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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เครื่องเบญจรงค์ไทย ปัจจุบัน หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัด
สมุทรสาครในประเด็น กระบวนการผลิต รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ลวดลาย การใช้สี รวมทั้งการจัดการ การถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่บุคคลรุ่นหลังในยุคปัจจุบัน และเสนอแนะ การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญจ
รงค์ ต าบลดอนไก่ดี โดยศึกษาจากแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์หนึ่งต าบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ในแหล่งผลิตส าคัญในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร แหล่งผลิตที่หมู่บ้านดอนไก่ดี ผลการศึกษาพบว่า แหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทยในปัจจุบันกลุ่ม หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ทั้งห้ากลุ่มในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีกระบวนการผลิต ในลักษณะการเพิ่มมูลค่าในเครื่องปั้นดินเผาหรืองานเซรามิก
ที่ผ่านการเผาเคลือบ เป็นสีขาวมาแล้ว ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อของขาวหรือเซรามิกเคลือบขาวจากโรงงานมา เป็นวัสดุขั้นต้นแล้ว
เขียนลวดลายเบญจรงค์โดยช่าง การใช้สีจะใช้สีต่างๆ ควบคู่กับน้ าทองเป็นหลัก กรณีที่ใช้สีหลายสีจะพบในการเขียนลาย
ประเพณี ลายดอกไม้ และลายภาพจิตรกรรมไทย ทั้งนี้การใช้สีจะแตกต่างไปตามรสนิยมของช่างเขียนลายแต่ละคน 
 ในด้านการจัดการ ทุกแหล่งผลิตจะเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในชุมชน แล้วเลือกหัวหน้ากลุ่มคนใดคนหนึ่งมาเป็น
ผู้น ากลุ่ม ช่างที่ท าเครื่องเบญจรงค์ในแหล่งที่ศึกษาส่วนมากเป็นคนในชุมชน การสร้างช่างใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
แหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์เป็นการถ่ายทอดในแบบการมุ่งฝึกช่างฝีมือ ที่ฝึกหัดทีละขั้นตามล าดับ ช่างรุ่นเก่าเป็นผู้ฝึกหัดโดยให้
ผู้เรียนกระท าตามแบบ การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ พบว่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และ
ควรมีการจัดท า โฆษณาเว็บไซต์กับกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวไทย และ ชาวต่างชาติ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มก าลังการซื้อ จัด 
พิพิธภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ส่งเสริมภาพลักษณ์และคงรักษา เอกลักษณ์เครื่องเบญจรงค์ ในหมู่บ้านเบญจรงค์ ต าบลดอนไก่ดี 
จังหวัดสมุทรสาครต่อไป           
ค าส าคัญ: เครื่องเบญจรงค์ไทยปจัจุบัน; รูปแบบ; ลวดลาย; การใช้ส;ี การจดัการ; การสรา้งช่างใหม่;การพัฒนากลยุทธ์
ผลิตภณัฑ์เครื่องเบญจรงค์ 
 

 Abstract 
 The purpose of this research was to analysis the Thai OTOP Benjarong wares in Samutsakorn 
province on the form, pattern, color, the production process as well as the marketing management and 
the training process and to guide for market strategy development of Benjarong products. The study 
groups were in the main areas which produce Benjarong wares in Samutsakorn province Tambon 
Donkaidee. The study revealed that Benjarong craft groups used the over glaze painting process to add 
value to the plain white ceramics. Most of them ordered the plain white ceramics from the ceramic 
factories. For the use of color, the Benjarong craftsmen in these study areas they always used the 
metallic gold with various colors not only the complimentary colors but the harmony colors and the 
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monochrome. The colors used may start from one and add up to ten colors, it depended upon the 
patterns and the Benjarong craftsmen’s individual artistry and taste. In terms of management, each craft 
center was a cluster of the craft families. A leader was selected by the groups. The training process at 
these Benjarong craft centers were similar it was the craftsman training method rather than the art 
teaching method, which was based on step by step actual practice, trained by the elder Benjarong 
craftsman in those craft centers. Regarding to market strategy development of benjarong products, variety 
of products. It should advertise in Thai tourist group and for foreigners to enlarge its customer base to 
increase the sales. have a museum and increase the image. It should also uniqueness on benjarong 
Village Tambon Don Kaidee, Krathumban District, Samutsakorn Province continually. 
Keywords: Contemporary Benjarong; Types; Pattern; Color; Management; Training; market strategy 
development of benjarong product 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันสังคมไทยงานปั้นเครื่องเบญจรงคด์้วยฝมีือถือว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าและเป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอัน
โดดเด่นของไทยจากในอดตีตลอดจนมาถึงปัจจุบัน แต่ด้วยสภาพสังคมในยุคปัจจุบันน้ีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่
แตกต่างจากเดิมในอดีตคา่นิยมในการใช้ชีวิตที่มีเพิ่มมากขึ้นตลอดจนการพัฒนาก้าวเข้าสูส่ังคมเทคโนโลยีที่มผีลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตในหลากหลายดา้นหลากหลายมมุองด้วยเช่นกัน (เบญจวรรณ บวรกุลภา, 2555) จากสภาวะสังคมดังกล่าวในข้างต้นที่มี
การพัฒนาเปลีย่นแปลงไปอย่างไมห่ยุดนิ่งสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปทีละเล็กทีละน้อยโดยที่เราไมไ่ด้ทันสังเกต
นั้นก็คือคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยต่อสังคมคนรุ่นใหม่ที่นับวันก็ยิง่จะเลือนหายน้อยลงไปทุกที งานหัตถกรรมเครื่องปั้น
เบญจรงค์ซึ่งเป็น งานศิลปหัตถกรรมที่มมีาอยู่อย่างช้านานอยู่คู่กบัสังคมชั้นสูงในไทยตั้งแต่สมยัโบราณในสังคมไทยในอดีตจน
เกิดเป็นงานฝมีือท่ีมูลคา่จนถึงในปัจจุบัน (จรูญ โกมุทรัตนานนท,์ 2559) 

