
 

                                             ภาคผนวก 

แบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการตลาดดิจิทัล อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ชี้แจง : โครงการนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัลของ
ชุมชนใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น เพื่อให้การจัด
โครงการอบรมตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการจากท่าน 
โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

1. เพศ   
 1)   ชาย         2) หญิง 

2. อายุ 
 1) น้อยกว่า 20 ปี  3) 40 - 60  ปี 
 2) 20 -40 ปี  4) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป  

3. การศึกษา 
 1) ประถมศึกษาปีที่ 6  4) ปริญญาตรี 
 2) มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช.  5) ปริญญาโท 
 3) มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวส.  6) อ่ืนๆ 
ระบ…ุ…………………………………………………. 

4. อาชีพ 
 1) เกษตรกร  4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
 2) ค้าขาย  5) พนักงานบริษัทเอกชน 
 3) รับจ้าง  6) อ่ืนๆ 
ระบ…ุ…………………………………………………. 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ท่านใช้งานอุปกรณ์ในข้อใดบ่อยท่ีสุด (ตอบเพียงข้อเดียว) 
 1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  4) สมาร์ทโฟน 
 2) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  5) โทรศัพท์ที่ใช้เพียงโทรเข้ารับสาย 
 3) แท๊บเล๊ต  6) อ่ืนๆ 
ระบ…ุ…………………………………………………. 

6. ท่านใช้งานอุปกรณ์ในข้อที่ 5 สำหรับใช้งานโปรแกรมใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 
  1) เฟสบุ๊ค (Facebook)  6) ยูทูป (Youtube) 
  2) โปรแกรมสนทนาไลน์ (Line)  7) อ่านข่าว/สืบค้นข้อมูล 
  3) โปรแกรมสนทนาแมสเซสเจอร์(Messager)  8) รับส่งอีเมล์ 

   4) อินสตราแกรม (Instragram)  9) สืบค้นข้อมูลด้วย Google 



 

109 
 

   5) ทวิสเตอร์ (Twistter)   10) อ่ืนๆ 
ระบ…ุ……………………………………………….. 

7. ท่านได้ใช้งานโปรแกรมบ่อยแค่ไหน 
 1) ทุกวัน  3) สัปดาห์ละครั้ง 
 2) 2-3 วัน  4) นานๆ ครั้ง 

8. วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของท่าน คือ 
 1) ติดตามข่าวสาร  5) สนทนาข่าวสารในกลุ่ม  
 2) โทรสนทนากับบุคคลอ่ืน    6) ดูหนัง ดูคลิป เพ่ือความบันเทิง 
 3) โทรฟรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   7) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
 4) ขายสินค้า  8) อ่ืนๆ 
ระบ…ุ…………………………………………….. 

9. ท่านมีอีเมลที่ใช้งานประจำหรือไม่ 
 1) มีและใช้งานประจำ  2) มี แต่จำรหัสผ่านไม่ได้   3) ยังไม่มี 

10. หากท่านมีอีเมล ใช้ของข้อใดบ่อยที่สุด 
 1) Hotmail.com  3) Gmail.com 
 2) yahoo.com   4) อ่ืนๆ 

ระบ…ุ…………………………………………….. 
ส่วนที่ 3 ความต้องการอบรมโปรแกรม 
คำชี้แจง ขอให้ท่านกาเครื่องหมาย ✓ ในช่องความเห็นที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด 

ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

11.สามารถใช้เมาส์ได้คล่องแคล่ว      
12.สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้คล่องแคล่ว      
13.สามารถคัดลอกไฟล์ข้อมูลได้      
14.สามารถส่งอีเมลได้       
15.สามารถแนบไฟล์พร้อมอีเมลได้      
16.สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลด
เอกสารได้ 

     

17.สามารถใช้งานโปรแกรม My 
computer ได้ 

     

ทักษะการใช้งานสื่อออนไลน์ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

18.สามารถใช้ Facebook ได้      
19.สามารถใช้ Facebook Fanpage       
20. สามารถใช้โปรแกรมสนทนา 
Messager ได ้
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ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

21.สามารถใช้ Line      
22.สามารถใช้ Line @      
23.สามารถใช้ Instagram      
 ความต้องการใช้งานสื่อออนไลน์
เพื่อการตลาดดิจิทัล  

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

24.ต้องการใช้สำหรับงานการขาย
สินค้า 

     

25.ต้องการใช้สำหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

     

26.ต้องการใช้สำหรับติดต่อกับลูกค้า      
27.ต้องการให้ตรงกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 

     

28.ต้องการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว 
เช่น คลิปวิดีโอ 

     

29. ท่านต้องการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 
 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
 2) การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
 3) การประยุกต์ด้านการตลาดออนไลน์  
 4) อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………..

