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PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อันประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ถ้อยแถลง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยาเป็นประจาทุกปี สาหรับปีนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 18-19
ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการ
ประชุมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง
ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย” การนาเสนอผลงานภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา “นวัตกรรมการวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งถือเป็น
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัย ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา
และผู้สนใจทุกท่านที่ร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
ทางานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม นาความสุข ความเจริญของท้องถิ่น สู่การพัฒนาประเทศ ผ่านบทบาทการวิจัยต่อไป

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
------------------------------------------------คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ
เจ้าภาพหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการอานวยการ
อาจารย์ ดร.สุพจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
รองศาสตราจารย์ศศินันท์
อาจารย์ศริ ิพร
อาจารย์ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัญญา

ทรายแก้ว
กาญทนานนท์
ความคุ้นเคย
ธนานันต์
เศรษฐวัฒน์บดี
จิระชัยประสิทธิ
เทโพธิ์
พักตร์วิไล
กรัณยาธิกลุ
ถกลภักดี
ชิณพงษ์
เมืองมีศรี
คาวชิระพิทักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ธนิกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร
อาจารย์ไชย
นางสาวฉวีวรรณ
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์

สงวนชื่อ
ศิริโวหาร
จันทมฤก
ตันศรีประภาศิริ
มีหนองหว้า
ศิละวรรณโณ
กัลยาณมิตร
มฤครัฐอินแปลง
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คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
นางสาวชนาพร
วัยทรง
นางสาวหทัยชนก
ทองนพคุณ
นายนพสิทธิ์
เหมือนสังข์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
นายสายัญ
เทียบแสน
นายพุทธินันต์
โสมรุษ
นางสาวศศิธร
ชื่นขาว
นางสาวมณี
บุญผาย

ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
อาจารย์กนกนาฏ
นางสาวปรียา
นางสาวกัญชญาวีร์

ไวยคุรฑ
พรหมนคร
ยอดจันทร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

อาจารย์วิศวรรธน์
นางสาววิษณีย์
นางสาวสุวิมล
นายทวีศักดิ์
นางสาวปรียา

พัชรวิชญ์
ขุนสิงห์
พิชัยกมล
ปานเจริญ
ยอดจันทร์

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา
คาวชิระพิทักษ์
อาจารย์จินต์จุฑา
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์
สวนชูผล
อาจารย์อมตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ
สุขเกิด
อาจารย์อรวรรณ
อาจารย์พชรกมล
กลั่นบุศย์
อาจารย์ขวัญแข
อาจารย์ชลลดา
พละราช
อาจารย์ปัทมาภรณ์
อาจารย์ชาลีลักษณ์
ทองประเสริฐ
อาจารย์ลัดดาวัลย์
อาจารย์ ดร.สินีนาถ
สุขทนารักษ์
อาจารย์ศกุลตาล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์
อัจฉริยะโพธา
อาจารย์มณฑา
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์
ใหม่คามิ
อาจารย์วิกานดา
อาจารย์นพพล
จันทร์กระจ่างแจ้ง อาจารย์สุจาริณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดางค์ ศุกระมูล
อาจารย์สายนภา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล
ปทุมมาเกษร
อาจารย์นิรินธนา
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
อาจารย์ภัทรพร
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
ไวยคุรฑ
นางสาวธิดา
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ นางสาวสุมาลี
นางสาวปรียา
ยอดจันทร์
นางสาวปัทมา
คณะกรรมการฝ่ายการจัดการนาเสนอผลงาน
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
อาจารย์ จุฑามาศ
เถียรเวช
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย
วิถาทานัง

อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์
อาจารย์ชยันต์
อาจารย์ปิยังกูร

ขาทอง
อุตมะ
ศรีเอี่ยม
ชานาญพุดซา
สงัดวงค์
เจริญนนท์
กงพลี
มานะกล้า
วิริยางกูร
เกียรติมาโนชญ์
สังข์วรรณะ
วงศ์วิศาล
บุษปฤกษ์
พุฒพันธ์
โยธากุล
ธรรมนิธา
พรหมสวัสดิ์
คามิ่ง
พลอาสา
ตันวิเชียร
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อาจารย์ถนัง
อาจารย์วิศวรรธน์
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ
อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ

ชาญกิจชัญโญ
พัชรวิชญ์
ศรีลารัตน์
ยะมะหาร
ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
นายชูศักดิ์
นายนพสิทธิ์
นางสาวกัญชญาวีร์
นางสาวปรียา

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเอกสารประกอบการประชุม
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
ไวยคุรฑ
อาจารย์กัตตกมล
อาจารย์นลินอร
นุ้ยปลอด
นางสาวกัญชญาวีร์
อาจารย์ ดร.เบญญาภา
ไกรทอง
นายชูศักดิ์
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม พิธีการ งานเลี้ยงรับรองและต้อนรับ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มนัญญา
คาวชิระพิทักษ์
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์ กานต์มณี
ไวยคุรฑ
อาจารย์สุจาริณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
อาจารย์มณฑา
อาจารย์ ดร.สุภณิดา
พัฒธร
อาจารย์ ดร.ปิยะ
อาจารย์วิกานดา
เกียรติมาโนชญ์
นางสาวหทัยชนก
อาจารย์สายนภา
วงศ์วิศาล
นายชูศักดิ์
อาจารย์นิรินธนา
บุษปฤกษ์
นายนพสิทธิ์
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ร้านค้าชุมชน อาคารสถานที่ และ โสตทัศนูปกรณ์
ดร.ฉวีวรรณ
ศิรวรรณโณ
นางกนิษฐา
อาจารย์กนกนาฏ
พรหมนคร
อาจารย์จุฑามาศ
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
อาจารย์วุฒิชัย
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
ไวยคุรฑ
อาจารย์เดือนฉาย
อาจารย์ถนัง
ชาญกิจชัญโญ
อาจารย์กฤตยชญ์
อาจารย์วิศวรรธน์
พัชรวิชญ์
อาจารย์ชยันต์
อาจารย์วีระศักดิ์
ศรีลารัตน์
อาจารย์ปิยังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ
ยะมะหาร
นางนิธิวดี
นายพงศ์เนตร
โลกสุวรรณ
นายธรรมรัฐ
นายปรีชา
พรหมโชติ
นายสมพร
นางสาวสุดาพร
หงอกสิมมา
นายสาโรจน์
นายปราโมทย์
บุญมี
นายสมหมาย
นายมานพ
สุขสุเดช
นายสุธน
นายชูศักดิ์
ขันธชาติ
นายนพสิทธิ์
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

ไวยคุรฑ
ขันธชาติ
เหมือนสังข์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
ยอดจันทร์
พิศแลงาม
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
ขันธชาติ
ใหม่คามิ
สังข์วรรณะ
ศรีเอี่ยม
วิริยางกูร
กล้าประเสริฐ
ทองนพคุณ
ขันธชาติ
เหมือนสังข์

ศรีคุ้มวงษ์
เถียรเวช
วิถาทานัง
ภู่ประเสริฐ
คามิ่ง
พลอาสา
ตันวิเชียร
เจริญสุข
สุกรีขันธ์
ฝึกกาย
โพธิ์ศรี
แสงศิริโรจน์
บุญพยา
เหมือนสังข์
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อาจารย์ภัทราพร
ทิพย์มงคล
อาจารย์เกียรติสุดา
กลิ่นจันทร์
นางสาวจีรนันท์
จาเนียร
นางสาวหนึ่งฤทัย
ชะนะบุญ
นายธีวัฒน์
ภู่พานิช
นายภาณุพงษ์
ภาคอินทรีย์
นายชัยสิทธิ์
มาหัวเขา
นางสาวชลธิยา
วัสนชิน
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
ดร.ฉวีววรณ
นางนิธิวดี
นายชูศักดิ์

ศิละวรรณโณ
เจริญสุข
ขันธชาติ

นายธีระศักดิ์
นายแมน
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวลัดดา
นางรจนา
นางสุพัตรา
นางณัฐภรณ์
นางสาวชนาพร

อยู่มาก
วุฒสันเทียะ
แสงพราว
จันทมาลา
บุตรแก้ว
ชลประทิน
ดีประเสริฐ
วัยทรง

นายนพสิทธิ์
นายก้องไพร

เหมือนสังข์
กล้าสมบูรณ์

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
อาจารย์กนกนาฏ
นางนิธิวดี
นางณัฐมน
นางสาววิรินทร์
นางสาวกัญชญาวีร์

พรหมนคร
เจริญสุข
คาเงิน
ยอดหาญ
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

นางสาววิไลลักษณ์
นางสาวชนาพร
นางมลิวัลย์
นายอัฐพล
นางสุวรรณ

บุญยัง
วัยทรง
พลเยี่ยม
ประดับเพชร
ศรีชาติ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
ผู้ช่วยศาตราจารย์ อิงอร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พรรณวิภา
นางมณฑา
นางสาวปรียา

วงษ์ศรีรักษา
แพงศรี
สืบจากศรี
ยอดจันทร์

นายคมสัน
นายสมรส
นายแทนคุณ

จิตอามาต
คาแก้ว
วงค์สอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจริ านุกูล

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ สงวนชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวิสัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ะศักดิ์ สังเมฆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทารักษ์
อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ
อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุน้ เคย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อาจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
อาจารย์ ดร.วรีรตั น์ สัมพัทธ์พงศ์
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม

คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิตพิ งศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรฬุ ห
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ เสมามอญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
อาจารย ดร.พิทยา ใจคา
อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
อาจารย์ ดร.บริบรู ณ์ ชอบทาดี
อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บารุงเกียรติ
อาจารย์ ดร.สยามล เทพทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย ปาอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช
อาจารย์ ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
อาจารย์วรพจน์ ทาเนียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชฏาภรณ์ ตันตะราวงศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ พรทิพา นิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อรรคศรีวร
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจริ านุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คาวชิระพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลักษณ์ คงอ้วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช พจนพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องนุช ศิริวงศ์
อาจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
อาจารย์ ดร.วิโรชน์ หมื่นเทพ
อาจารย์ ดร.ชัยอนันต์ นามงาม
อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย
อาจารย์ ดร.สมพร วาสะศิริ
อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์
อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อาจารย์ ดร.วิโรชน์ หมื่นเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิ ป์
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถลกภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา
อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่ห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคโปสเตอร์ ภายในงาน (Commentators)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจราวรรณ สุขเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ข้อความและบทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการนี้
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยเฉพาะ
กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาและข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
13.00 - 17.00 น.

