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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากปานศรนารายณมัดยอมสำหรับกลุมสหกรณ 
การเกษตรหุบกะพง โดยระยะที่ 1 ทดลองวิธีการมัดและยอมสีเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของเสนใย ระยะที่  
2 ออกแบบลวดลายเพื่อนำไปจัดทำผลิตภัณฑ 3 ลวดลาย ใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกเพียง 1 ลวดลาย ระยะที่ 3  
การออกแบบกระเปาและหมวกประเภทละ 15 รูปแบบ และใหผูเชี่ยวชาญคัดเลือกเพียงประเภทละ 3 รูปแบบ 
จัดทำเปนผลิตภัณฑ ระยะที่ 4 สำรวจความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลิตภัณฑกระเปาและหมวก  
ผลการศึกษา พบวา 1. วิธีการมัดและยอมสีที่เหมาะสมกับลักษณะของเสนใย พบวา การมัดทึบแลวยอมดวยวิธี
การยอมรอนโดยใชสีไดเร็กตเหมาะสมท่ีสุด 2. ลวดลายท่ีเหมาะสำหรับนำไปจัดทำผลิตภัณฑหมวกและกระเปา 
ในครั้งนี้ คือ ลวดลายธรรมชาติ 3. การออกแบบกระเปาและหมวก กระเปาที่ไดรับการคัดเลือก คือ กระเปาแบบ
ที่ 9, 10 และ 12 สวนรูปแบบหมวกที่ไดรับการคัดเลือก คือ หมวกแบบที่ 13, 14 และแบบที่ 15  4. ผลการ
สำรวจความพึงพอใจของผูตอบแบบท่ีมีตอผลิตภัณฑกระเปาและหมวก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  
มีความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 และมีความพึงพอใจ หมวกแบบที่ 15 อยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 

Abstract 
 The purposes of this research were Products development from hemp dying for  
Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. Phase 1) the experiment selected the appropriate  
characteristics of hemp fibers to the dying. Phase 2) the experiment was tie and dye method for  
appropriating characteristics of hemp fibers. Phase 3) design patterns in order to create product  
bags and hats, design forms of 15 styles and chosen by the expert. The expert selected in each  
type 3 styles for making products to survey the product satisfaction. The education meet that. 
1. The characteristics of fibers suitable for the dying is which braided, can be formed into the  
product at all. 2. The experimental tie and dyeing methods to suit the characteristics of the  
fibers found that a thick tie dye and hot dry with direct dye suitable for using. 3. Design  
patterns to create bags and hats products. This research use patterns plant and animal types. 
4. Results of the satisfaction of the respondents for bags and hats. Respondents were satisfied 
for styles and the colors used in dyeing of bags and hats in highest level.  

คำสำคัญ : ปาน  
Keywords : Hemp 
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1. บทนำ 

 สหกรณการเกษตรหุบกะพง จำกัด (ใน 

พระบรมราชูปถัมภ) ไดเริ่มตนจดทะเบียนเปน 

สหกรณเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 ใชชื่อวา  

สหกรณการเกษตรหุบกะพง จำกัด โดยพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  

