมีทัศนคติในการพึ่งตนเองและร่วมมือ
กันของชุมชน เพราะหากความเข้มแข็งของชุมชนเกิดข้ึน
ได้ด้วยการอาศัยการช้ีน าและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกตลอดเวลา ก็จะท าให้ชุมชนน้ันยังไม่ยั่งยืน เมื่อ
หน่วยงานภายนอกหยุดให้ความช่วยเหลือ ชุมชนก็จะไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไปได้ ชุมชนต้องมี
การเรียนรู้และการพัฒนาผ่านการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
การเช่ือมโยง รวมตัวกันเป็นเครือข่าย มีกลไกสนับสนุน
ท่ีเหมาะสม และมีนโยบายท่ีเอ้ืออ านวย 

ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)  

คือ วิธีทางการตลาดท่ีท าให้ธุรกิจบรรลุถึงเป้าหมาย
ได้รับความพอใจระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อแสดงหา
ก าไรท่ามกลางการแข่งขัน โดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะเป็น
แนวทางส าหรับให้ธุรกิจบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 ความหมายของ ส่ วนประสมการตลาด
(Marketing Mix)  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 
80-81) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นตัวแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
การจัดจาหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วน
ประสมการตลาดได้อีกอย่างหน่ึงว่า 4’Ps สอดคล้องกับ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่อง ตัวแปร
หรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่า
เป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ แบ่งได้ดังน้ี 
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและ
คุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่และ
สลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้า
เรารู้เรื่องเหล่าน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะ
เสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพื่อให้
ผู้บริโภคท่ีไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่าง
กว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่อ
อิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริ โภค หีบห่อ ท่ี 
สะดุดตาอาจท าให้ผู้บริ โภคเลือกไว้ เพื่อพิจารณา 
ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป้ายฉลากท่ีแสดงให้
ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญก็จะท า
ให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูงหรือ
สินค้าท่ีปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผู้ซื้อมี
อิทธิพลต่อการซื้อด้วย 
2) ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็
ต่อเมื่อผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการ
ตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า 
นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือ
ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่น ๆ ส าหรับการ

ตั ดสิ น ใจอย่ า งกว้ า งขวา งผู้ บ ริ โ ภคมั กพิ จ า รณา
รายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลักษณะท้ังหลายท่ี
เกี่ยวข้องส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซื้อ
ลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่า
ของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ 
3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of 
Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท าให้มี
ผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการ
พบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลาย
และง่ายท่ีจะซื้อก็จะท าให้ผู้บริ โภคน าไปประเมิน
ประเภทของช่องทางท่ีน าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการ
รับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์  
4)การส่ ง เสริมการตลาด (Promotion-Marketing 
Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่อ
อิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกข้ันตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ข่าวสารท่ีนักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้
ผู้บริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถ
แก้ไขปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่า
สินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้อเป็นการ
ยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง 
 นอกจากแนวคิดส่วนประสมการตลาด 4P’s 
แล้ว ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 3 ตัวแปร 
ได้แก่ บุคคล (People)  ลักษณะทางกายภาพ (Physical  
Evidence) และกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นตัวแปร
ส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) แนวคิด
ท่ีส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ฟิลลิป ค็อตเลอร์ (2559) ดังน้ันจึงรวมเรียกได้ว่า
เป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ  7P’s  
ความพร้อมและการส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้วิถีชีวิตด้ังเดิมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
โดยรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ชุมชน 
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมี  พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพสามารถเชิดชูชุมชน เป็นจุดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ  
เช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมท่ัวทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการระ ดับประ เทศในส่ วนกลางและ

คณะกรรมการระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี   
1) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 2) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 
5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ในการใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการพัฒนาสินค้า รัฐบาลมีส่วน
ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ การบริหารจัดการ 
รวมท้ังการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วย
การน าทรัพยากรภูมิปัญญา ท้องถ่ินมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพมีจุดเด่นและมูลค่า  
เป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ  โดยมี
หลักการพื้นฐาน 3 ประการ  คือ 
1)  ภูมิปัญญาท้อง ถ่ินสู่ ส ากล (Local Yet Global) 
กล่าวคือ มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เกิด
จุดเด่น มีลักษณะเฉพาะ โดยสอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และเป็นท่ีคาดหวังของตลาด มีช่องทางการขาย
เริ่มจากตลาดในชุมชนสู่ตลาดเมือง และพัฒนาไปยัง
ตลาดต่างประเทศ 
2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-
Creativity) ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหาได้ง่าย สามารถท า
ได้เองในชุมชน มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อ เ น่ื อง  
มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ าแบบกัน สร้างตราสินค้า และอาจรื้อ
ฟื้นภูมิหลังวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของชุมชน  
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource 
Development) สร้างบุคคลให้มีความคิดกว้างไกล  
มีความรู้ ความสามารถ คิดอย่างผู้ ประกอบการ  
ท าสินค้าออกมาจะขายใคร ศึกษาหาความรู้ในด้านท่ีท า
ให้รู้จริง เกิดความช านาญเฉพาะด้าน ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการผลิต สามารถท าให้ได้ 
มากข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีเพียงแต่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนก็
เป็นการพัฒนาอีกรูปแบหน่ึงท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีแนวคิดว่าเป็นกิจการท่ีมี
การรวมกลุ่มกันของชุมชนท่ีมีความคิดและการประกอบ
กิจการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงใน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
(2546) อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมีลักษณะส าคัญของ
วิสาหกิจชุมชน ดังน้ี  
1) เป็นกิจการของชุมชน หมายถึง เป็นการประกอบ
กิจการท้ังด้านการผลิต และบริการท่ีกลุ่มคนในชุมชน
เป็นเจ้าของไม่ใช่ของผู้ใดผู้หน่ึง  
2) ด าเนินการโดยใช้ทุนของชุมชน และมีการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม หมายถึง กิจการท่ีด าเนินการโดยใช้
ทุนของชุมชนเป็นหลัก อันได้แก่ เงิน แรงงาน ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา เป็นต้น โดยมีการบริหารจัดการ รวมท้ังการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต หรือการให้บริการ 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นเองโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นฐาน เป็นการจัดการแบบประสาน พลังท า  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมแบบเสริมกัน ไม่แยก
ท าแบบเด่ียวหรือเป็นเร่ือง ๆ 
3) ด าเนินการด้วยหลักสามัคคีธรรม หมายถึง หมู่คณะ
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการด า เนินกิจการอย่า งเป็น
เอกภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมแก่สมาชิกและ
ชุมชน โดยไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสาธารณะ  
อันหมายความรวมถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย 
4) เน้นกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินการ หมายถึง 
ในการด าเนินการจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ความ
เช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน เรียนรู้ ท่ีจะ
บริหารจัดการทุนชุมชนด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิด
นวัตกรรม 
5) มีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน หมายถึง 
การด าเนินกิจการมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งตนเองเป็น
รากฐาน ท าให้พอกินพอใช้ในครัวเรือน ชุมชน และ
เครือข่าย เป็นล าดับแรก 
          จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของ วันวิภา 
ค ามงคล และคณะ (2561 : 58) เ ร่ืองการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของ
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 
หลั ก เกณฑ์การพิจารณา ด้านผลิตภัณฑ์  ส่ วน  2  
หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปไ ด้ ทาง
การตลาด ได้แก่ 1) การตลาด 2) เรื่องราวของต านาน
ผลิตภัณฑ์ และส่วน 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ คือ  
1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3)  การสั่งการ 4) การ

ควบคุม ด้านความพร้อมและการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ 1) สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน   
2)  การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ แสดงในประกอบ
กรอบแนวคิดของการวิจัยการด าเนินงานวิจัยครั้ง น้ี 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยเป็นข้ันตอนดังน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน จ านวน 
28 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง 
( In-depth interview se-mi structure) โดยใ ช้ช นิด
ค า ถามแบบปลาย เปิ ด  (Open ended question) 
เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้แสดงความเห็นว่าเป็นโอกาส 
หรืออุปสรรค ในแต่ละหัวข้อ และค าถามท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์เด่ียว โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์ และ
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย น าแบบสอบถามไป
ขอค าแนะน าผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
เครื่องมือโดยใช้การสัมภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
แหล่งต่าง ๆ ดังน้ี 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน  
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราทางวิชาการ 
งานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านการบริหารจัดการ คือ 
(1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การสั่งการ (4)  
การควบคุม  และด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของ
ชุมชน คือ (1) ด้านการผลิต (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(3) ความเข็มแข็งของชุมชน ความเป็นไปได้ทาง
การตลาด (1) การตลาด (2) เรื่องราวของต านาน
ผลิตภัณฑ์ (3) ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ด้าน
สภาพความพร้อมและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  
ได้แก่  (1) สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน (2) การ



การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
(2546) อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมีลักษณะส าคัญของ
วิสาหกิจชุมชน ดังน้ี  
1) เป็นกิจการของชุมชน หมายถึง เป็นการประกอบ
กิจการท้ังด้านการผลิต และบริการท่ีกลุ่มคนในชุมชน
เป็นเจ้าของไม่ใช่ของผู้ใดผู้หน่ึง  
2) ด าเนินการโดยใช้ทุนของชุมชน และมีการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม หมายถึง กิจการท่ีด าเนินการโดยใช้
ทุนของชุมชนเป็นหลัก อันได้แก่ เงิน แรงงาน ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา เป็นต้น โดยมีการบริหารจัดการ รวมท้ังการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิต หรือการให้บริการ 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นเองโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นฐาน เป็นการจัดการแบบประสาน พลังท า  
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมแบบเสริมกัน ไม่แยก
ท าแบบเด่ียวหรือเป็นเร่ือง ๆ 
3) ด าเนินการด้วยหลักสามัคคีธรรม หมายถึง หมู่คณะ
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการด า เนินกิจการอย่า งเป็น
เอกภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวมแก่สมาชิกและ
ชุมชน โดยไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสาธารณะ  
อันหมายความรวมถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย 
4) เน้นกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินการ หมายถึง 
ในการด าเนินการจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ความ
เช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน เรียนรู้ ท่ีจะ
บริหารจัดการทุนชุมชนด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิด
นวัตกรรม 
5) มีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน หมายถึง 
การด าเนินกิจการมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งตนเองเป็น
รากฐาน ท าให้พอกินพอใช้ในครัวเรือน ชุมชน และ
เครือข่าย เป็นล าดับแรก 
          จากทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของ วันวิภา 
ค ามงคล และคณะ (2561 : 58) เรื่องการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของ
กลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี ส่วนท่ี 1 
หลั ก เกณฑ์การพิจารณา ด้านผลิตภัณฑ์  ส่ วน  2  
หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความเป็นไปไ ด้ ทาง
การตลาด ได้แก่ 1) การตลาด 2) เรื่องราวของต านาน
ผลิตภัณฑ์ และส่วน 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ คือ  
1) การวางแผน 2) การจัดองค์กร 3)  การสั่งการ 4) การ

ควบคุม ด้านความพร้อมและการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ 1) สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน   
2)  การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ แสดงในประกอบ
กรอบแนวคิดของการวิจัยการด าเนินงานวิจัยครั้ง น้ี 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยเป็นข้ันตอนดังน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน จ านวน 
28 ราย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
( In-depth interview se-mi structure) โดยใ ช้ช นิด
ค า ถามแบบปลาย เปิ ด  (Open ended question) 
เพื่อให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้แสดงความเห็นว่าเป็นโอกาส 
หรืออุปสรรค ในแต่ละหัวข้อ และค าถามท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์เด่ียว โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์ และ
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย น าแบบสอบถามไป
ขอค าแนะน าผู้ เ ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงและ
เกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบ
เครื่องมือโดยใช้การสัมภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
แหล่งต่าง ๆ ดังน้ี 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กับสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน  
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ ต าราทางวิชาการ 
งานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลออนไลน์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในด้านการบริหารจัดการ คือ 
(1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การสั่งการ (4)  
การควบคุม  และด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของ
ชุมชน คือ (1) ด้านการผลิต (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(3) ความเข็มแข็งของชุมชน ความเป็นไปได้ทาง
การตลาด (1) การตลาด (2) เรื่องราวของต านาน
ผลิตภัณฑ์ (3) ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ ด้าน
สภาพความพร้อมและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  
ได้แก่  (1) สภาพความพร้อมในการด าเนินงาน (2) การ

ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content  Analysis)  โดยการจ าแนก ถ้อยค า 
หรือข้อความท่ีกลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้วน ามาตีความ 
สังเคราะห์ และวิเคราะห์ ด้วยหลักแห่งเหตุผล สร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction Analysis) อภิปรายถึง
ข้อเท็จจริงท่ี ค้นพบตามสถานกรณ์ ปรากฏการณ์ 

ความสัมพันธ์ และประเด็นส าคัญ เพื่อตอบค าถาม
การ ศึกษา เกี่ ย วกั บสภาพแวดล้ อม ท่ี เป็ น ปั จ จั ย
ความส าเร็จของธุรกิจ โดยมีการด าเนินการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ดังน้ีคือ การน าสารสนเทศของ
ปัจจัยต่าง ๆ ของธุรกิจผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
มาก าหนดว่าเป็นโอกาส หรืออุปสรรค โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยท่ีเกิดข้ึน และน าไปสู่การสรุปผล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตารางที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 

หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 
1. การวางแผน การวางแผนจัดหาเงินทุน จัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ การจัดจ าหน่าย การผลิต

สินค้า การประชาสัมพันธ์ และระบบบัญชี เช่น “การหาเงินทุน เงินทุนเริ่มแรก
ได้มากจากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ
ไม่ได้จัดหามาเพ่ิมเติม เพราะเอารายได้จากการขายมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
การจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ จะเริ่มจากช่วยกันวางแผนเพราะวัตถุดิบมีช่วงเวลา 
ของมัน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันจัดหามา ส่วนเรื่องระบบบัญชีไม่ได้มี
ปัญหาอะไร” “วัตถุดิบคงเหลือ หากเหลือเป็นจ านวนมากก็จะน าไปฝากเก็บ 
ห้องเย็นของมทร.ลานนา น่าน” “เราหักเงินจากก าไรร้อยละ 20 มาเป็นเงินทุน
ส ารองไว้” 

โอกาส 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย (วันวิภา ค ามงคล และคณะ, 2561) 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ด้านผลิตภัณฑ์และความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 ต้นทุนผลิตภัณฑ ์
 การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด   
 การตลาด 
 เรื่องราวของต านานผลิตภัณฑ ์
 ลักษณะเกณฑ์เฉพาะผลิตภัณฑ ์

ด้านสภาพความพร้อมและการ
ส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 สภาพความพร้อมในการ

ด าเนินงาน   
 การส่งเสริมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ   

ด้านการบริหารจัดการ   
 การวางแผน 
 การจัดการองค์กร 
 การสั่งการ 
 การควบคุม 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 
2. การจัดองค์กร การก าหนดงานหน้าที่ที่ต้องท า การพิจารณาสิ่งที่ต้องท า การพิจารณาสิ่งที่ต้อง

ท า การก าหนดคุณลักษณะของงาน การแบ่งแผนกและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
มีการแยกงานออกเป็นงานย่อย การพัฒนารายละเอียดของงาน และการจัด
คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ เช่น “การแบ่งหน้าท่ีมีการแบ่งกันอย่างชัดเจน ไม่มี
การเก่ียง” “งานที่ท าใครถนัดอย่างไหนก็ท าอย่างน้ัน แต่สามารถลองท าอย่างอื่น
ได้ด้วย” “มีการจัดแบ่งเป็นแผนก เป็นแผนใครแผนมัน แผนกท าก็ท า แผนก
เตรียมก็เตรียม แผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ก็ต่างหาก เครื่องมือเครื่องใช้มีการแยก
ประเภทเครื่องมือ พอท าเสร็จก็ต้องเก็บเข้าห้องเก็บ ซึ่งมีห้องเก็บพัสดุ” 

โอกาส 

3. การสั่งการ ประธานมีภาวะการเป็นผู้น า การมีแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม  
การท างานเป็นทีม การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใน
งานที่ท า และมีความรับผิดชอบในงานที่ท า เช่น “บางคนปรุงเครื่องไก บางคนก็
คั่วงา บางคนก็ปั่นไก แยกกันท าคนละหน้าท่ี หากรอท าด้วยกันงานจะไม่เสร็จ” 
“การจัดท าบัญชีมีผู้รับผิดชอบอยู่หน่ึงคน” “ประธานกลุ่มจะเป็นผู้ดูแลควบคุม
การท างาน” “สมาชิกไม่ค่อยมีปัญหาอะไร สั่งการไปก็สามารถท าหน้าท่ี 
กันได้เลย” 

โอกาส 

4. การควบคุม มีการควบคุมพนักงาน ระบบบัญชี แผนการผลิต การใช้เครื่องมือละอุปกรณ์ การ
จัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพสินค้า เช่น “เรื่องการใช้
อุปกรณ์มีการช่วยฝึกสอน เรื่องคุณภาพของไก ไม่มีการเก็บไว้ ถ้าท าเสร็จวันน้ี 
พรุ่งน้ีก็ไปส่งเลย” “วัตถุดิบเราน าไปฝากไว้กับมทร.ล้านนา น่าน ส่วนสินค้าที่
ผลิตเสร็จเป็นหีบห่อ ไม่มีการจัดเก็บขายทันที เพราะส่วนใหญ่จะผลิตตามค าสั่ง
ซื้อ” “การจัดท าบัญชี คนท าคือป้าทราย”  

โอกาส 

ตารางที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน 
หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 

1.ด้านการผลิต มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การขยายปัจจัยการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต และมีศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพ่ือจ าหน่าย เช่น 
“แหล่งที่มาการผลิต ที่มาเราก็มาจากแม่น้ าน่าน การผลิตมันก็ประสบ
ความส าเร็จ มีศักยภาพการผลิตตามที่สั่ง” “การหาไกยีจะอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์” “ไกหามาจากน้ าปี คือมีครั้งเดียว จะมีอยู่ในหน้า
หนาว ตอนที่น้ าใส ๆ น้ าสะอาดมันจะข้ึน ปีหน่ึงจะมีหน่ึงครั้ง เราจะเก็บเอาแถว
สะพาน” “ไก หามาจากแม่น้ าน่านมีจ านวนมากพอ มีศักยภาพเพียงพอในการ
ผลิตจ านวนมาก” 

โอกาส 

2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรอบปีที่ผ่านมา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เช่น “กลุ่มน้ีได้ต้ังมานานแล้ว แต่เพ่ิงได้ อย. เมื่อ 
3 ปี ที่ผ่านมา” “ซองเป็นแบบสีทอง ๆ ใช้แบบเดิม เป็นเอกลักษณ์ของเรา” 
“ผลิตภัณฑ์ซองบรรจุ จะซ้ือซองมาแล้วมี อย.ด้วย ออกแบบสวยงาม บรรจุไว้
อย่างสวยงาม” “ด้านซองห่อเป็นซองสีทอง โลโก้ระบุไว้ว่า สาหร่ายไกยี มีรูปปู่
ม่านย่าม่าน”  

โอกาส 

3.ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ระยะเวลาในการจัดต้ังชุมชน (ต้ังแต่เริ่มท าธุรกิจ) การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ประเด็น ปัจจัยการผลิต (แรงงาน, หรือทุน) และการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ 
เช่น “การจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกรายจ่าย รายรับของสินค้า” 
“เรื่องบัญชีมีคนท า มีคนท าบัญชี 1 คน และเก็บเงิน 1 คน” “ระยะเวลาในการ
รวมกลุ่มเริ่มต้ังต้น ต้ังแต่ ปี 2557 ประมาณก่อน เดือน กันยายน เดิมทีไม่ได้อยู่

โอกาส 



หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 
2. การจัดองค์กร การก าหนดงานหน้าที่ที่ต้องท า การพิจารณาสิ่งที่ต้องท า การพิจารณาสิ่งที่ต้อง

ท า การก าหนดคุณลักษณะของงาน การแบ่งแผนกและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
มีการแยกงานออกเป็นงานย่อย การพัฒนารายละเอียดของงาน และการจัด
คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ เช่น “การแบ่งหน้าท่ีมีการแบ่งกันอย่างชัดเจน ไม่มี
การเก่ียง” “งานที่ท าใครถนัดอย่างไหนก็ท าอย่างน้ัน แต่สามารถลองท าอย่างอื่น
ได้ด้วย” “มีการจัดแบ่งเป็นแผนก เป็นแผนใครแผนมัน แผนกท าก็ท า แผนก
เตรียมก็เตรียม แผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ก็ต่างหาก เครื่องมือเครื่องใช้มีการแยก
ประเภทเครื่องมือ พอท าเสร็จก็ต้องเก็บเข้าห้องเก็บ ซึ่งมีห้องเก็บพัสดุ” 

โอกาส 

3. การสั่งการ ประธานมีภาวะการเป็นผู้น า การมีแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่ม  
การท างานเป็นทีม การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใน
งานที่ท า และมีความรับผิดชอบในงานที่ท า เช่น “บางคนปรุงเครื่องไก บางคนก็
คั่วงา บางคนก็ปั่นไก แยกกันท าคนละหน้าท่ี หากรอท าด้วยกันงานจะไม่เสร็จ” 
“การจัดท าบัญชีมีผู้รับผิดชอบอยู่หน่ึงคน” “ประธานกลุ่มจะเป็นผู้ดูแลควบคุม
การท างาน” “สมาชิกไม่ค่อยมีปัญหาอะไร สั่งการไปก็สามารถท าหน้าท่ี 
กันได้เลย” 

โอกาส 

4. การควบคุม มีการควบคุมพนักงาน ระบบบัญชี แผนการผลิต การใช้เครื่องมือละอุปกรณ์ การ
จัดหาวัตถุดิบ การใช้วัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพสินค้า เช่น “เรื่องการใช้
อุปกรณ์มีการช่วยฝึกสอน เรื่องคุณภาพของไก ไม่มีการเก็บไว้ ถ้าท าเสร็จวันน้ี 
พรุ่งน้ีก็ไปส่งเลย” “วัตถุดิบเราน าไปฝากไว้กับมทร.ล้านนา น่าน ส่วนสินค้าท่ี
ผลิตเสร็จเป็นหีบห่อ ไม่มีการจัดเก็บขายทันที เพราะส่วนใหญ่จะผลิตตามค าสั่ง
ซื้อ” “การจัดท าบัญชี คนท าคือป้าทราย”  

โอกาส 

ตารางที่ 2 ด้านผลิตภัณฑ์และความเข็มแข็งของชุมชน 
หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 

1.ด้านการผลิต มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การขยายปัจจัยการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต และมีศักยภาพการผลิตจ านวนมากเพ่ือจ าหน่าย เช่น 
“แหล่งที่มาการผลิต ที่มาเราก็มาจากแม่น้ าน่าน การผลิตมันก็ประสบ
ความส าเร็จ มีศักยภาพการผลิตตามที่สั่ง” “การหาไกยีจะอยู่ในช่วงเดือน
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์” “ไกหามาจากน้ าปี คือมีครั้งเดียว จะมีอยู่ในหน้า
หนาว ตอนที่น้ าใส ๆ น้ าสะอาดมันจะข้ึน ปีหน่ึงจะมีหน่ึงครั้ง เราจะเก็บเอาแถว
สะพาน” “ไก หามาจากแม่น้ าน่านมีจ านวนมากพอ มีศักยภาพเพียงพอในการ
ผลิตจ านวนมาก” 

โอกาส 

2. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรอบปีที่ผ่านมา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ
พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เช่น “กลุ่มน้ีได้ต้ังมานานแล้ว แต่เพ่ิงได้ อย. เมื่อ 
3 ปี ที่ผ่านมา” “ซองเป็นแบบสีทอง ๆ ใช้แบบเดิม เป็นเอกลักษณ์ของเรา” 
“ผลิตภัณฑ์ซองบรรจุ จะซื้อซองมาแล้วมี อย.ด้วย ออกแบบสวยงาม บรรจุไว้
อย่างสวยงาม” “ด้านซองห่อเป็นซองสีทอง โลโก้ระบุไว้ว่า สาหร่ายไกยี มีรูปปู่
ม่านย่าม่าน”  

โอกาส 

3.ความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

ระยะเวลาในการจัดต้ังชุมชน (ต้ังแต่เริ่มท าธุรกิจ) การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ประเด็น ปัจจัยการผลิต (แรงงาน, หรือทุน) และการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ 
เช่น “การจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกรายจ่าย รายรับของสินค้า” 
“เรื่องบัญชีมีคนท า มีคนท าบัญชี 1 คน และเก็บเงิน 1 คน” “ระยะเวลาในการ
รวมกลุ่มเริ่มต้ังต้น ต้ังแต่ ปี 2557 ประมาณก่อน เดือน กันยายน เดิมทีไม่ได้อยู่

โอกาส 

หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 
ในกลุ่มแต่ไปช่วยในการพัฒนากลุ่ม ท าโรงตาก พอดีมีการรวมกลุ่มเขาเลยเอา
แม่เข้าไปร่วมด้วย หลังจากน้ันก็ติดต่อกันมาเรื่อย ๆ” “เมื่อก่อนจะเป็นอาจารย์
ท่านช่วยมาเมื่อสามปี ละทีน้ีท่านหมดงบเราจะต้องยืนขาเดียวเราละ เราต้องมี
เงินส ารองเราไว้” “กลุ่มไกยีต้ังมาประมาณ 4 ปี (2557) เรื่องแรงงานก็ช่วยกัน
ท าทันหมดเลย ส่วนเรื่องบัญชีก็มีฝ่ายบัญชี ถ้าส่งก็จะลงบัญชีไว้ วันที่น้ีส่งไป 
กี่ซองแล้วก็ที่โอทอป เขาจะเอาสินค้าไปก่อนแล้วถ้าไปส่งอีกรอบก็จะเอาเงินของ
งวดก่อนมา เราไม่ได้ขายสด เราเอาไปวางขาย” 

ตารางที่ 3 ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 
หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 

1.การตลาด แหล่งจ าหน่ายหลัก ตลาดภายในจังหวัด ภายนอกจังหวัด หรือต่างประเทศ 
รายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ความต่อเน่ืองของตลาด 
มีลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า มีการสั่งซื้อสม่ าเสมอ และการจ าหน่ายเองในประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น “แหล่งจ าหน่ายหลักที่ในตัวเมือง ในสินค้าโอทอป ละก็ตาม 
ออเดอร์ที่เขาส่งเข้ามาทางไลน์ทางเฟสบุ๊ค รายได้ไม่คงที่ ปีที่แล้วจะได้เยอะกว่า 
แต่ปีน้ียังไม่สรุปผล เราต้องสรุปช่วงที่ไกหมด แต่ตอนน้ียังกักตุนไกอยู่ ลูกค้าสั่ง
ต่อเน่ือง ลูกค้าต่างประเทศส่วนมากมีคนเข้ามารับซื้อแล้วไปขายต่อ และท าการ
ขนส่งเอง” “ตลาดหลักที่ส่งไปขายจะมีอยู่ OTOP ในสนามบิน ดีเบส และ 
หัวสะพาน” “ตลาดหลักคือส่งให้ โอทอป ที่ดีเบส รายได้ปีต่อปีก็เยอะอยู่ มีลูกค้า
โทรมาสั่งตลอด มีลูกค้าต่างจังหวัดโทรมาสั่ง เช่น ลูกค้าจากจังหวัดอยุธยาที่มา
ศึกษาดูงาน เขามาลองซื้อชิมดู น าไปบอกต่อและก็โทรมาสั่งสินค้าเพ่ิม ลูกค้าที่
กินเจ เขาก็มาสั่งแบบเจ ท าไกเจ ช่วงกินเจกจ็ะสั่งมาเยอะ” 

โอกาส 

2. เรื่องราวหรือ
ต านานผลิตภัณฑ์ 

มีการบันทึกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด่ังเดิม และมี
การพัฒนาสร้างสรรค์ เช่น “ภูมิปัญญาเดิม ไกจะเอามาจากน้ าน่าน แล้วเอามา
ตาก ตากแบบชาวบ้านทั่วไป เสร็จแล้วก็เอาหม้อมาต้ังไฟ แล้วเอาไกมานาบกับ
กระทะ แล้วก็เอามาป่ัน แล้วก็ทุบหอม ต้ังกระทะน้ ามันลง แล้วยกกระทะออก
จากเตา จากน้ันก็เอาไกลง เพ่ือไม่ให้ไกไหม้  แต่ที่เราส่งไปโอทอปเราไม่ใช้น้ ามัน 
เราใช้น้ าเปล่าแทนเพราะสามารถเก็บได้นานกว่า หากใช้น้ ามันจะเหม็นหืน” 
“ไม่ได้จดบันทึกเรื่องราว ภูมิปัญญามันก็มีใหม่บ้าง ซึ่งมีจากอาจารย์จากมทร.
ล้านนา น่านมาเสนอการผลิตแบบใหม่ เมื่อก่อนใช้น้ ามัน แต่แบบใหม่จะไม่ใช้
น้ ามัน” 

อุปสรรค 

3.ลักษณะเกณฑ์
เฉพาะผลิตภัณฑ์ 

ใช้สีธรรมชาติจากส่วนประกอบที่ใช้ท า และปราศจากกลิ่น รส ท่ีไม่พึงประสงค์
และไม่พบสิ่งแปลกปลอมท่ีสัมผัสได้ลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนา
รูปแบบ อย่างต่อเน่ือง สวยงาน ทันสมัย ประณีต รักษาง่าย มีความเป็นศิลปะ 
ภูมิปัญญาไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ินหรือภูมิภาคและ มี
เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เช่น “สีไกส่วนมากสีจะคงเดิม จะไม่มีปัญหาอะไร 
เพราะว่าเราจะเก็บในห้องเย็นตลอด สีมันจะเขียวตลอด ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่อื่น
เขาจะท าแบบที่ว่ากินเจ แต่ว่าเราท าน่ีคือว่า ในน่านน้ีก็มีที่น้ีที่ท าที่เดียวที่ ว่า 
เพราะที่บ้านหนองบัวเขาจะท าแบบไกยีทรงเครื่องกับไกแผ่น และผลิตภัณฑ์ 
มี อย. ด้วย” “ผลิตภัณฑ์ถุงซองสวยงาม มีรูปโลโก้ ที่ทาง มทร.ล้านนา น่าน 
ออกแบบให้ มีเครื่องหมาย อย.” 