13.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 ปาถกฐาพิเศษ
เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย”
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วิทยากรกิตติมศักดิ์
 พิธีมอบโล่สาหรับนักวิจยั ดีเด่น
 พิธีมอบมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป
นาเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการศึกษา
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
และนวัตกรรม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาสาธารณสุข
นาเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
โดย นักวิจัยยืนประจาบอร์ดนาเสนองานตลอดช่วงเวลาที่กาหนด
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วันที่ 19 ตุลาคม 2561
08.00 – 8.30 น.
09.00 – 11.00 น.

13.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียน
นาเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (ต่อ) ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการศึกษา
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
นวัตกรรม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาสาธารณสุข
 พิธีมอบเกียรติบตั รสาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แต่ละสาขา
 มอบเกียรติบัตรสาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัย
(ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
 พิธีปิด

 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
 นิทรรศการ “นวัตกรรมการวิจัยเพื่อสังคม” หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. อาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

* กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สารบัญ
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

ปัญหาการพังทลายของตลิ่งล้านา้ สวดและแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน
อรุณเดช บุญสูง

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตังใจที่จะใช้บริการซ้าของผู้ใช้บริการร้าน
ถ่ายเอกสาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธัชชัย คุ้มเงิน ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

ความเสีย่ งของงานที่ใช้มือในการท้างานในงานก่อสร้าง
อชิรญาณ์ พัดพาน ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ปวีณา มีประดิษฐ์

กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ ฤทัย ส้าเนียงเสนาะ นฤมล สเนลโกรฟ

การชีบ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis และการประเมินความเสีย่ ง
ในกระบวนการขนถ่ายตู้สินค้า ในท่าเรือระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กนกพร บุญมาจรินทร์ ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

แนวทางการพัฒนากฎหมายควบคุมผู้ประกอบธุรกิจขายห้องชุดของประเทศ
ไทย
จราวุฒิ อ้านักมณี

การศึกษาคุณภาพชีวิตกับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ธีระศักดิ์ เครือแสง เจษฎา ภคะธนสมบัติ อริย์ธัช ศรีมุข

การพัฒนากลไกกฎหมายการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งนางาม อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
กานดิศ ศิรสิ านต์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต AEON ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม
กิตติอ้าพล สุดประเสริฐ

การศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเด็นการจัดตังสหภาพข้าราชการของ
ประเทศไทย
ธนาวัฒน์ แสงอาทิตย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

การสังเคราะห์ความรูส้ วัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ไทยจากกฎหมาย
พงษ์เทพ สันติกุล

ผลของการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและ
ผู้น้าชุมชน ในเขตเทศบาลต้าบลโคกสูง จ.สระแก้ว
อังคนา กรัณยาธิกุล สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม กนกวรรณ ปานสุขสาร
สายนภา วงศ์วิศาล

1
13
24
33
42
59
71
81
90
99
120
135

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ออฟฟิศเมท จ้ากัด(มหาชน)
กิ่งกมล ยะใหม่วงศ์

การศึกษาเพลงพืนบ้านของชาวกะเหรี่ยงโปว์
อุบลนภา อินพลอย ราตรี แจ่มนิยม

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจปลาส้มฟักประกอบจิตร์ ต้าบลบ้านกล้วย
อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เขมิกา สงวนพวก

ผลของค่าจ้างขันต่้าต่อผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาทิตย์ แก้วแหวน บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

การประเมินแหล่งน้าเพื่อการบริโภคและการประปาชุมชนส้าหรับเทศบาล
ต้าบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ณัฐสิมา โทขันธ์ โสภิดา ทองศรี วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

การจัดการทีมฟุตบอลบางนายูไนเต็ด เพื่อความส้าเร็จ ในการแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีกสมัครเล่น 2561
ฐาปนา สังวรชาติ

ภาษากับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ทดี่ ี : แฟนเพจเฟซบุ๊กเลียงลูกนอกบ้าน
ณัฐนันท์ ค้าภา

การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นภาระงานซึ่งส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ในเนือหาที่มีบริบทท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ธันยาภัทร์ รัตนศิรินิธิเมธ รินทร์ ชีพอารนัย

การพัฒนากิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตทหารของจังหวัดลพบุรี
เสาวพร สุขเกิด ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์

การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพัฒนาท่าเรือ กรณีศึกษา
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ณัฎฐา ภักดีประเสริฐ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

ข้อถกเถียงเรื่องความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับคุณค่า
พิพัฒน์ สุยะ

ค้าใช้เรียกผูส้ ูงอายุที่สะท้อนความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
รสริน ดิษฐบรรจง เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ

146
158
170
183
192
198
204
219

233
243
252
263

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวันของนักศึกษา
ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
ณิชชา อ่อนอุดม

ศิลปะเพื่อสันติภาพและสัจธรรมในปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ
พิชัย สุขวุ่น

การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเผยแพร่และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมด้วยสติก
เกอร์ไลน์ ชุด วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
ณัตตยา เอี่ยมคง วิชุดา ศรีสุวรรณ วรางคณา พันธกาล สุรินทร์ ทับทิมไทย
ปัญญาทิพย ธัมมวงษ์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน
สายพิน สหัสนา

ค่านิยมในการท้างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานเจนเนอเรชั่น ซี อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชินส่วน สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
นิวัฒน์ โวหารลึก

ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการ Mobile Banking
ของ ธนาคารออมสิน สาขางาว จังหวัดล้าปาง
ดวงกมล สีหะวงษ์

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินในสังกัด
ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
กัญจนพร แก้ววิจิตร ปราณี เอี่ยมละออภักดี

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อและความพึงพอใจของ
ลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาเหนือคลอง เขตกระบี่
ศรัณยา สูทอก รวิดา วิรยิ กิจจา

โมเดลสมการโครงสร้างของประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราของประเทศไทย
จิรวิวัฒน์ นิคม

การประมาณค่าความผันผวนและพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม
ธนาคาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เติมธรรม สิทธิเลิศ

280

292
310

317
328

346
358

369
381
398

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

คุณภาพการบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล ชมภู สายเสมา สุพัตรา ปราณี วิมลศรี แสนสุข
สุรทิน กรีดา้ รงศักดิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ
โรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อนุรักษ์ ทองขาว กัลยา สร้อยสิงห์

ศักยภาพการช้าระหนีของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ชราวุฒิ อ่อนศรี

การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัด
สระแก้ว : กรณีศึกษา ต้าบลหนองแวง
อรัญญา มุดและ ชยพล ใจสูงเนิน นิตย์ เนี่ยงน้อย ยุภาพร นอกเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของนักบัญชีแผนกบัญชีสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร รษิกามณ หลักหาญ

การพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดด้วยแนวคิด Kaizen
กรณีศึกษา : บริษัท F Logistics จ้ากัด
ยรรยงค์ ถ้าสวย นพปฎล สุวรรณทรัพย์

แนวโน้มการวางแผนพัฒนาบุคลากรในเครือ504ข่ายธุรกิจชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ในอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสงจิตต์ ไต่แสง

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและส่งเสริมในการจัดท้าบัญชีครัวเรือน
ของชุมชนต้าบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงฤดี จ้ารัสธนสาร พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ สิริวรรณ ชวลิตเมธา
อัจนา ปราชญากุล กฤชชัย สุขเสวี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความเป็นครูทไี่ ด้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ณัฐณิชาช์ เสารักษา

นวัตกรรมบริการทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นัฐชัย ต้นเนียม

428
438
451
459
466
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515
523

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

การมีส่วนร่วมของนักเรียน และชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน
ร่มเกล้า ต้าบลหนองตะเคียนบอน อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สุภารัตน์ ค้าเพราะ

534

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี
(ภาคบรรยาย)

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชของชาวนาต้าบลสวนแตง
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาริกา เพชรสังขรัตน์ อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ

545

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 การส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสมของการตรวจหาเชือ HPV จากปัสสาวะของ
ผู้หญิงอายุ 30-60 ปี เขตกรุงเทพมหานคร
ปิยะฉัตร วงศ์จติ ตาโภค ปาลิดา ศรีศรก้าพล
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่เหมาะสมกับสบู่นา้ นมเซรั่มบัวหิมะคี
เฟอร์
ธณัฎฐา จริยพาณิชย์ ปาลิดา ศรีศรก้าพล
 ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลก
พระสมมารถ ขุนตาล โชติ บดีรัฐ
 คุณภาพน้าแหล่งน้าประปาหมู่บา้ นและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้าของ
ต้าบลคลองน้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จานนท์ ศรีเกตุ เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
รัตถชล อ่างมณี
 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารของประชาชนต้าบล
วังสมบูรณ์ อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
นัชชา ยันติ สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย ทัศพร ชูศักดิ์
 พฤติกรรมสุขภาพของผูส้ ูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนวัดป่างิว ต้าบลบ้านงิว
อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ศศินี ดิษฐวิบูลย์ ศิราพร บุญสีโรจน์ อัจฉราวรรณ สุขเกิด
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
พนิตา ศิริเกษร

557
566
575
589

599
609
620

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กริช เรืองไชย อภิญญา อุตระชัย
 คุณภาพน้าแหล่งน้าประปาหมู่บา้ นและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้าของ
ต้าบลทับพริก อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ จานนท์ ศรีเกตุ ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
รัตถชล อ่างมณี
 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระจูดส้าหรับผลิตภัณฑ์กันยุง
จากเสม็ดขาว ในต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตมิสา ทิพยะ
 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการละเมิดพระธรรมวินยั ของพระภิกษุสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา ในเขตพืนที่อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พระรุ่งแสง อ่้าดัด
 การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส้านักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก
ธารทิพย์ เกตุพิชัย
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายปกครองส้าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยใช้เทคนิค การทดสอบย่อย
เบญจพร บุญสยมภู วันวิสา แย้มกระจ่าง
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้าบล
เพนียด จังหวัดลพบุรี
เสาวพร สุขเกิด
 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ STEAM Education เพื่อประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ด้านศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3
เสกสรรค์ ชาทองยศ เลิศศิรริ ์ บวรกิตติ
 สมการความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์(ความถี่ในการดืม่ ) กับ
ปัจจัยพืนฐาน
ศรัญญา ทองสุข โสภณา ส้าราญ
 ปัจจัยการจูงใจให้ไม่ย้ายกลับภูมิลา้ เนาของแรงงานต่างด้าวที่ท้างานก่อสร้าง
ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ ทิพย์วรรณ กาวิละ
 ปัจจัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อประกอบ
ธุรกิจ
มณิกา ทองคง ธนะศักดิ์ สอนไทย
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645
658
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 ศึกษาเปรียบเทียบกรวยจราจรเพือ่ ความปลอดภัยกับกรวยจราจรทัว่ ไป
สมศักดิ์ ป่าวรรณ อภัย สุดจิตร เอกชัย แทนโป
 ปัจจัยการพิจารณารับงานท้าบัญชีของส้านักงานท้าบัญชีในจังหวัดสิงห์บุรี
อุศนา ชูชัยมงคล ศรีฟ้า จ่างสกุล สมฤทัย ทรัพย์สม
 ปัจจัยที่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดชัยนาท
สินีนาฏ กิตติกูล จริยา เครือสินธุ์ อัจฉรา ธูปบูชากร
 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนของข้าราชการต้ารวจ
ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต้ารวจภูธรภาค 6
กานต์นิธิ ค้ามอญ
 ศึกษาคุณลักษะแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคประเทศ
ไทย 4.0
วิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน
 การศึกษาเนือหาจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องสันรางวัลซีไรต์ ชุด ก่อกองทราย
ของไพฑูรย์ ธัญญา
เรณู สิงห์ดี กาญจนา ศรีเดช พีระนุช ปิติญาณ วิมลมณี เย็นจิตต์ อรรจญา โค
สาดี
 ปัญหาและประสบการณ์ในการเรียนว่ายน้าของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อริญชย์ นิลสกุล
 การศึกษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเพื่อวัดประสิทธิภาพการตอบสนอง
ค้าสั่งซือโดยทันทีและทันเวลา
นารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์
 ผลการใช้รูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของวัด
จังหวัดปทุมธานี
พระครูสังฆรักษ์บญ
ุ ธรรม ปุญฺญธมฺโม สุนทรี จีนธรรม ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุ ที่เอือประโยชน์
ต่อครอบครัวและชุมชน
สุเทพ บุญซ้อน วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และชุมชนวัดธรรมนาวา
อารีย์ สงวนชื่อ สุนทรี จีนธรรม สิตา ทิสาดลดิลก กฤติเดช มิ่งไม้
พิชสุดา เดชบุญ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 การบ้าบัดน้าเสียชุมชนในแหล่งน้านิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยระบบพืชแบบแพลอยน้า
จิราภรณ์ หินซุย มณทิพย์ จันทร์แก้ว
 การประเมินความพร้อมในการท้างานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
นริศรา พลายมาศ
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซืออัญมณีและเครื่องประดับผ่านสังคม
ออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุค๊ ) ในประเทศไทย
อุบล ปานนิล ศักดิ์ชาย นาคนก
 การศึกษาคุณภาพชีวิตครอบครัวในครอบครัวหย่าร้าง
ฐิติรัตน์ คล่องดี อัจฉรา อินโต วชิรา อยู่ศุข
 การศึกษาทักษะการด้ารงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี
อัจฉรา อินโต ฐิตริ ัตน์ คล่องดี วชิรา อยู่ศุข
 ผลตอบแทนและคุณลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กร
กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี
พงษ์พันธ์ สีไส ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
 การศึกษารูปแบบการออมเงิน เพือ่ เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชน ใน
เขตพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
เกษมะณี การินทร์ รวีพรรณ อุตรินทร์ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กรณีศึกษาผูส้ ูงอายุในต้าบลไผ่
จ้าศีล อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กาหลง พูลใจ ปิยะ กล้าประเสริฐ
 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก้าแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชาคริต สิมลิม น้าชัย เลวัลย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดส้านักงาน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วณิชยา ใจเร็ว เสาวนีย์ เลวัลย์
 พฤติกรรมการตัดสินใจซือสินค้าของลูกค้าศูนย์การค้าพรีเมีย่ มเอาท์เล็ทชะอ้า
วาสนา วิเวช
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซืออาหารส้าเร็จรูปของผูส้ ูงอายุ ในร้านสะดวกซือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงแก้ว ศรีบัวงาม สรชาติ รังคะภูติ กฤษณา วงศ์ไชยพรม
 ผลของการใช้กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ต้าบลทัพไทย อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ประพรรธน์ พละชีวะ ณัฐวัตร สุดจินดา ศัสยมน สังเว
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด้าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพืนที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขในอ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ส้าเริง ปานปิ่น
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ต้าบลหนองบอน อ้าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
รัฐชาติ ทัศนัย
 การตัดสินใจเช่าพืนที่จ้าหน่ายสินค้าซ้าของผู้ประกอบการรายย่อยต่อตลาดนัด
สวนจตุจักร
โดย สายทอง ค้าใสย์
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรมั ย์
สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์ สุพจน์ ทรายแก้ว สาธิต วงศ์อนันต์นนท์
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ้านวังใหม่ ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย ทัศพร ชูศักดิ์ นัชชา ยันติ
 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยน้าตาลต้าบล คลองทับจันทร์
อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล ชนัญชิตา อรุณแข กัญชนก เพียดจันทร์
 การน้านโยบายการจัดท้าผังเมืองรวมไปปฏิบตั ิกรณีศึกษาจังหวัดพิจติ ร
สถาพร แดงมีทรัพย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขต
กรุงเทพมหานคร
เมธณี ยศสิรริ ุ่งเรือง เมธสิทธิ์ พูลดี วัชธนพงศ์ ยอดราช
 การศึกษาความตระหนักรู้ถึงการรักษาสุขภาพและอิทธิพลทางสังคม ที่ส่งผลต่อ
การยอมรับตลาดนัดสีเขียว ของผูบ้ ริโภคในตลาดนัดอ้าเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ปัทมา ศิริรตั น์
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว
: กรณีศึกษาต้าบลทัพเสด็จ
กันต์ฤทัย คลังพหล วัสส์พร จิโรจน์พันธุ์ พนิดา ชาตยาภา นันทิยา รักตประจิต
 การรับรูเ้ กี่ยวกับสิทธิขันพืนฐานและความเสมอภาคทางการศึกษาส้าหรับผู้
พิการ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะในเขตอ้าเภอเมืองจันทบุรี
ชินะกานต์ แสงอ้านาจ นิสติ า เศรษฐาไชย
 รูปแบบการบริหารจัดการหนีสินในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพืนที่หนองขวาง ต้าบลพรส้าราญ อ้าเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรมั ย์
ฐิติพร วรฤทธิ์ กนเกล้า แกล้วกล้า สายฝน อุไร ทิพย์สดุ า ทาสีด้า
 แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับต่อการพัฒนาในยุค ไทยแลนด์ 4.0
ณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง อนันต์ ธรรมชาลัย
 การส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการท้านาอย่างยั่งยืนใน
ต้าบลเทพราช อ้าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัชรี ปั้นนิยม นพมาศ หงษาชาติ ลักคณา น้อยสว่าง
 ภาวะผู้น้าของผู้นา้ ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อทัศนะการพัฒนาท้องถิ่น สังกัดส้านักงาน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล
 กลยุทธ์การตลาดส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหม 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรมั ย์ เพื่อยกระดับสู่ความสามารถในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์
ฐิติพร วรฤทธิ์ เกษมะณี การินทร์ รวีพรรณ อุตรินทร์ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
อาทิตยา ลาวงศ์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี
(ภาคโปสเตอร์)
 กลวิธีการประพันธ์นวนิยายแปล เรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน พระราช
นิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง ธีรวัฒน์ พรรณนิยม สุทิวัส อ่อนน้อม วันทนา บุตรอุดม
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
 การด้ารงอยู่ของการแสดงลิเกป่า จังหวัดตรัง
ชนิสรา เสาไธสง สิริรตั น์ พรมทอง อาจารย์เสริม พงศ์ทอง
 การรับรูป้ ระเพณีร้าตรุษสงกรานต์ (เรือมตรด) (กรณีศึกษา : อ้าเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรมั ย์)
ศิริลักษณ์ ยืนยาว พรปวีณ์ เพ็ชรโกมล เสริม พงศ์ทอง
 ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กัลยา ขุมทอง ปวเรศ รักษาควร ธเนษฐ ขันทอง วรุณี เชาวน์สุขุม
 ปลาบู่ทอง : การสร้างสื่อนิทานพืนบ้านกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การสอนนักเรียนชันประถมศึกษา
สโรชา อินบริบรู ณ์ อารีรัตน์ อินทนาคา ดุสติ ธร งามยิ่ง
 ศึกษาการด้ารงอยู่ของเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา
ณัฐภัค ภักดีณรงค์ จินตนา มุยน้อย เสริม พงศ์ทอง
 ค่านิยมการเลือกซื1164อรถยนต์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา1176ชูปถัมภ์
โชติกา สุระมณี ชรินรัตน์ จิตรจักร อัจฉราวรรณ สุขเกิด
 การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษาบริษัท ยิง่ ยงมินิ
มาร์ท จ้ากัด
พสธร จงสุวัฒน์ ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
 วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวไทยเชือสายจีนในย่านเยาวราช
ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล ยุภาพร นอกเมือง Guo Yuhui Cai Shuying
 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานชองบุคลากร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบวิ ชั่น ซิส
เทม จากัด (สาขารังสิตนครนายก)
ศุภชัย วงษ์ระวีวัฒน์ ปิยะ กล้าประเสริฐ เทวพงษ์ พวงเพชร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยั และนวัตกรรมเพื่อสังคม”