พระราชทานหนังสือจดทะเบียนสหกรณ มีสมาชิก 

เมื่อแรกเริ่มกอต้ัง จำนวน 128 ครอบครัว มีทุน 

เรือนหุน 175,000 บาท ทุนดำเนินงาน 253,677  

บาท ปจจุบันมีจำนวนสมาชิก 421 ครอบครัว  

มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 12,594,330 บาท การ 

ดำเนินธุรกิจของสหกรณประกอบดวย ธุรกิจ 

สินเชื่อ ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย ธุรกิจการให 

บริการและสงเสริมการเกษตร และธุรกิจการ 

รับฝากเงินในธุรกิจการใหบริการและสงเสริม 

การเกษตร มีการจัดตั้งกลุมจัดทำผลิตภัณฑเปน 

รายไดของกลุม คือ 

 1. กลุมปานศรนารายณ 

 2. กลุมของใชในครัวเรือน 

 3. กลุมไขเค็ม 

 4. กลุมไวน 

 5. กลุมขนม 

 การดำเนินงานดังกลาว สมาชิกในกลุมไดมี 

การรวมตัวกันจัดทำผลิตภัณฑและฝากจำหนาย  

ณ รานคาสหกรณการเกษตรหุบกะพง และ 

จำหนายโดยตรงแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ 

ชาวตางประเทศที่เดินทางเขาเยี่ยมชมกิจการของ 

กลุม  

 จากการศึกษาดูงาน ณ รานคาสหกรณ 

การเกษตรหุบกะพงและจากการสอบถามสมาชิก 

กลุมปานศรนารายณ พบวา ผลิตภัณฑจากปาน 

ศรนารายณโดยสวนใหญเปนประเภทกระเปา 

หมวกและมีผลิตภัณฑอื่นบางเล็กนอย กระเปา 

สวนใหญมีรูปแบบในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต  

เชน ทรงเหลี่ยม ทรงกลม รี เปนตน หมวก 

สวนใหญเปนหมวกปก รูปแบบตาง ๆ สีสันของ 

ผลิตภัณฑจากปานศรนารายณ โดยสวนใหญจะมี 

สีเดียวหรือยอมเสนใยดวยสีเดียว ไมมีลวดลาย 

หรือน้ำหนักออนแกของสี สรางลวดลายบนรูป 

แบบผลิตภัณฑ โดยการสลับสีเสนใย ลวดลายที่ได 

มีจำนวนจำกัด ปจจุบันผลิตภัณฑที่ผลิต มีลวดลาย 

นอยไมนาสนใจและไมมีความแปลกใหม ไมตรงกับ 

ความตองการของผูบริโภค รายไดจากการจำหนาย 

ลดลงมาก  

 จากสถานการณดังกลาว คณะผูวิจัยจึง 

สนใจพัฒนาผลิตภัณฑจากปานศรนารายณมัดยอม 

สำหรับกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพง จำกัด  

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาและหมวกจากปาน 

ศรนารายณมัดยอมอยางละ 3 ตนแบบ ผลการ 

วิจัยจะชวยพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุม 

ชุมชนใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหมที่เหมาะสม  

สวยงาม หลากหลาย และดึงดูดใจผูบริโภค ซึ่งจะ 

เปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดังกลาว นอกจากนี้

ยังสามารถชวยใหเกิดการสรางความเขมแข็งแก

ชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในที่สุด 

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจากปานศรนารายณ 

มัดยอมสำหรับกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพง  

2.วิธีการทดลอง 

2.1 การดำเนินการระยะที่ 1 การทดลองวิธีการมัดและ 
 ยอมสีเพ่ือความเหมาะสมกับลักษณะของเสนใย  
 มีวิธีการทดลองมัดและยอมสี 4 การทดลอง 

คือ 
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 1. มัดทึบ ยอมดวยสีรีแอคทีฟโดยวิธีการ

ยอมเย็น 

 2. มัดทึบ ยอมดวยสีไดเร็กตโดยวิธีการ

ยอมรอน 

 3. มัดโปรง ยอมดวยสีรีแอคทีฟโดยวิธีการ

ยอมเย็น 

 4. มัดโปรง ยอมดวยสีไดเร็กตโดยวิธีการ

ยอมรอนมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 2.1.1 วัสดุและอุปกรณ 

 1. เสนใยปานศรนารายณที่ถักเปยแลว 

 2. พูกัน  

 3. สีบาติก  

 4. เชือกฟาง 

 5. เข็ม / ดาย / ที่เลาะเสนดาย 

 6. กรรไกร 

 7. กรอบไมสำหรับขึงเสนใย 

 8. สียอมไดแร็กซ / สียอมรีแอคทีฟ 

 9. เกลือ / น้ำสบู  

 10. กะละมัง 

 11. เตาไฟฟาหรือเตาแกส  

 12. ไมพาย 

 13. คัตเตอร  

 2.1.2 การเตรียมเสนใยเพื่อการมัดยอม 

 ลักษณะของเสนใยปานศรนารายณ เพื่อ 

ทำการวิจัยในคร้ังนี้ เสนใยปานเปนลักษณะ 

เสนเปย เนื่องจากเปนเสนใยที่เหมาะสำหรับทำ 

กระเปาและหมวก ประกอบกับกลุมชุมชนสหกรณ 

การเกษตรหุบกะพงใชเปนปกติอยูแลว การมัด 

ยอมเสนใยปานศรนารายณ จะใชวิธีการมัดแบบ 

เดียวกับการมัดผืนผา คือ มีทั้งการมัดแบบทึบ  

และการมัดแบบโปรง ในการเตรียมเสนใย

ปานศรนารายณเพื่อการนำไปมัดและยอมสีมี 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. นำเสนใยปานศรนารายณในลักษณะของ 