  
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
30.รายละเอียดเนื้อหาที่ต้องการให้อบรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
31.ท่านต้องการใช้สื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้งานของท่านในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจในครั้งนี้ 
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แบบประเมินโครงการอบรม 
การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว  ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่ 
ตอนที่ 1    ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง    โปรดให้รายละเอียดที่เก่ียวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงใน       หน้าข้อความตามความ
เป็นจริง 
เพศ                     ชาย       หญิง 
อายุ                   ต่ำกว่า 20 ปี          21-30 ปี        31-40 ปี        41-50 ปี           51ปีขั้น
ไป  
วุฒิการศึกษา       ประถม       มัธยมต้น        มันธยมปลาย        ปวช.      ปวส.       ปริญญาตรี 
                         สูงกว่าปริญญาตรี 
ตอนที่ 2   การประเมินความพึงพอใจ 
คำชี้แจง   เขียนเครื่องหมาย       ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริง 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

ด้านการถ่ายทอดความรู้และการนำไปใช้งาน 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ก่อนการ
อบรม 

     

2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ หลังการ
อบรม 

     

3. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ถกูต้อง มีความ
ชัดเจน และอธบิายเนื้อหาเข้าใจง่าย 

     

4. วิทยากรตอบคำถามไดต้รงประเด็น ชัดเจน      

5. ความเข้าใจง่าย ความน่าใชง้านเมื่อเห็น
ระบบคร้ังแรก 

     

6. การใช้เวลาในการอบรม      

7. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้
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หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยที่สุด 

1 

8. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับไปเผยแพร่/
ถ่ายทอดได ้

     

9. ผู้อบรมได้รับประโยชน์ในการอบรมครั้งนี้      

10. ความพึงพอใจในการจัดโครงการอบรม      

ด้านคุณภาพของระบบ 

1. ระบบมปีระสิทธิภาพ ทนัสมัยและเชื่อถือได้      

2. ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้
ประโยชน ์

     

3. ความน่าสนใจและเทคนิคที่ใช้ของงาน      

4. ความเหมาะสมในองค์ประกอบของงาน       

5. การออกแบบใช้งานในส่วนของการรับข้อมูล      

6. ชิ้นงานมีการใชง้านสะดวก ไม่ซบัซ้อน เป็น
หมวดหมู่ 

     

7. การออกแบบใช้งานในส่วนของแสดงผลและ
การนำไปใช ้

     

8. โปรแกรมมีความถูกต้อง สมบูรณ์       

9. สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้      

10.  รูปแบบการใช้งานระบบโดยรวมมีความ
สมบูรณ ์

     

จุดเด่น / จุดควรปรับปรุงของระบบ
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อมูลผู้ประกอบการ ......................................................... 

 
ชื่อ............................................................................................................................. ............................ 
เบอร์โทรติดต่อ  ……………………………………………………..   E-Mail ……………………………………………….. 
ที่อยู่ของกิจการหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
Website………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Facebook ……………………………………………………………………line: ……………………………………………
ประเภทกิจการ  เช่น เจ้าของกิจการ (บุคคลธรรมดา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………....................................................................................................... ............................................... 
ลักษณะการประกอบการ (ผลิตเอง หรือ เป็นตัวแทนจำหน่าย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................... ....................... 
สาขาอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่  ( เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................... ...................... 
จำนวนปีที่ประกอบการ  ………………………………..ป ี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก     

1)  ............................................................................................................................. ............. 
2) ..................................................................................................................... ...................... 
3) ............................................................................................................................. .............. 
4) ............................................................................................. .............................................. 
5) ............................................................................................................................. ............. 
6) ...................................................................... ..................................................................... 
7) ............................................................................................................................. .............. 
8) ...........................................................................................................................................  
9) ............................................................................................................................. ............. 
10) ...........................................................................................................................................  
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ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ ภารกจิ และเป้าหมาย 