บทความวิจัยภาคบรรยาย
(Oral Presentation)
กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การศึกษาต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว
ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
เกษมะณี การินทร์1* รวีพรรณ อุตรินทร์2 กนกเกล้า แกล้วกล้า3
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริงในด้านการผลิต การตลาด และ
ทางการเงินในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) เพื่อหาแนว
ทางการควบคุมต้ นทุนในกระบวนการผลิต การตลาด และทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผ้ า ไหมระดับ 5 ดาว จ านวน 5 กลุ่ ม โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 10 คน ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละ 2 คน โดยเป็นประธานกลุ่ม
1 คน และสมาชิ ก ในกลุ่ม 1 คน เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัยครั้งนี้ คื อ การสั มภาษณ์ ทาการวิ เคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ และนาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริง
ในด้านการผลิตมีต้นทุนที่สูง เฉลี่ยประมาณ 856.80 บาทต่อเมตร ส่วนด้านการตลาด จะเป็นในลักษณะของการ
ทาบรรจุภัณฑ์ และการทาเอกสารเรื่องราวที่มาของผ้าไหม โดยต้นทุนต่อชิ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 15.20 บาท และ
ต้นทุนทางการเงิน โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมสาหรับการทาธุรกิจทอผ้าไหมของกลุ่มสมาชิก มี
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป 2) แนวทางการควบคุมต้นทุนในกระบวนการผลิต ควร
หาแหล่งผู้ผลิตเส้นไหมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าให้ มีค วาม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การสั่งซื้อวัตถุดิบควรสั่งซื้อ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) และรวมกลุ่ม
กันซื้อ ด้านการตลาด ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ควรหาแหล่งผลิต
บรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่ อเปรียบเทียบราคา อีกทั้งการขยายฐานลูกค้า โดย
วิธีการขายสินค้าแบบออนไลน์ (E-commerce) และด้านการเงิน ควรก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่
สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็งต่อไป
คาสาคัญ: ต้นทุนทางการเงินที่แท้จริง วิสาหกิจชุมชนผ้าไหม 5 ดาว แข่งขันเชิงพาณิชย์
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ACTUAL FINANCIAL COSTS STUDY OF 5 - TAR SILK BY COMMUNITY ENTERPRISES
IN BURIRAM TO ENHANCE COMMERCIAL COMPETITIVE ABILITY
Ketmanee Karin1* Raweephan Audtharin2 kanokklao Klawkla3
Abstract
The objectives of this research were to 1 ) assess the real cost situation of the
manufacturing, the marketing, and the finance in product of five stars silk community enterprises
in Buriram province, 2 ) to search the cost control process in the manufacturing, the marketing
and the financial processes. The sample group selected in this research was five stars silk
community enterprises in Buriram province with five groups. The selection of sample group was
purposive sampling procedure with 1 0 persons classified from community enterprises. Each
group per 2 persons composed of one of group president and one of group member. The
research tools of this work include an interview and qualitative analysis and presented by
analytical description technique. Finding: 1 ) The real financial cost situation of the
manufacturing, the marketing, and the finance was exposed that the manufacturing cost was
high with average value of 8 5 6 . 8 0 baht per meters, while the marketing was the respect of
packaging and the document about story of silk with average cost to piece of 1 5 . 2 0 baht. In
case of the financial cost, there was loaning money from loan fund for silk weaving business of
group member having lower the interest rate than the general market. 2 ) The cost control
process in the manufacturing, the marketing and the finance was revealed that : The
manufacturing section, group should be reaching various silk fabric producer sources to reduce
manufacturing cost and the product management is consistent with market demand. The raw
material order should be carrying out at an economical quantity point (EOQ) and group buying.
The marketing section, group may be designed packaging with having a standard and a unique.
Moreover, group should be searching several packaging and brochure printing producer sources
to compare the price and, besides, expanding customer base by electronic commerce (Ecommerce). And the finance, group should be established fund for loaning money with lower
interest rate than general market for member in the group and may be revenue allocation from
loaning money to member in the form of dividend for continuously and strongly supporting
community economy further.
Keywords: Real financial cost, Silk community enterprises, 5 star, Commercial competition

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยั และนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 1213

บทนา
สาหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ปรับตัวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โดยการคานึงถึงปัจจัยทุกด้านที่จะต้องนามาสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เพื่อนาไปสู่ทิศทางและเป้าหมายของประเทศ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและ
ต้องการความร่วมมือในทุกด้าน ร่วมทั้งการร่วมมือกันดาเนินการอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน (กฤษติญา มูลศรี. 2552 : 1) ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้น เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและ
เป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิ จใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายใน
สังคมไทยลง โดยนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคน
ในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็มี
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559. (ออนไลน์) : 1)
การสร้างความเข็มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจาเป็นต้องมีระบบเศรษฐกิจรากหญ้า
เป็นฐานที่เข็มแข็ง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งหมายถึง การ
จัดระบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคน ทรัพยากร และความรู้ อันเป็น 3 ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การ
จัดการ และการพัฒนาที่เกิดจากภายในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งการค้นพบศักยภาพ และทุนที่แ ท้จริงของตนเองที่
เป็นทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ที่ดี ความเป็น
พี่น้อง ความไว้ใจกัน ซึ่งยังคงมีอยู่เป็นอันมาก เพียงพอให้สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน และเพียงพอเพื่อให้
ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ พึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกันประกอบการในแนวทางของ
"วิสาหกิจชุมชม" ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการการผลิต การแปรรูปและการตลาด ที่เน้นตลาดภายใน
ชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะสร้างเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด
ระบบสวัสดิการและความมั่นคงในการดาเนินชีวิตให้กับครอบครัวและชุมชน ลดภาระของรัฐในการจัดมาตรการ
และระบบสวัสดิการต่างๆ ทาให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศมีรากฐานที่มั่นคง ก่อให้เกิดการ
พั ฒ นาที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ต่ อ ไป ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จะท าให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนาทรัพยากรภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น มาพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี จุ ด เด่ น และมี มู ล ค่ า เพิ่ ม เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศ ทั้งยังต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพของ
เกษตรกรให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาการนาเข้าอันเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนของประเทศ (กฤษติญา มูลศรี. 2552 :1- 2)
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลการจัดอันดับของผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ในระดับ 1 - 5 ดาวในสินค้าที่หลากหลายประเภท เช่น
ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกาย ประเภทเครื่องใช้และประเภทอาหาร เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 73 รายการ (โอทอป ทู
เดย์. 2559. (ออนไลน์) : 1) โดยสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ตีนแดง ในแต่ละอาเภอที่ได้รับการคัดสรรในระดับ 5 ดาว ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสินค้าขึ้นชื่อหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ควร