 ถึงแม้ว่าโลกเราจะเคลื่อนตัวหมนุไป วัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกถูกผสมกลมกลนืจนเปน็สากล แต่เอกลักษณ์ และความ
งดงามของวิถีชีวิตไทยนั้นยังคงซึมซาบอยู่ โดยสะท้อนออกมาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะช้ันสูงหลากหลายแขนง หรือ
งานฝีมือพ้ืนบ้าน หนึ่งในช้ินงานท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ไทยได้ดีที่สดุอย่างหน่ึงก็คือ เครื่องเบญจรงค์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องสวยงาม
และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที่เสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นไทยได้อย่างประณีตสวยงามและทรงคุณค่าน่าสะสม 
และถือว่าเป็นมรดกของประเทศชาติที่น่าหวงแหนและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองเราตลอดไป (ภุชงค์ จันทวิช , 2542) 
เอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องเบญจรงค์ของที่นี่ กลายมาเป็นจุดดึงดูดที่น่าประทับใจต่อผู้คนที่พบ
เห็น เพราะน าเสนอเรื่องราววิถีชีวิตไทยฝากไว้บนเครื่องเบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ าใครและไม่มีใครเหมือนผ่านฝีมืองานช่าง
ที่ถ่ายทอดกันมานานนับสิบปีจากช่างฝีมือในบ้านดอนไก่ดีที่ถ่ายทอดวิชาความรู้สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ท าให้เคล็ดลับอันล้ าค่าช้ันครู
ไม่เคยตายไปจากชุมชนแห่งนี้ (อุไร แตงเอี่ยม, 2554) 

เพื่อเสริมสร้างอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน โดยจากแหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์และ
แนวทางหนึ่งที่กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้เป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความเจริญแก่ ชุมชน  ก็คือ การยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุให้ดีขึ้นด้วย (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม , 2555) 
กระบวนการผลิตเบญจรงค์ ล้วนต้องใช้ช่างฝีมือ  โดยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยเพราะมีความช านาญเช่ียวชาญในการท า 
และต้องถ่ายทอดความรู้การท าให้แก่บุคคลรุ่นหลังเพื่อถ่ายทอดต่อไปซึ่งก็คือลูกหลานเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ได้มีโอกาสเข้ามา
เรียนรู้  พัฒนาฝีมือ เพิ่มพูน ทักษะและเป็นแรงงานฝีมือ  ท้ังการเรียนรู้  รูปแบบลวดลายที่สืบสานต่อเนื่องมาจากอดีตรวมถึง
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พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ลวดลาย ตามวิถีชีวิต คุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม (ประชา สุวารีนนท์, 2554) การ
ด าเนินการตลาดในปัจจุบันให้สอดคล้องกับปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้สอดคล้องกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative City) เป็นการน าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมือง หรือชุมชน จากรากฐานของต้นทุนทางภูมิศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น ชุมชนของแต่ละจังหวัด จนก่อให้เกิด เอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเกื้อกูล
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส่งผลให้เมอืงหรือชุมชนมีสภาพสังคมสิง่แวดล้อมและคุณภาพขีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน (สุธา
วัลย์, 2551) 

โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
อย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการบริโภคและการลงทุนรวมถึงให้สามารถเพิ่มรายได้
แก่ประชาชนของประเทศ และสร้างความ แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และการค้าให้กับประเทศ (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556) ได้
เป็นเรื่องที่คนในจังหวัดสามารถสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองได้เพียงแต่ให้มีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันของชุมชนในการที่จะหยิบของ
ดีๆขึ้นมาประชาสัมพันธ์จังหวัดของตัวเองและเพิ่มมูลค่าให้จังหวัดของตัวเองได้การสร้างประโยชน์จากสิ่งฐานรากทาง
วัฒนธรรมของตน เพื่อน าพาความแข็งแกร่งมาสู่ชุมชนของตนในทุกๆด้าน (ปัจฉิมา ธนสันติ, 2558) 