 

Vision (วิสัยทัศน์ของสถานประกอบการ) 

 

 

Mission (ภารกิจของสถานประกอบการ) 

 

 

 

 

 

Target (เป้าหมายของภารกิจของสถานประกอบการ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  

 

-  
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จดุอ่อน  โอกาส และภาวะคุกคาม  
(SWOT ANLYSIS) 

จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 
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โอกาส (OPPORTUNITY) ภาวะคุกคาม (THREAT) 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ข 
 

ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีเทา 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0004  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีเทา สีของผ้า      สีเทา 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง      ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
             อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า            ผ้าฝ้าย        ผ้ากัญชง            อ่ืน ๆ    ผ้าย้อม 
5. สี   สีเทา  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก     23    นิ้ว บ่า     12.5     นิ้ว รอบแขน   8     นิ้ว     ยาว     23     นิว้ มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     850     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าย้อมปักด้วยลูกเดือยและปักด้วยผ้าสีต่าง ๆ 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิง ของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 7     วัน/ชิ้น 
รายละเอีดยดการผลิต  

 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง         Kerry express       ไปรษณีย์ไทย           j&t express       Fiash express 

                                   Ninja Van                   Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ............................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้ชายสีชมพู 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0005  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีชมพู สีของผ้า      สชีมพู 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย      เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง       ชุดเดรส          เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า            ผ้าฝ้าย       ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีชมพู  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก     24    นิ้ว บ่า     12     นิ้ว รอบแขน   8     นิ้ว     ยาว     25.5     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     480    บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าย้อมสีพื้นชมพูลงลายสีขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอด้วยมือ เป็นเสื้อผู้ชายของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 5     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  

 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express        ไปรษณีย์ไทย           j&t express       Fiash express 

                          Ninja Van              Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ........................................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............. 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีดำ 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0006  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีดำ สีของผ้า      สีดำ 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย      เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง       ชุดเดรส          เครื่องประดับ 
            อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้           ผ้าฝ้าย          ผ้ากัญชง         อ่ืน ๆ      
5. สี   สีดำ  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      22     นิ้ว บ่า     12     นิ้ว รอบแขน   8     นิว้    ยาว     25     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     600     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีพ้ืนดำลงลายด้วยสีแดงและสีต่าง ๆ 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 5     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express          ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                                   Ninja Van                   Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ...................................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีกรม 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0007  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีกรม สีของผ้า      สีกรม 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย          เสื้อผู้หญิง    ผ้าซิ่น/ผ้าถุง          ชุดเดรส        เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า              ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ      
5. สี   สีกรม  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      22     นิ้ว บ่า     11     นิ้ว รอบแขน   8     นิว้      ยาว     25     นิว้ มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     650     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีพ้ืนกรมน้ำเงินลงลายด้วยสีต่าง ๆ 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 5     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express         ไปรษณีย์ไทย           j&t express      Fiash express 

                         Ninja Van                 Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน              โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ....................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................ ................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีฟ้า 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0008  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีฟ้า  สีของผ้า      สีฟ้า 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย        เสื้อผู้หญิง      ผ้าซิ่น/ผ้าถุง       ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า          ผ้าฝ้าย           ผ้ากัญชง         อื่น ๆ      
5. สี   สีฟ้า  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      22     นิ้ว บ่า    11.5    นิ้ว รอบแขน   8     นิ้ว     ยาว     22     นิว้ มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     850     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีฟ้าแต่งลวดลายด้วยสีแดง-ขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 เสื้อผู้หญิงปักคอลงลายด้วยผ้าฝ้าย 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 5     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express          ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                          Ninja Van                Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน             โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ................................. 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีดำ 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0009  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีดำ  สีของผ้า      สีดำ 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย        เสื้อผู้หญิง      ผ้าซิ่น/ผ้าถุง       ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า           ผ้าฝ้าย        ผ้ากัญชง            อ่ืน ๆ      
5. สี   สีดำลายดอกดาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      21     นิ้ว บ่า     11     นิ้ว รอบแขน   8     นิว้    ยาว     23     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     650     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีดำแดง ตกแต่งลวดลายดาวด้วยสี ม่วง- ขาว-ชมพู 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 เป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอทอด้วยมือ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 6     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ปักดอกด้วยสีต่าง ๆ 