โอกาส 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตารางที่ 4 ด้านสภาพความพร้อมในการด าเนินงานและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 

1.สภาพความ
พร้อมในการ
ด าเนินงาน 

ความเหมาะสมในสถานที่ต้ัง  ความพร้อมด้านไฟฟ้า น้ า  โทรศัพท์ การรวมกลุ่ม
ในชุมชน การแบ่งงานกันในกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม ความสามารถและ
ความช านาญของสมาชิก การติดต่อกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การจัดหาเทคโนโลยีการ
ผลิต การผลิตที่เพียงพอกับความต้องการลูกค้า การออกแบบสินค้า การคิดต้นทุน
สินค้า การหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การต้ังราคาสินค้า การปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า ความคงทนของสินค้า การถูกเลียนแบบสินค้าการติดต่อกับลูกค้า และการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น “ต าแหน่งที่ต้ังเหมาะสมดี ไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ มีครบหมด 
ทุกอย่าง ด้านการให้ความร่วมมือกลุ่มมีการให้ความร่วมมือกันดี เวลาลูกค้าสั่ง
สินค้ามาก็สามารถท าให้ทันตามที่ลูกค้าสั่ง ต้นทุนสินค้าประธานเป็นคนจัดการ 
เรื่องราคาสินค้ากลุ่มเป็นคนก าหนด สินค้าที่ผลิตเสร็จจะอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน 
เรื่องสินค้าลอกเลียนแบบไม่แน่ใจ แต่สินค้าไกยีมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวที่ท า” “การ
เรียกสมาชิกมาไม่มีปัญหา เขาต้องพร้อม  ถ้าว่ามีออร์เดอร์มา ก็สามารถผลิตได้ 
เวลาปฎิบัติงานมีความช านาญอยู่แล้ว การคิดต้นทุนคิด ได้รับค าแนะน าและ
ค าปรึกษาจากทางมทร.ล้านนา น่าน ในการค านวณต้นทุนที่เหมาะสม ไกมีอายุ  
3 เดือน การประชาสัมพันธ์มีนักศึกษาช่วยออกแบบเวปไซด์ให้เป็นช่องทางการ
สั่งซื้อเพ่ิมเติม นักท่องเที่ยวก็ซื้อผ่านโอทอปไปแบบน้ี และบางครั้งเขาก็โทรมา
สั่งซื้อตามเบอร์โทรหน้าซองผลิตภัณฑ์” 

โอกาส 

2.การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

การให้ค าปรึกษา จัดอบรม จัดนิทรรศการ การแนะน าการผลิต การหาอุปกรณ์
การผลิต การออกแบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหาวัตถุดิบ การหา
ตลาด การหาเงินทุนให้ การรับรองสินค้า การหาผู้เชี่ยวชาญ การหาเครือข่าย 
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการจัดการอย่างครบวงจร เช่น “ได้รับ
การสนับสนุนจาก มทร.ล้านนา น่าน ที่มีทุนมาให้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น” “ภาครัฐยังไม่เห็นมีการสนับสนุน มีแต่มทร.ล้านนา น่าน ที่เข้ามา
ช่วยสนับสนุน ในการอบรม แนะน าการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างโรง
ตากให้ หากฝนตกไม่มีพระอาทิตย์ก็ใช้ไฟฟ้าทดแทนได้” “อยากจะขยายสินค้าไป
หลาย ๆ แห่ง แต่ไม่มีใครไปขยายให้ เพราะส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุ มีแต่ประธาน
คนเดียว อยากไปหาส่งร้านค้าท่ีอื่น ๆ อยากให้มีการส่งเสริมการตลาดให้” “อยาก
ได้เครื่องปั่นใหญ่ ๆ สักเครื่อง ตู้แช่อีกสักเครื่อง เพราะที่มทร.ล้านนา น่าน  
มันไกล” 

อุปสรรค 

การน าไปใช้ 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้น า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลจาก
แบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ (โอกาสหรืออุปสรรค) ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด สภาพความ
พร้อมและการส่งเสริมจากภาครัฐ พบ่ามีแนวทางในการ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผา
ขน ไว้ 3 ประการ ดังน้ี 

1. การศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการ ส าหรับหาวิธีการ
ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขนให้ความส าคัญการ
บริหารจัดการ ถือเป็น “โอกาส” ทุกปัจจัย แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มมีการบริหารจัดการท้ังเรื่องการวางแผน การ
จัดการองค์กร การสั่งการ และการควบคุม โดยมีการ
วางแผนจัดหาเงินทุน จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการใช้
วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการองค์กรมี
การก าหนดหน้าท่ีตามความถนัด และความช านาญ ส่วน
การสั่งการเน่ืองจากมีประธานกลุ่มท่ีมีภาวะการเป็นผู้น า 



ตารางที่ 4 ด้านสภาพความพร้อมในการด าเนินงานและการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
หัวข้อ ปัจจัยที่อ้างถึงผลกระทบ โอกาส/อุปสรรค 

1.สภาพความ
พร้อมในการ
ด าเนินงาน 

ความเหมาะสมในสถานที่ต้ัง  ความพร้อมด้านไฟฟ้า น้ า  โทรศัพท์ การรวมกลุ่ม
ในชุมชน การแบ่งงานกันในกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม ความสามารถและ
ความช านาญของสมาชิก การติดต่อกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การจัดหาเทคโนโลยีการ
ผลิต การผลิตที่เพียงพอกับความต้องการลูกค้า การออกแบบสินค้า การคิดต้นทุน
สินค้า การหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การต้ังราคาสินค้า การปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า ความคงทนของสินค้า การถูกเลียนแบบสินค้าการติดต่อกับลูกค้า และการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น “ต าแหน่งที่ต้ังเหมาะสมดี ไฟฟ้า น้ า โทรศัพท์ มีครบหมด 
ทุกอย่าง ด้านการให้ความร่วมมือกลุ่มมีการให้ความร่วมมือกันดี เวลาลูกค้าสั่ง
สินค้ามาก็สามารถท าให้ทันตามที่ลูกค้าสั่ง ต้นทุนสินค้าประธานเป็นคนจัดการ 
เรื่องราคาสินค้ากลุ่มเป็นคนก าหนด สินค้าที่ผลิตเสร็จจะอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน 
เรื่องสินค้าลอกเลียนแบบไม่แน่ใจ แต่สินค้าไกยีมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวท่ีท า” “การ
เรียกสมาชิกมาไม่มีปัญหา เขาต้องพร้อม  ถ้าว่ามีออร์เดอร์มา ก็สามารถผลิตได้ 
เวลาปฎิบัติงานมีความช านาญอยู่แล้ว การคิดต้นทุนคิด ได้รับค าแนะน าและ
ค าปรึกษาจากทางมทร.ล้านนา น่าน ในการค านวณต้นทุนที่เหมาะสม ไกมีอายุ  
3 เดือน การประชาสัมพันธ์มีนักศึกษาช่วยออกแบบเวปไซด์ให้เป็นช่องทางการ
สั่งซื้อเพ่ิมเติม นักท่องเที่ยวก็ซื้อผ่านโอทอปไปแบบน้ี และบางครั้งเขาก็โทรมา
สั่งซื้อตามเบอร์โทรหน้าซองผลิตภัณฑ์” 

โอกาส 

2.การส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

การให้ค าปรึกษา จัดอบรม จัดนิทรรศการ การแนะน าการผลิต การหาอุปกรณ์
การผลิต การออกแบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การหาวัตถุดิบ การหา
ตลาด การหาเงินทุนให้ การรับรองสินค้า การหาผู้เชี่ยวชาญ การหาเครือข่าย 
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการจัดการอย่างครบวงจร เช่น “ได้รับ
การสนับสนุนจาก มทร.ล้านนา น่าน ที่มีทุนมาให้ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น” “ภาครัฐยังไม่เห็นมีการสนับสนุน มีแต่มทร.ล้านนา น่าน ที่เข้ามา
ช่วยสนับสนุน ในการอบรม แนะน าการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างโรง
ตากให้ หากฝนตกไม่มีพระอาทิตย์ก็ใช้ไฟฟ้าทดแทนได้” “อยากจะขยายสินค้าไป
หลาย ๆ แห่ง แต่ไม่มีใครไปขยายให้ เพราะส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุ มีแต่ประธาน
คนเดียว อยากไปหาส่งร้านค้าท่ีอื่น ๆ อยากให้มีการส่งเสริมการตลาดให้” “อยาก
ได้เครื่องปั่นใหญ่ ๆ สักเครื่อง ตู้แช่อีกสักเครื่อง เพราะที่มทร.ล้านนา น่าน  
มันไกล” 

อุปสรรค 

การน าไปใช้ 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้น า ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลจาก
แบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ (โอกาสหรืออุปสรรค) ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด สภาพความ
พร้อมและการส่งเสริมจากภาครัฐ พบ่ามีแนวทางในการ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผา
ขน ไว้ 3 ประการ ดังน้ี 

1. การศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการ ส าหรับหาวิธีการ
ปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขนให้ความส าคัญการ
บริหารจัดการ ถือเป็น “โอกาส” ทุกปัจจัย แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มมีการบริหารจัดการท้ังเรื่องการวางแผน การ
จัดการองค์กร การสั่งการ และการควบคุม โดยมีการ
วางแผนจัดหาเงินทุน จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการใช้
วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการองค์กรมี
การก าหนดหน้าท่ีตามความถนัด และความช านาญ ส่วน
การสั่งการเน่ืองจากมีประธานกลุ่มท่ีมีภาวะการเป็นผู้น า 

ส่งผลให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ 
น าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
2. การศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า  พบว่า  กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน 
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน ถือเป็น 
“โอกาส” ทุกปัจจัย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมีการผลิต มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบจากแม่น้ า ท าให้ไม่ขาดแคลน
วัตถุดิบ และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงาม 
และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมท้ังมีการจัดต้ังกลุ่ม
โดยใช้ทุนเริ่มต้นจากการสนับสนุนจากหน่วยงาน และ
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถน าทุนท่ีได้มา
หมุนเวียนในกิจการก่อให้เกิดการมีรายได้ต่อเน่ือง ส่วน
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด ยังพบว่าเร่ืองราวหรือ
ต านานผลิตภัณฑ์ ถือเป็น “อุปสรรค” ยังพบปัญหา
ทางด้านการบันทึกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการผลิต
ผลิตภัณฑ์มากจากการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านส่วนหน่ึง 
แต่มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ใช้น้ ามันในการ
ผลิต เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
เจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการ
คิดค้น และพัฒนาจากงานวิจัย ซึ่งไม่มีการบันทึกการเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตสินค้า 
OTOP ในการส่งเสริมอาชีพ และกระจายรายได้ในระดับ
ชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร และเกิดเป็น
ความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน ด้านการส่งเสริม
จากภาครัฐ ถือเป็น “อุปสรรค” ทางกลุ่มยังขาดการ
ส นับส นุนจ า กห น่ วย งา นภา ครั ฐ อื่ น  ซึ่ ง มี เ พี ย ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ท่ีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงาน แต่ยังขาด หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นแกนน าในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ เพื่อแนะน า
ผลิตภัณฑ์ หรือการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น 
การจัดหาอุปกรณ์บางรายการท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินกิจการ แต่เน่ืองจากอุปกรณ์น้ันมีราคาสูง เช่น  
ตู้แช่วัตถุดิบ รวมท้ังการหาเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อขยาย 

 
ภาพท่ี 2 แสดงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงกระบวนบรรจุผลิตภัณฑ ์

 
กลุ่มลูกค้า น าไปสู่การขยายการผลิต และเพิ่มรายได้ใน
ชุมชนต่อไป 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ

ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไกของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้านหาดผาขน ต าบลเมืองจัง อ าเภอ 
ภูเพียง จังหวัดน่าน เรื่องข้อมูลของผู้ประกอบการ 
ส าหรับหาวิธีการปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ  ใน
การด า เนินธุรกิจให้ประสบความส า เร็จ  จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีอ้างถึงโอกาสและผลกระทบ พบว่า 
ด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นโอกาส แสดงให้เห็นถึง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินบ้าน 
หาดผาขนได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ ไม่ว่า
จะเป็น การวางแผน การจัดการองค์กร การสั่งการ หรือ
การควบคุม ซึ่งน ามาสู่ การมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ประธานกลุ่มมีภาวะการเป็นผู้น า ส่งผลให้การท างาน
เป็นทีมมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมการ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด าเนินธุรกิจของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการท างาน
วางแผนธุรกิจ อันเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจได้ 
ดังผลการศึกษาของใจมนัส (2540) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จและความล้มเหลว ของธุรกิจชุมชน ได้แก่ 
การบริหารจัดการ ตัวสมาชิกเอง การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ความเป็นผู้น า สอดคล้องกับทัศนีพร (2552) 
ศึกษาโครงการวิจัยการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ และ 
ศักยภาพชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์” อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจน้ัน การบริหาร
จัดการ ถือว่ า เป็ นสิ่ งส า คัญยิ่ ง  ไม่ ว่ าจะ เป็ น ด้ า น  
การบริหารงาน บริหารคน หรือการบริหารทรัพยากร 
ถ้าในกลุ่มองค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดีมี คุณภาพก็จะ
ท าให้ธุรกิจ เหล่าน้ันประสบความส าเ ร็จ สามารถ
บริหารงานให้ลุล่วงไปด้วยดี 

ในเรื่ อ งของแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า  
จากการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน ถือเป็นโอกาส แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมีการผลิต
ต่อเน่ือง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน เพื่อน าไปสู่สร้าง
มีความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมา
จากแห่งธรรมชาติ ถึงแม้จะมีเป็นแค่ช่วงฤดูกาล แต่มี
การบริหารจัดการให้วัตถุดิบสามารถใช้ในการผลิตได้
อย่างต่อเน่ือง ท าให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
รวมมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงาม และเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ถึงแม้การจัดต้ังกลุ่มจะเริ่มต้นจาก
การช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ แต่สามารถการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถน าทุนท่ีได้มา
หมุนเวียนในกิจการก่อให้เกิดการมีรายได้ต่อเน่ือง สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน สอดคล้องกับภูเมศ (2547) ได้
ศึกษาเร่ือง ศักยภาพของชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ โครงการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ อ าเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี  
ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิตมีการพัฒนา
แนวคิดของตนเองหรือกลุ่มตามความต้องการของลูกค้า
มากท่ีสุด สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
ตนเอง และด้านความเข็มแข็งของ ชุมชน พบว่า 
ระยะเวลาในการจัดต้ังกลุ่มต้ังแต่เร่ิมท าธุรกิจ 5 ปี ข้ึนไป 
ท าให้มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นได้มีโอกาสรับรู้
ข่าวสารภายใน กลุ่มเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ศราวุธ 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา แนวทางการ

บริหารงานหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ตามทัศนะของกลุ่ม
ผู้ผลิตท่ีได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ไทย ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่คัดเลือก
สมาชิกเป็นบุคคลท่ีมีภูมิส า เนาในพื้น ท่ีหรือพื้ น ท่ี
ใกล้ เ คียง ก าหนดภาระหน้า ท่ีจากความถนัดหรือ
ความสามารถของสมาชิก สร้างเครือขายเช่ือมโยงกับ
ร้านค้า ชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนสินค้า และผลิต
สินค้าให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน ส่วนด้านความ
เป็นไปได้ทางการตลาด ยังพบอุปสรรค ในปัจจัย
เรื่องราวหรือต านานผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงชุมชนมี
การเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ แต่ขาดการบันทึก
เร่ืองราวเหล่าน้ันเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการสืบทอด
รุ่นต่อรุ่นสร้างเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน และน าไปสู่การ
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด ควรมีการบันทึกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ผลิตภัณฑ์ระดับท่ีสูงข้ึนไป และ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้สืบทอดในชุมชนต่อไป ส่วนด้านความเป็นไปได้
ทางการตลาด มีการขยายการจัดจ าหน่ายเพิ่มเติมจาก
การส่งขายตามร้านค้าต่าง ๆ ไปในช่องทางอินเทอร์เน็ต 
และมีการรักษาความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไว้  
ซึ่ งผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะตัว และสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและ
เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับสุภัทรา (2547) ศึกษาเร่ือง
กิจกรรมกลุ่มการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่ม
สตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง พบว่า ปัญหา
และอุปสรรค กลุ่มควรขยายการสร้างเครือข่ายการผลิต 
การบริหารจัดการท่ีดี มีความรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อเน่ือง
จะต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  

ส่วนในเร่ืองของเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ผู้ผลิตสินค้า OTOP ในการส่งเสริมอาชีพ และกระจาย
รายได้ในระดับชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กร และเกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน จากการ
วิเคราะห์ด้านสภาพความพร้อม และการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ยังพบอุปสรรค ในปัจจัยการส่งเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มยังขาดการ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้าน
ใดด้านหน่ึง ถึงแม้ทางกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐบ้างแล้ว แต่ก็ ยังแสดงถึงว่ายังไม่



ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด าเนินธุรกิจของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการท างาน
วางแผนธุรกิจ อันเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจได้ 
ดังผลการศึกษาของใจมนัส (2540) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จและความล้มเหลว ของธุรกิจชุมชน ได้แก่ 
การบริหารจัดการ ตัวสมาชิกเอง การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ความเป็นผู้น า สอดคล้องกับทัศนีพร (2552) 
ศึกษาโครงการวิจัยการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ และ 
ศักยภาพชุมชน ตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์” อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจน้ัน การบริหาร
จัดการ ถือว่ า เป็ นสิ่ งส า คัญยิ่ ง  ไม่ ว่ าจะ เป็ น ด้ า น  
การบริหารงาน บริหารคน หรือการบริหารทรัพยากร 
ถ้าในกลุ่มองค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดีมี คุณภาพก็จะ
ท าให้ธุรกิจ เหล่าน้ันประสบความส าเร็จ สามารถ
บริหารงานให้ลุล่วงไปด้วยดี 

ในเรื่ อ งของแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าของผู้ผลิตสินค้า  
จากการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของ
ชุมชน ถือเป็นโอกาส แสดงให้เห็นว่ากลุ่มมีการผลิต
ต่อเน่ือง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึน เพื่อน าไปสู่สร้าง
มีความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตมา
จากแห่งธรรมชาติ ถึงแม้จะมีเป็นแค่ช่วงฤดูกาล แต่มี
การบริหารจัดการให้วัตถุดิบสามารถใช้ในการผลิตได้
อย่างต่อเน่ือง ท าให้ไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
รวมมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสวยงาม และเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ถึงแม้การจัดต้ังกลุ่มจะเริ่มต้นจาก
การช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ แต่สามารถการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถน าทุนท่ีได้มา
หมุนเวียนในกิจการก่อให้เกิดการมีรายได้ต่อเน่ือง สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน สอดคล้องกับภูเมศ (2547) ได้
ศึกษาเร่ือง ศักยภาพของชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ โครงการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ อ าเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี  
ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิตมีการพัฒนา
แนวคิดของตนเองหรือกลุ่มตามความต้องการของลูกค้า
มากท่ีสุด สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
ตนเอง และด้านความเข็มแข็งของ ชุมชน พบว่า 
ระยะเวลาในการจัดต้ังกลุ่มต้ังแต่เร่ิมท าธุรกิจ 5 ปี ข้ึนไป 
ท าให้มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นได้มีโอกาสรับรู้
ข่าวสารภายใน กลุ่มเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ศราวุธ 
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา แนวทางการ

บริหารงานหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ตามทัศนะของกลุ่ม
ผู้ผลิตท่ีได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ไทย ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่คัดเลือก
สมาชิกเป็นบุคคลท่ีมีภูมิส า เนาในพื้น ท่ีหรือพื้ น ท่ี
ใกล้ เ คียง ก าหนดภาระหน้า ท่ีจากความถนัดหรือ
ความสามารถของสมาชิก สร้างเครือขายเช่ือมโยงกับ
ร้านค้า ชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนสินค้า และผลิต
สินค้าให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน ส่วนด้านความ
เป็นไปได้ทางการตลาด ยังพบอุปสรรค ในปัจจัย
เรื่องราวหรือต านานผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นถึงชุมชนมี
การเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ แต่ขาดการบันทึก
เร่ืองราวเหล่าน้ันเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการสืบทอด
รุ่นต่อรุ่นสร้างเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน และน าไปสู่การ
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาด ควรมีการบันทึกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาของผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ผลิตภัณฑ์ระดับท่ีสูงข้ึนไป และ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้กับผู้สืบทอดในชุมชนต่อไป ส่วนด้านความเป็นไปได้
ทางการตลาด มีการขยายการจัดจ าหน่ายเพิ่มเติมจาก
การส่งขายตามร้านค้าต่าง ๆ ไปในช่องทางอินเทอร์เน็ต 
และมีการรักษาความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไว้  
ซึ่ งผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะตัว และสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและ
เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับสุภัทรา (2547) ศึกษาเร่ือง
กิจกรรมกลุ่มการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่ม
สตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง พบว่า ปัญหา
และอุปสรรค กลุ่มควรขยายการสร้างเครือข่ายการผลิต 
การบริหารจัดการท่ีดี มีความรู้เพิ่มทักษะอย่างต่อเน่ือง
จะต้องสร้างเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม  

ส่วนในเร่ืองของเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
ผู้ผลิตสินค้า OTOP ในการส่งเสริมอาชีพ และกระจาย
รายได้ในระดับชุมชน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กร และเกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชน จากการ
วิเคราะห์ด้านสภาพความพร้อม และการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ยังพบอุปสรรค ในปัจจัยการส่งเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มยังขาดการ
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้าน
ใดด้านหน่ึง ถึงแม้ทางกลุ่มจะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐบ้างแล้ว แต่ก็ ยังแสดงถึงว่ายังไม่

เพียงพอ หรือยังไม่ครอบคลุม ซึ่งจากการศึกษากลุ่มยัง
ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยส่งเสริมในด้านการจดัจ าหน่าย เพื่อหาแนวทางการ
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังการ
จัดหาอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย และมีความจ าเป็นใน
การเพิ่มผลผลิต หรือการลดต้นทุนลง รวมถึงการหา
เครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อมีการกระจายสินค้า เพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมากข้ึน ดัง
ค ากล่าวท่ีว่า ปัจจุบันผู้ผลิตภูมิปัญญาท้องถ่ินจะด ารงอยู่
อย่างโดดเด่ียวไม่ได้ เน่ืองจากมีทักษะการผลิตเพียง
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ผู้ผลิตต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภายในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
,2552) สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญน า (2543 :153) 
ท่ีได้ศึกษาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนา
ทองถ่ิน: การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏเพชรบุรี พบว่า
บทบาทด้านการปรับปรุ ง  ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีในท้องถ่ินน้ันแต่ก็ยังไม่มีการด าเนินการท่ี
ชัดเจน เป็นเพียงความพยายามใน การจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ข้ึนมาใช้ในทองถ่ิน  ภาครัฐส่งเสริมการหาวัตถุดิบให้กับ
ผู้ผลิตสินค้าอยู่ในระดับน้อยซึ่งอยู่ในล าดับสุดท้าย  
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บทคัดย่อ 
 กำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย: กำรจัดกำรเศษเหลือทำงกำรเกษตรจำกผลผลิตล ำไยของชุมชน ต.ข่วงเปำ          
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกิดจำกงำนวิจัยสู่เกษตรกรในรูปแบบกำรจัดอบรม  
เชิงปฏิบัติกำร โดยกำรน ำผลผลิตล ำไยมำผลิตน  ำหมักชีวภำพซึ่งสำมำรถผลิตได้ง่ำยและเป็นวัสดุจำกธรรมชำติเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกำรลดปริมำณขยะและแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมอีกทำงหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้ชุมชนได้อย่ำงยั่งยืนและสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรพึ่งพำตนเองภำยใต้แนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  

หลังเสร็จกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมให้ควำมสนใจและได้รับองค์ควำมรู้เร่ืองน  ำหมัก
ชีวภำพและกระบวนกำรผลิต สำมำรถผลิตน  ำหมักชีวภำพและน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเกษตรได้จริง ส่งผลให้
เกษตรกรสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ปุ๋ยเคมีได้เป็นจ ำนวนมำก  และช่วยลดมลภำวะจำกกลิ่นเหม็นของเศษเหลือ
ล ำไย รวมทั งสัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรค ท ำให้ชุมชนมีสภำพแวดล้อมดีขึ น  

 
ค าส าคัญ  น  ำหมักชีวภำพ  ล ำไย  กล้วยน  ำว้ำ กำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย 
 
Abstract 
 Research Transfer: Management of agricultural residues from longan (Dimocarpus longan, 
Lour.) fruit production in Tumbol Khuang Pao, Chom Thong District Chiang Mai Province. This research 
is aimed to transfer knowledge from research works to farmers by workshop training. Bioextract from 
longan residues can be produced practically. The product is not only developed from natural 
materials but also reduces wastes and conserved solve the environments. This knowledge 
strengthen the community sustainable and support for learning self-reliance under sufficiency 
economy as well. 

After finishing the training program, it showed obviously that participants were interesting in 
the workshop and received more knowledge about the bioextract and production processes. The 
agriculturists could be able to produce bioextract by themselves and could apply to their farms. 
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The bioextract could reduce the cost of chemical fertilizer, decreased bad smell and waste products 
animals which were carrier some virulent diseases were gotrid and better environment will be 
obtained. 