จากเหตผุลดังกล่าวข้างต้นนั้น จงึท าให้ผู้วิจัยสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษาวิเคราะหเ์ครื่องเบญจรงค์ของ
ไทยในปัจจุบัน ว่ามสีถานภาพเช่นไร โดยมุ่งศึกษากลุม่ผลิตเครื่องเบญจรงค์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างของเครื่องเบญจรงค์ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาเชิงช่าง
ต่อช่างรุ่นหลังอีกทั้งผลของการศึกษาอาจจะยังประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเครื่องเบญจรงค์ ผลของการศึกษายังสะท้อนถึงการ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปหัตถกรรมของชาติว่ามิได้มีเพียงคุณค่าในทางเศรษฐกิจแต่ทว่ายังคงมีคุณค่าในด้านของความรู้สึก
ของคนไทยเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยเพื่อไม่ได้ให้สญูสิน้หมดไปตามยุคสมัยแต่ยังส่งต่อถึงคนรุน่ใหม่ในสมัยยุคปัจจบุันและ
เพื่อตระหนักถึงศิลปะซึ่งเครื่องบอกตัวตนของคนไทยอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปญัญาของผูสู้งอายุในการท าเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ทราบถึงกระบวนการผลติเครื่องเบญจรงค์กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปญัญาของผู้สูงอายุในการท าเครื่อง
เบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศกึษาเรื่องเครื่องเบญจรงคไ์ทยในปัจจุบัน กรณีศึกษาเครื่องเบญจรงคห์นึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ไว้ดังน้ี 
 1.ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ คือ ผู้ประกอบการเครื่องป้ันเบญจรงค์ ผู้น าชุมชน และสมาชิก
ในชุมชน จ านวน 11 คน ได้แก่ ประธานหมู่บา้นเบญจรงค์ คุณอไุร แตงเอี่ยม  
 นาย สังวาลย์ แซล่ิ้ม ช่างปั้น 
 นาย เพิ่มพูน อยู่ดี    ช่างปั้น 
 นาง ตองอ่อน อยู่ดี   ฝ่ายวาดลายคราม 
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 นาย วีรพัฒน์ อริยะเอกด ารง ช่างอบดิน 
 นาง แสงระวี บุญยศักดิ์  ฝ่ายออกแบบลาย 
 นาง เบญจา เบญจมาศ  ฝ่ายวาดลายคราม 
 นาง เมธา ม่วงถาวร  ฝ่ายวาดเครือ่งเบญจรงค ์
 นาง วนิดา ดอนเมือง ฝ่ายคดัเลือกวัตถุดิบและตรวจสอบ 
 นาง กาจญ์จนา ชาดารา ฝ่ายออกแบบลาย 
 นาง บุญวาส ลิ้มบญุ  ฝ่ายวาดลายเครื่องเบญจรงค ์

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี ้
 เรียนรู้วิธีกระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์และการเรียนรู้การใช้สีในการผลิตเครื่องเบญจรงค์การเลือกใช้ลวดลาย 
รูปแบบและการจดัการของผู้น าหมู่บ้านให้ส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุให้มีรายได้แกต่นเองร่วมกันกับการพัฒนา
ชุมชนเพื่อเพ่ิมมูลค่าโดยใช้ภูมปิัญญาของชาวบ้านโดยท าตามเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบายที่ไดเ้ข้ามาท า
การสนับสนุนและการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายสุู่บุคคลรุ่นหลังในยุคปัจจุบัน 

3.  ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
 พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษาท าการวิจัยและลงไปส ารวจพื้นท่ีซึ่งน ามาเป็นข้อมูล คือ บ้านดอนไกด่ี  หมู่ท่ี 1  ต าบลดอนไก่ดี 
อ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 

4. ขอบเขตด้านเวลา   
 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจยั 3 เดือน (กุมพาพันธ์-เมษายน 2560) 
 
วิธีการด าเนินงาน  
 ในการศึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการท าเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาตามแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชิงลึก ครอบคลุม และเหมาะสมกับการวิเคราะห์ โดยมีการศึกษารายละเอียดและการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา 
2. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. วิธีการศึกษา 
เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ีความครบถ้วน ชัดเจน ในการวิเคราะห์ จึงได้วางแผนแนวทางการศึกษาและเก็บข้อมูลรวบรวม
ดังนี ้
1.1 ข้อมูลทุติยภมู ิ

จากการศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรมที่เป็นแนวคิดทฤษฎี เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลจากอินเตอร์เนต็ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและแนวทางแห่งความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมของผู้ประกอบการเบญจรงค ์บ้านดอนไก่ดี  

1.2 ข้อมูลปฐมภมู ิ
จากท่ีเราได้สมัภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างกลุม่สังคมเครือข่ายเพื่อศึกษาปัจจัยท าให้เกิดการมสี่วนร่วมกันภายใน 
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กลุ่ม และข้อมูลจากบทสัมภาษณข์องผู้ประกอบการเบญจรงค์ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมลูเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค
และแนวทางในการแก้ไขปญัหา 

2. เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 
การสัมภาษณ์แบบการตั้งค าถามตามแนวของข้อมูลของการประกอบกิจการ รวมถึงตัวของพนักงานด้วย การ
สัมภาษณ์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องอัดเสียงพร้อมกับการจดบันทึกข้อมูลหลักที่ส าคัญและตัวผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีส่วนร่วมเชิงลึกในฐานะที่เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1) การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ค าตอบแบบเปิดกว้าง ไม่จ ากัดค าตอบเพื่อเปิดโอกาสผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล
เยอะมีความเป็นจริงมากท่ีสุด(สุภางค์ จันทวานิช, 2553)และผู้ให้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ ประธานหมู่บ้าน 
3.2) การเก็บข้อมลูแบบทุติยภูมิ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาจากเอกสาร และสังเกตการณ์ท างานของ
ผู้ประกอบการเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี ตลอดจนข้อมลูบนเว็บไซต์ตา่งๆที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นข้อมลู 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) (Denzin, 1978,P.390) 