1214 | 18-19 ตุลาคม 2561

ได้รับการส่งเสริมสู่การแข่งขันในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งผ้าที่ได้รับความนิยม คือ ผ้ามัดหมี่ตีนแดง หรือ ชื่อเรียก
ตามภาษาท้องถิ่นว่า “ซิ่นหัวแดงตีนแดง” หรือ “ซิ่นตีนแดง” หรือ “ซิ่นหมี่รวด” ถือได้ว่า เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชาวอาเภอพุทไธสง และอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลักษณะผ้าไหมจะเป็นมัดหมี่ลายพื้นเมือง
ทอด้วยไหมทั้งผืน มีหัวซิ่นและตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด สมัยโบราณทอด้วยฟืมเล็กแล้วนามาต่อหัวและตีน
ซิ่น ปัจจุบันมีการทอต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันไม่ใช้การต่อระหว่างตัวซิ่น หัวซิ่นและตีนซิ่น ผ้ามัดหมี่ตีนแดง ทอขึ้น
ครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม (เจ้าเมืองคนแรกของอาเภอพุทไธสง) เมื่อประมาณกว่า
200 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นผ้าซิ่นของกลุ่มชนลาว ต่อมาการทอผ้าซิ่นตีนแดงได้แพร่ขยายสู่หมู่บ้านใกล้เคียง
และบ้านนาโพธิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นอาเภอนาโพธิ์ โดย ผ้ามัดหมี่ตีนแดง แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อาเภอ
พุทไธสงและอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้ามัดหมี่ตีนแดง มีลักษณะพิเศษ คือ ส่วนเชิงของผ้ามัดหมี่ทุกผืนเป็น
พื้นสีแดง บางผืนจกลวดลายเป็นแถบริ้ วลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครั้งมีการใช้เทคนิคการขิดเก็บเส้นไหมสี
หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่ เรียกว่า การเก็บตีนดาว มาผสมผสานเพื่อความสวยงามและแสดงฝีมือของผู้ทอ ผ้าซิ่น
มัดหมี่ตีนแดงโบราณมีการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ลวดลายมัดหมี่จะทอเป็นซิ่นหมี่รวดหรือหมี่โลด ซึ่ งมาจากภาษา
ท้องถิ่นภาคอีสาน หมายถึง การมัดและทอลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่องไปรวดเดียว ลักษณะลวดลายผ้ามัดหมี่แบบนี้
บางท้องที่ในภาคอีสานจะเรียกว่า "หมี่หว่าน" กรรมวิธีการทอผ้าผ้ามัดหมี่ตีนแดง เป็นการทอผ้ามัดหมี่เส้นพุ่ง คือ
มีการมัดลวดลายและย้อมสีเฉพาะเส้นพุ่ง ส่ว นเส้นยืนใช้เส้นไหมย้อมสีตามที่ต้องการแต่ไม่มีการมัดทาลวดลาย
ซึ่ งเป็ น กระบวนการในการทอผ้า มัดหมี่ส่ว นใหญ่ข องประเทศไทย (ส านั ก อนุ รั ก ษ์แ ละตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม. 2560. (ออนไลน์) : 1)
โดยในปัจจุบันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับ การคัดสรรผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแห่งการริเริ่มการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 อาเภอ
ห้วยราช 2) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง อาเภอนาโพธิ์ 3) กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ 4) กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโคกเจริญ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ 5) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพชร อาเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัง้
5 กลุ่มนี้ ได้ผลิตผ้าไหมเป็นหลัก และยังมีการทอผ้าไหมที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มอีกด้วย
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มีปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้เข้ามามี
บทบาทที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านการแข่งขัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่เป็น
ตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจแต่ละประเภทจะสามารถคงอยู่หรือดาเนินกิจการต่อไปได้หรือไม่ ประเด็นสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้นอกจาก กลยุทธ์ด้านการแข่งขันแล้ว คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้า ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันจากพื้นฐานของการดาเนินธุรกิจ กล่า วคือ หากกระบวนการผลิตสินค้า
การตลาดและต้นทุนทางการเงิน มีการละเลยเรื่องการควบคุมบัญชีต้นทุนสินค้าแล้ว ย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าเพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อราคาขายสินค้าที่สูงกว่าคู่แข่งทางการค้า ตลอดทั้งส่งผลให้กาไรสุทธิของ
กิจการลดต่าลงอีกด้วย ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบอีกประเด็นหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ ขาดการควบคุมบัญชี
ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สินค้าในแต่ละชิ้นที่ผลิตออกสู่ตลาดมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่าง
กัน จนทาให้ราคาของสินค้าไม่มีมาตรฐานในการกาหนดระดับราคาของสินค้าแต่ละประเภท
ดังนั้น คณะวิจัยจึงเล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินโครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้น จึงควรที่จะศึกษาต้นทุนที่แท้จริงในด้านการผลิต การตลาดและทางการเงินของผลิตภัณฑ์
ผ้ า ไหมของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการควบคุ ม ต้ น ทุ น และเพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ตลอดทั้งยังเป็นการพัฒนาประทศตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารของ
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ประเทศและแผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริงใน ด้านการผลิต การตลาด และทางการเงิน ในผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การ
แข่งขันเชิงพาณิชย์
2. เพื่อหาแนวทางการควบคุมต้นทุนในกระบวนการการผลิต การตลาด และทางการเงิน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมดมี 12 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพและแปรรูปสิ่งทอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ 2) กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ (นายท่าเขต ภูมิเขต) อาเภอแคน
ดง 3) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 อาเภอห้วยราช 4) กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน อาเภอนาโพธิ์
5) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง อาเภอนาโพธิ์ 6) กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ 7) กลุ่มผ้าไหมบ้านหนองตา
ไก้ อาเภอนางรอง 8) กลุ่ มทอผ้าบ้านหนองเพชร อาเภอเมืองบุรีรัมย์ 9) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเจริญ อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ 10) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสาราษฏราษร์ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ 11) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
หนองเครือ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และ 12) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน อาเภอพุทไทสง
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ได้แก่ 1) กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวน
นอก หมู่ที่ 2 อาเภอห้วยราช 2) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกุง อาเภอนาโพธิ์ 3) กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ อาเภอนา
โพธิ์ 4) กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเจริญ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ และ 5) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพชร อาเภอเมืองบุรีรัมย์
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ริเริ่มทาผลิตภัณฑ์
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2555 และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว จานวน 10 คน ซึ่งใช้
วิธีการคัดเลือกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละ 2 คน โดยเป็นประธานกลุ่ม 1 คน และเลขานุการในกลุ่ม 1 คน
การดาเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ใช้ คาถามที่สร้างขึ้นเป็นแนวทางในการ
สั ม ภาษณ์กับ กลุ่มผู้ใ ห้ข้ อ มูลเป็น รายบุค คล และน าเสนอข้ อ มูลโดยการพรรณนาเชิ งวิเ คราะห์ ( Analytical
Description) โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนดาเนินการวิจัย
1.1 ผู้วิจัยได้ทาการเตรียมความพร้อมก่อนดาเนินการวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ
บทความต่างๆ วารสาร ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทบทวนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาต้นทุนที่
แท้จริงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์
1.2 การตั้งประเด็นคาถาม คณะผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคาถามขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ประเมินคุณภาพของประเด็นคาถามเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต การตลาด และการเงิน เพื่อให้ได้คาตอบที่ครอบคลุม
เนื้อหาทั้ง 3 ประเด็นให้มากที่สุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้อมูล
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2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
2.1 ผู้ วิ จั ย แนะน าตั ว เองและด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ต ามประเด็ น ที่ ไ ด้ เ ตรี ย มมา และหากผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่นอกเนื้อไปจากประเด็นที่สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น และแยกออก
จากประเด็นหลัก เพื่อนาไปเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
2.2.1 การสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านต้นทุนการผลิต การตลาด และการเงิน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ จานวน 10 คน
2.2.2 บันทึกการสัมภาษณ์ในกระดาษและเครื่องบันทึกเสียง
2.3.3 หลังการสัมภาษณ์เชิงลึก ถอดข้อความจากเครื่องบันทึกเสียงแบบคาต่อคาออกเป็นบท
สัมภาษณ์ที่เป็นตัวอักษรด้วยตนเอง จัดข้อความที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ การสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง ได้ ส ร้ า งตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น โดยสามารถอธิบาย ได้ดังนี้
1. การสัมภาษณ์ โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากวิสาหกิจชุมชนทั้ง
5 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งได้ตั้งประเด็นคาถาม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
1.1 ต้นทุนการผลิตผ้าไหมต่อชิ้นมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อชิ้นมีจานวนเท่าใด
1.2 ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการตลาดต่อชิ้นมีจานวนเท่าใด
1.3 ต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมมีอะไรบ้าง
1.4 แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต
1.5 แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางด้านการตลาด
1.6 แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางการเงิน
ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในขณะการสัมภาษณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครบถ้วน การจดบันทึกขณะและหลังการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเอง
โดยผู้วิจัยจดบันทึกย่อข้อมูลสาคัญๆ ในขณะที่ฟัง ตลอดทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการแสดงสีหน้า
ท่าทางควบคู่กับการซักถาม แล้วนามาบันทึกรายละเอียดเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งประเด็น คาถามในการ
สัมภาษณ์ และหัวข้ออภิปรายกลุ่ม
2. การตั้ งประเด็ นค าถามในการสัมภาษณ์ และหั ว ข้ อ อภิ ปรายกลุ่มตามกรอบแนวคิ ดที่
กาหนด โดยพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ความมุ่งหมาย
3. น าประเด็ น ค าถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบประเมิ น ความสอดคล้ อ ง เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขโดยมีผู้เชี่ยวชาญ จานวน 4 ท่าน ได้แก่
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3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร จัตุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.4 นางศริมา จันทร์ชัย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุ มชน สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย
เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) (Denzin, 1970) ดังนี้
1. การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ
นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามี
ความถูกต้อง
2. การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เ ก็บ
ข้อมูลต่างคนกันว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อ
ค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
3. การตรวจสอบด้ า นทฤษฎี (Theory Triangulation) ตรวจสอบว่ า สามารถใช้ แ นวคิ ด
ทฤษฎีต่างไปจากเดิม ตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจทาได้ง่ายกว่าถ้ายังอยู่ในระดับสมมติฐาน
ชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความ สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง
4. การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อมกันนั้น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสารหรือการซักถามผู้ให้ข้อมูลสาคัญ หรือซักถามผู้ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผล
การศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความจริงหรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาถึงต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ได้นาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) ซึ่งทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเทป และตรวจสอบความถูกต้องจากการถอดเทป
และข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสังเกต
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้
2.1 หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
นาเทปการบันทึกเสียงมาถอดเทปแบบคาต่อคา ผู้วิจัยได้อ่านบทการสัมภาษณ์หลายๆ รอบ เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาถึงต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจ
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ชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถสู่การแข่งขัน เชิง
พาณิชย์
2.2 หลังจากอ่านบทการสัมภาษณ์แบบบรรทัดต่อบรรทัดแล้วนามาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ที่ได้ นาข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน
2.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญในการทาการสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นอิสระและไม่ดู
ตามแบบของผู้วิจัย เพื่อความเที่ยงตรงของวิธีการรวบรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลรวมทั้งป้องกันอคติ
จากผู้วิจัยเอง โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียงในแต่ละประเด็นให้ผู้เชี่ยวชาญได้ฟัง
2.4 คณะผู้วิจัยจัดประเด็นย่อย มารวบรวมเป็นเรื่องหรือกลุ่มเรื่องเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการ
สรุปประเด็นหลัก (Theme) เขียนอธิบายประเด็นให้เป็นความเรียง ให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนที่ได้จากการ
สัมภาษณ์
2.5 คณะผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลจานวน 5 ราย โดยการอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
การผลิต การตลาด และการเงินให้กับผู้ให้ข้อมูลฟัง หากผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็ นที่แตกต่างไปจากผลการ
วิเคราะห์ คณะผู้วิจัยจะต้องนาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและคืนข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ให้
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
2.6 เขียนสรุปรายงานวิจัย อธิบาย เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้กับวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี รองลงมา คือ อายุ 30-39 ปี และมีอายุ
20-29 ปี มีสถานภาพสมรส รองลงมา คือ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึก ษา
ตอนต้น รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช และปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
รองลงมา คือ 15,001 – 20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท
ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์
1. ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อชิ้นมีจานวนเท่าใด
ต้นทุนการผลิต สามารถอธิบาย ได้ดังนี้
1.1 วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ เส้นไหม
1.2 ค่าแรงทางตรง ได้แก่ ค่าเส้นไหมยืน ค่าเส้นไหมพุ่ง ค่ามัดหมี่ ค่าค้นหมี่ ค่าต่อ
เส้นยืน (สืบหูก) ค่าขึ้นเส้นยืน (ค้นหูก) ค่ากวักเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมพุ่ง ค่าย้อมเส้น
ไหมยืน ค่ากวักเส้นไหมพุ่งเข้าอัก ค่าแกะเชือกมัดหมี่ และค่าจ้างทอ เป็นต้น
1.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิตคงที่ ค่ า เสื่ อ มราคาของอุป กรณ์ต่า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการทอ
ผ้าไหม
1.4 ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร ได้แก่ น้ายายอม ด่างฟอกไหม เคมีกัด เชือกฟาง
และผงมัน ทั้งนี้ไม่คิดคานวณค่าน้าและค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากน้าที่ใช้ได้จากแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน
ขณะที่เชื้อเพลิงได้จากฟืนที่เก็บจากเศษไม้ กิ่งไม้จากธรรมชาติ
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถแสดงการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ต่อเมตร
(หน้ากว้าง 1 เมตร) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 5 กลุ่ม และการคานวณค่าเสื่อมราคาในทรัพย์สินถาวร ได้ดัง
ตารางที่ 1-2 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ต่อเมตร (หน้ากว้าง 1 เมตร) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 5 กลุ่ม
รายการ
1. ค่าเส้นไหมยืน
2. ค่าเส้นไหมพุ่ง
3. ค่ามัดหมี่
4. ค่าค้นหมี่
5. ค่าต่อเส้นยืน (สืบหูก)
6. ค่าขึ้นเส้นยืน (ค้นหูก)
7. ค่ากวักเส้นไหมยืน
8. ค่าฟอกเส้นไหมยืน
9. ค่าฟอกเส้นไหมพุ่ง
10. ค่าย้อมเส้นไหมยืน
11. ค่ากวักเส้นไหมพุ่งเข้าอัก
12. ค่าแกะเชือกมัดหมี่
13. ค่าจ้างทอ
รวมเป็นเงิน