 
Keywords  bio extract, longan, banana, Research Transfer 
 
บทน า 
 ล ำไย จัดว่ำ เป็นผลไม้ทำงเศรษฐกิจของ
ภำคเหนือโดยเฉพำะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล ำพูน 
ในจังหวัดเชียงใหม่มีพื นท่ีกำรเพำะปลูกล ำไย 312,985 
ไร่ แบ่งเป็นพื นท่ีให้ผลผลิต 297,443 ไร่  (ส ำนักวิจัย
เศรษฐกิ จกำร เกษตร , 2560 )  อ ำ เภอจอมทอง  
จ.เชียงใหม่ เป็นหน่ึงในพื นท่ีปลูกส ำคัญ โดยมีพื นท่ีกำร
ผลิตล ำไยทั งสิ นกว่ำ 60,000 ไร่ มีปริมำณผลผลิตล ำไย
ออกสู่ตลำดกว่ำ 250,000 ตัน (เชียงใหม่นิวส์, 2560) 
ท ำให้เกิดปัญหำล ำไยล้นตลำดและรำคำผลผลิตตกต่ ำ
เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวจึงได้น ำล ำไยไปแปรรูป ทั งใน
รูปแบบของโรงงำนกระป๋อง โรงงำนกำรแปรรูปอบแห้ง 
(อบแห้งทั งเปลือก/อบแห้งสีทอง) แต่ในกำรแปรรูปท ำ
ให้มีเศษเหลือจำกกำรผลิตล ำไย เช่น เมล็ดล ำไย, เปลือก
ล ำไย, ผลขนำดเล็กท่ียังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี , ผลลีบ 
และผลเน่ำ เป็นผลพลอยได้อย่ำงน้อย มำกถึงกว่ำ 
หมื่นตันต่อปี (ส ำนักวิจัยเศรษฐกิจกำรเกษตร , 2560) 
และก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำเน่ืองจำก
เศษเหลือเหล่ำนี  เมื่อทิ งไว้นำนจะบูดเน่ำส่งกลิ่นเหม็น 
น  ำเสียจำกขยะนี เมื่อไหลลงสู่แหล่งน  ำ ท ำให้เกิดภำวะ
มลพิษทำงน  ำ ดินเสื่อมสภำพ และเป็นแหล่งเพำะพันธุ์
ของสัตว์ท่ีเป็นพำหะน ำโรค เช่น หนู, แมลงวัน, แมลงหวี่
และแมลงสำบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)  

จำกรำยงำนกำรวิจัยพบว่ำล ำไยประกอบด้วย 
กลูโคส 26.91% ซูโครส 0.22% กรดทำทำริค 1.26% 
สำรประกอบไนโตรเจน 6.31% โปรตีน 5.6% ไขมัน 
0.5% และธำตุอำหำรอื่น ๆ เช่น Ca, Fe, P, Na, K และ
วิตำมิน (กิริณี และคณะ, 2556)  จึงน ำเศษเหลือของ
ล ำไยมำท ำน  ำหมักชีวภำพ เพื่อน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทำงด้ำนกำรเกษตร และยังเป็นกำรลดปริมำณขยะ
ด้วยวิธีธรรมชำติอีกด้วย  

น  ำหมักชีวภำพ ปุ๋ยน  ำชีวภำพ หรือปุ๋ยน  ำหมัก 
เป็นของเหลวท่ีได้จำกกำรหมักพืชหรือสัตว์กับน  ำตำล
หรือกำกน  ำตำล ของเหลวท่ีได้มีจุลินทรีย์ธรรมชำติท่ี
เกิดขึ นหลำยชนิด ธำตุอำหำรพืช ฮอร์โมนพืช มีกำรน ำ
น  ำหมัก ชีวภำพมำใ ช้ประโยชน์เพื่ อส่ ง เสริ มกำร
เจริญเติบโตของพืชโดยกำรรดหรือฉีดพ่นให้กับพืช  
ท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตดีขึ นและมีอำยุกำรเก็บเกี่ยว
ยำวนำนขึ น (สำลี่, 2544) น  ำหมักชีวภำพเป็นเทคโนโลยี
ท่ีเกษตรกรสำมำรถผลิตเองได้ และเป็นกำรน ำเอำวัสดุ
เหลือใช้มำท ำให้เกิดประโยชน์มีคุณค่ำและลดต้นทุนกำร
ผลิตและยังสำมำรถน ำมำใช้ในเกษตรแบบอินทรีย์ได้อีก
ด้วย (มะลิวัลย์, 2545) 

ภำรกิจหลักส ำคัญด้ำนหน่ึงของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำคือกำรบริกำรวิชำกำรสู่
สังคมและชุมชน โดยได้สนับสนุนให้มีกำรถ่ำยทอด
งำนวิจัย พร้อมทั งบูรณำกำรและเทคโนโลยีหรือพัฒนำ
อำชีพ เพื่อให้งำนวิจัยมีประสิทธิภำพและศักยภำพมำก 
จึงได้จัดโครงกำรกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย กำรจัดกำร
เศษเหลือทำงกำรเกษตรจำกเศษล ำไยของชุมชน  
ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมจัดท ำ
โครงกำรกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ ซึ่งมีกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประกอบอำชีพ ขจัดปัญหำ
ควำมยำกจน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน และ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมแนวพระรำชด ำริและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
กำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น น  ำเสีย ขยะ มลพิษทำง
อำกำศ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชน สนับสนุนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน ส่งเสริมกำรน ำภูมิปัญญำท้องถ่ินมำ
ประยุกต์ใช้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ มำใช้ในกำร
จัดกำรสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง โครงกำรนี มีวัตถุประสง ค์   
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เป็นของเหลวท่ีได้จำกกำรหมักพืชหรือสัตว์กับน  ำตำล
หรือกำกน  ำตำล ของเหลวท่ีได้มีจุลินทรีย์ธรรมชำติท่ี
เกิดขึ นหลำยชนิด ธำตุอำหำรพืช ฮอร์โมนพืช มีกำรน ำ
น  ำหมัก ชีวภำพมำใ ช้ประโยชน์เพื่ อส่ ง เสริ มกำร
เจริญเติบโตของพืชโดยกำรรดหรือฉีดพ่นให้กับพืช  
ท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโตดีขึ นและมีอำยุกำรเก็บเกี่ยว
ยำวนำนขึ น (สำลี่, 2544) น  ำหมักชีวภำพเป็นเทคโนโลยี
ท่ีเกษตรกรสำมำรถผลิตเองได้ และเป็นกำรน ำเอำวัสดุ
เหลือใช้มำท ำให้เกิดประโยชน์มีคุณค่ำและลดต้นทุนกำร
ผลิตและยังสำมำรถน ำมำใช้ในเกษตรแบบอินทรีย์ได้อีก
ด้วย (มะลิวัลย์, 2545) 

ภำรกิจหลักส ำคัญด้ำนหน่ึงของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำคือกำรบริกำรวิชำกำรสู่
สังคมและชุมชน โดยได้สนับสนุนให้มีกำรถ่ำยทอด
งำนวิจัย พร้อมทั งบูรณำกำรและเทคโนโลยีหรือพัฒนำ
อำชีพ เพื่อให้งำนวิจัยมีประสิทธิภำพและศักยภำพมำก 
จึงได้จัดโครงกำรกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย กำรจัดกำร
เศษเหลือทำงกำรเกษตรจำกเศษล ำไยของชุมชน  
ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมจัดท ำ
โครงกำรกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ ซึ่งมีกำร
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรประกอบอำชีพ ขจัดปัญหำ
ควำมยำกจน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน และ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมแนวพระรำชด ำริและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
กำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม เช่น น  ำเสีย ขยะ มลพิษทำง
อำกำศ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชน สนับสนุนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน ส่งเสริมกำรน ำภูมิปัญญำท้องถ่ินมำ
ประยุกต์ใช้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ มำใช้ในกำร
จัดกำรสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง โครงกำรนี มีวัตถุประสง ค์   

 

 

 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกธรรมชำติท่ี
สำมำรถผลิตได้ง่ำยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมำณ
ขยะและลดปัญหำสิ่งแวดล้อมอีกทำงหน่ึง อีกทั งยังเป็น
กำรลดต้นทุนกำรผลิตในด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรซื อปุ๋ยเคมี
อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจำกกำรวิจัยยังสำมำรถน ำไปใช้ใน 
กำรให้ค ำแนะน ำให้แก่เกษตรกรในชุมชนและผู้สนใจ
ต่อไปได้ 

  
วิธีการด าเนินงาน 
 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนครั งนี เป็นกำร
น ำควำมรู้จำกงำนวิจัยเรื่องกำรศึกษำประสิทธิภำพของ
น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือผลไม้ ท่ีมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คมำประยุกต์เผยแพร่
และถ่ำยทอดสู่ชุมชน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกวัสดุท่ีน ำมำท ำน  ำหมักชีวภำพ
จำกเศษเหลือล ำไยและเปลือกกล้วย เน่ืองจำกเป็นพืช
เศรษฐกิจของภำคเหนือและหำได้ง่ำยในท้องถ่ิน มี
สรรพคุณ และสำมำรถแปรรูปได้หลำกหลำย โดยกำรน ำ
เมล็ดล ำไย เปลือกล ำไยมำบดละเอียด และน ำเปลือก
กล้วยน  ำว้ำ มำสับละเอียด หลังจำกนั นเติมกำกน  ำตำล 
1 ส่วน ต่อน  ำ 10 ส่วน ลงไปผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 
(ตำมสูตร 3 : 1 : 10 เศษจำกล ำไย : น  ำตำล : น  ำ)  
ปิดฝำถังพลำสติกให้สนิท ป้องกันไม่ให้อำกำศเข้ำ และ
ควรเก็บไว้ในท่ีร่ม ใช้ปำกกำเขียนวันเดือนปีท่ีหมักไว้ 
หลังจำกหมักไว้ 15 วัน ให้เปิดฝำออก เติมน  ำลงไป  
10 ลิตร ใช้ไม้คนให้ท่ัว ปิดฝำให้สนิทไว้ดังเดิม หลังจำก
นั นอีกประมำณ 5 วัน จึงเปิดฝำ แล้วใช้ไม้คนให้ท่ัวและ
ปิดฝำ หมักต่อนำน 3 เดือน เมื่อครบเวลำก ำหนดจะได้
น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยและเปลือกกล้วย 
(ดัดแปลงจำกผลงำนของฆ้องชัย และยรรยงค์, 2553) 
จำกนั นน ำน  ำหมักชีวภำพวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมี 
ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด -ด่ำง (pH) ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 
ปริมำณธำตุอำหำร N P และ K และประเมินผลควำม 
พึงพอใจกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรผลิตน  ำหมัก
ชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยและเปลือกกล้วย ดังภำพท่ี 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยและ

เปลือกกล้วยและเมื่อหมักครบ 3 เดือน ทำงชุมชน  
ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ทดลองน ำไปใช้ใน

ครัวเรือน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 กำรท ำน  ำหมักชีวภำพครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือ
ล ำไยสู่ชุมชน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จำกธรรมชำติท่ี
สำมำรถผลิตได้ง่ำยและไม่ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
ดังภำพท่ี 2 (ก) – (ง) และผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำง
เคมี ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 
ปริมำณธำตุอำหำร N P และ K แสดงดังตำรำงที่ 1 

น ำเมล็ดล ำไย เปลือกล ำไยมำบดละเอียด  
และน ำเปลือกกล้วยน  ำว้ำ มำสับละเอียด 

 

เติมกำกน  ำตำล 1 ส่วนและเติมน  ำ 10 สว่น  
ผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน  

(ตำมสูตร 3 : 1 : 10 เศษจำกล ำไย : น  ำตำล : น  ำ ) 

ปิดฝำ ถังพลำสติกให้สนิทและเก็บไว้ในที่ร่ม 
 

หมักไว้ 15 วัน ให้เปิดฝำออก เติมน  ำลงไป 10 ลิตร  
ใช้ไม้คนให้ทั่ว ปิดฝำให้สนิทไว้ดังเดิม หมักไว้ต่อนำน 

3 เดือน จะได้น  ำหมักชีวภำพ 
 
 

ประเมินผลควำมพึงพอใจกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
เรื่องกำรผลิตน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยและ

เปลือกกล้วย 
โดยใช้สถิติร้อยละและค่ำเฉลี่ย 

 
 

 

วิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมี ได้แก่ ค่ำควำมเป็น 
กรด-ด่ำง (pH)  

ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ ปริมำณธำตุอำหำร N P และ K 
 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภำพที่ 2 (ก) วัสดุในกำรท ำน  ำหมักชีวภำพ 

 
ภำพท่ี 2 (ข) ขั นตอนกำรเตรียมน  ำหมักชีวภำพ 

 
ภำพท่ี 2 (ค) กำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไย 

 
ภำพท่ี 2 (ง) กำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเปลือกกล้วย 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์น ้าหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากล้าไย และเปลือกกล้วยน ้าว้า 

ล าดับที่  รายการวิเคราะห ์ น  าหมักชีวภาพจากเมล็ด
ล าไย และเปลอืกล าไย 

น  าหมักชีวภาพจากเปลอืก
กล้วยน  าว้า 

1. ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 5.03 3.87 
2. ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) (ds/m) 9.56 8.53 
3. Total Nitrogen (%) 0.04 0.03 
4. Available Phosphorus (mg/kg) <10.00 <10.00 
5. Exchangeable Potassium (%) 0.39 0.22 

ผลกำรวิเครำะห์น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือ
จำกล ำไย และเปลือกกล้วยน  ำว้ำ พบว่ำ น  ำหมักชีวภำพ
จำกเปลือกกล้วยน  ำว้ำ มีควำมเป็นกรดสูงกว่ำน  ำหมัก
ชีวภำพจำกเศษเหลือจำกล ำไย มีค่ำเท่ำกับ 3.87 และ 
5.03 และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน  ำหมักชีวภำพจำกเศษ
เหลือจำกล ำไยมีค่ำมำกกว่ำน  ำหมักจำกเปลือกกล้วยน  ำว้ำ 
มีค่ำเท่ำกับ 9.56 และ 8.53 ดังรำยงำนของกรมวิชำกำร
เกษตร (2548) ได้กล่ำวว่ำ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน  ำ

หมักชีวภำพอยู่ระหว่ำง 3.5-5.6 มีควำมเป็นกรดสูง โดย
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืชจะอยู่ในช่วง 6-7 และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน  ำหมัก
ชีวภำพอยู่ ระหว่ำ ง 2 -12 ds/m ค่ำกำรน ำไฟฟ้ ำ ท่ี
เหมำะสมกับพืชประมำณ 4 ds/m ซ่ึงก่อนกำรน ำมำใช้ 
รดพืชผักผลไม้ต้องน ำมำเจือจำงด้วยน  ำเปล่ำก่อน โดยใช้
อัตรำส่วนของน  ำหมักชีวภำพต่อน  ำเปล่ำ  (1:500) โดย
ปริมำตร) ให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของพืชแต่ละ



ภำพที่ 2 (ก) วัสดุในกำรท ำน  ำหมักชีวภำพ 

 
ภำพท่ี 2 (ข) ขั นตอนกำรเตรียมน  ำหมักชีวภำพ 

 
ภำพท่ี 2 (ค) กำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไย 

 
ภำพท่ี 2 (ง) กำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเปลือกกล้วย 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์น ้าหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากล้าไย และเปลือกกล้วยน ้าว้า 

ล าดับที่  รายการวิเคราะห ์ น  าหมักชีวภาพจากเมล็ด
ล าไย และเปลอืกล าไย 

น  าหมักชีวภาพจากเปลอืก
กล้วยน  าว้า 

1. ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 5.03 3.87 
2. ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) (ds/m) 9.56 8.53 
3. Total Nitrogen (%) 0.04 0.03 
4. Available Phosphorus (mg/kg) <10.00 <10.00 
5. Exchangeable Potassium (%) 0.39 0.22 

ผลกำรวิเครำะห์น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือ
จำกล ำไย และเปลือกกล้วยน  ำว้ำ พบว่ำ น  ำหมักชีวภำพ
จำกเปลือกกล้วยน  ำว้ำ มีควำมเป็นกรดสูงกว่ำน  ำหมัก
ชีวภำพจำกเศษเหลือจำกล ำไย มีค่ำเท่ำกับ 3.87 และ 
5.03 และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน  ำหมักชีวภำพจำกเศษ
เหลือจำกล ำไยมีค่ำมำกกว่ำน  ำหมักจำกเปลือกกล้วยน  ำว้ำ 
มีค่ำเท่ำกับ 9.56 และ 8.53 ดังรำยงำนของกรมวิชำกำร
เกษตร (2548) ได้กล่ำวว่ำ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน  ำ

หมักชีวภำพอยู่ระหว่ำง 3.5-5.6 มีควำมเป็นกรดสูง โดย
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืชจะอยู่ในช่วง 6-7 และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำของน  ำหมัก
ชีวภำพอยู่ ระหว่ำ ง 2 -12 ds/m ค่ำกำรน ำไฟฟ้ ำ ท่ี
เหมำะสมกับพืชประมำณ 4 ds/m ซึ่งก่อนกำรน ำมำใช้ 
รดพืชผักผลไม้ต้องน ำมำเจือจำงด้วยน  ำเปล่ำก่อน โดยใช้
อัตรำส่วนของน  ำหมักชีวภำพต่อน  ำเปล่ำ  (1:500) โดย
ปริมำตร) ให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของพืชแต่ละ

ชนิด ส่วนค่ำ total nitrogen (%) ของน  ำหมักทั ง 2 ชนิด 
อยู่ระหว่ำง 0.03-0.04 % ค่ำ available phosphorus 
(mg/kg) มีค่ำ <10.00 mg/kg และค่ำ exchangeable 
potassium (%) มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.22–0.39 % ซึ่งธำตุ
อำหำรหลักทั ง 3 ชนิด มีควำมส ำคัญต่อกำรสังเครำะห์
โปรตีน กรดนิวคลีอิกของพืช รวมถึงกำรสังเครำะห์แสง
ของพืชอีกด้วย 

ผลกำรส ำรวจและวิเครำะห์กำรประเมินผลควำม
พึงพอใจต่อกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เรื่องกำรผลิต 
น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยและเปลือกกล้วยของ
กลุ่มผู้เข้ำร่วมอบรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิต
น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยเพื่อยกระดับผลผลิต
ทำงกำรเกษตรของชุมชน  ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ จ ำนวน 35 คน วิเครำะห์ผลโดยใช้สถิติร้อย
ละและ ค่ำ เฉลี่ ยของคะแนนผลกำรประ เมินแล้ ว 
แปลควำมหมำยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด พบว่ำ ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีจ ำนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยจ ำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิงจ ำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อำยุ 51 ปีขึ นไป มีจ ำนวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และอำยุ 21 - 50 ปี จ ำนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และข้อมูลด้ำนระดับควำม
พึงพอใจในกำรให้บริกำร พบว่ำ ด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้

ของวิทยำกร เอกสำรประกอบกำรอบรม ระยะเวลำใน
กำรอบรม กำรให้บริกำร ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำม
ของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจหลังเข้ำร่วมกำรอบรม ควำมสำมำรถน ำควำมรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน/กำรประกอบอำชีพ
ได้ และสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน
หรือบุคคลอื่นได้ มีควำมพึงพอใจระดับมำก โดยด้ำนกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกำร ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.14 และผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมี
ควำมรู้และควำมเข้ำใจมำกขึ น แสดงดังตำรำงที่ 2-4 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 21 60 
หญิง 14 40 
รวม 35 100 

 
ตารางที่ 3  ข้อมูลจ ำแนกตำมอำยุ  

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
21- 50 ปี 10 28.57 
51 ปีขึ นไป 25 71.43 

รวม 35 100 

 
ตารางที่ 4  ค่ำเฉลี่ย  ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

รายการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดบัความพึงพอใจ 
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรเหมำะสม 4.26 85.14 มำก 
2. เอกสำรประกอบกำรอบรมมีเหมำะสม 4.03 80.57 มำก 
3. ระยะเวลำในกำรอบรมมีเหมำะสม 4.03 80.57 มำก 
4. กำรให้บริกำร ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของ   

อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ีที่เข้ำร่วมโครงกำร 
4.23 84.57 มำก 

5. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อนเข้ำร่วมกำรอบรม 3.51 70.29 ปำนกลำง 
6. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลังเข้ำร่วมกำรอบรม 4.17 83.43 มำก 
7. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน/กำรประกอบอำชีพได้ 
4.23 84.57 มำก 

8. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้ 4.00 80 มำก 
9. ควำมพึงพอใจโดยรวมในกำรอบรมครั งนี  (ระดับ 0-10) คะแนน………81.14…คะแนน 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2562 49
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ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ในกำรท ำน  ำหมัก
ชีวภำพจำก เศษ เหลื อผลไม้ สู่ ชุ มชน ต . ข่ ว ง เปำ  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นั นถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็น
ท่ีน่ำพอใจ ชุมชนให้ควำมสนใจมำกกว่ำร้อยละ 80 และ
ทำงองค์กำรบริหำรส่วน  ต . ข่วง เปำ  อ .จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ได้ให้ควำมร่วมมือกับทำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้โครงกำรกำรถ่ำยทอด
ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร ำ ช ม ง ค ล ล้ ำ น น ำ สู่ 
ภำคประชำชนและอุตสำหกรรม ให้ชุมชนได้ลงมือ
ปฏิบัติและน ำไปใช้ประโยชน์จริงได้ ปัจจัยท่ีท ำให้
โครงกำรประสบควำมส ำเร็จได้ คือ 1) ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนท่ีให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยและพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ กำรพึ่ งพำตนเองภำยใ ต้ แนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ชุมชนเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
ปัญหำด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมจึงสนใจผลิตน  ำหมัก
ชีวภำพท่ีใช้ทดแทนสำรเคมี 3) กำรด ำเนินโครงกำร
เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงกำร และ4) กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกทุน
ถ่ำยทอดผลงำนวิจัย (R4T) ภำยใต้โครงกำรกำรถ่ำยทอด
ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ สู่ภำค
ประชำชนและอุตสำหกรรม อีกทั งทำงมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำยังได้กลุ่มเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อ
กำรพัฒนำ ในหลำย ๆ ด้ำน ได้แก่  กำรพัฒนำและ
ส่ ง เสริมระบบเศรษฐกิจ ชุมชน  โดยยึดแนวทำง
พระรำชด ำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ภำยในใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมี
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ให้มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนต ำบลข่วงเปำมีสภำพแวดล้อม
ท่ีดี มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้มีกำรจัดตั งศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมศำสตร์พระรำชำ หนองปุ๊ ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมพระรำชด ำริ มีกำรอบรมส่งเสริม
ควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตร เช่น กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ
จำกเศษวัสดุทำงกำรเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรปลอดสำร
พอเพียง อำชีพหลัก ท่ีส ำคัญของประชำกรในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วง เปำ  ไ ด้แก่  อำ ชีพ
เกษตรกรรม เช่น กำรท ำสวนผลไม้ ล ำไย มะม่วง   
กำรท ำไร่หอมแดง กระเทียม พริก ถ่ัวเหลือง ข้ำวโพด
เลี ยงสัตว์ อำชีพท ำนำและกำรปลูกพืชผักสวนครัว  
เพื่อบริโภคภำยในครัวเรือน ซึ่งต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมำณ
มำก ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซื อปุ๋ยเคมีสูง 

 
ตารางที่ 5 สภำพชุมชนก่อนและหลังกำรเปลี่ยนแปลง 

สภาพชุมชนก่อนการเปลี่ยนแปลง สภาพชุมชนหลังการเปลี่ยนแปลง 
1. คนในชุมชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้ปุ๋ยน  ำ

หมักชีวภำพ 
1. คนในชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำปุ๋ยน  ำหมัก

ชีวภำพมำกขึ นและมีกำรน ำเอำวัสดุเหลือทิ งทำง
กำรเกษตรในชุมชนมำท ำน  ำหมักชีวภำพ 

2. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี ในกำรท ำ
เกษตรกรรม 

2. คนในชุมชนหันมำใช้ปุ๋ยน  ำหมักชีวภำพท่ีท ำเองหลัง
กำรอบรมมำกขึ น 

3. เวทีควำมร่วมมือ พบปะ พูดคุยของคนในชุมชนมี
น้อย 

3. คนในชุมชนเกิดควำมสำมัคคีและมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในด้ำนกำรท ำเกษตรกรรมกันมำกขึ น 

  



ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ในกำรท ำน  ำหมัก
ชีวภำพจำก เศษ เหลื อผลไม้ สู่ ชุ มชน ต . ข่ ว ง เปำ  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นั นถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็น
ท่ีน่ำพอใจ ชุมชนให้ควำมสนใจมำกกว่ำร้อยละ 80 และ
ทำงองค์กำรบริหำรส่วน  ต . ข่วง เปำ  อ .จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ได้ให้ควำมร่วมมือกับทำงมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิต
ตำมโครงกำรพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้โครงกำรกำรถ่ำยทอด
ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของ
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร ำ ช ม ง ค ล ล้ ำ น น ำ สู่ 
ภำคประชำชนและอุตสำหกรรม ให้ชุมชนได้ลงมือ
ปฏิบัติและน ำไปใช้ประโยชน์จริงได้ ปัจจัยท่ีท ำให้
โครงกำรประสบควำมส ำเร็จได้ คือ 1) ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนท่ีให้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยและพร้อมท่ีจะ
เ รียนรู้ กำรพึ่ งพำตนเองภำยใ ต้ แนวพระรำชด ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ชุมชนเล็งเห็นควำมส ำคัญของ
ปัญหำด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมจึงสนใจผลิตน  ำหมัก
ชีวภำพท่ีใช้ทดแทนสำรเคมี 3) กำรด ำเนินโครงกำร
เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงกำร และ4) กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกทุน
ถ่ำยทอดผลงำนวิจัย (R4T) ภำยใต้โครงกำรกำรถ่ำยทอด
ผลงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ สู่ภำค
ประชำชนและอุตสำหกรรม อีกทั งทำงมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำยังได้กลุ่มเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อ
กำรพัฒนำ ในหลำย ๆ ด้ำน ได้แก่  กำรพัฒนำและ
ส่ ง เสริมระบบเศรษฐกิจ ชุมชน  โดยยึดแนวทำง
พระรำชด ำริ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ภำยในใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมี
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ให้มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนต ำบลข่วงเปำมีสภำพแวดล้อม
ท่ีดี มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้มีกำรจัดตั งศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมศำสตร์พระรำชำ หนองปุ๊ ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมพระรำชด ำริ มีกำรอบรมส่งเสริม
ควำมรู้ในด้ำนกำรเกษตร เช่น กำรท ำปุ๋ยหมักชีวภำพ
จำกเศษวัสดุทำงกำรเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรปลอดสำร
พอเพียง อำชีพหลัก ท่ีส ำคัญของประชำกรในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วง เปำ  ไ ด้แก่  อำ ชีพ
เกษตรกรรม เช่น กำรท ำสวนผลไม้ ล ำไย มะม่วง   
กำรท ำไร่หอมแดง กระเทียม พริก ถ่ัวเหลือง ข้ำวโพด
เลี ยงสัตว์ อำชีพท ำนำและกำรปลูกพืชผักสวนครัว  
เพื่อบริโภคภำยในครัวเรือน ซึ่งต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมำณ
มำก ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซื อปุ๋ยเคมีสูง 

 
ตารางที่ 5 สภำพชุมชนก่อนและหลังกำรเปลี่ยนแปลง 

สภาพชุมชนก่อนการเปลี่ยนแปลง สภาพชุมชนหลังการเปลี่ยนแปลง 
1. คนในชุมชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้ปุ๋ยน  ำ

หมักชีวภำพ 
1. คนในชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำปุ๋ยน  ำหมัก