 11. การจัดส่ง         Kerry express        ไปรษณีย์ไทย           j&t express      Fiash express 

                           Ninja Van              Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ............................................ 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีโอรส 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0010  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีโอรส สีของผ้า      สโีอรส 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย        เสื้อผู้หญิง      ผ้าซิ่น/ผ้าถุง        ชุดเดรส        เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า            ผ้าฝ้าย         ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีโอรส  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      22     นิ้ว บ่า     12     นิ้ว รอบแขน   7     นิว้  ยาว     22     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     850     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ลูกเดือยผ้าฝ้ายสีเขียวม่วง ปักลูกเดือยตรงกลางอก 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 6     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง            Kerry express       ไปรษณีย์ไทย         j&t express      Fiash express 

                              Ninja Van             Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน               โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ........................................ 

13. หมายเหตุ
......................................................... ...................................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีดำ 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0011  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีดำ สีของผ้า      สีดำ 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชา         เสื้อผู้หญิง       ผ้าซิ่น/ผ้าถุง      ชุดเดรส          เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า          ผ้าฝ้าย            ผ้ากัญชง            อ่ืน ๆ      
5. สี   สีดำ  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      26    นิ้ว บ่า     12.5     นิ้ว รอบแขน   6     นิว้  ยาว     25     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     750     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีพ้ืนดำลงลายสีชมพู 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 7     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง            Kerry express     ไปรษณีย์ไทย          j&t express       Fiash express 

                             Ninja Van             Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ......................................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. .............................. 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อสีเทาลายครีม 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0012  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีเทา สีของผ้า      สีเทา 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง      ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า            ผ้าฝ้าย        ผ้ากัญชง            อ่ืน ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีเทา+สีครีม  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      27     นิ้ว บ่า     14     นิ้ว รอบแขน   9     นิว้  ยาว     24     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     180     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าย้อมสีเทาลายครีม 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอด้วยมือเป็นเสื้อใส่ได้ทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 6     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express        Fiash express 

                           Ninja Van              Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน              โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ........................................ 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................... 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

  

  



 

126 
 

ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อสีเหลือง(สำหรับเด็ก) 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0013  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีเหลือง สีของผ้า      สีเหลือง 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง       ผ้าซิ่น/ผ้าถุง       ชุดเดรส          เครื่องประดับ 
              อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า           ผ้าฝ้าย        ผ้ากัญชง            อ่ืน ๆ      
5. สี   สีเหลือง+สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      16     นิ้ว บ่า     8     นิ้ว รอบแขน   7.4     นิว้  ยาว     20.5     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     260     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีเหลืองลายขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อใส่ได้ทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ  ซึ่งออกแบบใหม่
จากดั่งเดิม 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 3     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง         Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                                   Ninja Van                   Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ............................................. 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อสีเขียวลายขาวดำ 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0014  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีเขียว สีของผ้า      สีเขียว 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย      เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง        ชุดเดรส        เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า              ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีเขียว+สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size  - อก      24     นิ้ว บ่า     12.6     นิ้ว รอบแขน   9.5     นิ้ว  ยาว     23.5     นิว้ 
มีจำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     450     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าย้อมลงสี สีพื้นเขียวลายขาวดำ 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 4     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง         Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                           Ninja Van                Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ....................................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีน้ำเงิน 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0015  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีน้ำเงิน สีของผ้า      สีน้ำเงิน 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง      ชุดเดรส          เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า            ผ้าฝ้าย        ผ้ากัญชง            อ่ืน ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีน้ำเงิน  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      28     นิ้ว บ่า     15     นิ้ว รอบแขน   9     นิว้  ยาว     16     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     500     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าย้อมสีน้ำเงินปักด้วยลูกเดือยผ้าฝ้ายสีเขียว-ขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอด้วยมือเป็นเสื้อใส่ได้ทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 6     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง         Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                           Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ....................................... 