ต้นทุนต่อเมตร (บาท)
100.00
150.00
136.00
44.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00

20.00
300.00
840.00

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าต้นทุนการผลิตผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ต่อเมตร (หน้ากว้าง 1 เมตร) โดย
เฉลี่ยแล้วทั้ง 5 กลุ่ม มีราคา 840.00 บาท
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ตารางที่ 2 การคานวณค่าเสื่อมราคาในทรัพย์สินถาวร
รายการ
1. กี่
2. อุปกรณ์ทา
เครือฮูก
3. เล่งปั่นไหม
4. ไนไม้
5. ฟืมทอผ้า
6. อัก
7. ไม้สอดขิด
8. พวงสาว
9. ไม้สู่เขา
10. แปรงหวีฮูก
11. กระสวย
12. หวีฮูก
13. คานแขวน
14. ตะกอ
15. ตะกอหลอก
16. ไม้ (ไม้กาพัน)
17. ไม้เหยียบหรือ
คานเหยียบ
18. ไม้นั่งทอผ้า
19. บ่ากี่
รวม

จานวนปีที่ใช้
งาน
5
5

ค่าเสื่อมราคาต่อปี
(บาท)
1,900
440

มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)
9,500
2,200

คิดเป็นร้อยละ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

440
190
180
224
200
40
36
40
70
20
50
28
32
24
48

2,200
950
900
1,120
1,000
200
180
200
350
100
250
140
160
120
240

11.39
4.92
4.66
1.45
5.18
1.04
0.93
1.04
1.81
0.52
1.29
0.72
0.83
0.62
1.24

5
5
5

30
40
4,032

150
200
20,160

0.78
1.04
100.00

49.17
11.39

จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได้ ว่ า ต้ น ทุ น ค่ า เสื่ อ มราคาของทรั พ ย์ สิ น ถาวร ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ผ้ า ไหมต่อปี
รวมเป็นเงิน 4,032 บาท/ปี
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า การทอผ้าไหม 1 ฮูก จะได้ผ้าไหมประมาณ
20 เมตร โดยเฉลี่ยแล้วผ้าไหม 1 ผืน จะมีความยาว 2 เมตร และมีหน้ากว้างที่ 1 เมตร หรือ 1 ฮูก มีความยาวที่
ประมาณ 20 เมตร ดังนั้นสามารถคานวณหาต้นทุนที่แท้จริงของผ้าไหม (ผ้าซิ่นตีนแดง) ได้โดยการนาต้นทุนการ
ผลิ ต ต่ อ เมตรบวกด้ว ยค่า เสื่อ มราคาของอุป กรณ์ ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้ว กลุ่มตัว อย่า งสามารถผลิตผ้ าไหมได้ปีละ
ประมาณ 12 ฮูก/คน หรือ 240 เมตร เท่ากับ 16.80 บาท/เมตร ซึ่งเมื่อรวมต้นทุนทั้งหมดจะพบว่า ต้นทุนในการ
ผลิตผ้าไหมที่มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร เท่ากับ 856.80 บาท
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2. ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการตลาดต่อชิ้นมีจานวนเท่าใด
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่ม เกี่ยวกับต้นทุนทางด้านการตลาด
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ต้นทุนทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทั้ง 5 กลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
1. บรรจุภณ
ั ฑ์
2. ค่าแผ่นพับ
เอกสาร
รวม