เสนเปยขึงบนกรอบไม โดยเรียงเสนเปยใหเรียบ 

และสม่ำเสมอกันขนาดกวางตามความตองการ 

หรือตามขนาดลายที่จะมัด 

 2. วาดลายที่จะมัด โดยใชพูกันจุมสียอม 

บาติก 

 3. มัดลายตามที่วาดไว โดยใชเชือกฟาง 

 4. เนาเสนเปยติดกันทางดานหลังหรือดาน

ตรงกันขามกับลายที่มัดไว โดยเนาสองแถวให

ขนานกัน เพื่อทำการตัดเสนเปยออกจากกรอบไม 

และนำไปยอมสีตอไป 

 2.1.3 การยอมสีและวิธีการยอม 

 1. สียอม การทดลองในครั้งนี้ ใชสียอม 2  

ชนิด คือ สีไดเร็กต และสีรีแอคทีฟ เนื่องจากเปน

สีที่ เหมาะกับการยอมเสนใยปานศรนารายณ 

ซึ่งเปนใยเซลลูโลส เปนสีที่ใชงาย ไมยุงยากตอ 

การยอม ราคาถูก 

 2. วิธีการยอมวิธี ใชวิธีการยอมรอนกับ 

สีไดเร็กต และยอมเย็นกับสีรีแอคทีฟ และยอมสี 

ตั้งแต 2 สีขึ้นไป ยอมครั้งแรกจะเปนการยอม 

สีออน แลวยอมทับครั้งที่ 2 เปนสีที่เขมขึ้น สวน 

การมัดลาย ควรเวนชองวางในการมัดเผื่อเสนใย 

ไวสำหรับการมัดเพื่อเก็บสีที่ยอมครั้งที่ 2 และ 3 

เมื่อเสร็จสิ้นวิธีการยอมสีครั้งที่ 1 แลวนำไปลาง

และทำความสะอาดบีบน้ำใหหมาด จากน้ันนำไป

มัดเก็บสีที่ยอมครั้งที่ 1 และยอมสีที่ 2 ตอไป 

 3. วิธีคำนวณอัตราสวนการใชน้ำ / สี และ 

สารเคมีในการยอมสี 
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การหาปริมาณน้ำที่ใชยอม 