ชีวภำพมำกขึ นและมีกำรน ำเอำวัสดุเหลือทิ งทำง
กำรเกษตรในชุมชนมำท ำน  ำหมักชีวภำพ 

2. คนในชุมชนส่วนใหญ่มีกำรใช้ ปุ๋ยเคมี ในกำรท ำ
เกษตรกรรม 

2. คนในชุมชนหันมำใช้ปุ๋ยน  ำหมักชีวภำพท่ีท ำเองหลัง
กำรอบรมมำกขึ น 

3. เวทีควำมร่วมมือ พบปะ พูดคุยของคนในชุมชนมี
น้อย 

3. คนในชุมชนเกิดควำมสำมัคคีและมีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในด้ำนกำรท ำเกษตรกรรมกันมำกขึ น 

  

การน าไปใช้ 
ปัจจุบันทำงกำรเกษตรกรรมมีควำมสนใจ

ทำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ท่ีมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ น เช่น เกษตรปลอดสำรพิษ ซ่ึงเป็น
ระบบเกษตรท่ีเน้นในเรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี
หลักกำรส ำคัญ 4 ด้ำน คือ สุขภำพ นิเวศ ควำมเป็น
ธรรม และกำรดูแลเอำใจใส่ กรีนเนท (2561) ท ำให้
เกษตรกรหันมำนิยมใช้ปุ๋ยท่ีได้มำจำกธรรมชำติมำกขึ น 
ซึ่งเป็นกำรเพิ่มทำงเลือกใหม่ให้เกษตรกรในกำรท ำ
เกษตรอินทรีย์และลดต้นทุนในกำรใช้ปุ๋ยเคมีและลด
ปัญหำสิ่ งแวดล้อม ท่ี เกิดจำกกำรใ ช้สำรเคมีทำง
กำรเกษตรได้ อีกทั งเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรเลือกใช้วัสดุท่ีเหลือทิ งจำกกำรเกษตร
เพื่อท่ีจะน ำมำท ำน  ำหมักชีวภำพ ซึ่งมีกระบวนกำรผลิต
ท่ีไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และต้นทุนต่ ำ นอกจำกนี ประโยชน์
ของน  ำหมักชีวภำพยังมีหลำกหลำย เช่น ช่วยปรับสภำพ
โครงสร้ำงของดิน ท ำให้ดินร่วนซุย อุ้มน  ำได้ดี และช่วย
เพิ่มจ ำนวนจุลินทรีย์ท่ีช่วยย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในดิน
และน  ำ และยังสำมำรถใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตร ช่วย
ต้ำนแมลงศัตรูพืช และลดจ ำนวนแมลงศัตรูพืชอีกด้วย 
(กรมวิชำกำรเกษตร , 2548) ซึ่งจำกกำรน ำควำมรู้ ไป
เผยแพร่และถ่ำยทอดสู่ชุมชน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง   
จ.เชียงใหม่ และได้มีกำรแจกแบบสอบถำมกำรน ำน  ำ
หมักชีวภำพไปใช้ พบว่ำผู้เข้ำร่วมอบรมได้ท ำน  ำหมัก
ชีวภำพจำกเศษเหลือจำกพืชท่ีมีอยู่ในชุมชนและมีกำร
ทดลองน ำไปใช้ในครัวเรือนของตนเองจริง  จ ำนวน  
29 คน โดยทดลองน ำไปฉีดพ่นในแปลงพืชผักสวนครัว
และสวนล ำไย โดยผสมน  ำตำมสัดส่วนท่ีเหมำะสมรดใน
แปลงเกษตร มีกำรใช้น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือจำก
กำรเกษตร ภำยหลัง 3 เดือน แต่ละครัวเรือนสำมำรถลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ปุ๋ยเคมีส ำหรับกำรเกษตรลงไ ด้
ประมำณ ครัวเรือนละประมำณ 200 บำท/เดือน เท่ำกับ 
5,800 บำท/เดือน (29 รำย x 200 บำท) หรือเท่ำกับ
ประมำณ 69,600 บำท/ป ีซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
สุปรำณีและนพดล (2561) ท่ีรำยงำน กำรใช้น  ำทิ ง
หลังจำกกระบวนกำรหมักเป็นปุ๋ยในกำรเกษตรสำมำรถ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ปุ๋ยเคมีประมำณ 33% (ในรำยท่ีไม่
เคยซื อ/ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมำณ 200 
บำท/เดือน เท่ำกับ 3,200 บำท/เดือน (16 รำย x 200 
บำท) หรือเท่ำกับประมำณ 38,400 บำท/ปี กำรใช้น  ำ
หมักชีวภำพสำมำรถลดปริมำณขยะจำกเศษเหลือล ำไย

ได้ เน่ืองจำกแต่ละครัวเรือนน ำเศษเหลือล ำไยไปท ำน  ำ
หมักชีวภำพกันมำกขึ น ซึ่งน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือ
ล ำไยมีจุลินทรีย์จำกธรรมชำติ ท่ีเกิดขึ นหลำยชนิด 
ประกอบด้วยธำตุอำหำรท่ีจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธำตุ
อำหำรรองอื่น ๆ รวมถึง ฮอร์โมนพืชท่ีส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของพืชอีกด้วย และขั นตอนต่อไปอำจมีกำร
ด ำ เนินกำรตรวจสอบวัดคุณภำพของดิน ปริมำณ
อินทรีย์วัตถุในดินแปลงเกษตร หรือสวนล ำไยท่ีมีกำรใช้
น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไย เพื่อเปรียบเทียบ
คุณภำพของดิน ปริมำณอินทรีย์วัตถุในดินแปลงเกษตร 
ก่อนและหลังกำรใช้น  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไย 
อีกทั งควรมีกำรจัดอบรมส่งเสริมต่อยอดกำรผลิตน  ำหมัก
ชีวภำพจำกเศษเหลือทิ งอื่น ๆ และสำมำรถปรับปรุงหรือ
พัฒนำสูตรน  ำหมักชีวภำพต่อไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 

โครงกำรถ่ำยทอดผลงำนวิจัย เร่ืองกำรผลิตน  ำ
หมักชีวภำพจำกเศษเหลือล ำไยเพื่อยกระดับผลผลิต
ทำงกำรเกษตรของชุมชน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท่ีได้
จำกงำนวิจัยเรื่องกำรท ำน  ำหมักชีวภำพจำกเศษเหลือ
ล ำไยสู่ชุมชน ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดย
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์จำกกำรน ำเอำเศษเหลือจำก
ล ำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถ่ินของภำคเหนือมำผลิต
น  ำหมักชีวภำพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
จำกธรรมชำติท่ีสำมำรถผลิตได้ง่ำยและไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกทั งเพื่อเป็นกำรลดปริมำณขยะทำง
กำรเกษตรอีกทำงหน่ึงด้วย และข้อมูลจำกกำรวิจัยยัง
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรให้ค ำแนะน ำให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนและผู้ สนใจ ต่อไปไ ด้  ส ำหรับกำรเผยแพร่ 
องค์ควำมรู้ในรูปแบบกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้
ชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ องค์กำรบริหำรส่วน  
ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้ำร่วมอบรม
จ ำนวนทั งสิ น 46 คน ท่ีมำจำก ต.ข่วงเปำ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ ผลของกำรด ำเนินกำร พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำร
อบรมให้ควำมสนใจและได้รับองค์ควำมรู้เรื่องน  ำหมัก
ชีวภำพและกระบวนกำรผลิต ซ่ึงชุมชนสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้กับกำรเกษตรได้จริง โดยภำพรวมของกำร
จัดอบรมในครั งนี ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั งในด้ำน
วิชำกำร ทักษะ และเจตคติ ท่ีผู้เข้ำร่วมอบรมได้รับจำก

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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โครงกำรนี  และสำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำก
โครงกำรสู่กำรต่อยอดงำนวิจัย นวัตกรรม และกำรศึกษำ
ต่อไปได้ และเมื่อน ำน  ำหมักชีวภำพมำวิ เครำะห์
คุณสมบัติทำงเคมี ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  
ค่ำกำรน ำ ไฟฟ้ ำ  ปริมำณธำ ตุอำหำร  N P และ  K   
ดังตำรำงที ่1 พบว่ำสอดคล้องกับรำยงำนของส ำนักงำน
ปศุสัตว์เขต 9 (2554) ท่ีรำยงำนค่ำ total Nitrogen (%) 
ท่ีพบในน  ำหมักชีวภำพจำกพืช อยู่ระหว่ำง 0.03 - 
1.66% Available Phosphorus (%) อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง  
0 - 0.4% แล ะ  Exchangeable Potassium (%) อ ยู่
ระหว่ำง 0.05 - 3.53% และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
มยุรี และคณะ (2552) ท่ีได้ศึกษำวิเครำะห์หำปริมำณ
ธำตุอำหำรในปุ๋ยน  ำชีวภำพท่ีผลิตขึ นโดยกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และชีวภำพ ต.ซับพุทรำ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
พบว่ำในปุ๋ยน  ำชีวภำพสูตร  N1 มีค่ำ N-P-K เท่ำกับ 
0.25-0.04-1.35, สูตร N 2 มีค่ำเท่ำกับ 0.18-0.03-1.73, 
สูตร P มี ค่ำ เท่ำกับ 0.25-0.12-3.08,  สูตร K 0.39-
0.04-2.58 และสูตรฮอร์โมนรกหมู มีค่ำเท่ำกับ 0.53-
0.18-4.41 ผลกำรวิ เครำะห์ ท่ี ไ ด้น ำ ไป เทียบกับ ค่ำ
มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน  ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
(2548) (ก ำหนดค่ำมำตรฐำน N-P-K เท่ำกับ 0.5-0.5-
0.5)  พบว่ ำ  ไม่มีปุ๋ ยน  ำ ชีวภำพชนิดใดผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน N-P-K ครบทุกค่ำแต่ปุ๋ยน  ำชีวภำพทุกชนิด
ผ่ำนค่ำมำตรฐำนของโพแทสเซียม และปุ๋ยน  ำชีวภำพ
ฮอร์โมนรกหมูผ่ำนเกณฑ์ มำตรฐำนปริมำณไนโตรเจน
และปริมำณโพแทสเซียม ทั งนี ธำตุอำหำรหลักมีควำม
จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพำะธำตุ
ไนโตรเจนเป็นธำตุท่ีส ำคัญและเป็นธำตุอำหำรหลักท่ีพืช
ต้องกำรเป็นปริมำณมำก และจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช เมื่อไนโตรเจนในดินมีปริมำณพอเหมำะแก่ควำม
ต้องกำรของ พืชจะส่งเสริมให้พืชตั งตัวได้รวดเร็วใน
ร ะ ย ะ แ ร ก ข อ ง ก ำ ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ท ำ ใ ห้ 
ล ำต้น กิ่งก้ำน และใบ เจริญเติบโตได้ดีและยัง เป็น
องค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล์  
กรดนิวคลีอิก และเอนไซม์ในพืช ช่วยในกำรเพิ่มปริมำณ
โปรตีนและผลผลิตพืชท่ีให้เมล็ดและผล ฟอสฟอรัสเป็น
ธำ ตุอำหำรหลั ก ท่ีพื ช ต้อ งกำร เป็ นปริ ม ำณ มำ ก
เช่นเดียวกันซึ่ งจ ำ เป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของต้นและกำรแพร่กระจำย
ของรำกในระยะแรก ของกำรเจริญเติบโต กำรออกดอก
ออกผลและสร้ำงเมล็ดของพืช ช่วยในกำรสังเครำะห์

โปรตีนและสำรอินทรี ย์ ท่ีส ำ คัญ ในพื ช  และธำ ตุ
โพแทสเซียมเป็นธำตุอำหำรหลักใน 3 ธำตุท่ีจ ำเป็นต่อ
กำร เจ ริญ เ ติบโตของพืช เป็ น ส่ วนส ำ คัญส ำหรับ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ของเซลล์พืช ช่วยในกำรสังเครำะห์
น  ำตำลและแป้งกำร เคลื่อนย้ำยแป้งและน  ำตำลจำกใบ
ไปยังผล กระบวนกำรสังเครำะห์แสงและกำรหำยใจเพิ่ม
ปริมำณ กรดอินทรีย์และไนโตรเจนท่ีใช้ในกระบวนกำร
สร้ำงโปรตีน โครงสร้ำงของเอนไซม์ท ำให้พืชแข็งแรง 
สำมำรถต้ำนทำนโรค และส่งเสริมคุณภำพของผลผลิต
อีกด้วย (ยงยุทธ, 2546) อีกทั งค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง
และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืช ดังรำยงำนของกรมวิชำกำรเกษตร (2548) กล่ำวว่ำ 
ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ของน  ำหมักชีวภำพอยู่ระหว่ำง 
3.5 - 5.6 ซึ่งมีควำมเป็นกรดสูง ซึ่ง pH ท่ีเหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโตของพืชควรอยู่ในช่วง 6 - 7 และค่ำกำร
น ำไฟฟ้ำ (EC) ของน  ำหมักชีวภำพ อยู่ระหว่ำง 2 - 12 
ds/m และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ท่ีเหมำะสมกับพืช 
ประมำณ 4 ds/m ดังนั นก่อนน ำไปใช้จึงต้องมีกำร 
เจือจำงก่อน อีกทั งจำกงำนวิจัยของนพดล (2550) 
รำยงำนว่ำ กำรควบคุมควำมเป็นกรดด่ำงและค่ำกำรน ำ
ไฟฟ้ ำ  (EC) ในสำรละลำยธำ ตุอำ หำ ร  มี ผล ต่ อ
ควำมสำมำรถของรำกในกำรดูดสำรอำหำรต่ำง ๆ ของ
พืช ซึ่ง pH  ท่ีอยู่ในช่วง 5.8 - 7.0 เป็นค่ำท่ีเหมำะสมท่ี
สำรอำหำรต่ำง ๆ ของพืชสำมำรถคงรูปในสำรละลำยท่ี
พืชน ำไปใช้ได้ดี และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ควรอยู่ในช่วง 
2.0 - 4.0 mMho/cm เพื่อให้แรงดันออสโมติกของ
กระบวนกำรดูดซึมแร่ธำตุของรำกพืชได้สะดวก ถ้ำค่ำ
กำรน ำไฟฟ้ำ (EC)  สูงเกินไปจะยับยั งกำรเจริญเติบโต
ของพืชได้ ดังนั นจึงมีควำมจ ำเป็นมำกในกำรปรับค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ก่อน
น ำไปใช้ให้เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิด 

จำกงำนวิจัยนี เป็นอีกหน่ึงทำงเลือกของกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรท ำน  ำหมักชีวภำพให้กับเกษตรกร 
โดยสำมำรถจัดกำรกับปัญหำขยะจำกเศษเหลือจำก
ล ำไยเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อีกทั งเป็นกำร
เพิ่มทำงเลือกใหม่ให้เกษตรกรในกำรท ำเกษตร
อินทรีย์และลดต้นทุนในกำรใช้ปุ๋ยเคมีและลดปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
ได้อีกด้วย 
 



โครงกำรนี  และสำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำก
โครงกำรสู่กำรต่อยอดงำนวิจัย นวัตกรรม และกำรศึกษำ
ต่อไปได้ และเมื่อน ำน  ำหมักชีวภำพมำวิ เครำะห์
คุณสมบัติทำงเคมี ได้แก่ ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)  
ค่ำกำรน ำ ไฟฟ้ ำ  ปริมำณธำ ตุอำหำร  N P และ  K   
ดังตำรำงที ่1 พบว่ำสอดคล้องกับรำยงำนของส ำนักงำน
ปศุสัตว์เขต 9 (2554) ท่ีรำยงำนค่ำ total Nitrogen (%) 
ท่ีพบในน  ำหมักชีวภำพจำกพืช อยู่ระหว่ำง 0.03 - 
1.66% Available Phosphorus (%) อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง  
0 - 0.4% แล ะ  Exchangeable Potassium (%) อ ยู่
ระหว่ำง 0.05 - 3.53% และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
มยุรี และคณะ (2552) ท่ีได้ศึกษำวิเครำะห์หำปริมำณ
ธำตุอำหำรในปุ๋ยน  ำชีวภำพท่ีผลิตขึ นโดยกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และชีวภำพ ต.ซับพุทรำ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
พบว่ำในปุ๋ยน  ำชีวภำพสูตร  N1 มีค่ำ N-P-K เท่ำกับ 
0.25-0.04-1.35, สูตร N 2 มีค่ำเท่ำกับ 0.18-0.03-1.73, 
สูตร P มี ค่ำ เท่ำกับ 0.25-0.12-3.08,  สูตร K 0.39-
0.04-2.58 และสูตรฮอร์โมนรกหมู มีค่ำเท่ำกับ 0.53-
0.18-4.41 ผลกำรวิ เครำะห์ ท่ี ไ ด้น ำ ไป เทียบกับ ค่ำ
มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน  ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
(2548) (ก ำหนดค่ำมำตรฐำน N-P-K เท่ำกับ 0.5-0.5-
0.5)  พบว่ ำ  ไม่มีปุ๋ ยน  ำ ชีวภำพชนิดใดผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน N-P-K ครบทุกค่ำแต่ปุ๋ยน  ำชีวภำพทุกชนิด
ผ่ำนค่ำมำตรฐำนของโพแทสเซียม และปุ๋ยน  ำชีวภำพ
ฮอร์โมนรกหมูผ่ำนเกณฑ์ มำตรฐำนปริมำณไนโตรเจน
และปริมำณโพแทสเซียม ทั งนี ธำตุอำหำรหลักมีควำม
จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพำะธำตุ
ไนโตรเจนเป็นธำตุท่ีส ำคัญและเป็นธำตุอำหำรหลักท่ีพืช
ต้องกำรเป็นปริมำณมำก และจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช เมื่อไนโตรเจนในดินมีปริมำณพอเหมำะแก่ควำม
ต้องกำรของ พืชจะส่งเสริมให้พืชตั งตัวได้รวดเร็วใน
ร ะ ย ะ แ ร ก ข อ ง ก ำ ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  ท ำ ใ ห้ 
ล ำต้น กิ่งก้ำน และใบ เจริญเติบโตได้ดีและยัง เป็น
องค์ประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล์  
กรดนิวคลีอิก และเอนไซม์ในพืช ช่วยในกำรเพิ่มปริมำณ
โปรตีนและผลผลิตพืชท่ีให้เมล็ดและผล ฟอสฟอรัสเป็น
ธำ ตุอำหำรหลั ก ท่ีพื ช ต้อ งกำร เ ป็นปริ ม ำณ มำ ก
เช่นเดียวกันซึ่ งจ ำ เป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของต้นและกำรแพร่กระจำย
ของรำกในระยะแรก ของกำรเจริญเติบโต กำรออกดอก
ออกผลและสร้ำงเมล็ดของพืช ช่วยในกำรสังเครำะห์

โปรตีนและสำรอินทรี ย์ ท่ีส ำ คัญ ในพื ช  และธำ ตุ
โพแทสเซียมเป็นธำตุอำหำรหลักใน 3 ธำตุท่ีจ ำเป็นต่อ
กำร เจ ริญ เ ติบโตของพืช เป็ น ส่ วนส ำ คัญส ำหรับ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ของเซลล์พืช ช่วยในกำรสังเครำะห์
น  ำตำลและแป้งกำร เคลื่อนย้ำยแป้งและน  ำตำลจำกใบ
ไปยังผล กระบวนกำรสังเครำะห์แสงและกำรหำยใจเพิ่ม
ปริมำณ กรดอินทรีย์และไนโตรเจนท่ีใช้ในกระบวนกำร
สร้ำงโปรตีน โครงสร้ำงของเอนไซม์ท ำให้พืชแข็งแรง 
สำมำรถต้ำนทำนโรค และส่งเสริมคุณภำพของผลผลิต
อีกด้วย (ยงยุทธ, 2546) อีกทั งค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง
และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืช ดังรำยงำนของกรมวิชำกำรเกษตร (2548) กล่ำวว่ำ 
ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ของน  ำหมักชีวภำพอยู่ระหว่ำง 
3.5 - 5.6 ซึ่งมีควำมเป็นกรดสูง ซึ่ง pH ท่ีเหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโตของพืชควรอยู่ในช่วง 6 - 7 และค่ำกำร
น ำไฟฟ้ำ (EC) ของน  ำหมักชีวภำพ อยู่ระหว่ำง 2 - 12 
ds/m และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ท่ีเหมำะสมกับพืช 
ประมำณ 4 ds/m ดังนั นก่อนน ำไปใช้จึงต้องมีกำร 
เจือจำงก่อน อีกทั งจำกงำนวิจัยของนพดล (2550) 
รำยงำนว่ำ กำรควบคุมควำมเป็นกรดด่ำงและค่ำกำรน ำ
ไฟฟ้ ำ  (EC) ในสำรละลำยธำ ตุอำ หำ ร  มี ผล ต่ อ
ควำมสำมำรถของรำกในกำรดูดสำรอำหำรต่ำง ๆ ของ
พืช ซึ่ง pH  ท่ีอยู่ในช่วง 5.8 - 7.0 เป็นค่ำท่ีเหมำะสมท่ี
สำรอำหำรต่ำง ๆ ของพืชสำมำรถคงรูปในสำรละลำยท่ี
พืชน ำไปใช้ได้ดี และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ควรอยู่ในช่วง 
2.0 - 4.0 mMho/cm เพื่อให้แรงดันออสโมติกของ
กระบวนกำรดูดซึมแร่ธำตุของรำกพืชได้สะดวก ถ้ำค่ำ
กำรน ำไฟฟ้ำ (EC)  สูงเกินไปจะยับยั งกำรเจริญเติบโต
ของพืชได้ ดังนั นจึงมีควำมจ ำเป็นมำกในกำรปรับค่ำ
ควำมเป็นกรดด่ำง (pH) และค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (EC) ก่อน
น ำไปใช้ให้เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิด 

จำกงำนวิจัยนี เป็นอีกหน่ึงทำงเลือกของกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรท ำน  ำหมักชีวภำพให้กับเกษตรกร 
โดยสำมำรถจัดกำรกับปัญหำขยะจำกเศษเหลือจำก
ล ำไยเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อีกทั งเป็นกำร
เพิ่มทำงเลือกใหม่ให้เกษตรกรในกำรท ำเกษตร
อินทรีย์และลดต้นทุนในกำรใช้ปุ๋ยเคมีและลดปัญหำ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
ได้อีกด้วย 
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บทคัดยอ่ 
 งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องช่วยยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการให้สามารถฝึกน่ัง-ยืนได้ โดย
การออกแบบและการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จากน้ันน าเครื่องท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบ
เบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อท าการปรับปรุงในส่วนท่ีบกพร่องจนได้เครื่องช่วยยืนท่ีสมบูรณ์แล้วจึงน าไปทดสอบกับ
ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยการวัดมุมข้อต่อของผู้ป่วยเด็กสมองพิการหลังจากท่ีได้ฝึกน่ัง -ยืนแล้วเป็นระยะเวลาหน่ึง 
ด้วยเครื่องทดสอบโกนิโอมิเตอร์ ผลการทดสอบพบว่าการประเมินพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงมุมของข้อต่อช่วง
สะโพก ขา และข้อเท้า ของผู้ป่วยเด็กสมองพิการท่ีได้เข้ารับการท ากายภาพบ าบัดด้วยเครื่องน้ีมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน
เล็กน้อย และการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการน้ี พบว่าภาพรวมของ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่อง ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 40 มีความพึงพอใจในระดับดี 
 
ค าส าคัญ  เครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืน ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ กายภาพบ าบัด มุมของข้อต่อ โกนิโอมิเตอร์ ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 
ABSTRACT 
 The objective of this study is to develop the sit-to-stand equipment which starts from the 
sitting posture for the children with Cerebral Palsy. This project implemented the sit-to-stand 
equipment by stress and deformation analysis with the finite element method. So that the 
equipment was designed and built in two positions, i.e., sit to stand. The equipment was tested by 
group of patients. The questionnaire was raised to collect satisfaction of the physical therapist and 
assistant therapist. The results were used for modifying the equipment to suit the children with 
Cerebral Palsy. The equipment was adjusted by using the goniometer to measure the joint angle of 
the patient. The results were found to help increasing the development of the patient by means of 
hip joint, leg and ankle. The therapist satisfaction in the benefit of the equipment is found around 
60% for intermediate levels and 40% for satisfactory levels. 
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บทน า 
          โรคพิการทางสมอง (Cerebral Palsy, CP) 
หมายถึง ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของเซลล์
สมองส่วนมอเตอร์ท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวและการ 
ทรงท่า ความผิดปกติของเซลล์สมองส่วนน้ีเกิดแบบ
ถาวรไม่สามารถลุกลามต่อไปได้ และไม่สามารถกลับคืน
สู่สภาพปกติได้เช่นเดียวกัน ความผิดปกติน้ีเกิดข้ึน
ในขณะสมองก าลังพัฒนาช่วงเป็นทารกในครรภ์และ 
หลังคลอด ในสภาวะสมองพิการน้ีมักจะพบความ
ผิดปกติด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาด้านการรับรู้ 
การสื่อสาร การได้ยิน ปัญหาด้านพฤติกรรมและอาการ
ชัก เป็นต้น (พรรณี, 2559) 
 การใช้เครื่อง ช่วยและอุปกรณ์พิ เศษทาง
กายภาพบ าบัดส าหรับผู้ป่วยส าหรับผู้ป่วยเด็กสมอง
พิการเพื่อใช้ในการจัดท่าทางและเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท่ีควบคุม การทรงท่า และ
จ ากัดท่าทางหรือการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ เช่น อุปกรณ์
ฝึกยืน หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการเคลื่อนท่ี เป็นต้น 
อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของการใช้งาน และท่ีส าคัญอุปกรณ์เหล่าน้ันยังมีราคาท่ี
ค่อนข้างสูง ผู้ป่วยบางรายไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อ
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการฝึก ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ช่วยยืนส าหรับท ากายภาพบ าบัดภายในประเทศ
ไทยน้ันยังมีจ านวนไม่มากนัก มี เพียงกลุ่มนักวิจัย 
บางกลุ่มเท่าน้ันท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยในด้านน้ี เช่น  
สุรพงษ์ และคณะ (สุรพงษ์ และคณะ, 2558)  ได้สร้าง
อุปกรณ์ช่วยยืนส าหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการช้า เพื่อช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้ป่วย วัชรินทร์ และคณะ 
(วัชรินทร์ และคณะ, 2549) ได้ท าการสร้างเตียงช่วย
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยการสร้างเตียงฝึกยืนน้ีได้สร้างข้ึนให้
สามารถใช้งานได้ท้ังระบบไฟฟ้าและระบบใช้มือหมุน 
นอกจากน้ี มนัส และสิทธิชัย (มนัส และสิทธิชัย, 2558) 
ได้พัฒนารถเข็นให้เคลื่อนท่ีด้วยระบบไฟฟ้าและปรับให้
ช่วยยืนได้ส าหรับผู้สูงอายุ หรือในงานวิจัยของฉัตรมงคล 
และคณะ (ฉัตรมงคล และคณะ, 2559) ได้ออกแบบและ