13. หมายเหตุ
......................................................... ...................................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อสีม่วง(สำหรับเด็ก)  

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0016  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีม่วง สีของผ้า      สีม่วง 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง       ผ้าซิ่น/ผ้าถุง      ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า             ผ้าฝา้ย      ผ้ากัญชง            อื่น ๆ      
5. สี   สีม่วง+สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      16     นิ้ว บ่า     8     นิ้ว รอบแขน   7.4     นิว้  ยาว     20.5     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     260     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีเหลืองลายขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อใส่ได้ทั้งผู้ชาย-ผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ  ซึ่งออกแบบใหม่
จากดั่งเดิม 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 3     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express          ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                          Ninja Van                Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ....................................... 

13. หมายเหตุ
......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อสีเขียว(สำหรับเด็ก)  

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0461  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีเขียว สีของผ้า      สีเขียว 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง      ผ้าซิ่น/ผ้าถุง        ชุดเดรส         เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า          ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ      
5. สี   สีเขียว+สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      18     นิ้ว บ่า     8     นิ้ว รอบแขน   7     นิ้ว  ยาว     22     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     360     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีเขียวลายขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมเป็นเสื้อผู้ชายของชนเผ่าปากะญอ  ซึ่งออกแบบใหม่จากดั่งเดิม 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 3     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express        Fiash express 

                          Ninja Van              Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ........................................ 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... .......... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อสีน้ำตาล(สำหรับเด็ก) 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 10379  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีน้ำตาล สีของผ้า      สีน้ำตาล 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง       ชุดเดรส         เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า              ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ      
5. สี   สีเขียว+สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      18     นิ้ว บ่า     8     นิ้ว รอบแขน   7     นิ้ว  ยาว     22     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     360     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีน้ำตาลวลายขาว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมเป็นเสื้อผู้ชายของชนเผ่าปากะญอ  ซึ่งออกแบบใหม่จากดั่งเดิม 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 3     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express          ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                          Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน               โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   .............................................. 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เดรสขาว(สำหรับเด็ก) 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0584  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีขาว สีของผ้า      สีขาว 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง       ผ้าซิ่น/ผ้าถุง          ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า          ผ้าฝ้าย          ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size S อก      15.5     นิ้ว บ่า     7.5     นิ้ว รอบแขน   7     นิว้  ยาว     27 นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     400    บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ปักดุกเม็ดข้าว สีแดง 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอเป็นเสื้อผู้หญิง(สำหรับเด็ก)ของชนเผ่าปากะญอ   
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 7     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง            Kerry express     ไปรษณีย์ไทย         j&t express        Fiash express 

                                   Ninja Van                   Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน              โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ................................................ 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เดรสขาว(สำหรับเด็ก) 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0596  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีขาว สีของผ้า      สีขาว 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง      ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า           ผ้าฝ้าย         ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size S อก      17.5     นิ้ว บ่า     -     นิ้ว รอบแขน   8     นิว้  ยาว     33 นิ้ว มีจำนวน   
1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     800   บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ลายปักดอกดาวเรือง สีแดง สีม่วง 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอเป็นเสื้อผู้หญิง(สำหรับเด็ก)ของชนเผ่าปากะญอ   
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 7     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express          ไปรษณีย์ไทย         j&t express       Fiash express 

                           Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน              โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ................................................ 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เดรสขาว(สำหรับเด็ก) 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0597  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีขาว สีของผ้า      สีขาว 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง      ผ้าซิ่น/ผ้าถุง         ชุดเดรส        เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า              ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีขาว  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size S อก      17.5     นิ้ว บ่า     -     นิ้ว รอบแขน   8     นิว้  ยาว     33 นิ้ว มีจำนวน   
1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     800   บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ลายปักดอกดาวเรือง สีแดง สีน้ำเงิน 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าย้อมทอเป็นเสื้อผู้หญิง(สำหรับเด็ก)ของชนเผ่าปากะญอ   
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 7     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express        Fiash express 

                          Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ............................................. 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีดำ 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0927  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีดำ             สีของผ้า      สีดำ 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย        เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง          ชุดเดรส            เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า          ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ     ผ้าย้อม 
5. สี   สีดำ  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      21.5     นิ้ว บ่า     11     นิ้ว รอบแขน   8     นิว้  ยาว     22.5     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     850     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าย้อมปักลูกเดือยและปักด้วยผ้าฝ้ายสีม่วงสีแดงสีเขียว 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 7     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express         ไปรษณีย์ไทย          j&t express       Fiash express 