บ้านสนวน
นอก
12
4
16

บ้านโคกกุง บ้านนาโพธิ์
10
3

10
3

บ้านโคก
เจริญ
13
4

13

13

17

บ้านหนอง
เพชร
13
4

ต้นทุนเฉลี่ย

17

15.20

11.60
3.60

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ต้นทุนทางการตลาดโดยเฉลีย่ แล้ว เท่ากับ 15.20 บาท/ชิ้น
3. ต้นทุนทางการเงินมีอะไรบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุม่ ตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่ม เกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทั้ง 5 กลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1. กู้ยืมภายในกลุม่
(อัตราดอกเบี้ย
%)
2. กู้ยืมภายนอก
กลุ่ม (อัตราดอกเบี้ย
%)
รวม
(อัตราดอกเบี้ย %)

บ้านสนวน
นอก
1

บ้านโคกกุง บ้านนาโพธิ์
1

1

บ้านโคก
เจริญ
1

บ้านหนอง
เพชร
1

ต้นทุนเฉลี่ย

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยแล้ว เท่ากับร้อยละ 1 เนื่องจากภายในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมจะมีเงินจานวนหนึ่งของกองทุนไว้สาหรับให้สมาชิกภายในกลุ่มกู้ยืมสาหรับการผลิต

1222 | 18-19 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 3 แนวทางการควบคุมต้นทุน
1. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต
ต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบทางตรง คือ เส้นไหม ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูง เนื่องจากใน
การทอผ้าไหม กลุ่มตัวอย่างจะทาการสั่งซื้อเส้นไหม เพื่อใช้ในการทอผ้าดังนั้น ควรมีการหาแหล่งผู้ผลิตเส้นไหมที่
หลากหลาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งผู้ผลิตต้องพยายามบริหารจัดการกับสินค้าให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด กล่าวคือ จะต้องพยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด อีกทั้งในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ควรสั่งซื้อ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน
หากมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงขึ้น
2. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางด้านการตลาด
ต้นทุนทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์
และการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ดังนั้น ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีการ
อธิบายหรือเล่าเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์เลย ส่วนเอกสารแผ่นพับ (Brochure) นั้น
จะสั่งพิมพ์และแจกในงานแสดงสินค้าต่างๆ จะทาให้ลดต้นทุนและได้กลุ่มลูกค้าตรงตามเป้าหมาย อีกทั้งควรหา
แหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ซึ่งในกรณีที่มี
การสั่งผลิตในจานวนที่สูงจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่าลงด้วย นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบันการขยายฐานลูกค้า
โดยวิธีการขายสินค้าทาง E-commerce ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนทางการตลาดลงได้อีกด้วย อย่างไร
ก็ตามต้นทุนทางการตลาดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ผู้ผลิตจะต้องยอมลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งการสร้างการรับรู้
ของผู้บริโภค
3. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการกู้ยืมเงิ นจาก
กองทุนให้กู้ยืมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการซื้อ เส้นไหม ดังนั้น ควรมีการจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าท้องตลาด อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมนี้คืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปัน
ผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็งต่อไป
4. การสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างและนาผลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพือ่
หาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ สามารถสรุปได้ว่า
กลยุทธ์ในการลดต้นทุน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลยุทธ์ คือ
1.4.1 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิต สามารถทาได้โดยการหาแหล่งผลิต
เส้นไหมที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกลง ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของเส้นไหมของแหล่งผลิตแต่ละ
แหล่งหลายๆ แหล่ง ไม่ควรผูกขาดในการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งจะต้องมีบริหารจัดการ
กับสินค้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด พยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด สั่งซื้อวัตถุดิบ
ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน หากมี
ปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงขึ้น
1.4.2 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการตลาด ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ โดยบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้อง
มีการเล่าถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Story) เพื่อลดจานวนการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ลง ควรหา
แหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ซึ่งในกรณีที่มี
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การสั่งผลิตในจานวนที่สูงจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่าลง และขยายฐานลูกค้า โดยวิธีการขายสินค้าทาง
E-commerce ซึ่ งถื อ เป็ น อี ก รู ป แบบหนึ่ งของการลดการสั่ งพิ ม พ์ เ อกสาร (Brochure) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0
1.4.3 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการเงิน ก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินทุน ใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืน
สู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปั นผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ งและ
เข็มแข็งต่อไป
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้องค์กรของรัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการผลิต การตลาด
และเงินทุน โดยการผลิตนั้นอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องออกบริการให้ความรู้ในด้านของแนวทางการลดต้นทุนการ
ผลิต การออกแบบลวดลาย นวัตกรรมการผลิตที่ลดความร้อนจากการสวมใส่ การยอมสี การลงทองในเนื้อผ้าให้
ติดทนนาน ส่วนการตลาด ต้องการให้ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมงานการจัดแสดงสินค้า ทั่ว
ประเทศ การลดหย่อนภาษีของผู้บริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้และส่งเสริมการขายแบบออนไลน์
(Ecommerce) ตลอดทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุน โดยอยากให้ภาครัฐบาลสร้างแหล่งเงินทุนสาหรับกลุ่มผู้ผลิตใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่าหรือปลอดดอกเบี้ย อีกทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้ง่าย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว ใน
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาความสามารถสู่ ก ารแข่ ง ขั น เชิ ง พาณิ ช ย์ สามารถสรุ ป และ
อภิปรายผล ได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์
1. ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตต่อชิ้นมีจานวนเท่าใด
1.1 วัตถุดิบทางตรง ได้แก่ เส้นไหม มีต้นทุน เท่ากับ 250 บาท
1.2 ค่าแรงทางตรง ได้แก่ ค่าเส้นไหมยืน ค่าเส้นไหมพุ่ง ค่ามัดหมี่ ค่าค้น
หมี่ ค่าต่อเส้นยืน (สืบหูก) ค่าขึ้นเส้นยืน (ค้นหูก) ค่ากวักเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมยืน ค่าฟอกเส้นไหมพุ่ง ค่า
ย้อมเส้นไหมยืน ค่ากวักเส้นไหมพุ่งเข้าอัก ค่าแกะเชือกมัดหมี่ และค่าจ้างทอ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ผันแปร ได้แก่ น้ายายอม ด่างฟอกไหม เคมีกัด เชือกฟาง และผงมัน ทั้งนี้ไม่คิดคานวณค่าน้าและค่าเชื้อเพลิง
เนื่องจากน้าที่ใช้ได้จากแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน ขณะที่เชื้อเพลิงได้จากฟืนที่เก็บจากเศษไม้ กิ่งไม้
จากธรรมชาติ มีต้นทุนโดยรวม เท่ากับ 590 บาท
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1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การทอผ้าไหม มีต้นทุน เท่ากับ 16.80 บาท
โดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนในการผลิตผ้าไหมที่มหี น้ากว้าง 1 เมตร และยาว 1
เมตร ประมาณ 856.80 บาท
2. ต้นทุนทางด้านการตลาดมีอะไรบ้าง โดยเฉลี่ยต้นทุนการตลาดต่อชิ้นมีจานวน
เท่าใด
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนทาง
การตลาดจะเป็นในลักษณะของการทาบรรจุภัณฑ์ และการทาเอกสารเรื่องราวที่มาของผ้าไหม (Story) โดย
ต้นทุนต่อชิ้น โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 15.20 บาท นอกจากนี้แล้วยังมีการขายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์
(Ecommerce) อีกด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน
3. ต้นทุนทางการเงินมีอะไรบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทั้งที่ใช้เงินทุนของตนเองทั้งหมด และกลุ่มที่กู้ยืมเงิน โดยที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีกองทุนเงินกู้ยืมสาหรับ
การทาธุรกิจทอผ้าไหมให้แก่สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนก่อน โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ทั่วไป เช่น ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริงใน ด้านการ
ผลิต การตลาด และทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า ด้านการผลิตมีต้นทุนที่สงู เฉลี่ยประมาณ 856.80
บาทต่อเมตร ส่วนด้านการตลาด จะเป็นในลักษณะของการทาบรรจุภัณฑ์ และการทาเอกสารเรื่องราวที่มาของ
ผ้าไหม โดยต้นทุนต่อชิ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 15.20 บาท และต้นทุนทางการเงิน โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินกู้ยืมสาหรับการทาธุรกิจทอผ้าไหมของกลุ่มสมาชิก มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป
เช่น ร้อยละ 1 ต่อปี เป็นต้น
ส่วนที่ 3 แนวทางการควบคุมต้นทุน
1. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนการผลิต
ต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบทางตรง คือ เส้นไหม ถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สูง
เนื่องจากในการทอผ้าไหม กลุ่มตัวอย่างจะทาการสั่งซื้อเส้นไหม เพื่อใช้ในการทอผ้า ดังนั้น ควรมีการหาแหล่ง
ผู้ผลิตเส้นไหมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งผู้ผลิตต้องพยายามบริหารจัดการกับสินค้าให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กล่าวคือ จะต้องพยายามลดสินค้าคงเหลื อให้น้อยที่สุด ควรสั่งซื้อ
วัตถุดิบ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่อน
หากมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงขึ้น
2. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางด้านการตลาด
ต้นทุนทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการสั่งผลิต
บรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ดังนั้น ผู้ผลิตควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
และมีการอธิบายหรือเล่าเรื่องราว (Story) ของผลิตภั ณฑ์นั้นๆ ลงบนบรรจุภัณฑ์เลย ส่วนเอกสารแผ่น พั บ
(Brochure) นั้ น จะสั่ งพิ ม พ์ แ ละแจกในงานแสดงสิ น ค้ า ต่ า งๆ จะท าให้ ล ดต้ น ทุ น และได้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ตรงตาม
เป้ า หมาย อี ก ทั้ งควรหาแหล่ งผลิต บรรจุภั ณฑ์ และแหล่ งพิ ม พ์ เ อกสารแผ่น พั บ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เป็ น การ
เปรียบเทียบและต่อรองราคา และขยายฐานลูกค้าโดยวิธีการขายสินค้าทาง E-commerce