สร้างต้นแบบเครื่องช่วยยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 
โดยมีท่าเริ่มต้นในท่าน่ังและปรับเป็นท่ายืน แต่ยังพบ
ข้อบกพร่องในการใช้งานอยู่บ้าง ท าให้ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งข้ึน  
 จ า กก า ร ศึ กษาและ ส า ร วจ จากสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ พบว่ามีอุปกรณ์ฝึก
ยืนเพียง 1 เครื่อง โดยการท างานของอุปกรณ์มีเพียงแต่
การจัดท่าบ าบัดในท่าเริ่มต้นด้วยการจับผู้ป่วยเด็กนอน
คว่ าก่อนแล้วค่อยๆ ช่วยพยุงให้ผู้ป่วยยืนข้ึน ซึ่งการ 
จัดท่าบ าบัดในท่าการนอนคว่ าก่อนการยืนน้ันมีความ
ยุ่งยาก อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยพิเศษเน่ืองจาก
ต าแหน่งของการจัดวางครั้งแรกอยู่สูงจากพื้นมาก ดังน้ัน
ทางหน่วยกายภาพผู้ป่วยเด็กจึงมีความต้องการท่ีจะปรับ
ท่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ช่วยยืนจากท่านอนคว่ าไปเป็น 
ท่าน่ัง ซึ่งหากมีการน าเข้ามาจากต่างประเทศจะมีราคา
อยู่ ท่ี 1,000 – 3,570 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 
35,000 – 124,950 บาท (Conviad R82, 2018) ท าให้
ผู้ ป่ วย ท่ีประสบปัญหาหรือผู้ ป่ วยพิ เศษ ท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้น้ันไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่าน้ันได้ 
 จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดท าจึ งมี
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บทน า 
          โรคพิการทางสมอง (Cerebral Palsy, CP) 
หมายถึง ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของเซลล์
สมองส่วนมอเตอร์ท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวและการ 
ทรงท่า ความผิดปกติของเซลล์สมองส่วนน้ีเกิดแบบ
ถาวรไม่สามารถลุกลามต่อไปได้ และไม่สามารถกลับคืน
สู่สภาพปกติได้เช่นเดียวกัน ความผิดปกติน้ีเกิดข้ึน
ในขณะสมองก าลังพัฒนาช่วงเป็นทารกในครรภ์และ 
หลังคลอด ในสภาวะสมองพิการน้ีมักจะพบความ
ผิดปกติด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาด้านการรับรู้ 
การสื่อสาร การได้ยิน ปัญหาด้านพฤติกรรมและอาการ
ชัก เป็นต้น (พรรณี, 2559) 
 การใช้เครื่อง ช่วยและอุปกรณ์พิ เศษทาง
กายภาพบ าบัดส าหรับผู้ป่วยส าหรับผู้ป่วยเด็กสมอง
พิการเพื่อใช้ในการจัดท่าทางและเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท่ีควบคุม การทรงท่า และ
จ ากัดท่าทางหรือการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ เช่น อุปกรณ์
ฝึกยืน หรืออุปกรณ์ท่ีช่วยในการเคลื่อนท่ี เป็นต้น 
อุปกรณ์ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของการใช้งาน และท่ีส าคัญอุปกรณ์เหล่าน้ันยังมีราคาท่ี
ค่อนข้างสูง ผู้ป่วยบางรายไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อ
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการฝึก ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ช่วยยืนส าหรับท ากายภาพบ าบัดภายในประเทศ
ไทยน้ันยังมีจ านวนไม่มากนัก มี เพียงกลุ่มนักวิจัย 
บางกลุ่มเท่าน้ันท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยในด้านน้ี เช่น  
สุรพงษ์ และคณะ (สุรพงษ์ และคณะ, 2558)  ได้สร้าง
อุปกรณ์ช่วยยืนส าหรับเด็กท่ีมีพัฒนาการช้า เพื่อช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้ป่วย วัชรินทร์ และคณะ 
(วัชรินทร์ และคณะ, 2549) ได้ท าการสร้างเตียงช่วย
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ โดยการสร้างเตียงฝึกยืนน้ีได้สร้างข้ึนให้
สามารถใช้งานได้ท้ังระบบไฟฟ้าและระบบใช้มือหมุน 
นอกจากน้ี มนัส และสิทธิชัย (มนัส และสิทธิชัย, 2558) 
ได้พัฒนารถเข็นให้เคลื่อนท่ีด้วยระบบไฟฟ้าและปรับให้
ช่วยยืนได้ส าหรับผู้สูงอายุ หรือในงานวิจัยของฉัตรมงคล 
และคณะ (ฉัตรมงคล และคณะ, 2559) ได้ออกแบบและ

สร้างต้นแบบเครื่องช่วยยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 
โดยมีท่าเริ่มต้นในท่าน่ังและปรับเป็นท่ายืน แต่ยังพบ
ข้อบกพร่องในการใช้งานอยู่บ้าง ท าให้ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งข้ึน  
 จ า กก า ร ศึ กษาและ ส า ร วจ จากสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ พบว่ามีอุปกรณ์ฝึก
ยืนเพียง 1 เครื่อง โดยการท างานของอุปกรณ์มีเพียงแต่
การจัดท่าบ าบัดในท่าเริ่มต้นด้วยการจับผู้ป่วยเด็กนอน
คว่ าก่อนแล้วค่อยๆ ช่วยพยุงให้ผู้ป่วยยืนข้ึน ซึ่งการ 
จัดท่าบ าบัดในท่าการนอนคว่ าก่อนการยืนน้ันมีความ
ยุ่งยาก อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยพิเศษเน่ืองจาก
ต าแหน่งของการจัดวางครั้งแรกอยู่สูงจากพื้นมาก ดังน้ัน
ทางหน่วยกายภาพผู้ป่วยเด็กจึงมีความต้องการท่ีจะปรับ
ท่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ช่วยยืนจากท่านอนคว่ าไปเป็น 
ท่าน่ัง ซึ่งหากมีการน าเข้ามาจากต่างประเทศจะมีราคา
อยู่ ท่ี 1,000 – 3,570 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 
35,000 – 124,950 บาท (Conviad R82, 2018) ท าให้
ผู้ ป่ วย ท่ีประสบปัญหาหรือผู้ ป่ วยพิ เศษ ท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้น้ันไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่าน้ันได้ 
 จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดท าจึ งมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาและสร้างเครื่องช่วยฝึก น่ัง -ยืน  
จากเครื่องต้นแบบของฉัตรมงคล และคณะ ด้วยการ
ปรับปรุงการจัดต าแหน่งของผู้ป่วยเด็กสมองพิการจาก
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ท่ีมีถ้าเร่ิมต้นเป็นท่านอนคว่ า ต าแหน่งของท่านอนคว่ าน้ี
อยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ 1 เมตร ซึ่งอาจเกิดความ
เสี่ยงท่ีจะท าให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการพลัดตกจากเครื่อง 
นอกจากน้ีลักษณะของเครื่องช่วยยืนน้ีมีเพียงการกระตุ้น
กล้ามเน้ือของผู้ป่วยเด็กสมองพิการในขณะท่ียืนเท่าน้ัน 
ทางนักกายภาพบ าบัดจึงมีความต้องการท่ีจะ ให้
เครื่องช่วยยืนน้ีสามารถท าการฝึกกล้ามเน้ือของผู้ป่วย
เด็กสมองพิการในลักษณะของการลุกน่ังและยืนได้  
จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้าง
เครื่องช่วยฝึกน่ัง -ยืน ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ  
ให้สามารถฝึกกล้ามเน้ือของผู้ป่วยเด็กสมองพิการใน
ลักษณะของการลุกน่ังและยืนได้ ตามความต้องการของ
นักกายภาพบ าบัด 
2. การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างด้วย
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์

ท าการจ าลองโครงสร้างของเครื่องช่วยฝึก 
น่ัง-ยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการท่ีออกแบบไว้   
โดยโครงสร้างหลักของเครื่องท าจากเหล็กรูปพรรณท่ีมี
ขายในท้องตลาดภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ ท่ีสนใจ
สามารถหาซื้อได้ง่าย และพิจารณาถึงสัดส่วนต่าง ๆ ของ
ผู้ป่วยเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2-15 ปี (ศรีกาญจนา, 2558) 
เมื่อได้รับภาระเท่ากับ 40 กิโลกรัม ด้วยระเบียบวิธี 
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (ปราโมทย์, 2560) เพื่อท านายดูระยะ
การแอ่นของโครงสร้าง ค่าความเค้นท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังค่า
ความปลอดภัย (Safety Factor) ของโครงสร้างเมื่อได้
รับภาระทั้งในขณะน่ังและขณะยืน  

ในการจ าลองด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ใช้จ านวนเอลิเมนต์เท่ากับ 39,664 เอลิเมนต์ และใช้
เงื่อนไขขอบ (Boundary Condition) แบบยึดแน่น 
(Fixed Geometry) ท่ีฐานส าหรับติดต้ังล้อ ก าหนดให้
แรงกระท า เ น่ืองจากน้ าหนักผู้ป่วย แรงกระท า ท่ี
โครงสร้างเบาะขณะน่ังเท่ากับ 392.400 นิวตัน และ
ภาระกระท าท่ีเท้าเหยียบแต่ละข้างขณะยืน เท่ากับ 
196.200 นิวตัน 

ผลจากการจ าลองพบว่าเมื่อโครงสร้างรับภาระ
ในท่าน่ังจะเกิดระยะการแอ่นตัวสูงสุดประมาณ 0.144 
มิลลิ เมตร เกิดความเค้นสูงสุดประมาณ 14.160  
นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และมีค่าความปลอดภัยต่ าสุด 

 
ภาพท่ี 1 ระยะการแอ่นท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างขณะน่ัง 

 
ภาพท่ี 2 ระยะการแอ่นท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างขณะยืน 

16.600 เท่า ส่วนผลการจ าลองเมื่อโครงสร้างรับภาระ
ในท่ายืนพบว่าเกิดระยะการแอ่นตัวสูงสุดประมาณ 
4.814 มิลลิเมตร เกิดความเค้นสูงสุดประมาณ 116.100 
นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และมีค่าความปลอดภัยต่ าสุด
ประมาณ 2.024 เท่า ตามล าดับ ตัวอย่างของผลการ
จ าลองระยะการแอ่นท่ีเกิดข้ึนในโครงสร้างในขณะน่ัง
และยืนด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงได้ดังภาพท่ี 
1 และภาพท่ี 2 ตามล าดับ 
3. การทดสอบการใช้งาน 

การทดสอบการใช้งานเครื่องช่วยฝึกน่ัง -ยืน
ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด
ของนักกายภาพบ าบัด ประจ าสถาบันพัฒนาการเด็ก 
ราชนครินทร์ เชียงใหม่ และผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กเพื่อ
ประเมินการใช้งานของเครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืน ให้มีความ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพท่ี 3 การจัดเตรียมผู้ป่วยเด็กในท่าน่ัง 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะของผู้ป่วยเด็กในท่ายืน 

เหมาะสมตามสรีระของผู้ป่วยเด็ก รวมถึงความปลอดภัย
ในขณะใช้เคร่ือง ตัวอย่าง ข้ันตอนการทดสอบใช้
เครื่องช่วยยืนแสดงดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 
4.ประเมินผลด้านการกายภาพบ าบัด 

กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเด็กสมองพิการ จ านวน  
5 ตัวอย่าง ถูกประเมินพัฒนาการโดยทีมสหวิชาชีพทาง
สาธารณสุขของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
เชียงใหม่ ด้วยอุปกรณ์โกนิโอมิเตอร์ (Goniometer)  
ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
ประกอบด้วยแกน 2 แกน ใช้เป็นแกนท่ีใช้อ้างอิง 1 แกน 
และแกนท่ีใช้ในการเคลื่อนไหว 1 แกน โดยท่ีมุมของการ

เคลื่อนไหวสามารถวัดได้โดยการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวเอง 
(Active Movement) ผู้วัดจะท าการเคลื่อนแกนพร้อม
กับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย หรือท าการเคลื่อนไหว 
ข้อต่อของผู้ป่วยไปสุดช่วงการเคลื่อนไหว (Passive 
Movement) ค่า ท่ีวัดได้เป็นหน่วย องศา (Degree) 
(สรายุธ และคณะ, 2017) โดยในการศึกษาครั้ง น้ี 
ทีมสหวิชาชีพเป็นผู้บังคับให้ผู้ป่วยเด็กเคลื่อนไหวข้อต่อ  
ดังตัวอย่างท่ีแสดงในภาพท่ี 5 

 
ผลการด าเนินงาน 
 การวิ เ คราะห์ ต้น ทุนการผลิ ต ใ ช้ วิ ธี ก า ร
ค านวณหาจ านวนปีท่ีคุ้มทุนของโครงการ ซึ่งจะไม่มีการ
คิดภาษีและดอกเบี้ยมาร่วมวิเคราะห์ ท าให้ง่ายต่อการ
ค านวณ  โดยการแปลงรายรับท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนของการ
ด าเนินงานแล้วน ามาเปรียบเทียบกับรายจ่าย ท าให้
ทราบว่าจะได้รับเงินทุนช้าหรือเร็วเท่าใด (ทนงเกียรติ, 
2539) โดยในการสร้างเครื่องช่วยฝึกน่ัง -ยืน ในครั้งน้ี 
มีต้นทุนในการสร้าง 20,000 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าการ
น าเข้าจากต่างประเทศประมาณ 3.85 เท่า  มีระยะเวลา
คืนทุนประมาณ 28 วัน  
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โครงสร้างหลักของเครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืนส าหรับ
ผู้ป่วยเด็กสมองพิการท าจากเหล็กรูปพรรณหน้าตัด
สี่ เ ห ลี่ ย ม จั ตุ รั ส ท่ี มี ข า ย อ ยู่ ใ น ท้ อ ง ต ล า ด ท่ั ว ไป  
มีขนาดกว้าง 22 มิลลิเมตร  สูง 22 มิลลิเมตร และหนา 
1.2 มิลลิเมตร ยกเว้นช้ินส่วนโครงสร้างฐานล่างท่ีใช้
เหล็กรูปพรรณหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดกว้าง 23 
มิลลิเมตร สูง 45 มิลลิเมตร และหนา 1.2 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ขนาดของตัวเครื่องเมื่ออยู่ในท่าน่ัง มีความ
กว้าง 580 มิลลิเมตร ยาว 840 มิลลิเมตร สูง 810 
มิลลิเมตร และเมื่อปรับเป็นท่ายืนจะมีความสูง 800 
มิลลิเมตร ใช้กระบอกสูบไฮดรอลิกส์แบบแก๊ส -สปริง  
มีระยะชัก 200 มิลลิเมตร เป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการ
ปรับท่าน่ังและท่ายืน การออกแบบเครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืน
ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการน้ีได้พิจารณาให้สามารถ
ปรับระดับของชุดเบาะข้าง และชุดวางเท้าได้ เพื่อให้
สามารถปรับระดับตามสรีระของผู้ป่วยเด็กตามความ
เหมาะสม นอกจากน้ีชุดวางเท้ายังสามารถปรับมุมเอียง
ได้ตามลักษณะของเท้าผู้ป่วยเด็ก 
 ผลการวัดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อของ
ผู้ป่วยเด็กสมองพิการแบบ Passive Movement ด้วย
อุปกรณ์โกนิโอมิเตอร์ในต าแหน่งสะโพก-ขา (เหยียดขา/
งอขา, E/F) ต าแหน่งสะโพก-ขา (กางขา/หุบขา, Ab/Ad) 
ต าแหน่งข้อเข่า และต าแหน่งข้อเท้า โดยทีมสหวิชาชีพ
ประจ าสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่  
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่ามุม
หรือพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของข้อต่อของผู้ป่วย
เด็กสมองพิการหลังจากท่ีได้ท ากายภาพบ าบัดด้วย
เครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืนท่ีสร้างข้ึนน้ี มีแนวโน้มในการท่ีจะ
สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเน้ือช่วงขาและ
ข้อต่อต่าง ๆ ให้สามารถขยับได้มากข้ึน แต่ผลจากการ
ทดสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย แต่ท้ังน้ี
จะพบว่าแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่ามุมของข้อต่อ
ต่าง ๆ ของผู้ป่วยเด็กสมองพิการท้ัง 5 ราย มีแนวโน้ม
ของพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่องช่วย
ยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ท่ีได้รับการประเมินจาก
ทีมสหวิชาชีพของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

เชียงใหม่ และผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 
พบว่าความสะดวกสบายในการปรับจากท่าน่ัง-ยืน และ
ความปลอดภัยในการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจส่วน
ใหญ่ร้อยละ 60 อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ความ
มั่นคงแข็งแรงของเครื่องช่วยยืนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก การปรับมุมต่าง ๆ ของเครื่องช่วย
ยืนมีความเหมาะในจัดท่าผู้ป่วยในขณะน่ังมีระดับความ
พึงพอใจมากร้อยละ 100 และภาพรวมต่อการใช้งาน
ของเครื่องช่วยยืนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 อยู่ ในระดับ 
พึงพอใจปานกลาง 
 
การน าไปใช้ 
 เครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืน ถูกน าไปใช้ในการฝึกท า
กายภาพบ าบัดให้แก่ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ณ หน่วย
กายภาพบ าบัดผู้ป่วยเด็ก สถาบันพัฒนาการเด็ก 
ราชนครินทร์ เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางด้านกล้ามเน้ือให้แก่ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ 
 
อภิปรายผล 
 เครื่องช่วยยืนส าหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการท่ี
พัฒนาข้ึนน้ี (น่ัง-ยืน) สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องช่วย
ยืนแบบเดิม (นอนคว่ า-ยืน) ท่ีมีอยู่ในสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ พบว่ามีราคาท่ีถูกกว่า 
สามารถผลิตได้ง่ายเน่ืองจากโครงสร้างส่วนใหญ่ใช้วัสดุท่ี
มีขายในท้องตลาด มีความปลอดภัยในการจัดท่าเริ่มต้น 
และผู้ป่วยเด็กสามารถท าการฝึกลุก น่ังและยืนได้
โดยสะดวก เพื่อท ากายภาพบ าบัดและส่งเสริมให้เกิด
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ 
 ผลจากการประเมินพัฒนาการด้านการ
เปลี่ยนแปลงมุมของข้อต่อต่าง ๆ ของผู้ป่วยเด็กสมอง
พิการ พบว่ามีผู้ป่วยเด็กสมองพิการมีแนวโน้มท่ีจะ
สามารถขยับข้อต่อของช่วงสะโพก ขา และข้อเท้า  
ได้ดีข้ึนเพียงเล็กน้อย ท้ังน้ีเน่ืองจากระยะเวลาท่ีใช้ใน
การท ากายภาพบ าบัดของผู้ ป่วยเ ด็กแต่ละรายมี
ระยะเวลาจ ากัดเพียงสัปดาห์ละครั้งเท่าน้ัน หากใช้เวลา
ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงมุมของข้อต่อต่าง  ๆ  
ให้มีระยะเวลานานข้ึน อาจท าให้ทราบได้ว่าการ 
ท ากายภาพบ าบัดด้วยเครื่องน้ีสามารถท่ีจะช่วยกระตุ้น 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตารางที่ 1 ค่ามุมของข้อต่อของผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ท่ีวัดด้วยอุปกรณ์โกนิโอมิเตอร์ 

ผูป้่วย ครั้ง
ที่ 

มุมของข้อต่อ (องศา) 
สะโพก-ขา E/F สะโพก-ขา Ab/Ad ข้อเข่า ข้อเท้า 

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา 

A 

1 11/0/118 10/0/98 34/0/25 41/0/17 0/18/132 0/12/132 37/0/26 29/0/24 
2 11/0/120 10/0/100 34/0/25 43/0/20 0/18/135 0/10/130 39/0/28 32/0/26 
3 13/0/120 12/0/102 36/0/27 43/0/20 0/16/135 0/7/130 43/0/30 33/0/28 
4 15/0/120 14/0/103 36/0/28 45/0/22 0/15/138 0/5/132 45/0/30 35/0/30 
5 15/0/120 15/0/103 36/0/28 45/0/22 0/15/140 0/5/133 45/0/30 35/0/30 

B 

1 0/15/104 0/9/101 14/0/38 13/0/27 3/0/125 0/0/138 0/14/55 0/6/59 
2 0/15/106 0/9/103 14/0/28 13/0/29 3/0/125 3/0/142 0/11/55 0/4/60 
3 0/13/106 0/8/105 16/0/30 15/0/31 5/0/128 5/0/144 0/9/57 0/2/64 
4 0/12/108 0/6/105 16/0/31 15/0/31 5/0/128 5/0/145 0/7/57 0/0/64 
5 0/10/109 0/4/107 16/0/31 15/0/31 5/0/128 4/0/145 0/7/59 0/0/65 

C 

1 0/29/128 0/30/127 17/0/21 15/0/19 0/18/129 0/22/128 0/30/43 0/32/42 
2 0/29/130 0/30/127 17/0/21 15/0/19 0/18/131 0/20/128 0/29/43 0/30/42 
3 0/27/132 0/30/129 19/0/23 17/0/21 0/16/133 0/20/128 0/26/43 0/27/44 
4 0/27/132 0/28/130 19/0/24 18/0/21 0/16/133 0/19/130 0/24/45 0/26/45 
5 0/25/132 0/28/130 20/0/24 18/0/23 0/14/135 0/19/130 0/23/45 0/25/45 

D 

1 0/15/138 0/11/140 24/0/28 21/0/27 0/6/129 0/7/127 0/7/44 0/7/44 
2 0/15/138 0/11/140 24/0/28 21/0/27 0/6/129 0/7/127 0/7/44 0/7/42 
3 0/12/140 0/8/142 27/0/30 24/0/29 0/4/132 0/5/130 0/4/46 0/4/42 
4 0/10/140 0/6/142 28/0/31 24/0/30 0/4/135 0/5/132 0/2/46 0/2/44 
5 0/9/140 0/5/143 28/0/31 26/0/30 0/3/136 0/3/134 0/0/46 0/0/44 

E 

1 13/0/140 10/0/139 28/0/34 29/0/33 0/4/140 0/4/140 17/0/39 15/0/40 
2 13/0/140 10/0/139 28/0/34 29/0/33 0/4/140 0/4/140 17/0/39 15/0/40 
3 14/0/140 12/0/141 28/0/35 29/0/34 0/3/142 0/3/142 19/0/41 16/0/43 
4 14/0/140 12/0/142 29/0/35 31/0/34 0/1/142 0/1/142 19/0/41 18/0/43 
5 15/0/142 13/0/142 30/0/35 32/0/34 0/0/142 0/0/143 20/0/42 18/0/44 

พัฒนาการของผู้ป่วยเด็กได้ชัดเจนมากข้ึน (สิริลักษณ์ 
และคณะ, 2550)  นอกจากน้ียังพบว่าในการประเมิน
จ าเป็นต้องท าให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการมีความผ่อนคลาย
ให้ได้มากท่ีสุด เพราะถ้าหากไม่เกิดการผ่อนคลายอาจ
ท าให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการเกิดการเกร็งกล้ามเน้ือ  
โดยปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อความผ่อนคลายของ
ผู้ป่วยเด็ก เช่น สภาวะทางอารมณ์ การสัมผัส หรือเสียง  
เป็นต้น ซึ่ งอาจท าให้ผลของการประเมินไ ด้ ค่ า ท่ี
คลาดเคลื่อนได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืน ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมอง
พิการท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ีโครงสร้างของเครื่องช่วยยืนส่วน
ใหญ่ท าจากวัสดุเหล็กรูปพรรณท่ีมีขายในท้องตลาด  
ท าให้อาจเกิดความไม่สะดวกในการปรับระยะต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วยเด็ก หากเปลี่ยนวัสดุเป็น 
Stainless Steel ซึ่งมีคุณสมบัติของผิวท่ีลื่น ท าให้เกิด
ความสะดวกในการปรับระยะต่าง ๆ ได้ดีข้ึน แต่ก็จะ 
ท าให้ต้นทุนในการสร้างเครื่องเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย 
นอกจากน้ีฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องช่วยยืนส าหรับ



ตารางที่ 1 ค่ามุมของข้อต่อของผู้ป่วยเด็กสมองพิการ ท่ีวัดด้วยอุปกรณ์โกนิโอมิเตอร์ 

ผูป้่วย ครั้ง
ที่ 

มุมของข้อต่อ (องศา) 
สะโพก-ขา E/F สะโพก-ขา Ab/Ad ข้อเข่า ข้อเท้า 

ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา 

A 

1 11/0/118 10/0/98 34/0/25 41/0/17 0/18/132 0/12/132 37/0/26 29/0/24 
2 11/0/120 10/0/100 34/0/25 43/0/20 0/18/135 0/10/130 39/0/28 32/0/26 
3 13/0/120 12/0/102 36/0/27 43/0/20 0/16/135 0/7/130 43/0/30 33/0/28 
4 15/0/120 14/0/103 36/0/28 45/0/22 0/15/138 0/5/132 45/0/30 35/0/30 
5 15/0/120 15/0/103 36/0/28 45/0/22 0/15/140 0/5/133 45/0/30 35/0/30 

B 

1 0/15/104 0/9/101 14/0/38 13/0/27 3/0/125 0/0/138 0/14/55 0/6/59 
2 0/15/106 0/9/103 14/0/28 13/0/29 3/0/125 3/0/142 0/11/55 0/4/60 
3 0/13/106 0/8/105 16/0/30 15/0/31 5/0/128 5/0/144 0/9/57 0/2/64 
4 0/12/108 0/6/105 16/0/31 15/0/31 5/0/128 5/0/145 0/7/57 0/0/64 
5 0/10/109 0/4/107 16/0/31 15/0/31 5/0/128 4/0/145 0/7/59 0/0/65 

C 

1 0/29/128 0/30/127 17/0/21 15/0/19 0/18/129 0/22/128 0/30/43 0/32/42 
2 0/29/130 0/30/127 17/0/21 15/0/19 0/18/131 0/20/128 0/29/43 0/30/42 
3 0/27/132 0/30/129 19/0/23 17/0/21 0/16/133 0/20/128 0/26/43 0/27/44 
4 0/27/132 0/28/130 19/0/24 18/0/21 0/16/133 0/19/130 0/24/45 0/26/45 
5 0/25/132 0/28/130 20/0/24 18/0/23 0/14/135 0/19/130 0/23/45 0/25/45 

D 

1 0/15/138 0/11/140 24/0/28 21/0/27 0/6/129 0/7/127 0/7/44 0/7/44 
2 0/15/138 0/11/140 24/0/28 21/0/27 0/6/129 0/7/127 0/7/44 0/7/42 
3 0/12/140 0/8/142 27/0/30 24/0/29 0/4/132 0/5/130 0/4/46 0/4/42 
4 0/10/140 0/6/142 28/0/31 24/0/30 0/4/135 0/5/132 0/2/46 0/2/44 
5 0/9/140 0/5/143 28/0/31 26/0/30 0/3/136 0/3/134 0/0/46 0/0/44 

E 

1 13/0/140 10/0/139 28/0/34 29/0/33 0/4/140 0/4/140 17/0/39 15/0/40 
2 13/0/140 10/0/139 28/0/34 29/0/33 0/4/140 0/4/140 17/0/39 15/0/40 
3 14/0/140 12/0/141 28/0/35 29/0/34 0/3/142 0/3/142 19/0/41 16/0/43 
4 14/0/140 12/0/142 29/0/35 31/0/34 0/1/142 0/1/142 19/0/41 18/0/43 
5 15/0/142 13/0/142 30/0/35 32/0/34 0/0/142 0/0/143 20/0/42 18/0/44 

พัฒนาการของผู้ป่วยเด็กได้ชัดเจนมากข้ึน (สิริลักษณ์ 
และคณะ, 2550)  นอกจากน้ียังพบว่าในการประเมิน
จ าเป็นต้องท าให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการมีความผ่อนคลาย
ให้ได้มากท่ีสุด เพราะถ้าหากไม่เกิดการผ่อนคลายอาจ
ท าให้ผู้ป่วยเด็กสมองพิการเกิดการเกร็งกล้ามเน้ือ  
โดยปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อความผ่อนคลายของ
ผู้ป่วยเด็ก เช่น สภาวะทางอารมณ์ การสัมผัส หรือเสียง  
เป็นต้น ซึ่ งอาจท าให้ผลของการประเมินไ ด้ ค่ า ท่ี
คลาดเคลื่อนได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เครื่องช่วยฝึกน่ัง-ยืน ส าหรับผู้ป่วยเด็กสมอง
พิการท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ีโครงสร้างของเครื่องช่วยยืนส่วน
ใหญ่ท าจากวัสดุเหล็กรูปพรรณท่ีมีขายในท้องตลาด  
ท าให้อาจเกิดความไม่สะดวกในการปรับระยะต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับสรีระของผู้ป่วยเด็ก หากเปลี่ยนวัสดุเป็น 
Stainless Steel ซึ่งมีคุณสมบัติของผิวท่ีลื่น ท าให้เกิด
ความสะดวกในการปรับระยะต่าง ๆ ได้ดีข้ึน แต่ก็จะ 
ท าให้ต้นทุนในการสร้างเครื่องเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย 
นอกจากน้ีฟังก์ชันการใช้งานของเครื่องช่วยยืนส าหรับ

ผู้ป่วยเด็กสมองพิการท่ีสร้างข้ึนน้ี สามารถท าให้ผู้ป่วย
เด็กได้ฝึกในท่าน่ัง และท่ายืน เพียง 2 ท่า หากเพิ่ม
ฟังก์ชันการใช้งาน เช่น สามารถท าให้ผู้ป่วยเด็กสามารถ
หัดเดินได้ภายในเครื่อง ก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในการ
พัฒนาต่อไป 
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บทคัดยอ่ 
การศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากของชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน 2) ขยายช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน มีขอบเขตการศึกษาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้านของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย โดยการลงพื้นท่ีส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล จัดอบรม ออกแบบ ถอดบทเรียนโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา และการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานวิจัยท้ังก่อน
และหลัง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน บรรจุในถุงกระดาษแบบมี
ซิปล็อคซึ่งไม่สามารถป้องกันความช้ืนได้หากต้องเก็บรักษาเป็นเวลานาน หรือลูกค้ารับประทานไม่หมด รูปแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ เน่ืองจากมีลักษณะเหมือนกันกับคู่แข่งขันระดับเดียวกันตามท้องตลาด สีสันยังไม่
โดดเด่น ขาดความเป็นเอกลักษณ์ ฉลากยังไม่น่าสนใจเป็นการพิมพ์ด้วยกระดาษรูปแบบธรรมดา หากถูกน้ า หรือ
ความชื้นสีจะเลอะเทอะได้ง่าย ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจขององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ก่อน
การพัฒนา มีค่า เฉลี ่ยรวม 3.17 โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล 
บรรจุภัณฑ์เบื ้องต้น พบว่า อลูมิเนียมมีสมบัติที่เหมาะส าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทชาสมุนไพร มีน้ าหนักเบา 
แข็งแรงทนทาน ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า ก๊าซ และแสงได้ดีสามารถน ากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ สะดวก  
ต่อการจัดเก็บ การจัดส่ง และการเคลื่อนย้าย การออกแบบฉลากสินค้าให้มีความ โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
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พื้นบ้าน 
 
Abstract 

This study aims to Packaging Development of Herbal Tea Product. The purposes of this 
research were to develop the package and to expand the marketing place of herbal tea product, 
by Samakee Community Enterprise in Chiang Rai. The guideline of marketing plan is a result from 
surveying, analyzing data, organizing a seminar, and designing by collaboration of community to 
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find new solution. The data is from pre and post - test. The result showed that the traditional 
packaging is a zip lock paper bag without moisture protection in long term, and is unattractive 
by color inkjet printing, that is compared with other herbal tea products in tea market. From 
analyzing data promotes that aluminum can be a qualified package for herbal tea. Therefore, 
previous collecting data in satisfaction on packaging had shown the average  3.17, and the result 
was moderate satisfaction level. The new package is designed and packed in thin aluminum can 
to protect the moisture and keep dry, especially; it can reuse and be convenient in delivering 
to the customers. Additionally, designing the notable label can be used for advertising and it is 
different from other herbal tea products as marketing competitor.  Moreover, the satisfaction on 
undated packaging had shown an average at 4.06 With high satisfaction level. From the result, 
new packaging collection of Community Enterprise can place on Thai Herb at Chiang Rai,  
Chiang Khong, and expand the marketing place into new retail shops, souvenir shops, tea shops, 
healthy shops, and online shops, respectively. 