 4.1 ด้านข้อมูล (Data Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมี ความเหมือนกัน
หรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง  

 4.2 ด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล ต่างคนกันว่าได้
ค้นพบที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลลูกค้าพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามี ความเหมือนกัน แสดงว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 

 4.3 ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลาย แล้วข้อมูลที่ได้มา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้ ก็ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มามีความถูกต้อง  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเทียบเคียง รูปแบบ (Pattern Matching) เป็นการสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลในการวิจัยน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี (Theory) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามแนวทางของไมล์
และฮูเบอร์แมน (Miles & Huberman, 1994,P.10-11) ที่ได้เสนอถึงขั้นตอนการจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพในวิจัยซึ่งประกอบ
ไปด้วยรายละเอียด3ขั้นตอน การลดข้อมูล (Data reduction) การจัดรูปข้อมูล (Data display) และ การร่างข้อสรุปและการ
ยืนยัน (conclusion drawing and  verification) (Yin, 2003,P.9) 
 
  

ก าหนดปัญหา 
 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
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ถอดเทปค าสัมภาษณ์ 

ขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเครื่องเบญจรงค์ไทยในปัจจุบันของกลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นแหล่งส าคญัในเขตจังหวัดสมุทรสาครพบว่า กระบวนการผลิต แหล่งผลติเครื่องเบญจรงค์ไทยปัจจุบันทีเ่ป็น
กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจงัหวัดสมุทรสาคร 
แบบบันทึกจากการสัมภาษณ์ 

“ร้านของเรามีกระบวนการผลติในลักษณะการเพิ่มมูลคา่ให้เครื่องปั้นดินเผาหรืองานเซรามิกที่ผา่นการเผาเคลือบ
เป็นสีขาวจากลายครามธรรมดาดว้ยการเพิ่มมูลค่ามากกว่าท่ีจะเป็นกระบวนการผลติที่สมบรูณ์ทั้งวงจร ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อของ
หรือดินและน้ าเคลือบจากโรงงาน compound clay เป็นวัสดุขั้นตน้ แล้วกระบวนการปั้นดิน การเผาดินต่างๆ และการเขียน
ลายต่างๆเป็นการท าด้วยงานหัตถกรรมฝีมือจากคนในชุมชนกันเองเป็นการเพิ่มรายได้จากงานหัตถกรรมจากผู้สูงอายุเพื่อ
ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไว้เลีย้งชีพ” (ผู้ให้สมัภาษณ์ คุณ อไุร แตงเอี่ยม หัวหน้ากลุม่หมู่บ้านเบญจรงค์) 

“ทั้งนี้แต่ละกลุ่มอาจมีเทคนิคเฉพาะตามประสบการณ์และความช านาญของตนด้วย” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาย 
สังวาลย์ แซล่ิ้ม ช่างปั้น) และการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสรา้งช่างใหม่ ท่ีศึกษาส่วนมากเป็นคนในชุมชนญาติพี่น้อง คนใน
ครอบครัว พ้ืนฐานการศึกษากไ็มไ่ด้ผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียนสูงมากนัก และส่วนมากจะเป็นผู้สงูวัย ในระหว่างช่วงอายุ 
60-80 ปี จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ การท างานของแรงงานในชุมชนจะเป็นชายร้อยละ 50 ผู้หญิงร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน และจึง
ค่อยๆถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตามช่วงเวลาและอาย ุ

 “ในปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนรู้การศึกษาเพื่อให้คนนอกได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการท าและยังสร้างเสริมรายได้
ให้กับชุมชนโดยการเปิด Homestay ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจ โดยคิดราคา 400 บาทต่อ 1 
ท่าน ในการเรียนรู้” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาง เมธา ม่วงถาวร  ฝ่ายวาดเครื่องเบญจรงค์)  เพื่อกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เท่าที่เป็นอยู่ยังคงเป็นกระบวนการสอนแบบฝึกทักษะ เป็นการสอนแบบให้ท าตามแบบครู หรือช่างรุ่นก่อนเป็นส าคัญ
เช่นเดียวกัน ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดผู้ประกอบการเครื่องป้ันเบญจรงค์ใช้ส่วนประสมทางการตลาด 5M’s และ 2P’s ในการ
ด าเนินการทางด้านของ Man (บุคลากร) 