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยั และนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 1225

3. แนวทางในการพัฒนากระบวนการควบคุมต้นทุนทางการเงิน
โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เกิ ด จากการกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น ให้ กู้ ยื ม ของกลุ่ ม
วิ ส าหกิ จ ชุ มชน เพื่ อ ใช้ ใ นการซื้อ เส้ น ไหม ดั งนั้ น ควรมี ก ารจัดตั้ งกองทุ นให้ กู้ยื มในอั ตราดอกเบี้ย ที่ ต่ากว่า
ท้องตลาด อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมนี้คืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็งต่อไป
4. การสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
4.1 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิต สามารถทาได้โดยการหาแหล่ง
ผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกลง ไม่ควรผูกขาดในการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น จะต้อง
มีบริหารจัดการกับสินค้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด พยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด
สั่งซื้อวัตถุดิบ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้า
ก่อน หากมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุ ดิบในปริมาณที่มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่
สูงขึ้น
4.2 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการตลาด ผู้ผลิตควรมีการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ โดยบรรจุภัณฑ์
นั้นจะต้องมีการเล่าถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Story) เพื่อลดจานวนการพิมพ์เอกสารแผ่นพับ (Brochure) ลง
ควรหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและต่อรอง
ราคา และขยายฐานลูกค้าโดยวิธีการขายสินค้าทาง E-commerce เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
ของคนในยุคไทยแลนด์ 4.0
4.3 กลยุ ท ธ์ ใ นการลดต้น ทุน ด้า นการเงิ น ก่ อ ตั้ งกองทุ น เพื่ อ การกู้ยืม
เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม และจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่
สมาชิกในรูปแบบของเงิน ปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็ม
แข็งต่อไป
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้องค์กรของรัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการผลิต ต้องการให้องค์กรที่เกี่ยวข้องออกบริการให้ความรู้ในด้านของแนว
ทางการลดต้นทุนการผลิต การออกแบบลวดลาย นวัตกรรมการผลิตที่ลดความร้อนจากการสวมใส่ การยอมสี
การลงทองในเนื้อผ้าให้ติดทนนาน
2. ด้านการตลาด ต้องการให้ภาครัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการส่งเสริมงานการ
จัดแสดงสินค้าทั่วประเทศ การลดหย่อนภาษีของผู้บริโภค รวมไปถึงการให้ความรู้และส่งเสริมการขายแบบ
ออนไลน์ (E-commerce)
3. ด้านเงินทุน ต้องการให้ภาครัฐบาลสร้างแหล่งเงินทุนสาหรับกลุ่มผู้ผลิตในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่าหรือปลอดดอกเบี้ย อีกทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านี้ได้ง่าย
อภิปรายผลการวิจัย
ต้นทุนในการผลิตผ้าไหม แบ่งออกเป็นวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต
คงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร ซึ่งจากต้นทุนในการผลิตทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
วัตถุดิบทางตรง มีต้นทุนสูงที่สุด เนื่องจากค่าเส้นไหมมีราคาที่สูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ได้ทาการผลิตเส้นไหมเอง
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เป็นเส้นไหมที่สั่งซื้อจากนอกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธานินทร์ ไชยเยชน์ (2558 : 51) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ต้นทุนในการผลิตผ้าไหม ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร โดยเกือบ 2 ใน 4 เป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง และสอดคล้องกับงานวิจัยของสังวาล นาค
รินทร์ (2549 : 5) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลายคลืน่ ทะเลบ้านนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อเมตร ประกอบด้วย วัตถุดิบ 560 บาท ค่าแรงงานทางตรง 290
บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร 126.159 บาท และค่าใช้จ่ายคงที่ 3.848 บาท
นอกจากนี้แล้วจากการศึกษายังพบว่า ต้นทุนทางด้านการตลาดจะเป็นในลักษณะของการทาบรรจุภัณฑ์ และการ
ทาเอกสารเรื่องราวที่มาของผ้าไหม (Story) ส่วนต้นทุนทางการเงิน จะเป็นในลักษณะของการกู้ยืมเงินทุนมาเพื่อ
จัดซื้อวัตถุดิบ โดยที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีกองทุนเงินกู้ยืมสาหรับการทาธุรกิจทอผ้าไหมให้แ ก่สมาชิกกู้ยืม
ไปลงทุนก่อน ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดทั่วไป ส่วนแนวทางการควบคุมต้นทุน สามารถ
แบ่งต้นทุนออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ต้นทุนการผลิต ต้นทุนทางการตลาด และต้นทุนทางการเงิน โดยสามารถ
นาต้นทุนเหล่านี้มาสร้างกลยุทธ์ในการลดต้นทุนเพื่อยกระดับสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ ดังนี้ 1) กล
ยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการผลิต สามารถทาได้โดยการหาแหล่งผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพและมีราคาที่ถูกลง ซึ่ง
จะต้องเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของเส้นไหมของแหล่งผลิตแต่ละแหล่งหลายๆ แหล่ง ไม่ควรผูกขาดในการ
ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น และในการซื้อเส้นไหมนั้น จะต้องรวมกลุ่มกันซื้อเพื่ อเพิ่มอานาจในการ
ต่อรองจากผู้ผลิตเส้นไหม อีกทั้งจะต้องมี การบริหารจัดการกับสินค้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด พยายามลดสินค้าคงเหลือให้น้อยที่สุด สั่งซื้อวัตถุดิบ ณ จุดปริมาณที่ประหยัด (EOQ) หรือควรวิเคราะห์
ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากลูกค้าก่ อน หากมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงก็ควรสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่
มากกว่าจุด EOQ เพื่อให้ได้ส่วนลดปริมาณที่สูงขึ้น 2) กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการตลาด ผู้ผลิตควรมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ โดย
บรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องมีการเล่าถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Story) ควรหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ และแหล่งพิมพ์
เอกสารแผ่นพับที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคา ซึ่งในกรณีที่มีการสั่งผลิตในจานวนที่สูงจะส่งผลให้
ต้นทุนในการผลิตต่าลง และขยายฐานลูกค้า โดยวิธีการขายสินค้าแบบออนไลน์ (E-commerce) ซึ่งถือเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งของการลดการสั่งพิมพ์เอกสาร (Brochure) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตของคนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และ 3) กลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านการเงิน ก่อตั้งกองทุนเพื่อการกู้ยืมเงินทุนในอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ากว่าท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่สมาชิกใน
รูปแบบของเงินปันผล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
1.1 ด้านต้นทุนในการผลิต คือ วัตถุดิบ (เส้นไหมดิบ) มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่ได้เลี้ยง
ไหมเอง แต่เป็นการสั่งซื้อเส้นไหมมาเพื่อการผลิต ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงไหมที่มีประสิทธิภาพ หรือก่อตั้งศูนย์เพาะพันธุ์เลี้ยงหม่อนไหมควบคู่ไปกับการทอผ้าไหมให้กับชุมชน ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยายามเลี้ยงไหมเอง แต่ยังขาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไหม ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่
ค่อนข้างต่า
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1.2 ด้านต้นทุนการตลาด เป็นต้นทุนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์บ่อยๆ และการพิมพ์แผ่นพับ ดังนั้นควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเองที่ได้มาตรฐาน และพิมพ์เรื่องราวของกลุ่มหรือของผลิตภัณฑ์ลงบนบรรจุภัณฑ์
1.3 ด้ า นต้ น ทุ น ทางการเงิ น ควรก่ อ ตั้ งกองทุ น เพื่ อ การกู้ยื มเงิ นในอั ตราดอกเบี้ย ที่ ต่ากว่า
ท้องตลาดให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้กู้ยืม อีกทั้งควรมีการจัดสรรเงินรายได้จากการให้กู้ยืมคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของ
เงินปันผล
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหม ระดับ 5 ดาว
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นไปที่วัตถุดิบทางตรง คือ เส้นไหม โดยเปรียบเทียบระหว่างการสั่งซื้อเส้นไหมและการ
เลี้ยงหม่อนไหมเอง
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ โดยการได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการประชุม และการสัมภาษณ์ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ
กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อการวิจัยในเบื้องต้น
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสานักงานวิจัยแห่งชาติที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ที่ อ านวยความสะดวกในการประสานงาน ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาตราจารย์มาลิณี จุโฑปมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ได้ปรากฏนามที่ได้ให้คาแนะนาให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์
สุ ด ท้ า ยคณะผู้วิ จั ยขอขอบคุณ คณะวิ ท ยาการจั ดการ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏบุ รีรัม ย์ที่ ส่ งเสริมให้
บุคลากรในคณะฯ ได้มีโอกาสได้ทาการวิจัยเพื่อนามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
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