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ปรัชญา/วสิัยทัศน : เสรมิสรางนักวจิัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยที่สอดคลองกับการดํารงชีวติของภูมิภาคตะวันออก 
 

ขอเชิญเขารวมโครงการจัดการความรู ประจําป 2557 

เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนสนับสนุน” 

วันท่ี 20-21 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมรําไพพรรณ ี

 สถาบันวจิัยและพัฒนา รวมกับ กองนโยบายและแผน จัดโครงการจัดการความรูดานการ

วจิัยประจําป 2557 เรื่อง “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน” ระหวางวันที่ 

20-21 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมรําไพพรรณ ีโดยวทิยากร ดร.ธรรมชัย เชาวปรชีา จากสํานักงาน

คณะกรรมการการวจิัยแหงชาต ิ(วช.) คุณธวัช หมัดเตะ จากสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อ

สังคม (สคส.) และวทิยากรกลุมจาก คณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 สําหรับผูสนใจเขารวมโครงการ สามารถสงรายช่ือมายังสถาบันวจิัยและพัฒนา ภายในวันท่ี 

18 มนีาคม 2557 เพื่อใหสถาบันวจิัยและพัฒนา ไดดําเนนิการสํารองที่นั่งตอไป 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 039-471056, 039-319111 ตอ 

3505, 3515 



 

 

  

ขาวดวน !!  

โอกาส สุดทาย 15 บทความ เทานั้น 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครนิทรวิชาการและวิจัย ครั้งท่ี 7 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครั้งท่ี 4 

หัวขอ “การวิจัยทองถ่ินมุงสูประชาคมอาเซียน” 

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

 ดวยสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิราชนครนิทรวชิาการและวจิัย ครัง้ที่ 7 การประชุมวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมศรี

อยุธยา ครัง้ที่ 4 หัวขอ “การวจิัยทองถิ่นมุงสูประชาคมอาเซียน” วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 

ณ โรงแรมชลจันทร พัทยา รสีอรท จังหวัดชลบุรี 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เครือขายกลุมศรีอยุธยาและหนวยงาน องคกรภายนอก ชุมชนทองถิ่น ไดรวมนําเสนอและ

เผยแพรผลงานวจิัยสูสาธารณะ ในรูปแบบบรรยาย โปสเตอร และนทิรรศการทางวชิาการ 

จงึขอเชิญผูสนใจสงบทความวจิัย ภายในวันท่ี 24 มนีาคม 2557 มายังสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(เครอืขายกลุมศรอียุธยา ไมเสยีคาใชจาย) 

 หมายเหตุ รูปแบบการจัดบทความเพื่อนําเสนอในการประชุมดังกลาว สามารถดาวน

โหลดไดที่เว็บไซตสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 

http://www.rbru.ac.th/org/research/ 

ภายในวันท่ี 24 มี.ค. 57 



 

  

 การเคหะแหงชาต ิขอเชิญยื่นขอเสนอจัดทําโครงการศกึษาความเปนไปไดการฟนฟูเคหะ

ชุมชนรามอินทรา ระยะที่ 1 

           โดยยื่นขอเสนอไดที่กองพัสดุและจัดหา ฝายพัสดุและบรกิารโครงการกอสราง อาคาร 2 ช้ัน 

1 สํานักงานใหญ การเคหะแหงชาต ิ

โทรศัพท 0 2351 6754 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ในวันทําการ ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

            โดยขอใหจัดทําขอเสนอพรอมยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้ 

ขอเสนอสวนที่ 1  

             ขอเสนอดานคุณสมบัต ิจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย หนังสอืนําสงขอเสนอถงึคณะกรรมการ

จัดจาง, สําเนาการจดทะเบยีนจัดตัง้หนวยงาน, สําเนาคําสั่งแตงตัง้หัวหนาหนวยงาน, หนังสอืมอบ

อํานาจ, สําเนาบัตรประจําตัว/บัตรขาราชการของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ โดยผูมีอํานาจ

ลงนามกํากับ ในขอเสนอตนฉบับทุกแผนพรอมประทับตรา (ถามี) 

ขอเสนอสวนที่ 2  

              ขอเสนอดานเทคนคิ จํานวน 15 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 14 ชุด) โดยผูมีอํานาจลงนาม