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีส่วนร่วม 

อภิปรายผล 
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“พนักงานจะเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นบุคคลในชุมชนที่อาศัยอยู่นานแล้วจึงมีการน างานหัตถกรรมเข้ามาท าให้มี
เครือข่ายกันต่อกัน การที่ปั้นดิน จากร้านสังวาลย์ เซรามิก แล้วจึงน ามาส่งที่ร้าน อุไร ในการตบแต่งลวดลาย” (ผู้ให้ค า
สัมภาษณ์ นาง เบญจา เบญจมาศ ฝ่ายวาดลายคราม) 
ส่วนมากจะเป็นผู้ชายในการปั้นเครื่องดินเผา และ ผู้หญิงจะเป็นการวาดลายบนเครื่องปั้นดินเผา Money (เงินทุน)   
 “ต้นทุนของการซื้อของจากโรงงาน อย่างเช่น สี สี 1 ขวด มีราคาสูงถึงหมื่นบาท โดยเฉพาะสีทอง ที่ต้องน าเข้าจาก
เยอรมัน เพราะเป็นสีที่พิเศษ สีเงิน จากอิตาลี นอกจากนั้นยังมีสีที่ต้องน าเข้าจาก จีน ,ญี่ปุ่น เป็นต้น หรือ ดิน ที่ต้องซื้อจาก
โรงงานเช่นเดียวกัน เพราะดินต้องแยกดินให้เป็นดินพิเศษที่ใช้ในการปั้นโดยเฉพาะ และ น้ าเคลือบ” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาง 
วนิดา ดอนเมือง ฝ่ายคัดเลือกวัตถุดิบและตรวจสอบ) เป็นต้น Management (การจัดการ) หัวหน้าของบ้านแต่กลุ่มจะมีฝ่าย
การเงิน จะใช้การจด รายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการซื้อของ ก าไร ต่างๆ จะมีการแบ่งกันจด ของคนที่ต้องรับผิดชอบดูแล 
และมีฝ่ายขายช่องทางออนไลน์ช่วยเพิ่มมูลค่าช่องทางในการซื้อให้ง่ายยิ่งขึ้น 

 “การที่รัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุนแต่ละบ้านในชุมชนให้ส่งออกไปสู่ตลาดโลกแล้วด้วย ท าให้เปิดช่องทางได้มาก
ยิ่งขึ้น” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาย เพิ่มพูน อยู่ดี ช่างปั้น ) Machine  (เครื่องจักร) “มีการใช้เตาเผาในการเผาดินในความร้อน 
800 องศา เพื่อให้ดินแข็งเป็นเซรามิกตามรูปแบบทรงต่างๆ” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาย วีรพัฒน์ อริยะเอกด ารง ช่างอบดิน )  
Material (วัตถุดิบ)  ดิน สี น้ าเคลือบ ดินซื้อมาจากโรงงานต่างๆ มาจากหลายพื้นท่ีเพราะแร่ธาตุของดินที่ต่างกันไปท าให้แบบ
ของดินไม่เท่ากัน สี ซื้อจากโรงงานจะเป็นสีน้ า แต่ถ้าหากสั่งซื้อสีโดยเฉพาะจากต่างประเทศอย่างเช่นสีทองเป็นต้น จะเป็นผง 
และ น้ าเคลือบ ซื้อมาจากแหล่งวัตถุดิบเดียวกันกับดิน ด้านการส่งเสริมตลาด Product (ผลิตภัณฑ์)   

“การพัฒนาด้านทางผลิตภัณฑ์ มีลักษณะที่โดดเด่นและแสดงถึงความเป็นไทย ในการวาดลวดลายบ่งบอกถึงความ
เป็นไทยในราชสมัยตามยุคต่างๆ งานมือที่มีความประณีต ท าให้มีมูลค่าทางจิตใจที่สูง” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาง แสงระวี      
บุญยศักดิ์  ฝ่ายออกแบบลาย ) และการใช้สีที่พิเศษน าเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือให้ได้สีที่สวยโดดเด่นโดยเฉพาะ  

“ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ให้พัฒนารูปลักษณะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยิ่งข้ึนไปอีกท้ังยังมีความเหมาะสมกับการเป็นของฝากของขวัญของที่
ระลึกตามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาง กาจญ์จนา ชาดารา ฝ่ายออกแบบลาย ) หรือใช้ได้ใน
โอกาสตามวันส าคัญต่างๆ วันปีใหม่ งานแต่ง งานบวช เป็นการใช้ตกแต่งงานให้ดูดีมีรสนิยมในการเลือกใช้และยังบ่งบอกถึง
ความเป็นไทยอีกด้วย Price (ราคา)   

“ราคาของรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละรูปทรงจะแตกต่างกันออกไป ตามความยากง่ายของการปั้นหรือการใช้
วัตถุดิบที่มีราคาแพง” (ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาง ตองอ่อน อยู่ดี   ฝ่ายวาดลายคราม) ลายโบราณที่มีราคาเพียงกว่าลายสมัยใหม่ 
เพราะวาดลวดลายยากและอยู่มานานเป็นของสะสมมาร้อยๆปี อาจจะมีราคาสูงถึงล้านบาทต่อหนึ่งชุด ลายสมัยใหม่จะมีราคา
ที่ถูกกว่าบางช้ิน  

“การออกแบบลายวาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า หรือแฟช่ันที่เปลี่ยนไปแต่ละปี” 
(ผู้ให้ค าสัมภาษณ์ นาง บุญวาส ลิ้มบุญ  ฝ่ายวาดลายเครื่องเบญจรงค์ ) อาจจะปีนี้ สีม่วงมาแรง จะเน้นผลิตสีม่วงมากกว่า และ
สามารถตั้งราคาสูงได้พอสมควร เพราะความต้องการของลูกค้าสูงต่อความต้องการสีม่วง จึงมีการผลิตลวดลายที่ออกมาตาม
แบบท่ีลูกค้าต้องการ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ไทยในปัจจุบันกลุ่มที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นับเป็นงานหัตถกรรม
หนึ่งที่มีพลังในการสร้างพลวัตและกระแสเคลื่อนไหวในชุมชนได้อย่างมาก และอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในชุมชนที่มีภูมิปัญญาที่ได้สืบทอดมากจากบรรพบุรุษส่งทอดสืบกันมา ระดับความต้องการของสินค้าเป็นที่นิยม
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กับคนเป็นกลุ่มๆ ทั้งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ที่ส าคัญก็คือเครื่องเบญจรงค์นับเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทงานหัตถกรรมท าที่ด้วยมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทย หากภาครัฐและองค์กร ชุมชนที่เกี่ยวข้องให้ความ
สนใจที่จะช่วยพัฒนาเพื่อผลที่ยั่งยืนก็เช่ือว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่ใช้ความเป็นไทยเพื่อเอกลักษณ์ของสินค้าเพื่อส่งเสริ ม
ความเป็นไทยออกสู่สากล  ร้านอุไร  แตงเอี่ยม พนักงานส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่ โดยเป็นผู้เช่ียวชาญและเป็นครู
ในการสอนและถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวและลูกหลานของชุมชนของตนเอง แรงงานจะมีทั้งชายและหญิงจะเป็นช่างรุ่นใหม่
โดยแบ่งได้ตามอายุ จะมีอายุตั้งแต่ 30 ถึง 50 ปี โดยแบ่งงานตามความเช่ียวชาญและความถนัดของแต่ละบุคคล มีทั้งฝ่ายปั้น 
ฝ่ายวาดลายคราม ฝ่ายวาดเครื่องเบญจรงค์ 

การผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่ร้านจ าเป็นต้องซื้อดินโดยเฉพาะกับโรงงาน น้ าเคลือบ และสี  การเลือกซื้อดินด า ดินขาว 
และดินโปน (ดินผสมกระดูกสัตว์) เพราะดินมีแร่ธาตุที่ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ ดินจ าเป็นต้องปรุงและผสมเนื้อของดิน จึง
จ าเป็นต้องซื้อจากโรงงาน การใช้สีที่พิเศษ ในท่ีไทยยังไม่มีขายเพื่อให้ได้งานท่ีสวยสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติมากที่สุดโดยเฉพาะการ
ส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ เพราะสินค้ามีมูลค่าที่สูง ทางร้านจึงจ าเป็นต้องใช้สีที่มีคุณภาพ การซื้อในราคาที่เป็นคู่ค้าที่มีการ
ค้าขายด้วยกันมานานอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าการที่จะเปลี่ยนไปซื้อจากผู้ขายรายอื่นด้วยท าให้ประหยัดงบประมาณการผลิตได้
ส่วนหน่ึง หัวหน้าของกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของการซื้อ การขาย ก าไร ขาดทุน และคอยดูยอดรวม
ในทุกๆเดือน แต่นั่นก็ยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ถูกต้องและแม่นย าทางที่ดีควรมีการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์เพื่อปกป้อง
ข้อมูลทางการเงินของทางร้านเพื่อป้องกันความเสี่ยง อาจจะให้ลูกหลานเข้ามาดูแลในส่วนนี้ เพราะคนรุ่นใหม่สามารถน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการบริหารของทางร้านได้อีกทางรวมถึงการขายในช่องทางอื่นๆ การขายออนไลน์ เป็นต้น 