                          Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน              โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   .......................................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีม่วง 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 0959  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีม่วง สีของผ้า      สีม่วง 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย       เสื้อผู้หญิง       ผ้าซิ่น/ผ้าถุง        ชุดเดรส         เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า              ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ      
5. สี   สีม่วง  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      23 นิ้ว บ่า     12     นิ้ว รอบแขน   6     นิ้ว  ยาว     25     นิว้ มีจำนวน   
1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     750     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีม่วงลงลายด้วยสีแดงสีขาวสีเขียวสีต่าง ๆ 
9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 5     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าฝ้ายสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express          ไปรษณีย์ไทย        j&t express        Fiash express 

                          Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน             โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ........................................ 

13. หมายเหตุ
............................................................. .................................................................................. .................
............................................................................................................................. ................................... 
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ชื่อผ้า/ภาษาท้องถิ่น   เสื้อผู้หญิงสีดำ 

1.  รหัสสินค้า  ชื่อไฟล์ 10173  

2.  ลักษณะภาพ/ชื่อไฟล์ภาพ เสื้อสีดำ สีของผ้า      สีดำ 

3.  ประเภทสินค้า 
 เสื้อผู้ชาย          เสื้อผู้หญิง        ผ้าซิ่น/ผ้าถุง          ชุดเดรส            
เครื่องประดับ 
               อ่ืน ๆ 

4. ประเภทผ้า              ผ้าฝ้าย             ผ้ากัญชง            อื่น ๆ      
5. สี   สีดำ  
6. ขนาดสินค้า 
    6.1 เสื้อ 
         Size - อก      23    นิ้ว บ่า     12     นิ้ว รอบแขน   8     นิ้ว  ยาว     22     นิ้ว มี
จำนวน   1   ชิ้น 
7. ราคาปลีก - บาทต่อชิ้น ราคาส่ง     650     บาทต่อชิ้นโดยต้องซื้อ     -     ชิ้น 
8. ลวดลายเสื้อประกอบด้วย    ผ้าฝ้ายสีพ้ืนดำลงลายสีดอกสีขียว สีชมพู ขาว ม่วง 
 9. รายละเอียดสิ้นค้า/จุดเด่นของสินค้า 
 ผ้าฝ้ายทอด้วยมือเป็นเสื้อผู้หญิงของชนเผ่าปากะญอ 
10. ขั้นตอนการผลิต 
       ระยะเวลาการผลิต 6     วัน/ชิ้น 
รายละเอียดการผลิต  
 ทำมาจากผ้าย้อมสำเร็จรูป ลวดลายออกแบบเอง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่า
ปากะญอ 

 11. การจัดส่ง        Kerry express         ไปรษณีย์ไทย         j&t express        Fiash express 

                          Ninja Van               Nim express 

 12. วิธีการชำระเงิน                 โอนเงิน            เก็บเงินปลายทาง   ..................................... 

13. หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  

 

 

       

   

 

 

 

 

  

  



 

ประวัติผู้วิจัย 

1. ชื่อ-สกุล       อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์  มหัทธนชัย 

                               Mrs. Butsaraporn Mahatthanachai 

ตำแหน่ง    อาจารย์   

สถานที่ทำงาน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเช ียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885638 โทรสาร 053-885609, ม ือถือ 
0894895385 

 

  E-mail : butsaraporn@hotmail.com 

     ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

ที่สำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก 

 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ธุรกิจและการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2560 
 

ปริญญาโท 

 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2545 
 

ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2537 

 

สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญเป็นพิเศษ 

Database Mangement System, System Analysis and Design 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
1) หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

mailto:butsaraporn@hotmail.com
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ 
สถานภาพ 

ในการวิจัย 

1 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาด
ของชุมชนบนพ้ืนฐานของศาสตร์พระราชา ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2562 ทำเสร็จแล้ว 

2 

การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืช
กัญชงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสใน
เชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินจากโครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2562 ทำเสร็จแล้ว 

3 

การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

2563 
กำลัง

ดำเนินการ 

4 

การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
การตลาดของผลผลิต ลำไยนอกฤดู  ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