กํากับในขอเสนอ ตนฉบับทุกแผนพรอมประทับตรา (ถามี) 

ขอเสนอสวนที่ 3  

              ขอเสนอดานราคา จํานวน 7 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 6 ชุด) โดยผูมีอํานาจลงนามกํากับ

ในขอเสนอ ตนฉบับทุกแผนพรอมประทับตรา (ถามี) 

ขอเชิญยื่นขอเสนอจัดทําโครงการศึกษาความเปนไปได

การฟนฟูเคหะชุมชนรามอนิทรา ระยะที่ 1 



   

  

วทิยากรบรรยายการกรอกขอมูลภาวการณมีงานทํา 

ของบัณฑิต ประจําป 2555-2556 

 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดรวมกิจกรรม ปจฉิมนิเทศ ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีโดยไดแนะนําการกรอกขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ประจําป 

2555-2556 วทิยากรโดย นางสาวนติยา ตนสาย ช้ีแจงถงึระบบและความสําคัญของขอมูล ซ่ึงบัณฑติได

ทําความเขาใจในการกรอกขอมูลดังกลาว เพื่อเปนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ ในการประกันคุณภาพ

การศกึษา ตามที่ สกอ.กําหนด 

 ทัง้นี้บัณฑติ สามารถกรอกขอมูลไดประมาณเดือน พฤศจิกายน 2557 เปนตนไป พรอมทั้งขอ

ความรวมมือบัณฑติที่มีงานทําทุกทาน ใหนายจาง ตอบขอมูลแบบสอบถาม ความพึงพอใจผูใชบัณฑิต 

กลับมายังสถาบันวจิัยและพัฒนา เพื่อเก็บขอมูลงานประกันคุณภาพตอไป 

นางสาวนิตยา ตนสาย วทิยากรบรรยาย 

บรรยากาศในหองประชุมรําไพพรรณ ี



 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทสังเคราะหงานวิจัยที่นาสนใจมาฝากเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาตราสินคาในฉบับนี้ โดย

งานวิ จัยนี้ เปนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสินคาและผลิต ภัณฑชุมชนสะตอน จังหวัดจันทบุรี  ซึ่ ง เปนผลงานวิจัยของ             

อาจารยนาวี เปลี่ยวจิตร และคณาจารยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก โดย

การประสานงานของเครื่อขายอุดมศกึษาภาคตะวันออก ผานเครอืขายเชงิประเด็น กลุมงานวจัิยและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา (สกอ.) ปงบประมาณ 2555-2556  

ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมีแนวคิดมาจาก โครงการลงชุมชนเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ได

ดําเนนิการมาตัง้แตป 2552 ซึ่งจากโครงการดังกลาวพบปญหาในดานการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ในหลาย ๆ แหงคลายกันคือ ชุมชนมี

ภูมิปญญา, ทรัพยากรทองถิ่นและแรงงานการผลติ แตยังขาดการออกแบบผลติภัณฑใหม ๆ ใหมีรูปแบบที่โดดเดนและตรงความตองการ

ของตลาด ซึ่งก็พบวาชุมชนสะตอน จังหวัดจันทบุรีมีความตองการดังกลาวเชนกัน  ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะดําเนินการวิจัย โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อออกแบบพัฒนาสนิคาและผลติภัณฑประเภทตาง ๆ ใหกลุมชุมชนสะตอน (กลุมตัวอยาง 3 กลุมอาชีพ)และศึกษา

ความพงึพอใจของกลุมชุมชนสะตอน  

 วธิดีําเนนิการวจัิยในครัง้นี้ ผูวจัิยเริ่มตัง้แต ทมีวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณและสอบถามขอมูลเบื้องตน ในชุมชน 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเก็บขอมูลของผูวจัิย 

เม่ือไดขอมูลความตองการครบแลว ผูวิจัยนําขอมูลวิเคราะหและสังเคราะห แยกตามกลุมตัวอยางดังนี้ 

1.กลุมพัฒนาอาชีพคลองขนุน หมูที่ 3 ผลติภัณฑน้ํายาลางจาน ผูวจัิยไดบูรณาการเขากับรายวชิาออกแบบบรรจุภัณฑ

นําเขากระบวนการเรยีนการสอนเชิงวจัิยโดยเนนการออกแบบที่โดดเดนและสรางตราสนิคาขึ้นใหม 