สูตร น้ำหนักวัสดุ x อัตราสวนน้ำที่ใช = ลิตร 

   1000 

เชน  วัสดุหนัก 500 กรัม x 20 = 10 ลิตร 

    1000 

การคำนวณหาปริมาณสี และสารเคมี เปน % 

สูตร น้ำหนักวัสดุ x ความเขมของสีที่จะใช = ? กรัม 

   100 

เชน ตองการยอมสีเขม 3% วัสดุหนัก 500 กรัม  

 แทนคา 500 x 3 = 15 กรัม 

   100 

2.2 การดำเนินงานระยะที่ 2 ออกแบบลวดลายเพื่อ 
 นำไปจัดทำผลิตภัณฑ  

 ทำการออกแบบลวดลายเพื่อนำไปจัดทำ 

ผลิตภัณฑ 3 ลวดลาย และใหผูเช่ียวชาญคัดเลือก 

เพียง 1 ลวดลาย ดังนี ้ 1. ลวดลายธรรมชาติ  

ลวดลายที่มัดยอม ไดแก ดอกไม ใบไม และผีเสื้อ 

2. ลวดลายเรขาคณิต ไดแก ลายส่ีเหลี่ยม 

ขาวหลามตัด และส่ีเหลี่ยมผืนผา 3. ลวดลาย 

อิสระ  

2.3 การดำเนินงานระยะที่ 3 การออกแบบกระเปา 
 และหมวก และการจัดทำผลิตภัณฑ 

 2.3.1 การออกแบบกระเปาและหมวก  

 ดำเนินการโดยออกแบบกระเปา 15 แบบ  

และหมวก 15 แบบ ใหผูเชี่ยวชาญเลือกชนิดละ 3  

แบบ คือ กระเปา 3 แบบ และหมวก 3 แบบ 

 2.3.2 การจัดทำผลิตภัณฑ 

 1. การยอมสีและการเก็บลายโดยจะเริ่ม 

ดวยการเก็บลายและยอมครั้งที่ 1 หรือยอมสีที่ 1 

หลังจากนั้นนำไปมัดเก็บลายเพิ่มและยอมสีครั้งที่  

2 หรือยอมสีที่ 2  

รูปที่ 2 ผลการยอมสีครั้งที่ 1 

รูปที่ 3 ผลการยอมสีครั้งที่ 2 

 2. การจัดทำผลิตภัณฑกระเปา 

 2.1 นำเสนเปยที่ยอมสีแลวเย็บเปนผืน 

ตอกันระหวางเสนเปยโดยการเย็บแบบซิกแซก

และรองพื้นดวยผาเคมีอยางแข็งตัดตามแบบท่ี 

ออกแบบไว 

รูปที่ 4 การจัดทำผลิตภัณฑกระเปา 
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 3. การจัดทำผลิตภัณฑหมวก 

 3.1 การกำหนดแบบหมวกท่ีตองการ โดย 

ใชผาเคมีแข็ง เปนแบบ หลังจากนั้นนำแบบไปวาง 

บนเสนเปยที่ยอมลวดลายเรียบรอยแลว ตัดเย็บ 

ตามแบบที่กำหนดไว 

2.4 การดำเนินการระยะที่ 4 สำรวจความพึงพอใจ  
 ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลิตภัณฑ 

 กระเปาและหมวก 

 2.4.1 กลุมประชากร หรือผูตอบแบบสอบ 

ถาม เปนกลุมชุมชนสหกรณการเกษตรหุบกะพง 

ที่จัดทำผลิตภัณฑปานศรนารายณ จำนวน 50 คน  

 2.4.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย X 

และใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 

4.21-5.00 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด 

3.41-4.20 หมายถึง มีความพอใจมาก 

2.61-3.40 หมายถึง มีความพอใจปานกลาง 

1.81-2.60 หมายถึง มีความพอใจนอย 

1.00-1.80 หมายถึง มีความพอใจนอยที่สุด 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 

3.1 ผลวิธีการมัดและยอมสีที่เหมาะสมกับลักษณะ 
 ของเสนใย 

 พบวา การมัดทึบแลวยอมดวยวิธีการยอม 

รอนโดยใชสีไดเร็กตเหมาะสมที่สุด  

3.2 ผลการออกแบบลวดลายมัดยอม    

 ลวดลายที่เหมาะสมสำหรับการมัดยอมใน 

ครั้งนี้เปนลวดลายธรรมชาติ  

3.3 ผลการออกแบบกระเปาและหมวก  

 กระเปาที่ไดรับการคัดเลือก คือ กระเปา 

แบบที่ 9, 10 และ 12 สวนรูปแบบหมวกที่ไดรับ 

การคัดเลือก คือ หมวกแบบที่ 13, 14 และแบบที่ 

15 

รูปที่ 5 การจัดทำผลิตภัณฑหมวก 

รูปที่ 6 ลวดลายธรรมชาติ 
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4.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูตอบแบบ 
 สอบถามผลิตภัณฑกระเปาและหมวก ไดผลดังนี้ 

 4.4.1 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ในเรื่องของกระเปา 

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูตอบ 
 แบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑกระเปาใน 
 ดานตาง ๆ 

คาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ
ดานตาง ๆ 

กระเปา 

แบบที่ 
9 

แบบที่ 
10 

แบบที่ 
12 

รูปแบบของ
กระเปา 

3.70 3.33 4.63 

สีที่ใชในการยอม  3.73 3.23 4.53 

ลวดลายที่ใช 4.00 4.30 3.33 

ความแปลกใหม 4.06 3.80 3.60 

โดยรวม 3.87 3.66 4.02 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มาก มาก มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา ดานรูปแบบของ 

กระเปา และดานสีที่ใชยอม ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญ มีความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 โดยมี 

คาเฉลี่ย 4.63 และ 4.53 ดานลวดลายที่ใช  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจ 

กระเปาแบบที่ 10 โดยมีคาเฉลี่ย 4.30 สวนดาน 

ความแปลกใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี 

ความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 9 โดยมีคาเฉลี่ย  

4.06 

 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 

ความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 อยูในระดับมาก  

โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 

แบบที่ 12 

แบบที่ 9 แบบที่ 10 

รูปที่ 7 รูปแบบกระเปาสำเร็จ 

แบบที่ 13 แบบที่ 14 

แบบที่ 15 

รูปที่ 8 รูปแบบหมวกสำเร็จ 
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 4.4.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบ 