ขั้นตอนการผลิตเครื่องเบญจรงค์จ าเป็นต้องใช้มีการใช้เตาเผาในการเผาดินในความร้อน 800 องศาถึง 1,230 องศา 
ตามลักษณะของเนื้อดิน เพ่ือให้ดินแข็งเป็นเซรามิกตามรูปแบบทรงต่างๆ  และวัตถุดิบต่างที่เลือกน ามาเป็นส่วนประกอบ ดิน 
เคลือบผสมส าเร็จรูปของโรงงาน compound clay เป็นดินเคลือบที่ผ่านกระบวนการบดผสมพร้อมใช้งานส าหรับดินผสมใน
การปั้นตามรูปแบบต่างๆ หรือน ามาอบเอง การอบในเตาเผานั้นก็ต้องอบที่อุณหภูมิ 800 -1,200 องศา หรือใช้เวลาประมาณ
ครึ่งวัน การอบสีหลังจากเขียนลวดลายแล้วจะน าเข้าเตาอบท่ีอุณหภูมิ 800   C ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ซึ่งถ้าอุณหภูมิแรง และ
ใช้เวลานานกว่านี้จะท าให้สีไม่สดอาจละลายได้ จึงมีข้อห้ามว่าก่อนจะน าเข้าเตาอบห้ามน ามือไปแตะต้องสีที่เขียนเคลือบไว้
เด็ดขาด สี ใช้หลักๆที่ใช้ในการปั้นเบญจรงค์ของร้านอุไร คือ สี ด า,แดง,เขียว,เหลือง,ชมพู สีปกติจะเป็นผงหรือบางทีโรงงานจะ
ส่งมาเป็นสีน้ า แต่โดยส่วนมากจะเป็นสีน้ า โดยซื้อจากโรงงาน compound clay เช่นเดียวกับดิน และสีบางสีที่ต้องน าเข้ามา
จากต่างประเทศเพราะในไทยยังไม่มีขาย เช่น สีทอง น าเข้ามาจากอิตาลี สีเงิน น าเข้าจากจีนหรือญี่ปุ่น เป็นต้น และ น้ า
เคลือบ โดยซื้อจากโรงงา compound clay เช่นเดียวกับดินและแม่สีและส่วนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด Product 
(ผลิตภัณฑ์)  การพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของร้านอุไร เครื่องเบญจรงค์นั้นส่งออกน าไปขายที่เป็นทั้งเครื่องประดับตกแต่ง
และเป็นของใช้ที่สามารถใช้งานได้จริง เครื่องประดับตกแต่งส่วนมากจะเป็น ชามเบญจรงค์ ชามที่เขียนด้วยสีห้าสี แต่ที่ปรากฏ
ใช้มีสีตั้งแต่ 3 สี ขึ้นไปจนถึง 8 สี สีหลักได้แก่ แดง เหลือง ขาว ด า เขียว หรือน้ าเงิน และสีอื่นๆ ได้แก่ ม่วง แสด น้ าตาล ฯลฯ 
เครื่องเบญจรงค์มีการพัฒนาด้านลวดลายอย่างเช่น ลายน้ าทอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การใช้สีก็มี ทั้งที่เป็นสีเอกรงค์ สีกลมกลืน 
และการใช้สีตรงกันข้าม ผู้ผลิตจึงยังควรรักษาและเน้นกลยุทธ์ดังกล่าวซึ่งเป็นการ สร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์และคง
รักษาอนุรักษ์ รูปแบบที่มีความเฉพาะของผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ของหมู่บ้าน ดอนไก่ดี นอกจากนี้ควรเน้นการพัฒนา ดัดแปลง 
และ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ให้พัฒนารูปลักษณะอย่าง ต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่และพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้นไปอีก เลือกซื้อตามความเหมาะสมกับการเป็นของฝากของขวัญของที่
ระลึก จนไปจนถึงการส่งออกไปขายต่างประเทศ และผลิตให้มีความทันสมัยตามแฟช่ันที่รัฐบาลคอยส่งเสริมจุดขายนี้อยู่
ตลอดเวลา  
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Price (ราคา)  การพัฒนากลยุทธ์ด้านราคา กลุ่มเป้าหมายของการซื้อผลิตภัณฑ์ของร้าน มีตั้งแต่วัยรุ่นไปถึงวัย
กลางคนเป็นส่วนใหญ่ และกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 41 ปี ดังนั้น เพื่อกระตุ้นความ ต้องการของลูกค้าบางกลุ่มให้สูงขึ้น ตาม
ลักษณะก าลังซื้อท่ีแตกต่างกันของลูกค้า จึงควรก าหนดกลยุทธ์ราคาแยกตาม กลุ่มลูกค้า (Pricing by Type of Customers) 
การก าหนดราคาให้ต่างกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยังคงคุณค่าที่มีความเก่า มีลวดลายโบราณ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ยังคงมี
ราคาสูงทั้งเป็นต้นทุนที่สูง ประกอบกับภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ และในสินค้าที่ระลึกอาจมีราคาถูกหรือ
เหมาะสมกับการซื้อ เป็นของที่ระลึกจ านวนมาก ดั้งนั้นการตั้งราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและลวดลายของผลิตภัณฑ์ 

 

1.1 ขั้นตอนการปั้นดินและลงสีตามลวดลายทีไ่ด้ออกแบบตามค าสั่งซื้อจากลูกค้า 

 

1.2 เครื่องปั้นส าเรจ็รูปตามลวดลายต่างๆ รมิซ้ายแรกเป็นโถลายเบญจรงค์ รูปกลางเป็นโถลายครามและ 
ริมขวาเป็นปิ่นโตลายเบญจรงค ์

 

1.3 ร้าน อุไร แตงเอี่ยม มีบริการที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเรียนรู้ ส าหรบัผู้ที่อยากค้างคนื 
คิดราคาต่อหัว 400 บาท ต่อ 1 ท่าน 
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สรุปได้ดังแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนผสมทาง

MAN  
(บุคลากร) 

 

Money 
 (เงินทุน)   

Management 

(การจัดการ) 