2563 
กำลัง

ดำเนินการ 

5 

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดสำหรับผู้
สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน  ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

2563 
กำลัง

ดำเนินการ 



 

140 
 

6 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถิ่นเพ่ือการย้อมสีธรรมชาติภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากโครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

2563 
กำลัง

ดำเนินการ 

 

2) ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ 
สถานภาพ 

ในการวิจัย 

1 การบูรณาการตลาดดิจิท ัลเพื ่อส่งเสริมการตลาด
ผล ิตภ ัณฑ ์หน ึ ่ งตำบลหน ึ ่ งผล ิตภ ัณฑ ์  (OTOP)  
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร ับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

2559 ทำเสร็จแล้ว 

2 การพัฒนาระบบดิจิทัลคอมเมิร์ชเพ่ือส่งเสริมการตลาด
ของผลิตภัณฑ์หนึ ่งตำบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร ับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

2560 ทำเสร็จแล้ว 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศัยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการตลาดด ิจ ิท ัล  ได ้ รับจ ัดสรร
งบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2561 ทำเสร็จแล้ว 

4 การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาด
ดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่ม
แม่น้ำวิน  ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2562 ทำเสร็จแล้ว 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ 
สถานภาพ 

ในการวิจัย 

5 ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูก
และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก ได้รับจัดสรร
ง บ ป ร ะม า ณ แ ผ ่ น ด ิ น จ า ก โ ค ร ง ก า ร  อพ . ส ธ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2562 ทำเสร็จแล้ว 

6 พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นเพื ่อส ่งเสริมส ุขภาพของชุมชนในจังหวัด
เช ียงใหม่  ได้ร ับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก
โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2563 กำลังดำเนินการ 

 

     ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

      1) บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ 

ชนินทร์ มหัทธนชัย, มานพ ชุ่มอุ่น, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ 
ต๊ะการ, วาสนา สันติธีรากุล และ พริ้มไพร วงค์ชมภู. (2563). การพัฒนาระบบดิจิทัล
คอมเมิร์ชเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวชิาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (เดือน
มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563). 

     2) บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ 

บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, ชนินทร์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ และ 
วาสนา สันติธีรากุล. (2563). การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของชุมชนบ้านโป่งสมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 

ชนินทร์ มหัทธนชัย, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ และ 
วาสนา สันติธีรากุล. (2563). การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้านเทคโนโลยีตลาด
ดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนบ้านห้วยอีค้าง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 1 (nSCAP2020) 
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ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 

จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, วาสนา สันติธีรากุล, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย และ 
ชนินทร์ มหัทธนชัย. (2563). การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสร้าง รูปแบบการตลาดออนไลน์จากการใช้ฮ้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชน
ฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ระหว่างวันที่ 20 - 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 

ชนินทร์ มหัทธนชัย, มานพ ชุ ่มอุ ่น, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ,จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ,  
ทิวาว ัลย ์  ต ๊ะการ , วาสนา ส ันต ิธ ีราก ุล , พร ิ ้มไพร วงค ์ชมภู , และ ช ัยท ัศน์   
เกียรติยากุล. (2561). การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ ้าปักชนเผ่าม้งบ้าน 
แม่สาน้อยด้วยระบบดิจิทัลคอมเมิร์ซภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์
หน ึ ่ ง ต ำบลหน ึ ่ ง ผล ิ ตภ ัณฑ ์  ( OTOP)  อ ำ เภอแม ่ ร ิ ม  จ ั งหว ั ด เช ี ย ง ใหม่ .  
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 (น. 
622-632). 20 ธันวาคม, 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

วาสนา สันติธีรากุล , ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ , ชนินทร์ มหัทธนชัย ,  
และ บุษราภรณ์ มหัทธนชัย. (2561). การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือ
การจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน . ใน การ
ป ร ะ ช ุ ม ว ิ ช า ก า ร ร ะ ด ั บ น า น า ช า ต ิ แ ล ะ ร ะ ด ั บ ช า ติ  
ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (น. 496-501). 4 ธันวาคม, 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.ประธาน คำจินะ, อรนุช พันโท, สารุ่ง ตันตระกูล, และ วาสนา สันติธีรากุล. 
(2560). 

 