ถามในเรื่องของหมวก  

ตารางที่ 2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูตอบ 

 แบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑหมวกใน 

 ดานตาง ๆ 

คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ดานตาง ๆ 

หมวก 

แบบที่ 
13 

แบบที่ 
14 

แบบที่ 
15 

รูปแบบของหมวก 4.20 4.30 4.57 

สีที่ใชในการยอม  4.53 3.90 4.70 

ลวดลายที่ใช 4.50 4.67 4.20 

ความแปลกใหม 4.46 4.60 4.30 

โดยรวม 4.42 4.36 4.44 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบวา ดานรูปแบบของ 

หมวก และดานสีที่ใชยอม ผูตอบแบบสอบถาม  

สวนใหญ มีความพึงพอใจหมวกแบบที่ 15 โดยมี 

คาเฉลี่ย 4.57 และ 4.70 ดานลวดลายที่ใช และ 

ดานความแปลกใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  

มีความพึงพอใจหมวกแบบที่ 14 โดยมีคาเฉลี่ย  

4.67 และ 4.60 

 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 

ความพึงพอใจหมวกแบบที่ 15 อยูในระดับมาก 

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 

4. สรุป 

4.1 สรุปผลการวิจัย 

 4.1.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจใน 

ผลิตภัณฑกระเปา  

 ดานรูปแบบของกระเปา และดานสีที่ใช 

ยอม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความ 

พึงพอใจกระเปาแบบท่ี 12 โดยมีคาเฉลี่ย 4.63  

และ 4.53 ดานลวดลายที่ใช ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญ มีความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 10 โดยมี 

คาเฉลี่ย 4.30 สวนดานความแปลกใหม ผูตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจกระเปา 

แบบที่ 9 โดยมีคาเฉลี่ย 4.06 

 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 

ความพึงพอใจกระเปาแบบที่ 12 อยูในระดับมาก  

โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 

 4.1.2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบ 

สอบถามในผลิตภัณฑหมวก  

 ดานรูปแบบของหมวก และดานสีที่ใชยอม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจ 

หมวกแบบที่ 15 โดยมีคาเฉลี่ย 4.57 และ 4.70  

ดานลวดลายที่ใช และดานความแปลกใหม ผูตอบ 

แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจหมวกแบบ 

ที่ 14 โดยมีคาเฉลี่ย 4.67 และ 4.60 

 โดยรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 

ความพึงพอใจหมวกแบบท่ี 15 อยูในระดับมาก 

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 

4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัย

ไปใชประโยชน 

 ชุมชนตองการไดรับความชวยเหลือในดาน 

การทำธุรกิจ แตยังขาดทักษะดานการตลาดของ 

ธุรกิจ หนวยงานภาครัฐจึงควรใหการชวยเหลือใน 

เรื่องชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ นอกเหนือ 

จากการจำหนายในกลุมสหกรณการเกษตร 

หุบกะพง จำกัด โดยอาจใหทุนสนับสนุนเกี่ยวกับ 

การวิจัยดานการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งถึง 
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แมวาปจจุบันจะมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนให

ความชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

ก็ตาม แตพบวาการตลาดของชุมชนยังไมเขมแข็ง

เทาที่ควร 

 4.2.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ัง 

ตอไป 

 ควรมีการทำวิจัยดานการตลาดผลิตภัณฑ 

ชุมชน เนื่องจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑปาน 

ศรนารายณมัดยอมสำหรับกลุมสหกรณการเกษตร 

หุบกะพง จำกัด ไดศึกษาในกระบวนการออกแบบ 

ลวดลาย การยอมสี และการออกแบบรูปทรง 

ผลิตภัณฑเทานั้น ซึ่งควรมีการวิจัยดานการตลาด 

ของผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มเติม จะทำใหการวิจัย 

ครบวงจร สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน พึ่ง 

ตนเองไดอยางยั่งยืน 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- 

มงคลพระนคร ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณใน 

การทำวิจัย ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยจุฑา  

พีรพัชระ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ี 

ใหการสงเสริมและสนับสนุน รวมทั้งใหความ 

อนุเคราะหใหคำปรึกษา ประสานงานสถานที่การ 

ฝกอบรม และใหโอกาสนักวิจัยในการรวบรวม 

ขอมูลที่ เปนประโยชนอยางย่ิงตอผลงานวิจัย 

ขอขอบคุณคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ที่ใหโอกาสนักวิจัยในการดำเนินงานครั้งนี้ และ 

ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ  
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