 
Keywords  Chiang Rai Harmony of Herb (H.O.H), Packaging Development, Herbal Tea Product 
 
บทน า 
 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนในลักษณะ
ท่ีเรียกว่า เศรษฐกิจชุมชน โดยมีรากฐานจากเศรษฐกิจ
ท้องถ่ิน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพของคนในชุมชน 
โดยได้รับการสนับสนุนแนวคิดการด าเนินงานภายใต้
วิสาหกิจชุมชน หากชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก
มั่ น ค ง  มี เ ป้ า หม า ย ขับ เ คลื่ อ น ไปสู่ ก า รส่ ง เส ริ ม
กระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การร่วมกันบริหารจัดการให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน แต่เน่ืองด้วยในความเป็นจริงวิสาหกิจชุมชนยัง
เกิดปัญหาในการพัฒนาและบริหารจัดการให้เข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้ หน่ึงในปัญหาหลักท่ีมักพบใน
วิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินค้าออกสู่ตลาด น่ันคือปัญหา
ทางด้านการตลาดน่ันเอง กล่าวคือ ถึงแม้วิสาหกิจชุมชน
จะมีทรัพยากรและภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน แต่ยั งขาด 
องค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า การสร้างความแตกต่างในท้องตลาด การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การเข้าถึงตลาด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค และสินค้าสามารถขายได้โดยเป็น
ท่ียอมรับของตลาด  สอดคล้ อ งกั บ สั งคม ไทย ท่ี
เปลี่ ยนแปลงจากสั งคม เกษตรกรรม ไปสู่ สั ง คม

อุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของผู้คนท่ีเปลี่ยนแปลงเป็น
การท างานแบบนั่งโต๊ะ ใช้ชีว ิตที ่เร ่งรีบ ท าให้เกิด
ความ เคร ียด  ขาดการออกก า ล ัง กาย  ขาดการ
รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ไม่สนใจต่อสุขภาพของ
ตัวเองท าให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
โรคหลอดเลือดในสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 
และคนส่วนมากมักใช้วิธีในการรักษาทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน โดยรับประทานยาตามท่ีแพทย์สั่ง หรือใช้
สารเคมีในการรักษาซึ่งมีผลดีแต่ส่งผลข้างเคียงต่อ
ร่างกาย เช่น การสะสมอยู่ในร่างกาย ในขณะท่ีบางโรค
สามารถป้องกันหรือลดการเกิดโรคได้โดยการใช้พืช
สมุนไพรซึ่งเป็นท่ีรู้จักของคนไทยมาช้านาน 
 พื้นท่ีอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็น
เมืองสมุนไพรท่ีมีพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรทาง
แหล่งน้ า ป่า ชุมชน และป่าชุ่มน้ า ท าให้มีการปลูกและ
แปรรูปพืชสมุนไพร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ในการส่งเสริมด้าน
สมุนไพร จึงเป็นจุดแข็งท่ีสามารถน ามาพัฒนาเพื่อ 
ต่อยอดให้อ า เภอเชียงของเป็นเมืองแห่งสมุนไพร 
(Herbal City) 
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เครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพรสามัคคี
จังหวัดเชียงราย เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่ึงท่ีมีความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพร
พื้นบ้าน ให้เป็นท่ียอมรับของตลาด เน่ืองด้วยสภาพ  
ก่อนการพัฒนามีการแข่งขันสูง บรรจุภัณฑ์เป็นรูปแบบ
ธรรมดา และมีลักษณะคล้ายคลึงกันในตลาด ถึงแม้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจะมีความพร้อมด้านการผลิต แต่ยังขาด
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ
ฉลากผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น สามารถเจาะ
กลุ่ ม เ ป้ า หม า ย ท่ี มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ร วม ถึ ง เ ป็ น 

สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นท่ีรู้จัก  
สร้างความแตกต่างในตลาดได้ 

ดังน้ันคณะผู้วิจัย จึงตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาข้างต้น โดยมีแนวคิดในการหาแนวทางและ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ ยวกับการพัฒนา ด้านก าร
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และการวางแผนการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของตลาด 
และเพื่อให้สมาชิกทุกคนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

  
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการด าเนินงาน  

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการส ารวจสถานท่ี ประเมิน
ศักยภาพ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ 

เพื่อศึกษาข้อมูล ท าการส ารวจ และประเมินศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้านของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน โดยวิเคราะห์ SWOT ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีท าการ
แปรรูป 

2. เตรียมการ และจัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์             
ชาสมุนไพรพื้นบ้าน 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมแก่สมาชิก
เครือข่ายฯ 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบฉลากและ       
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ โดยผู้เช่ียวชาญ 
3. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน 
และสามารถร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

3. คณะวิจั ยร่ วมกับ เครื อ ข่ายวิสาหกิจ ชุม ชนฯ 
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 
ชาสมุนไพรพื้นบ้าน 

เพื่อร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการออกแบบฉลากและ  
บรรจุภัณฑ์ ท่ีเหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
พื้นบ้าน 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์    เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เช่น กลุ่มวิสาหกิจ ร้านค้า ผู้บริโภค เป็นต้น  

5. ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนจากการด าเนินโครงการ ปัญหา/
อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

6. วางแผนขยายช่องทางการตลาด เพื่อร่วมกันระดมสมอง และน าเสนอทางเลือกในการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด และขยายฐานลูกค้า 

7. สรุปผลการศึกษา เปรียบเทียบผลการด า เ นิน
โครงการก่อน และหลังการพัฒนา 

เพื่ อส รุ ปผลการด า เ นิน โครงการ ให้ เ ป็น ไปตา ม
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีได้ต้ังเอาไว้ 
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วิธีการด าเนินงาน  
ก า ร ศึ ก ษ า น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ

(Qualitative Research) ด้วยกระบวนการวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; 
PRA) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ 
องค์ความรู้ ร่ วมกั นระหว่ า ง ชุมชน  อง ค์กร  และ
สถาบันการศึกษา ด้วยการวิ เคราะห์ชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลจากคนในชุมชนและการลงเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (Field survey)  เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้อมูล 
ปฐมภูมิแล้วน ามาวิ เคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ   
ซึ่ ง ศึกษามาก่อนหน้าแล้ว  ท้ั ง น้ีประชากร ท่ี ใ ช้ ใน
การศึกษาวิจัยคือ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรสามัคคี จังหวัดเชียงราย จ านวน 150 คน  
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน ท่ีเป็นผู้น าสมาชิก
กลุ่มย่อยท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วม
กระบวนการวิจัยต้ังแต่ต้นจนจบ 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการส ารวจสถานท่ี ประเมิน
ศักยภาพ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ 
2. การเตรียมการ และจัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 
ชาสมุนไพรพื้นบ้าน 

เน่ืองจากการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็น 
กิจกรรมส าคัญที่เกิดข้ึนในกระบวนการตลาด โดยการใช้
วัสดุมาสรรสร้างภาชนะบรรจุหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้สอย รักษาคุณภาพ 
การขนส่ง และเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ (สมพงษ์  เฟื่อง
อารมณ์, 2550) 

การบรรจุภัณฑ์  (Packaging) เป็นกิจกรรม   
ต่าง ๆ ในการออกแบบและผลิตสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อ
การเก็บรักษา จ าหน่าย และการตลาด (ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล, 2553) 
3. คณะวิจัยร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ ออกแบบ
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน 
โดยเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคีจั งหวัดเชียงรายท่ีมี ศักยภาพในการผลิ ต 
ชาสมุนไพรแปรรูป 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการความพึงพอใจก่อน
และ หลังออกแบบบรรจุภัณฑ์    
 

ภาพท่ี 1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้านท่ีต้องการพัฒนา 

 

 
ภาพท่ี 2 การจัดอบรมความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ 

 

ภาพท่ี 3 ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑผ์ลิตภัณฑ ์
ชาสมุนไพรพื้นบ้าน 

 
 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความร่วมมือ
ไปยังผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้บริโภค 



ภาพท่ี 4 เก็บแบบสอบถาม 
 

 
ภาพท่ี 5 ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผน

ขยายช่องทางการตลาด 
 

ท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันท า

การตอบแบบสอบถามท้ังก่อนและหลังการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ 
5. ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
6. การวางแผนขยายช่องทางการตลาด 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นบ้าน เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย 
จุดแข็ง (Strength = S) 
    1. มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
    2. วัตถุดิบปลูกในพื้นท่ีของตนเอง 
    3. มีสินค้าท่ีพร้อมส่งตลอดเวลา 
    4. การเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100 % 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
    1. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดความสนใจ  
    2. ฉลากยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่กันน้ า  
    3. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน ในการเก็บรักษา

คุณภาพของสินค้า 
    4. ขาดสื่อประชาสัมพันธ์  
โอกาส (Opportunity = O) 
    1. คนในชุมชนมีความพร้อมด้านก าลังการผลิต 
    2. มีตลาดรองรับ 
    3. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกครอบคลุมทุก 

พื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย 
อุปสรรค (Threat = T) 
     1. มีการแข่งขันท้ังทางตรงและทางอ้อมสูง 
     2. สินค้าในท้องตลาดสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย 

จากการท่ีคณะผู้วิจัยร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย ได้ท าการประชุม
และวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วจึงได้เลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ีจะน ามาเป็นต้นแบบของการออกแบบฉลาก
และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ชาสมุนไพร เจียวกู่หลาน และ  
ชาสมุนไพรหญ้าหวาน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับ
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) โดยบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
พื้นบ้านทุกชนิดของเครือข่ายฯ บรรจุในถุงกระดาษแบบ
มีซิปล็อคซึ่งไม่สามารถป้องกันความช้ืนได้ หากต้องเก็บ
รักษาเป็นเวลานาน หรือลูกค้ารับประทานไม่หมด  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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การจัดวางบนช้ันวางสินค้า จัดวางเรียงได้ยากและ
เปลืองพื้นท่ี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ 
เน่ืองจากมีลักษณะเหมือนกันกับคู่แข่งขันระดับเดียวกัน
ตามท้องตลาด สีสันยังไม่ โดดเด่น ขาดความเป็น
เอกลักษณ์ ฉลากยังไม่น่าสนใจ  เป็นการพิมพ์ด้วย
กระดาษรูปแบบธรรมดา หากถูกน้ าหรือความช้ืนสีจะ
เลอะเทอะ และกระดาษเปื่อยยุ่ยได้ง่าย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น พบว่า อลูมิเนียมมี
สมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทชาสมุนไพร 
จึงออกแบบเป็นกระป๋องโลหะชนิดอลูมิเ นียมซึ่ งมี
น้ าหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการซึมผ่าน
ของไอน้ า ก๊าซ และแสงได้ดีสามารถน ากลับมารีไซเคิล
ใหม่ได้ สะดวกต่อการจัดเก็บการจัดวางเรียง การจัดส่ง 
และการเคลื่อนย้าย การออกแบบฉลากสินค้าให้มีความ
โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น สามารถใช้เป็นสื่อ
เผยแพร่ โฆษณา ไปในตัว  ช่วยดึง ดูดความสนใจ  
สร้างความภูมิใจในการซื้อ การออกแบบมีเอกลักษณ์ 
สามารถน าไปต่อยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชนิด
อื่น ๆ ของเครือข่ายฯ ได้ โดยอาจก าหนดรูปภาพ
ประกอบและใช้สีสันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะเด่น
ของสินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐาน มีโอกาสแข่งขันในเชิงธุรกิจ และการ
ขยายช่องทางการตลาดสามารถเพิ่มจ านวนร้านค้าขยาย
จากการจ าหน่ายผ่านหน้าร้านไทยเฮิร์บเเอทเชียงราย 
อ าเภอเชียงของ สู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายของฝาก  
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ร้านจ าหน่ายสินค้าเพื่อ
สุขภาพ การออกร้ านในงานแสดงสิน ค้า ต่าง  ๆ  
ท่ัวประเทศ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การออกแบบฉลากด้านหน้า 
ของบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การออกแบบฉลากด้านหลังของบรรจุภัณฑ ์
ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 การออกแบบฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ 
ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 การออกแบบฉลากด้านหลังของบรรจุภัณฑ์
ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 

 



การจัดวางบนช้ันวางสินค้า จัดวางเรียงได้ยากและ
เปลืองพื้นท่ี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ 
เน่ืองจากมีลักษณะเหมือนกันกับคู่แข่งขันระดับเดียวกัน
ตามท้องตลาด สีสันยังไม่ โดดเด่น ขาดความเป็น
เอกลักษณ์ ฉลากยังไม่น่าสนใจ  เป็นการพิมพ์ด้วย
กระดาษรูปแบบธรรมดา หากถูกน้ าหรือความช้ืนสีจะ
เลอะเทอะ และกระดาษเปื่อยยุ่ยได้ง่าย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น พบว่า อลูมิเนียมมี
สมบัติท่ีเหมาะสมส าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทชาสมุนไพร 
จึงออกแบบเป็นกระป๋องโลหะชนิดอลูมิเ นียมซึ่ งมี
น้ าหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการซึมผ่าน
ของไอน้ า ก๊าซ และแสงได้ดีสามารถน ากลับมารีไซเคิล
ใหม่ได้ สะดวกต่อการจัดเก็บการจัดวางเรียง การจัดส่ง 
และการเคลื่อนย้าย การออกแบบฉลากสินค้าให้มีความ
โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น สามารถใช้เป็นสื่อ
เผยแพร่ โฆษณา ไปในตัว  ช่วยดึง ดูดความสนใจ  
สร้างความภูมิใจในการซื้อ การออกแบบมีเอกลักษณ์ 
สามารถน าไปต่อยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชนิด
อื่น ๆ ของเครือข่ายฯ ได้ โดยอาจก าหนดรูปภาพ
ประกอบและใช้สีสันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะเด่น
ของสินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐาน มีโอกาสแข่งขันในเชิงธุรกิจ และการ
ขยายช่องทางการตลาดสามารถเพิ่มจ านวนร้านค้าขยาย
จากการจ าหน่ายผ่านหน้าร้านไทยเฮิร์บเเอทเชียงราย 
อ าเภอเชียงของ สู่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายของฝาก  
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ร้านจ าหน่ายสินค้าเพื่อ
สุขภาพ การออกร้ านในงานแสดงสิน ค้า ต่าง  ๆ  
ท่ัวประเทศ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การออกแบบฉลากด้านหน้า 
ของบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การออกแบบฉลากด้านหลังของบรรจุภัณฑ ์
ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 การออกแบบฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ 
ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 การออกแบบฉลากด้านหลังของบรรจุภัณฑ์
ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 

 

 
 
 
 
 
 

 
               
 

   (ก)                            (ข) 
 

ภาพท่ี 11 บรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 
(ก) ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 
(ข) ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ก)     (ข) 
 

ภาพท่ี 12 บรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 
(ก) ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 
(ข) ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ชาสมุนไพรหญ้าหวาน 

                            

(ก) 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
(ข) 

ภาพท่ี 13 เปรียบเทียบก่อนการพัฒนาและ 
หลังการพัฒนา 

(ก) บรรจุภัณฑ์ก่อนการพัฒนา 
(ข) บรรจุภัณฑ์หลังการพัฒนา 

ภาพท่ี 14 ตัวอย่างการขยายช่องทางตลาดสู่ช่องทาง
ตลาดออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15  ตัวอย่างการขยายช่องทางตลาด การออก
ร้าน การจัดบูธงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ของเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ได้แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันในการตอบแบบสอบถาม 
ท้ังก่อนและหลังการพัฒนา 

เครื่ อ งมือ ท่ี ใ ช้ เป็นแบบสอบถามซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบ

ของบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา  
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป

ของผู้แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีข้ึนไป อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,0001-20,000 บาท 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

  
36 
64 

 
36.00 
64.00 

รวม 100 100.00 
2. อาย ุ
       21 - 30 
       31 - 40 
       41 - 50 
       50 ปีข้ึนไป 

 
10 
17 
28 
45 

 
10.00 
17.00 
28.00 
45.00 

รวม 100 100.00 
3. อาชีพ 
       นักเรียน/นักศึกษา 
       ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       พนักงานเอกชน 
       ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
       พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

 
10 
24 
26 
28 
12 

 
10.00 
24.00 
26.00 
28.00 
12.00 

รวม 100 100.00 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
       ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 
       5,001 - 10,000 
       10,001 - 20,000 
       20,001 - 30,000 
       มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 

 
12 
32 
36 
12 
8 

 
12.00 
32.00 
36.00 
12.00 
8.00 

รวม 100 100.00 

  



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน ได้แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันในการตอบแบบสอบถาม 
ท้ังก่อนและหลังการพัฒนา 

เครื่ อ งมือ ท่ี ใ ช้ เป็นแบบสอบถามซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบ

ของบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา  
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป

ของผู้แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง อายุ 50 ปีข้ึนไป อาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,0001-20,000 บาท 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

  
36 
64 

 
36.00 
64.00 

รวม 100 100.00 
2. อาย ุ
       21 - 30 
       31 - 40 
       41 - 50 
       50 ปีข้ึนไป 

 
10 
17 
28 
45 

 
10.00 
17.00 
28.00 
45.00 

รวม 100 100.00 
3. อาชีพ 
       นักเรียน/นักศึกษา 
       ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       พนักงานเอกชน 
       ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
       พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

 
10 
24 
26 
28 
12 

 
10.00 
24.00 
26.00 
28.00 
12.00 

รวม 100 100.00 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
       ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 
       5,001 - 10,000 
       10,001 - 20,000 
       20,001 - 30,000 
       มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 

 
12 
32 
36 
12 
8 

 
12.00 
32.00 
36.00 
12.00 
8.00 

รวม 100 100.00 

  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ก่อน
และหลังการพัฒนา 

 
องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ ์

ก่อนการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ หลังการพัฒนาบรรจภัณฑ ์
�̅�𝐱 S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
�̅�𝐱 S.D. ระดับความ 

พึงพอใจ 
1. ด้านบรรจุภัณฑ์       

1.1 สามารถปกป้องรักษาสินค้าภายใน 3.06 0.53 ปานกลาง 4.40 0.72 มากที่สุด 
1.2 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์สะดวกในการบริโภค 3.50 0.59 มาก 4.20 0.69 มาก 
1.3 มีขนาดที่สามารถพกพาได้สะดวก 3.92 0.61 มาก 4.07 0.62 มาก 
1.4 เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก 3.28 0.60 ปานกลาง 4.10 0.68 มาก 
1.5 การจัดวางองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 2.91 0.57 ปานกลาง 4.00 0.55 มาก 

รวม 3.33 0.58 ปานกลาง 4.15 0.65 มาก 
2. ด้านป้ายฉลาก       

2.1 รูปแบบและสีสันสวยงาม สร้างความน่าจดจ า 2.97 0.54 ปานกลาง 4.23 0.72 มากที่สุด 
2.2 แสดงชื่อตราสินค้าได้อย่างชัดเจน 3.72 0.57 มาก 4.05 0.69 มาก 
2.3 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ 3.58 0.67 มาก 3.91 0.75 มาก 
2.4 ให้รายละเอียดของข้อมูลสินค้าได้ครบถ้วน 3.02 0.65 ปานกลาง 3.86 0.73 มาก 
2.5 บอกถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 2.98 0.59 ปานกลาง 3.72 0.68 มาก 

รวม 3.25 0.60 ปานกลาง 3.95 0.71 มาก 
3. ด้านความสวยงาม       

3.1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบได้เหมาะสมตาม
สมัยนิยม 

3.12 0.56 ปานกลาง 4.35 0.75 มากที่สุด 

3.2 สีของบรรจุภัณฑ์ 2.87    0.59 ปานกลาง 4.15     0.67 มาก 
3.3 ผลิตภัณฑ์มีรูปกะทัดรัด สวยงาม และน่าสนใจ 2.89 0.64 ปานกลาง 4.07 0.79 มาก 
3.4 วัสดุที่ใช้สร้างบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม 3.01 0.63 ปานกลาง 3.96 0.72 มาก 
3.5 ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นสะท้อนให้เห็นคุณค่า

มีความสวยงาม     
2.76 0.58 ปานกลาง 3.86 0.68 มาก 

รวม 2.98 0.60    ปานกลาง 4.07    0.72    มาก 
องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์โดยรวม 3.17 0.59   ปานกลาง 4.06    0.69    มาก 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความ 
พึงพอใจขององค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ พบว่า ความ      
พึ งพอ ใจก่ อนการพัฒนาอยู่ ใ นระ ดับปานกลาง 
(x̅ =  3.17) และหลังการพัฒนามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (x̅ = 4.06) ซึ่งหากแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 
ประกอบด้วย ด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่า ก่อนการพัฒนามี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x̅ =  3.33) และหลัง
การพัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.15)  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความสามารถ
ปกป้องรักษาสินค้าภายในมากท่ีสุด (x̅ = 4.40)  ส่วน
ด้านป้ายฉลาก พบว่า ก่อนการพัฒนามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง (x̅ =  3.25) และหลังการพัฒนามี
ความพึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 3.95) ซึ่งมีความ 
พึงพอใจในรูปแบบและสีสันสวยงาม สร้างความน่าจดจ า
มากท่ีสุด (x̅ = 4.23) ด้านความสวยงาม พบว่า ก่อน

การพัฒนามี ควา มพึ งพอ ใจ ในระ ดับปา นกล า ง  
(x̅ =  2.98) และหลังการพัฒนามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (x̅ = 4.07) ซึ่งมีความพึงพอใจในรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ออกแบบได้เหมาะสมตามสมัยนิยมมากท่ีสุด             
(x̅ = 4.35)   
 
การน าไปใช้ 

ผลการศึกษาในครั้ ง น้ี เป็ นประโยช น์กั บ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย
ท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า  สร้ า งความแตกต่างใน
ท้องตลาด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยให้
สินค้าเป็นท่ียอมรับของตลาด และเพื่อให้สมาชิกทุกคนมี
รายได้ สามารถพึ่ งพาตนเองได้อย่ างยั่ งยืน ควร
ด าเนินการในเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของคนใน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ชุ ม ชน  ซึ่ ง ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ด้ า น ก า รบ ร ร จุ ภั ณ ฑ์   
การออกแบบตราสินค้า และการขยายช่องทางการตลาด 
ทางกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัด
เชียงราย สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ของกลุ่มฯ ในอนาคตได้ นอกจากน้ียังเป็นต้นแบบให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานท่ีมีความสนใจในการ
ปรับตัวด้านน้ี นอกจากน้ีสถาบันการศึกษายังได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับชาแปร
รูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากของผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคีจังหวัดเชียงราย เน้นการปกป้องคุ้มครองสินค้า
ให้คงคุณภาพท่ีดี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์แตกต่างจาก
สินค้าคู่แข่งขันในระดับเดียวกัน สีสันสวยงามดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค เหมาะกับการซื้อรับประทาน 
และซื้อเป็นของฝากท่ีมีเอกลักษณ์ของชุมชน ใช้สีของ
สมุนไพรธรรมชาติเป็นสื่อถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ รูปแบบ
ของฉลากจะเป็นสต๊ิกเกอร์เคลือบกันน้ า สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ มัทธนี ปราโมทย์เมือง และคณะ 
(2559 )  พบว่ า  กราฟิ กบรรจุ ภัณฑ์ เป็ นก า ร น า
แนวความคิด รูปแบบท่ีใช้สีสันท่ีสดใส สวยงาม สะดุดตา 
โครงสร้างสีหลักใช้โทนสีเขียว สีเหลือง เพื่อสื่อถึงผลผลิต
ท่ีได้จากเกษตรธรรมชาติ ภาพประกอบเป็นภาพถ่าย
เหมือนจริง ใช้ภาพตกแต่งพื้นหลังให้สอดคล้องกับ
เน้ือหา เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และแสดงจุดเด่น
เอกลักษณ์ของกลุ่ม/ชุมชน ในด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ได้ท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย
เปลี่ยนจากบรรจุเดิมท่ีเป็นซองกระดาษท่ียังไม่สามารถ
ปกป้องสินค้าให้เก็บรักษาได้นาน ให้อยู่ในกระป๋อง
อลูมิเนียม โดยคัดเลือกตัวแทนผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรท่ี
ได้รับการรับรองจาก อย. 2 ชนิด คือ ชาเจียวกู่หลาน 
และชาหญ้าหวาน น้ าหนักสุทธิ 40 กรัม ซึ่งเป็นการปรับ
กลยุทธ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื ่อเพิ ่มความสะดวก 
และเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ซึ ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนทรี จันทะขาว (2549)  ได้กล่าว
ไว ้ว ่าด ้านบรรจุภ ัณฑ์ควรมีบรรจ ุภ ัณฑ์ที ่สามารถ