2.กลุมเกษตรพอเพียง หมูที่ 3 ผลติภัณฑสบู ผูวจัิยออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑโดยเนนการใชวผวิสบูใหมากที่สุด จะเปน

บรรจุภัณฑที่ตัง้ได แขวนไดและขายเปนชุดไดในราคาไมแพง 

 3.กลุมทรัพยสมบูรณ ออคดิส ผลติภัณฑกลวยไม ผูวจัิยออกแบบและวางแปลนการจัดภูมิทัศน จากเรอืนเลี้ยงกลวยไม

ปรับปรุงใหเปนพื้นที่จัดแสดงและโชวกลวยไมและไมประดับได เปนจุดในการสงเสรมิการทองเที่ยวชุมชนตอไป 

 

 

 

 

อาจารยนาวี เปลี่ยวจิตร 



 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลงานวจัิยเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

การนําไปใชประโยชนและเผยแพร ผูวิจัยมอบตนแบบผลิตภัณฑใหกับตัวแทนของชุมชนกลุมทรัพยสมบูรณออคิดส เพื่อ

กระจายใหกลุมชุมชนตาง ๆ ไดนําไปใชตอไปและประเมินความพงึพอใจของผลงาน ในสวนององคความรูที่ไดจากงานวิจัย ผูวิจัยไดนํามา

ถายทอดสูกลุม OTOP จันทบุรี ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานงานชางหัตถศิลป โครงการพัฒนาครูผูสอนในมูลนิธิศิลปาชีพและ

โครงการพระราชดําร ิณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 17-19 ธันวาคม 2556 จัดโดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรม

สงเสรมิอุตสาหกรรม  

 
ภาพที่ 3 แสดงมอบผลงานตนแบบผลติภัณฑและถายทอดกระบวนการวจัิยและพัฒนาผลติภัณฑชุมชน OTOP 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางจะชอบลักษณะที่ตรงไปตรงมา สัญลักษณ, การใชงานชัดเจน รูปทรงที่สะดุดตา งบประมาณ

ที่ไมแพง ที่สําคัญคือ ชาวบานตองผลติเองไดในชุมชน และผูวิจัยพบวาในดานของภูมิปญญา ชาวบานในชุมชนมีภูมิปญญาที่ทรงคุณคา

มากมาย สามารถนํามาพัฒนาหรือสงเสริมเปนผลิตภัณฑ OTOP ประจําตําบลเพื่อสรางรายไดโดยเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวชายแดน

ไทย-กัมพูชาและชุมชนมีความพงึพอใจเทากับ 4.182   ซึ่งอยูในระดับดมีาก  

นอกเหนอืจากผลการวจัิยดังกลาวแลว ผูวจัิยมีแนวคิดหรอืขอเสนอแนะ เพื่อการขยายผล หรอืตอยอดงานวิจัย ที่คาดวาจะเปน

ประโยชนตอไปคือ สามารถนํากระบวนการวจัิยนี้ ประยุกตใชกับชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัด เปนชุมชนที่มีความตองการการพัฒนาผลิตภัณฑ

ของตนเอง พรอมทัง้นําประสบการณปรับใชเพื่อพัฒนากระบวนการตางๆในการดําเนินงานมีคุณภาพและกระชับย่ิงขึ้น และควรเสริม

กระบวนการตดิตามการพัฒนาตนเองของชุมชนภายหลังจากงานวจัิยที่เสร็จสิ้นลงแลว เพื่อใหงานวิจัยเกิดประโยชนตอการนําไปพัฒนา

ชุมชนอยางสูงสุด 

---------------------------------------- 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีขอขอบคุณขอมูลดดี ีมีประโยชนจาก 

อาจารยนาว ีเปลี่ยวจิตร หัวหนาโครงการวจัิย หมายเลขตดิตอ 089-127-9979 

อาจารยณัฐชานันท สมบัตปิระธาน, อาจารยปฏิวัต ิสุริโย และอาจารยเข็มชาติ เชยชม (คณะวจัิย) สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ คณะอัญ

มณีศาสตรและประยุกตศลิป มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

นางศรปีระไพ บุญวรีธรรม กลุมทรัพยสมบูรณออรคิดส ชุมชนสะตอน เบอรตดิตอ 089-585-1195  
 

 

 