มีความเช่ียวชาญสูงและมี

ถ่ายทอดสู่ลูกหลานท าให้ก าลัง

เพียงพอในการผลติ 

ซื้อวัสดุขั้นต้นในขั้นตอนการผลิต

จากคู่ค้าเดมิท าให้ราคาซื้อถูกลง 

เลือกผู้น าหมู่บ้านโดยมาจากครอบครัว

ของคนในชุมชนและช่วยกันพัฒนาจาก

แหล่งชุมชนจนไปถึงช่องทางการขาย

ออนไลน ์
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ผลอภิปรายจากภาพรวมแผนภาพ 
 ร้าน อุไร แตงเอี่ยม ใช้ส่วนผสมทางการตลาดเข้ามาช่วยการบริหารที่ร้านเพื่อให้เป็นการพัฒนาทั้งตัวของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวของพนักงานเองด้วย โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นแฟช่ันมากขึ้น เหมาะกับคนรุ่นใหม่ ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการในอนาคตไปจนถึงการตั้งราคา
สินค้าให้มีราคาตามคุณภาพและความยากของการปั้นดินและการวาดลาย และการที่ชุมชนร่วมกันพัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมี
อาชีพเสริมอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับทั้งชาวต่างชาติและผู้ที่
สนใจเข้ามาศึกษาให้ได้ถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ีมีคุณค่า เพื่อไม่ให้สูญสลายไปตามกาลเวลาเป็น
การอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย เพื่อนาพาไปสู่อาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและให้มีอาชีพความรู้ส่งต่อให้ลูกหลาน
ได้มีงานทาในอนาคตต่อไป รวมไปถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ต่อคาสั่งของรัฐบาลปัจจุบัน มีหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์การมหาชนหลายแห่งท่ีเริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความ สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนา 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยงานเหล่านี้ต้องมองภาพร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้ง

Machine   
(เคร่ืองจักร) 

Material 
(วัตถุดิบ) 

เตาเผาดินที่จ าเป็นต้องจ ากัด

ความร้อนและเวลาในการเผาดิน 

ดินด า ดินขาว ดินโปน น้ าเคลือบ น ามาจาก

โรงงานเดียวกัน และสี น าเข้ามาจาก

ต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อให้สสีันที่สวยงาม

และมมีูลค่าเพิ่มขึ้น ขายในราคาทีสู่งขึ้น 

Product 

(ผลิตภัณฑ์) 

Price 
 (ราคา) 

มีความหลายหลาย โดดเด่น มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดดูให้

ลูกค้าสนใจไดเ้ป็นอย่างด ี

 

ราคาขึ้นอยู่กับลวดลายและเวลาในการท า 

ยากมากน้อยเพียงใด ยิ่งลวดลายโบราณยิ่งมี

ราคาแพงมาก ลวดลายสมยัใหม่ถกูกว่า เป็น

เครื่องตกแต่งยิ่งเก่ายิ่งแพง 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1667 
 

หน่วยงานด้านการตลาด เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นการส่งออกสินค้านาไปขายในตลาดต่างประเทศ เพ่ือช่วยเพิ่ม
รายได้นาเข้าสู่ประเทศได้อีกด้วย และเป็นการบ่งบอกให้ชาวโลกได้รู้และอนุรักษ์ผลงานที่งดงามบ่งบอกถึงความประณีตของ
ความเป็นไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มงานพัฒนาอาชีพน่าจะได้น าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการ ผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนประเภทนี้
ทั้งในด้านของบุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูงและมีถ่ายทอดสู่ลกูหลานท าให้ก าลังเพียงพอในการผลิตและการพัฒนาผลติภัณฑ์ให้
มีรูปแบบทันสมัยต่อแฟช่ันมีความหลายหลาย โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจได้เป็นอย่างดีท าให้การตั้ง
ราคาได้ขึ้นอยู่กับลวดลายและเวลาในการท า ยากมากน้อยเพียงใด ยิ่งลวดลายโบราณยิ่งมีราคาแพงมาก ลวดลายสมัยใหม่ถูก
กว่า เป็นเครื่องตกแต่งยิ่งเก่ายิ่งแพง ส่วนประกอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ซื้อมาจากบริษัทเดียวซึ่งท าให้ต่อรองราคาได้ยาก
ควรจะติดต่อท าการซื้อขายกับผู้ขายรายอื่นอีกด้วยทั้งนั้นการตั้งราคาถ้าได้ต้นทุนต่อการผลิตที่ต่ า และการจัดการการเลือก
ผู้น าหมู่บ้านโดยมาจากครอบครัวของคนในชุมชนและช่วยกันพัฒนาจากแหล่งชุมชนจนไปถึงช่องทางการขายออนไลน์ราคาที่
ขายก็ต่ าลงไปด้วยส่วนการส่งเสริมทางการขายให้มีหลากหลายช่องทางการติดต่อ ซื้อขายง่ายต่อผู้ที่สนใจในตัวของสินค้าให้มี
หลายช่องทางในการติดต่อรวมไปถึงการส่งต่อให้ลูกหลานได้มาถ่ายทอดความรู้พื้นบ้านอันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของชุมชนเองและทางด้านของรัฐบาลควรจะส่งเสริมงานหัตถกรรมเบญจรงค์ออกไปสู่สายตาชาวโลก
เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นไทย อีกทั้งยังส่งเสริมอาชีพของบุคคลผู้สูงอายุอีกด้วย ผู้น าของหมู่บ้าน ควรมีการวางแผนการบริหาร
จัดการให้ร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมรายได้ของคนในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดทางด้านการขายทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนรวมถึงโอกาสและ
อุปสรรคในการลดต้นทุนในการผลิตและเพื่อให้สินค้ากระจายออกไปขายและเป็นที่นิยมและควรเอากรณีศึกษาของ
กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการท าเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น าไปพัฒนาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าการส่งเสริมทางอาชีพของ
ผู้สูงอายุกับหมู่บ้านอื่นๆได้อีกด้วย 
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	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