ส่งเสริมภาพลักษณ์และสามารถปกป้องสินค้าได้ เป็น
อย่างดีและเป็นการเปิดตลาดใหม่ส าหรับผลิตภัณฑ์
และสามารถสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นเพื่อให้เกิด
ความแปลกใหม่และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ด้าน
กราฟิกควรมีที่มาที่ไปและส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ความเป็นเอกลักษณ์โดยการสร้างความโดดเด่นใน
การ ใช ้ส ีหร ือลวดลายในการออกแบบโดยเล ือก
ภาพลักษณ์เรื ่องราวความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์
เพื ่อสร ้า งความเป ็น เอกภาพและจ ุด เด ่นของตัว 
บรรจุภัณฑ์ จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลาก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยสามารถเพิ่ม
ช่องทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ร้านขายของฝาก ร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ร้านจ าหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ 
การออกร้านจัดบูธ ในงานแสดงสินค้า ต ่าง ๆ ทั ่ว
ประเทศ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิยม (2551) 
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางด้าน
การตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
เล็บมือนางในเขตจังหวัดชุมพร พบว่าผู ้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางในระดับมาก   

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพร
พื ้น บ ้า น ทั ้ง ก ่อ น แ ล ะ ห ล ัง ก า ร พ ัฒ น า  พ บ ว ่า 
องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์โดยรวมก่อนการพัฒนา
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และหลังการ
พัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านป้ายฉลาก 
และด้านความสวยงาม ก ่อนการพ ัฒนา  มีความ 
พึงพอใจในระดับปานกลาง  ส่วนหลังการพัฒนามี
ความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในเรื ่องความสามารถปกป้องรักษา
สินค้าภายใน รูปแบบและสีสันสวยงาม สร้างความ 
น ่า จ ดจ า  แล ะ ร ูป แบบบร รจ ุภ ัณ ฑ ์อ อกแบบ ไ ด้
เหมาะสมตามสมัยนิยมมากที ่ส ุด  สอดคล ้องก ับ



ชุ ม ชน  ซึ่ ง ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ด้ า น ก า รบ ร ร จุ ภั ณ ฑ์   
การออกแบบตราสินค้า และการขยายช่องทางการตลาด 
ทางกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัด
เชียงราย สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ของกลุ่มฯ ในอนาคตได้ นอกจากน้ียังเป็นต้นแบบให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานท่ีมีความสนใจในการ
ปรับตัวด้านน้ี นอกจากน้ีสถาบันการศึกษายังได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับชาแปร
รูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากของผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคีจังหวัดเชียงราย เน้นการปกป้องคุ้มครองสินค้า
ให้คงคุณภาพท่ีดี รูปแบบของบรรจุภัณฑ์แตกต่างจาก
สินค้าคู่แข่งขันในระดับเดียวกัน สีสันสวยงามดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค เหมาะกับการซื้อรับประทาน 
และซ้ือเป็นของฝากท่ีมีเอกลักษณ์ของชุมชน ใช้สีของ
สมุนไพรธรรมชาติเป็นสื่อถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ รูปแบบ
ของฉลากจะเป็นสต๊ิกเกอร์เคลือบกันน้ า สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ มัทธนี ปราโมทย์เมือง และคณะ 
(2559 )  พบว่ า  กราฟิ กบรรจุ ภัณฑ์ เ ป็นก า ร น า
แนวความคิด รูปแบบท่ีใช้สีสันท่ีสดใส สวยงาม สะดุดตา 
โครงสร้างสีหลักใช้โทนสีเขียว สีเหลือง เพื่อสื่อถึงผลผลิต
ท่ีได้จากเกษตรธรรมชาติ ภาพประกอบเป็นภาพถ่าย
เหมือนจริง ใช้ภาพตกแต่งพื้นหลังให้สอดคล้องกับ
เน้ือหา เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และแสดงจุดเด่น
เอกลักษณ์ของกลุ่ม/ชุมชน ในด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ได้ท าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย
เปลี่ยนจากบรรจุเดิมท่ีเป็นซองกระดาษท่ียังไม่สามารถ
ปกป้องสินค้าให้เก็บรักษาได้นาน ให้อยู่ในกระป๋อง
อลูมิเนียม โดยคัดเลือกตัวแทนผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรท่ี
ได้รับการรับรองจาก อย. 2 ชนิด คือ ชาเจียวกู่หลาน 
และชาหญ้าหวาน น้ าหนักสุทธิ 40 กรัม ซึ่งเป็นการปรับ
กลยุทธ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื ่อเพิ ่มความสะดวก 
และเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนทรี จันทะขาว (2549)  ได้กล่าว
ไว ้ว ่าด ้านบรรจุภ ัณฑ์ควรมีบรรจ ุภ ัณฑ์ที ่สามารถ

ส่งเสริมภาพลักษณ์และสามารถปกป้องสินค้าได้ เป็น
อย่างดีและเป็นการเปิดตลาดใหม่ส าหรับผลิตภัณฑ์
และสามารถสร้างภาพลักษณ์และจุดเด่นเพื่อให้เกิด
ความแปลกใหม่และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ด้าน
กราฟิกควรมีที่มาที่ไปและส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ความเป็นเอกลักษณ์โดยการสร้างความโดดเด่นใน
การ ใช ้ส ีหร ือลวดลายในการออกแบบโดยเล ือก
ภาพลักษณ์เรื ่องราวความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์
เพื ่อสร ้า งความเป ็น เอกภาพและจ ุด เด ่นของตัว 
บรรจุภัณฑ์ จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
ฉลาก ส่งผลให้เกิดโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยสามารถเพิ่ม
ช่องทางการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ร้านขายของฝาก ร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ร้านจ าหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ 
การออกร้านจัดบูธ ในงานแสดงสินค้า ต ่าง ๆ ทั ่ว
ประเทศ และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิยม (2551) 
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางด้าน
การตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย
เล็บมือนางในเขตจังหวัดชุมพร พบว่าผู ้บริโภคให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางในระดับมาก   

จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปจากสมุนไพร
พื ้น บ ้า น ทั ้ง ก ่อ น แ ล ะ ห ล ัง ก า ร พ ัฒ น า  พ บ ว ่า 
องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์โดยรวมก่อนการพัฒนา
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และหลังการ
พัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งหากพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านป้ายฉลาก 
และด้านความสวยงาม ก ่อนการพ ัฒนา  มีความ 
พึงพอใจในระดับปานกลาง  ส่วนหลังการพัฒนามี
ความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในเรื ่องความสามารถปกป้องรักษา
สินค้าภายใน รูปแบบและสีสันสวยงาม สร้างความ 
น ่า จ ดจ า  แล ะ ร ูป แบบบร รจ ุภ ัณ ฑ ์อ อกแบบ ไ ด้
เหมาะสมตามสมัยนิยมมากที ่ส ุด  สอดคล ้องก ับ

งานวิจัยของ วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และคณะ (2557) 
ที่ได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ขนมก้านบัว
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโป๊ะหมอเทศบาลเมือง
บ ้านพร ุ อ า เภอหาดใหญ ่ จ ังหว ัดสงขลา พบ ว่า 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก
อยู ่ในระดับมาก และผู ้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ        
บรรจุภัณฑ์ ด้านความสามารถปกป้องสินค้าภายใน
มากที่สุดเช่นกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สุมาลี ทอง
รุ่งโรจน์ (2555) ที่ได้กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมี
ความแข็งแรง และสามารถเก็บรักษาสินค้าได้นาน 
และได้กล่าวถึงป้ายฉลากที่ดีว่าต้องมีสีสันสวยงาม 
สะดุดตา และจดจ าง่าย  

ในการเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อขยายฐาน
ล ูกค้า นั ้นพบว่า  จ านวนร้านค้า เด ิม ที ่ร ับส ินค้า ไ ว้
จ าหน่ายมีอยู ่ประมาณ 6 ร้านในเขตอ า เภอเมือง
จังหวัดเชียงราย และร้านจ าหน่ายสมุนไพรรายย่อย
ตามอ าเภอต่าง ๆ เช่น ร้านไทยเฮิร์บ เเอทเชียงราย 
อ า เ ภ อ เ ช ีย ง ข อ ง  4 - 5  ร ้า น  เ มื ่อ ม ีก า ร พ ัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ สินค้าสามารถเก็บได้นาน
ขึ้น บรรจุภัณฑ์น่าสนใจและแตกต่างจากท้องตลาดท่ี
เป็นชาสมุนไพรประเภทเดียวกัน และสามารถขยาย
ไปสู่ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าของฝาก สินค้าเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถน าไปจัดชุด 
( gift set) เ พื ่อ จ าหน ่า ย เป ็นของฝาก  ขอ ง เยี ่ยม 
ของขวัญโดยเพิ่มเป็นจ านวน 15  ร้าน อาทิ ร้านของ
ฝ า ก น ัน ทว ัน  3  ส า ข า  ร ้า น ส ม ุน ไ พ รห น ้า ค ่า ย  
ร้านประสพสุขสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังขยาย
การจ ัดจ าหน่า ยผ ่านช ่องทางออนไลน ์ ผ ่านเพจ 
Facebook ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคีจังหวัดเชียงราย การออกร้านจัดบูธในงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน 
1. ด้านการพัฒนากลุ่ม 

ท าให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคี 
จั งหวั ด เ ชีย งราย  มี ความ เ ข้ มแ ข็ งมาก ข้ึ น  เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันในกลุ่ม ท าให้สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีกัน 
2. ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

สมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคี จังหวัดเชียงราย มีการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับการสร้างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า มีความ
เข้าใจในหลักการ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสามารถ
น าองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาสินค้าต่าง ๆภายในกลุ่ม  
3. ด้านความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์ท ามาจากอลูมิเนียม มีสมบัติท่ี
เหมาะส าหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทชาสมุนไพร มีน้ าหนัก
เบา กะทัดรัด แข็งแรง สะดวกต่อการจัดเก็บ การจัดส่ง 
และการเคลื่อนย้าย ใช้การออกแบบฉลากสินค้าท่ีมี
ความโดดเด่น ใช้สีสื่อความหมายถึงลักษณะผลิตภัณฑ์
ภายในบรรจุภัณฑ์ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันราย
อื่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันใน
เชิงธุรกิจ และยังสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจได้ในอนาคต 
4. ด้านการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ 
 เดิมลูกค้าของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคี จังหวัดเชียงราย คือ ลูกค้าท่ัวไปท่ีมีความสนใจ
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร แต่เมื่อมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้า ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น มี
เอกลักษณ์กลายเป็นของดีในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เ ชีย งราย  จึ งมี กลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ เพิ่ ม ข้ึน  คือ  กลุ่ ม
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ท้ังซื้อเพื่อ
รับประทานเอง และซื้อไปเป็นของฝาก นอกจากน้ีเมื่อมี
การออกบูธ ออกงานจัดแสดงสินค้า ขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ท าให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมีผู้ท่ีสนใจเข้ามา
สอบถามรายละเอียดสินค้ามากข้ึน  
5. ด้านการสร้างรายได้และความยั่งยืน 

เมื่อกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคี จังหวัดเชียงราย มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง 
มีความเข้าใจอันดีต่อกันภายในกลุ่ม ผ่านการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในด้านวิชาการท่ีส าคัญคือ ด้านการสร้าง
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า มีการระดมความคิดและ
ออกแบบการมีส่วนร่วม ท าให้สามารถขยายตลาดได้ มี
ลูกค้าใหม่  ๆ เพิ่มข้ึน มีค าสั่งซื้อจากลูกค้ามากข้ึน  
มีโอกาสขยายไปยังผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มเพิ่มข้ึน 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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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 
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จังหวัดเชียงราย และผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จั งหวัด เ ชียงราย ท่ีกรุณาให้ ความร่ วมมือ ใ นการ
ด าเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ 
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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 
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จังหวัดเชียงราย และผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จั งหวัด เ ชียงราย ท่ีกรุณาให้ ความร่ วมมือ ใ นการ
ด าเนินงานวิจัยจนแล้วเสร็จ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐาน 
ทางการเกษตรที่มีศักยภาพของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และ 2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานทางการเกษตรที่มีความเหมาะสมของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษาพบว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดเวที
การสนทนากลุ่ม (Focus group)  ในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ได้จัดแบ่งลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีตามประเภท
ของสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้ คือ 1). กลุ่มทางการเกษตร 2). กลุ่มอาหาร 3). กลุ่มสมุนไพร 4). กลุ่มผ้า 5 ). กลุ่ม
หัตถกรรม และได้สร้างเครือข่ายผ่านไลน์กลุ่มชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์บัวสลี นอกจากนี้ ยังร่วมมือระดมความคิดกัน
สร้างโลโก้ จากค าขวัญต าบลบัวสลี และให้โอกาสให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะ
สร้างความร่วมมือ สร้างภาคภูมิใจให้กับชุมชนและน ามาสู่การสร้างคุณค่าเพื่อจะเป็นส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนกลุม่
วิสาหกิจชุมชน ส่วนด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่าโดยบริบททางสังคมของชุมชนบัวสลีเป็นชุมชนสังคม
เกษตรมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่าย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบ้านต าบลบัวสลี
แห่งนี้มีการพึ่งพาอาศัยกัน สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา สินค้าส่วนใหญ่จึงใช้วัตถุดิบ
ภายในท้องถิ่นรวมถึงองค์ความรู้หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อการจ าหน่ายสู่ตลาดการแข่งขันที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนบัวสลี  
 
ค าส าคัญ  การวิเคราะห์ศักยภาพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
Abstract 
 This research is “potential analysis of processed agricultural products affecting the economy 
of Bua Sali Community Mae Lao District in Chiang Rai Province” aimed to 1. create community 
participation in selection of potential agricultural products of Bua Sali community, Mae Lao district, 
Chiang Rai province 2. To analysis the potential of agricultural products that suitable of of Bua Sali 
Community Mae Lao District in Chiang Rai Province. 
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 The finding of this research found that creating community participation, the researcher 
created community participation by arranging the focus group. In this group discussion was divided 
enterprise groups as category of products as follows: 1). Agricultural group 2). Food group 3). Herbal 
group 4). Fabric group 5). Handcraft group and established a network through the line group named 
Bua Sali Products group. Furthermore, they also brainstorm collaboratively and design a logo from 
the slogan of Bua Sali district and provided an opportunity to members of community enterprises 
participated in every process to create cooperation, community’s worthiness and to create value for 
pushing and driving community enterprise groups. For the potential of agricultural products found 
that the social context of the Bua Sali community is an agricultural society with a way of common 
life which means simple life, self-sufficiency and harmonious each other. Therefore, the Bua Sali’s 
villagers of Bua Sali to have dependence on each other. Most of people are farmer. Most of products 
made of local material and include Knowledge or cultural costs of transform agriculture products to 
food products group for competition market that affect Bua Sali economic community. 
 
Keywords  Potential  Analysis Community products 
 
บทน า 
          ชุมชนต าบลบัวสลี  อ า เภอแม่ลาว จั งหวัด
เชียงราย เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุข  
มี ร ะ ยะทา ง ห่ า ง จ า กตั ว จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  เพี ย ง  
18 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีแหล่งทรัพยากร ดิน น้ าและ
ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนในชุมชนมีความรักใคร่
ปรองดอง สามัคคี กันอย่างเครือญาติ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร รับจ้างทั่วไป ค้าขาย 
และรับราชการ อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า การท า
เคร่ืองปั้นดินเผา การแปรรูปอาหารจากพืชเกษตร  
การตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มสตรี การเพาะเห็ด การ 
กสิกรรม ประเภท ไก่ สุกร โค เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชน
ยังมีหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านร่องปลายนาซึ่งมีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีวิถีชีวิตการท า
เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นเมืองล้านนา ร่วมถึงการจัด
สภาพภูมิทัศน์ในหมู่บ้านที่มีรั้วต้นชาโดยไม่มีรั้วบ้านกั้น
คนในชุมชนให้เดินไปมาระหว่างบ้านได้ อีกทั้งมีซุ้มบอก
เลขที่บ้าน แบบสถาปัตยกรรมล้านนาเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชน ดังนั้นพื้นที่ชุมชนต าบลบัวสลีจึงเป็น
พื้นที่เหมาะส าหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและประเพณี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย เกิดขึ้นจากการน าเอาแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา และ
จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมของชุมชนท่ีชุมชนคิดและท า ซึ่งใน
ส่วนแนวคิดวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องมีเป้าหมายในการ
ผลิตก่อนว่า ต้องการท าการผลิตเพื่อบริโภคภายใน
ครอบครัว ในชุมชนหรือระหว่างชุมชน ท าการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการและจัดการผลผลิตให้ได้ก่อน 
ถ้าผลผลิตนั้นไปได้ดีแล้วจึงค่อยเพิ่มปริมาณการผลิตหรือ
หากว่าผลิตภัณฑ์บางตัวในชุมชนนั้นมีความโดดเด่น 
มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะตัวพอที่น าออกไปจ าหน่าย 
สู่ท้องตลาดใหญ่ ซึ่งผลผลิตนั้นต้องมีลักษณะเฉพาะตัว  
มี เอกลักษณ์ท้องถิ่น คุณภาพดี ในระดับมาตรฐาน 
สามารถแข่ งขันกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้ าทั่ ว ไปได้   
(อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2560) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงรายจะเป็นส่วนการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจสามารถ
ประเมินศักยภาพและค้นหาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะ
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนเข้าสู่การแข่งขันในท้องตลาด 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย มีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัยใน
รูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการ
เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) ลักษณะของกลุ่มที่
เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้คือเพื่อ
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพและการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีโดย
หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนบัวสลี   
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) 
 2.  เครือ่งมือที่ใช้วิจัยได้แก่ 
 2.1 การส ารวจพื้นท่ีชุมชน (Community 
survey) ส ารวจพื้นที่และพืชผลทางการเกษตร การ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการจัดจ าหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ ขอ ง ชุ ม ชนบั ว สลี เ พื่ อ น า ม า วิ เ ค ราะ ห์ 
หาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 
 2.2 การสนทนากลุ่ม ( Focus Group) 
ของตัวแทนชุมชนบัวสลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยท าการ 
จดบันทึกการสนทนาเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ท าให้ข้อมูลที่
ได้มาเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการออกแบบการวิจัยที่ ยืดหยุ่ น ได้  
นักวิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการวิจัย ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการหลักใน
การเก็บข้อมูล เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ 

สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งผู้วิจัยได้แยกประเภทของ
ข้อมูลออกตามแหล่งที่มา ดังนี้ 
 3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) คือ 
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บด้วย
ตนเองได้มาจากแหล่งก าเนิดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
ชุมชนบัวสลี เช่น ข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่ชุมชน  
การสนทนากลุ่มกับตัวแทนชุมชน  โดยใช้การจดบันทึก 
การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
 3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
คือ ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระบบ สามารถน ามาเป็นข้อมูล โดยไม่ต้องลงมือเก็บ
รวบรวมเอง เช่น ข้อมูลจากหนังสือหรือต ารา สารานุกรม 
เอกสารเผยแพร่ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่ งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการน า
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
คือ ส ารวจพื้นที่  และการสนทนากลุ่ม โดยก่อนการ
วิเคราะห์จะด าเนินการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล
จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 4 .1  การ วิ เคราะ ห์ เนื้ อหา  ( Content 
Analysis) 
 4.2 การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล 
(Typology and Taxonomy) 
 4.3 การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause 
and Effect Analysis) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการ วิ จัย เ ร่ือง  การวิ เคราะห์ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีได้
สรุปผลตามวัตถุประสงค์คือ 1.สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดเลือกผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
และ 2. การวิ เคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่มีความเหมาะสมโดยผู้วิจัยเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

4.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน 



วิธีการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย มีขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการวิจัยใน
รูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการ
เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) ลักษณะของกลุ่มที่
เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้คือเพื่อ
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพและการวิเคราะห์ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีโดย
หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนบัวสลี   
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) 
 2.  เครือ่งมือที่ใช้วิจัยได้แก่ 
 2.1 การส ารวจพื้นท่ีชุมชน (Community 
survey) ส ารวจพื้นที่และพืชผลทางการเกษตร การ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการจัดจ าหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์ ขอ ง ชุ ม ชนบั ว สลี เ พื่ อ น า ม า วิ เ ค ราะ ห์ 
หาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 
 2.2 การสนทนากลุ่ม ( Focus Group) 
ของตัวแทนชุมชนบัวสลี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยท าการ 
จดบันทึกการสนทนาเพื่อน ามาวิเคราะห์หาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ท าให้ข้อมูลที่
ได้มาเป็นลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการออกแบบการวิจัยที่ ยืดหยุ่ น ได้  
นักวิจัยเป็นเครื่องมือในกระบวนการวิจัย ใช้การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการหลักใน
การเก็บข้อมูล เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ 

สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งผู้วิจัยได้แยกประเภทของ
ข้อมูลออกตามแหล่งที่มา ดังนี้ 
 3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) คือ 
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลลงมือเก็บด้วย
ตนเองได้มาจากแหล่งก าเนิดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
ชุมชนบัวสลี เช่น ข้อมูลจากการส ารวจพื้นที่ชุมชน  
การสนทนากลุ่มกับตัวแทนชุมชน  โดยใช้การจดบันทึก 
การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
 3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
คือ ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ผู้อ่ืนรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระบบ สามารถน ามาเป็นข้อมูล โดยไม่ต้องลงมือเก็บ
รวบรวมเอง เช่น ข้อมูลจากหนังสือหรือต ารา สารานุกรม 
เอกสารเผยแพร่ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การวิ เคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่ งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการน า
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
คือ ส ารวจพื้นที่  และการสนทนากลุ่ม โดยก่อนการ
วิเคราะห์จะด าเนินการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล
จากนั้นจึงน า ข้อมูลมาวิ เคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 4 .1  การวิ เคราะ ห์ เนื้ อหา  ( Content 
Analysis) 
 4.2 การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล 
(Typology and Taxonomy) 
 4.3 การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause 
and Effect Analysis) 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการวิจั ย เรื่ อง  การวิ เคราะห์ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีได้
สรุปผลตามวัตถุประสงค์คือ 1.สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดเลือกผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
และ 2. การวิ เคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่มีความเหมาะสมโดยผู้วิจัยเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ตามล าดับดังนี้ 

4.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพที่ 1 แผนวิธดี าเนนิการวิจัย 

ภาพที่ 2 บรรยากาศการสนทนากลุ่ม 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีโดยมีผลตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 คือ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพ โดยผู้วิจัยได้สร้างการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ศักยภาพและการวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี โดยการจัดเวทีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
ณ. องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบัวสลี เข้าร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้  22 กลุ่ม  
ภาพบรรยากาศเวทีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
จากหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี   
ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การจัดแบ่งลักษณะกลุม่วิสาหกิจชุมชนบวัสลี 
 
 ผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าและตัวแทน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีในครั้งนี้ได้จัดแบ่งลักษณะกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบัวสลีตามประเภทของสินค้าไว้เป็น
หมวดหมู่ไว้ดังนี้ คือ  
  1). กลุ่มทางการเกษตร อันได้แก่ กลุ่มผัก
ปลอดสาร กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงกุ้งและกลุ่มลี้ยงหมู   
 2). กลุ่มอาหาร อันได้แก่ กลุ่มมะขามจิ๊ดจ๊าด 
กลุ่มปลาส้ม กลุ่มแหนม กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มหมี่กรอบ
และกลุ่มแคบหมู  
 3). กลุ่มสมุนไพร  
 4). กลุ่มผ้า อันได้แก่ กลุ่มผ้าเช็ดเท้า กลุ่มตัด
เย็บเสื้อสุนัขและกลุ่มเสื้อผ้ามัดย้อม  
 5 ) . ก ลุ่ ม หั ต ถ ก ร ร ม  อั น ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม
เครื่องปั้นดินเผาและกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  

ดังจะเห็นได้จากภภาพประกอบการแสดง
จัดแบ่งลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี ดังภาพที่ 3 

การแบ่งจัดหมวดหมู่ของประเภทสินค้าในครั้งนี้
เพื่อเป็นการง่ายต่อการจัดการด าเนินงานได้สะดวกใน
หลายด้านเช่น การจัดอบรม การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
และในการสนทนาครั้งนี้คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม หัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานครั้งนี้  โดยการ
จัดสร้างเครือข่ายผ่านไลน์กลุ่มชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์บัวสลี
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
การเคลื่อนไหวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบัวสลีให้
เกิดขึ้น ร่วมถึงเพื่อเป็นการสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ดังภาพที่ 4 

อีกทั้งในการสนทนาครั้งนี้ได้สร้างข้อตกลง
ร่วมกันคือการออกแบบโลโก้หลักของวิสาหกิจชุมชน 
บัวสลีเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็ง ความ 

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ชุมชนบัวสล ี

การศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ี
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ภาพที่ 4 แสดงการจัดสร้างกลุ่มเครือข่ายไลน ์
 

       

 
 
ภาพที่ 5 แสดงโลโก้ทีไ่ด้ออกแบบแสดงถึงอัตลักษณ์ของ

ชุมชนบัวสลี 
 

 
 
ภาพที่ 6 โลโก้ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

บัวสลีของต าบลบัวสล ี
 
เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี
ของต าบลบัวสลีโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าเอา 
โลโก้ไปใช้ได้โดยการออกแบบโลโก้นั้นจะดึงลักษณะจาก
ค าขวัญต าบลบัวสลี คือ “ผ้าทอเรืองนาม เมืองงามน้ าใส 
หนองป่าไคร้ธรรมชาติ พิราศล้ าวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา แม่น้ าลาวคู่บัวสลี” มาตีความเล่าเรื่อง
ผ่ านโลโก้ เพื่ อแสดงถึง อัตลักษณ์ของชุมชนบัวสลี   
ดังภาพที่ 5 

โดยผลการเลือกโลโก้จากหัวหน้าและตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี ผลปรากฏว่าทางชุมชนเลือก 
โลโก้ ดังภาพที่ 6 

ทั้งนี้การสร้างกลุ่มไลน์ การสร้างโลโก้และให้
โอกาสให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้คัดเลือกเอง  
อีกทั้งได้เปิดเวทีสนทนานั้นเป็นการสร้างความร่วมมือ
เบื้องต้น ชุมชนบัวสลีมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและจะ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ซึ่งการสร้างความ 
รวมมือนั้นสอดคล้องกับ ณัฏฐนันธ  สุวรรณวงก์ (2556) 
ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้ เกิดขึ้นกับชุมชน มีสติในการ
รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสิ่ งแวดล้อมสามารถ
ก าหนดวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต อนาคตของตนเองและ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล

ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีโดยมีผลการสรุปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่  2 คือ การวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเหมาะสมโดยชุมชนบัวสลีเป็น
ชุมชนสังคมเกษตร ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน จ านวน
ประชากร 4,565 คน ต าบลบัวสลีโดยทั่วไป มีวิถีชีวิต
แบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบานต าบลบัวสลีแห่งนี้ 
มีการพึ่งพิงอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพท านา ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่ 
ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว มันส าปะหลัง หอมแดง กระเทียม 
ข้าวโพด เป็นต้น หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่ มีแหล่งน้ าหลายสายไหลผ่านพื้นที่ท า
การเกษตร โดยคณะวิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ด้านคือ 1). ด้านศักยภาพ 2) ด้านปัญหาและ
อุปสรรค ในภาพรวมของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ตามหลักการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ปาณเดชา  
ทองเลิศ, 2554) 
  1). ศักยภาพทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนของต าบลบัวสลีที่พบคือสินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนวิธดี าเนนิการวิจัย 

ภาพที่ 2 บรรยากาศการสนทนากลุ่ม 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีโดยมีผลตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 คือ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพ โดยผู้วิจัยได้สร้างการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ศักยภาพและการวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี โดยการจัดเวทีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
ณ. องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบัวสลี เข้าร่วมสนทนากลุ่มในครั้งนี้  22 กลุ่ม  
ภาพบรรยากาศเวทีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
จากหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี   
ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การจัดแบ่งลักษณะกลุม่วิสาหกิจชุมชนบวัสลี 
 
 ผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าและตัวแทน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีในครั้งนี้ได้จัดแบ่งลักษณะกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบัวสลีตามประเภทของสินค้าไว้เป็น
หมวดหมู่ไว้ดังนี้ คือ  
  1). กลุ่มทางการเกษตร อันได้แก่ กลุ่มผัก
ปลอดสาร กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงกุ้งและกลุ่มลี้ยงหมู   
 2). กลุ่มอาหาร อันได้แก่ กลุ่มมะขามจิ๊ดจ๊าด 
กลุ่มปลาส้ม กลุ่มแหนม กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มหมี่กรอบ
และกลุ่มแคบหมู  
 3). กลุ่มสมุนไพร  
 4). กลุ่มผ้า อันได้แก่ กลุ่มผ้าเช็ดเท้า กลุ่มตัด
เย็บเสื้อสุนัขและกลุ่มเสื้อผ้ามัดย้อม  
 5 ) . ก ลุ่ ม หั ต ถ ก ร ร ม  อั น ไ ด้ แ ก่  ก ลุ่ ม
เครื่องปั้นดินเผาและกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  

ดังจะเห็นได้จากภภาพประกอบการแสดง
จัดแบ่งลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี ดังภาพที่ 3 

การแบ่งจัดหมวดหมู่ของประเภทสินค้าในครั้งนี้
เพื่อเป็นการง่ายต่อการจัดการด าเนินงานได้สะดวกใน
หลายด้านเช่น การจัดอบรม การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 
และในการสนทนาครั้งนี้คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม หัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานครั้งนี้  โดยการ
จัดสร้างเครือข่ายผ่านไลน์กลุ่มชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์บัวสลี
เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
การเคลื่อนไหวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบัวสลีให้
เกิดขึ้น ร่วมถึงเพื่อเป็นการสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน ดังภาพที่ 4 

อีกทั้งในการสนทนาครั้งนี้ได้สร้างข้อตกลง
ร่วมกันคือการออกแบบโลโก้หลักของวิสาหกิจชุมชน 
บัวสลีเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็ง ความ 

การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ชุมชนบัวสล ี

การศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ี
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ภาพที่ 4 แสดงการจัดสร้างกลุ่มเครือข่ายไลน ์
 

       

 
 
ภาพที่ 5 แสดงโลโก้ทีไ่ด้ออกแบบแสดงถึงอัตลักษณ์ของ

ชุมชนบัวสลี 
 

 
 
ภาพที่ 6 โลโก้ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

บัวสลีของต าบลบัวสล ี
 
เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี
ของต าบลบัวสลีโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าเอา 
โลโก้ไปใช้ได้โดยการออกแบบโลโก้นั้นจะดึงลักษณะจาก
ค าขวัญต าบลบัวสลี คือ “ผ้าทอเรืองนาม เมืองงามน้ าใส 
หนองป่าไคร้ธรรมชาติ พิราศล้ าวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา แม่น้ าลาวคู่บัวสลี” มาตีความเล่าเรื่อง
ผ่ านโลโก้ เพื่ อแสดงถึง อัตลักษณ์ของชุมชนบัวสลี   
ดังภาพที่ 5 

โดยผลการเลือกโลโก้จากหัวหน้าและตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี ผลปรากฏว่าทางชุมชนเลือก 
โลโก้ ดังภาพที่ 6 

ทั้งนี้การสร้างกลุ่มไลน์ การสร้างโลโก้และให้
โอกาสให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้คัดเลือกเอง  
อีกทั้งได้เปิดเวทีสนทนานั้นเป็นการสร้างความร่วมมือ
เบื้องต้น ชุมชนบัวสลีมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและจะ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ซึ่งการสร้างความ 
รวมมือนั้นสอดคล้องกับ ณัฏฐนันธ  สุวรรณวงก์ (2556) 
ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้ เกิดขึ้นกับชุมชน มีสติในการ
รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสิ่ งแวดล้อมสามารถ
ก าหนดวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต อนาคตของตนเองและ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล

ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลีโดยมีผลการสรุปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่  2 คือ การวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความเหมาะสมโดยชุมชนบัวสลีเป็น
ชุมชนสังคมเกษตร ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน จ านวน
ประชากร 4,565 คน ต าบลบัวสลีโดยทั่วไป มีวิถีชีวิต
แบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบานต าบลบัวสลีแห่งนี้ 
มีการพึ่งพิงอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพท านา ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่ 
ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว มันส าปะหลัง หอมแดง กระเทียม 
ข้าวโพด เป็นต้น หมุนเวียนกันตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่ มีแหล่งน้ าหลายสายไหลผ่านพื้นที่ท า
การเกษตร โดยคณะวิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ด้านคือ 1). ด้านศักยภาพ 2) ด้านปัญหาและ
อุปสรรค ในภาพรวมของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ตามหลักการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) (ปาณเดชา  
ทองเลิศ, 2554) 
  1). ศักยภาพทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนของต าบลบัวสลีที่พบคือสินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภายในท้องถิ่ นรวมถึ งองค์ความรู้ หรือต้นทุนทาง
วัฒนธรรมในการแปรรูปจากภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรม
ดั้งเดิม อาทิเช่น การท าปลาส้ม การท าแหนม การท า
แคบหมู ฯลฯ ส าหรับสินค้าที่แปรรูปจากการเกษตรที่
ผลิตในหลายหมู่บ้านได้แก่ การแปรรูปกล้วยเนื่องจาก
พื้นที่ในต าบลแม่ลาวนิยมการปลูกกล้วยน้ าว้าเป็นจ านวน
มาก ทั้งในแง่ของการค้าและการบริโภค ท าให้ผลผลิต
กล้วยมีจ านวนค่อนข้างมากจึงได้น าผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปในลักษณะกล้วยฉาบ หมู่บ้านที่ผลิต
กล้วยฉาบได้แก่ หมู่ 11 หมู่ 2 หมู่ 5 เป็นต้น โดยในแต่ละ
หมู่บ้านจะจัดจ าหน่ายโดยตัวเองไม่ได้มีการร่วมกลุ่ม ไม่มี
การพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่างคน 
ต่างท างานของตน  
 2). ด้านปัญหาและอุปสรรคและจากการ
สนทนากลุ่มกล้วยฉาบยังพบปัญหาในกระบวนการบรรจุ
กล้วยฉาบลงถุงจะเกิดคราบน้ ามันติดถุงท าให้ไม่สวยงาม
รวมถึงหากทิ้งไว้หลายวันเกิดการเหม็นหืนได้ ดังนั้นทาง
หัวหน้ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีมีความ
ต้องการ ตู้อบไล่น้ ามัน ขนาดเล็กประมาณในการอบ 
แต่ละครั้ง คือ 5-10 กิโลกรัมและมีการกระจายให้
หลากหลายหมู่บ้าน โดยหากได้ตู้อบในครั้งนี้จะส่งเสริม
กระบวนการผลิตได้ในหลากหลายในกลุ่มแปรรูปอาหาร 
เช่น กลุ่มแคบหมู และกลุ่มหมี่กรอบต้องการไล่น้ ามัน
เช่นเดียวกับกล้วยฉาบ กลุ่มมะขามและกลุ่มสมุนไพร
สามารถน าตู้อบนี้เป็นเครื่องไล่ความชื้นที่ต้องอาศัยการ
ตากแห้งได้ โดยทางหัวหน้ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนบัวสลีได้เสนอข้อแนะน าว่าเนื่องจากเดิ มทาง
หัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้รับตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์จากกระทรวงพลังงานแต่มักจะเกิด
ปัญาหาคือถ้าฤดูฝนแสงอาทิตย์ไม่มีจึงท าให้กระบวนการ
ผลิตหยุดลง ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย อาจารย์นเรศ ใหญ่วงศ์ 
อาจารย์ประจ า โปรแกรมวิศวกรรมพลั งงานและ
เทคโนโลยีไฟฟ้าได้เสนอตู้อบอาศัยพลังงานทางเลือกที่
สามารถมีหลากหลายแหล่งการให้พลังงานทั้ง พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานจากเชื้อเพลิงเศษวัสดุทาง
การเกษตร อาธิเช่น เศษกิ่งไม้ต่าง ๆ เป็น รวมไปถึง
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบแผงโซล่าเซลล์ 

ซึ่งทั้งนี้ทางหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บัวสลี
เห็นพ้องในความคิดในครั้งนี้ด้วย 

4.3 แนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี 

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี
พอจะสรุปแนวทางและรูปแบบด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีส่วนรว่ม
และการท างานร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนกับชุมชน 
สอดคล้องกับ ณัฏฐนันธ  สุวรรณวงก์ (2556) ท่ีกล่าวไว้ 
การมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความชัดเจน
ของหลักการ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นชุมชน
บัวสลีจึงจ าเป็นต้องจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีและ
ตัวแทนชุมชนให้มีการพบปะกันเป็นประจ า โดยประกอบ
ไปด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี ตัวแทนชุมชน 
เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าเสนอความคิดเห็นใน
เชิงการพัฒนาร่วมกัน  

4.3.2 ด้านการด าเนินการ ควรส่งเสริมให้
วิสาหกิจชุมชน ชุมชน ได้มีส่ วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่าย
ในการด า เนินการท า ให้ เกิดการมีส่ วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น   

4.3.3 มีการติดตามและประเมินผลควรส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของวิสาหกจิ
ชุมชน โดยให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการบริหารงาน โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมต้องมีการรายงานผล การติดตาม
และประเมินผลให้ทราบเพื่อปรับปรุงและแก้ไข ในส่วนที่
บกพร่องอันน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด 

4.3.4 ส่งเสริมหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น ความรู้
การตลาด ความรู้ด้านบัญชี ความรู้ทางด้านกระบวนการ
ผลิตและการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีการศึกษาดูงานพื้นที่ที่
ประสบความส าเร็จเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกน ามาปรับใช้ใน
ชุมชนของตนเอง 

การน าไปใช้ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี โดยได้มีการ
สร้างกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าว
ต่าง ๆ มีการสร้างภาพโลโก้สินค้าชุมชนเพื่อชุมชนให้เกิด
ความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ร่วมกันประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขันโดยการเสนอแนวคิดในการจัดสร้างเครื่องไม้
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีใช้ผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนและเพื่อเป็นฐานราก
ให้กับนักวิจัยในการท างานสนับสนุนคร้ังต่อไป   
 
อภิปรายผล 
 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ สร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ศักยภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพและการวิเคราะห์
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
บัวสลี โดยการจัดเวทีการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
โดยมีหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี 
เข้าร่วมสนทนากลุ่มในคร้ังนี้ 22 กลุ่ม ในการสนทนากลุ่ม
ครั้งนี้ได้จัดแบ่งลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีตาม
ประเภทของสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้ คือ 1). กลุ่ม
ทางการเกษตร อันได้แก่ กลุ่มผักปลอดสาร กลุ่มเลี้ยง
ปลา กลุ่มเลี้ยงกุ้งและกลุ่มลี้ยงหมู  2). กลุ่มอาหาร  
อันได้แก่ กลุ่มมะขามจิ๊ดจ๊าด กลุ่มปลาส้ม กลุ่มแหนม 
กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มหมี่กรอบและกลุ่มแคบหมู 3). กลุ่ม
สมุนไพร อันได้แก่ กลุ่มสมุนไพร  4). กลุ่มผ้า อันได้แก่ 
กลุ่มผ้าเช็ดเท้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อสุนัขและกลุ่มเสื้อผ้ามัด
ย้อม 5). กลุ่มหัตถกรรม อันได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
และ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  โดยได้สร้างเครือข่ายผ่าน
ไลน์กลุ่มชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์บัวสลี  เพื่อเป็นการสร้าง
ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบัวสลีให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยัง

ร่ วมมือระดมความคิดกันสร้าง โลโก้  จากค าขวัญ 
ต าบลบัวสลี  คือ “ผ้าทอเรืองนาม เมืองงามน้ า ใส  
หนองป่าไคร้ธรรมชาติ พิราศล้ าวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา แม่น้ าลาวคู่บัวสลี” และให้โอกาสให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบวัสลีได้คัดเลือกเอง ในเวทีสนทนา
กลุ่มชุมชนบัวสลีมี ส่วนร่วมในการทุกกระบวนการจะ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนซึ่งการสร้างความ
ร่วมมือนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสอดคล้องกับ ณัฏฐนันธ  สุวรรณวงก์ (2556) ได้
กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับชุมชน สามารถ
ก าหนดวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต  อนาคตของตนเองและ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ผลสรุปตามวั ตถุประสงค์ ข้ อที่  2 คือการ
วิ เคราะห์ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่มี ความ
เหมาะสม โดยชุมชนบัวสลีเป็นชุมชนสังคมเกษตร มีวิถี
ชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่ าง
พอเพียงไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบ้านต าบลบัวสลี
แห่งนี้มีการพึ่งพออาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา โดย 
คณะวิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1). ด้านศักยภาพพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายใน
ท้องถิ่นรวมถึงองค์ความรู้หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมใน
การแปรรูปจากภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิม ส าหรับ
สินค้าที่แปรรูปจากการเกษตรที่ผลิตในหลายหมู่บ้าน
ได้แก่ การแปรรูปกล้วยเนื่องจากพื้นที่ในต าบลแม่ลาว
นิยมการปลูกกล้วยน้ าว้าทั้งในแง่ของการค้าและการ
บริโภค หมู่บ้านที่ผลิตกล้วยฉาบได้แก่ หมู่ 11 หมู่ 2  
หมู่ 5 เป็นต้น โดยในแต่ละหมู่บ้านจะจัดจ าหน่ายโดย
ตัวเองไม่ ได้มีการร่วมกลุ่ม  ไม่มีการ พบปะกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่างคนต่างท า งานของตน  
2). ด้านปัญหาและอุปสรรคพบปัญหาในกระบวนการ
บรรจุกล้วยฉาบลงถุงจะเกิดคราบน้ ามันติดถุงท าให้ไม่
สวยงามรวมถึงหากทิ้งไว้หลายวันเกิดการเหม็นหืนได้ 
ดังนั้นทางหัวหน้ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บัวสลีมีความต้องการ ตู้อบไล่น้ ามัน ขนาดเล็กประมาณ
ในการอบแต่ล่ะครั้ง คือ 5-10 กิโลกรัม ตู้อบควรเป็น
พลังงานทางเลือกท่ีสามารถมีหลากหลายแหล่งการให้
พลังงานทั้ง พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจาก



ภายในท้องถิ่ นรวมถึ งองค์ความรู้ หรือต้นทุนทาง
วัฒนธรรมในการแปรรูปจากภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรม
ดั้งเดิม อาทิเช่น การท าปลาส้ม การท าแหนม การท า
แคบหมู ฯลฯ ส าหรับสินค้าที่แปรรูปจากการเกษตรที่
ผลิตในหลายหมู่บ้านได้แก่ การแปรรูปกล้วยเนื่องจาก
พื้นที่ในต าบลแม่ลาวนิยมการปลูกกล้วยน้ าว้าเป็นจ านวน
มาก ทั้งในแง่ของการค้าและการบริโภค ท าให้ผลผลิต
กล้วยมีจ านวนค่อนข้างมากจึงได้น าผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปในลักษณะกล้วยฉาบ หมู่บ้านที่ผลิต
กล้วยฉาบได้แก่ หมู่ 11 หมู่ 2 หมู่ 5 เป็นต้น โดยในแต่ละ
หมูบ่้านจะจัดจ าหน่ายโดยตัวเองไม่ได้มีการร่วมกลุ่ม ไม่มี
การพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่างคน 
ต่างท างานของตน  
 2). ด้านปัญหาและอุปสรรคและจากการ
สนทนากลุ่มกล้วยฉาบยังพบปัญหาในกระบวนการบรรจุ
กล้วยฉาบลงถุงจะเกิดคราบน้ ามันติดถุงท าให้ไม่สวยงาม
รวมถึงหากทิ้งไว้หลายวันเกิดการเหม็นหืนได้ ดังนั้นทาง
หัวหน้ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีมีความ
ต้องการ ตู้อบไล่น้ ามัน ขนาดเล็กประมาณในการอบ 
แต่ละครั้ง คือ 5-10 กิโลกรัมและมีการกระจายให้
หลากหลายหมู่บ้าน โดยหากได้ตู้อบในครั้งนี้จะส่งเสริม
กระบวนการผลิตได้ในหลากหลายในกลุ่มแปรรูปอาหาร 
เช่น กลุ่มแคบหมู และกลุ่มหมี่กรอบต้องการไล่น้ ามัน
เช่นเดียวกับกล้วยฉาบ กลุ่มมะขามและกลุ่มสมุนไพร
สามารถน าตู้อบนี้เป็นเครื่องไล่ความชื้นที่ต้องอาศัยการ
ตากแห้งได้ โดยทางหัวหน้ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนบัวสลีได้เสนอข้อแนะน าว่าเนื่องจากเดิ มทาง
หัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีได้รับตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์จากกระทรวงพลังงานแต่มักจะเกิด
ปัญาหาคือถ้าฤดูฝนแสงอาทิตย์ไม่มีจึงท าให้กระบวนการ
ผลิตหยุดลง ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย อาจารย์นเรศ ใหญ่วงศ์ 
อาจารย์ประจ า โปรแกรมวิศวกรรมพลั งงานและ
เทคโนโลยีไฟฟ้าได้เสนอตู้อบอาศัยพลังงานทางเลือกที่
สามารถมีหลากหลายแหล่งการให้พลังงานท้ัง พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานจากเชื้อเพลิงเศษวัสดุทาง
การเกษตร อาธิเช่น เศษกิ่งไม้ต่าง ๆ เป็น รวมไปถึง
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบแผงโซล่าเซลล์ 

ซึ่งทั้งนี้ทางหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บัวสลี
เห็นพ้องในความคิดในครั้งนี้ด้วย 

4.3 แนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี 

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี
พอจะสรุปแนวทางและรูปแบบด้านการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการมีส่วนรว่ม
และการท างานร่วมกันของวิสาหกิจชุมชนกับชุมชน 
สอดคล้องกับ ณัฏฐนันธ  สุวรรณวงก์ (2556) ที่กล่าวไว้ 
การมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความชัดเจน
ของหลักการ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นชุมชน
บัวสลีจึงจ าเป็นต้องจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีและ
ตัวแทนชุมชนให้มีการพบปะกันเป็นประจ า โดยประกอบ
ไปด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี ตัวแทนชุมชน 
เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและน าเสนอความคิดเห็นใน
เชิงการพัฒนาร่วมกัน  

4.3.2 ด้านการด าเนินการ ควรส่งเสริมให้
วิสาหกิจชุมชน ชุมชน ได้มีส่ วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่าย
ในการด า เนินการท า ให้ เกิดการมีส่ วน ร่วมในการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึ้น   

4.3.3 มีการติดตามและประเมินผลควรส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของวิสาหกจิ
ชุมชน โดยให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการบริหารงาน โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลที่
ชัดเจนและเหมาะสมต้องมีการรายงานผล การติดตาม
และประเมินผลให้ทราบเพื่อปรับปรุงและแก้ไข ในส่วนที่
บกพร่องอันน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด 

4.3.4 ส่งเสริมหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า เช่น ความรู้
การตลาด ความรู้ด้านบัญชี ความรู้ทางด้านกระบวนการ
ผลิตและการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีการศึกษาดูงานพื้นที่ที่
ประสบความส าเร็จเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกน ามาปรับใช้ใน
ชุมชนของตนเอง 

การน าไปใช้ 
 การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคี โดยได้มีการ
สร้างกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข่าว
ต่าง ๆ มีการสร้างภาพโลโก้สินค้าชุมชนเพื่อชุมชนให้เกิด
ความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ร่วมกันประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขันโดยการเสนอแนวคิดในการจัดสร้างเครื่องไม้
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นจากความร่วมมือของชุมชนและเพื่อเป็นฐานราก
ให้กับนักวิจัยในการท างานสนับสนุนคร้ังต่อไป   
 
อภิปรายผล 
 ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ สร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
ศักยภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพและการวิเคราะห์
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน
บัวสลี โดยการจัดเวทีการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
โดยมีหัวหน้าและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลี 
เข้าร่วมสนทนากลุ่มในคร้ังนี้ 22 กลุ่ม ในการสนทนากลุ่ม
ครั้งนี้ได้จัดแบ่งลักษณะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีตาม
ประเภทของสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้ คือ 1). กลุ่ม
ทางการเกษตร อันได้แก่ กลุ่มผักปลอดสาร กลุ่มเลี้ยง
ปลา กลุ่มเลี้ยงกุ้งและกลุ่มลี้ยงหมู  2). กลุ่มอาหาร  
อันได้แก่ กลุ่มมะขามจิ๊ดจ๊าด กลุ่มปลาส้ม กลุ่มแหนม 
กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มหมี่กรอบและกลุ่มแคบหมู 3). กลุ่ม
สมุนไพร อันได้แก่ กลุ่มสมุนไพร  4). กลุ่มผ้า อันได้แก่ 
กลุ่มผ้าเช็ดเท้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อสุนัขและกลุ่มเสื้อผ้ามัด
ย้อม 5). กลุ่มหัตถกรรม อันได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
และ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  โดยได้สร้างเครือข่ายผ่าน
ไลน์กลุ่มชื่อว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์บัวสลี  เพื่อเป็นการสร้าง
ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบัวสลีให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยัง

ร่ วมมือระดมความคิดกันสร้าง โลโก้  จากค าขวัญ 
ต าบลบัวสลี  คือ “ผ้าทอเรืองนาม เมืองงามน้ า ใส  
หนองป่าไคร้ธรรมชาติ พิราศล้ าวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา แม่น้ าลาวคู่บัวสลี” และให้โอกาสให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบวัสลีได้คัดเลือกเอง ในเวทีสนทนา
กลุ่มชุมชนบัวสลีมี ส่วนร่วมในการทุกกระบวนการจะ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนซึ่งการสร้างความ
ร่วมมือนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสอดคล้องกับ ณัฏฐนันธ  สุวรรณวงก์ (2556) ได้
กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนาชนบท การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับชุมชน สามารถ
ก าหนดวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต  อนาคตของตนเองและ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ผลสรุปตามวั ตถุประสงค์ ข้ อที่  2 คือการ
วิ เคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่มี ความ
เหมาะสม โดยชุมชนบัวสลีเป็นชุมชนสังคมเกษตร มีวิถี
ชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่ าง
พอเพียงไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบ้านต าบลบัวสลี
แห่งนี้มีการพึ่งพออาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา โดย 
คณะวิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1). ด้านศักยภาพพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภายใน
ท้องถิ่นรวมถึงองค์ความรู้หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมใน
การแปรรูปจากภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิม ส าหรับ
สินค้าที่แปรรูปจากการเกษตรที่ผลิตในหลายหมู่บ้าน
ได้แก่ การแปรรูปกล้วยเนื่องจากพื้นที่ในต าบลแม่ลาว
นิยมการปลูกกล้วยน้ าว้าทั้งในแง่ของการค้าและการ
บริโภค หมู่บ้านที่ผลิตกล้วยฉาบได้แก่ หมู่ 11 หมู่ 2  
หมู่ 5 เป็นต้น โดยในแต่ละหมู่บ้านจะจัดจ าหน่ายโดย
ตัวเองไม่ ได้มีการร่วมกลุ่ม  ไม่มีการ พบปะกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่างคนต่างท า งานของตน  
2). ด้านปัญหาและอุปสรรคพบปัญหาในกระบวนการ
บรรจุกล้วยฉาบลงถุงจะเกิดคราบน้ ามันติดถุงท าให้ไม่
สวยงามรวมถึงหากทิ้งไว้หลายวันเกิดการเหม็นหืนได้ 
ดังนั้นทางหัวหน้ากลุ่มและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บัวสลีมีความต้องการ ตู้อบไล่น้ ามัน ขนาดเล็กประมาณ
ในการอบแต่ล่ะครั้ง คือ 5-10 กิโลกรัม ตู้อบควรเป็น
พลังงานทางเลือกที่สามารถมีหลากหลายแหล่งการให้
พลังงานท้ัง พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจาก
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เชื้อเพลิงเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น  โดยหากได้
ตู้ อบ ในครั้ งนี้ จ ะส่ ง เสริ มกระบวนการผลิ ต ไ ด้ ใน
หลากหลายในกลุ่มแปรรูปอาหาร เช่น กลุ่มแคบหมู และ
กลุ่มหมี่กรอบต้องการไล่น้ ามันเช่นเดียวกับกล้วยฉาบ 
กลุ่มมะขามและกลุ่มสมุนไพรสามารถน าตู้อบนี้เป็น 
เครื่องไล่ความชื้นที่ต้องอาศัยการตากแห้งได้  
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยได้
ส่งมอบข้อมูลให้กับทางผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
และทีมงานวิจัยเพื่อน าผลการวิ เคราะห์ที่ได้ไปเป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและทีมงานวิจัยในการจัดสร้างตู้อบไล่น้ ามัน
พลังงานทางเลือกส าหรับส่งเสริมกระบวนการผลิตให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
บัวสลีให้มีศักยภาพในการจัดจ าหน่ายในท้องตลาดต่อไป 
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แนวทางการเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ กับสังคมเพื่อเป้าหมาย
ส าคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมสู่ทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันท่ีว่านั้นต้ังอยู่บนหลักการพื้นฐาน 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   
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีช่วยกันค้นหาความต้องการ หรือปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ท่ีมีกระบวนการน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

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

 ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ  
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการ  
มีแหล่งวารสารท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้พัฒนาข้ึนต่อไป ท้ังงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความท่ีเกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ใน

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



เชื้อเพลิงเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น  โดยหากได้
ตู้ อบ ในครั้ งนี้ จ ะส่ ง เสริ มกระบวนการผลิ ต ไ ด้ ใน
หลากหลายในกลุ่มแปรรูปอาหาร เช่น กลุ่มแคบหมู และ
กลุ่มหมี่กรอบต้องการไล่น้ ามันเช่นเดียวกับกล้วยฉาบ 
กลุ่มมะขามและกลุ่มสมุนไพรสามารถน าตู้อบนี้เป็น 
เครื่องไล่ความชื้นที่ต้องอาศัยการตากแห้งได้  
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยได้
ส่งมอบข้อมูลให้กับทางผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
และทีมงานวิจัยเพื่อน าผลการวิ เคราะห์ท่ีได้ไปเป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและทีมงานวิจัยในการจัดสร้างตู้อบไล่น้ ามัน
พลังงานทางเลือกส าหรับส่งเสริมกระบวนการผลิตให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบัวสลีเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
บัวสลีให้มีศักยภาพในการจัดจ าหน่ายในท้องตลาดต่อไป 
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แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ กับสังคมเพื่อเป้าหมาย
ส าคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมสู่ทิศทางท่ีดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันท่ีว่านั้นต้ังอยู่บนหลักการพื้นฐาน 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   
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีช่วยกันค้นหาความต้องการ หรือปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ท่ีมีกระบวนการน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการท่ีเหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

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

 ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ  
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการ  
มีแหล่งวารสารท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้พัฒนาขึ้นต่อไป ท้ังงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ท้ังงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความท่ีเกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความท่ีเกิดจากการบริการวิชาการท่ี
สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 
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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 กระชับสามารถส่ือจุดประสงค์การวิจัย
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 
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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
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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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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) 
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การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
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