
 
 

รายงานประจ าปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563) 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความ 

                      ต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง        

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ   

 (1)  โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม/จ านวน 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะส าหรับ           
นักเศรษฐศาสตร์ 

20 พ.ย. 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

52 คน 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต               
คณะเศรษฐศาสตร์ 

22 ม.ค. 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

87 คน 

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    
ประจ าปีการศึกษา 2563 

3 ส.ค. 2563 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 798 ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าชมผ่าน

สื่อออนไลน์  
4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

20 ส.ค. 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

93 คน 

รวม .............4............. โครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าของภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมไทย                    

                      ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 1    สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 

 (1)  โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหมทุ่กระดับการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม/จ านวน 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
ใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 

ปีการศึกษา 

2562 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

29,000 คน 

จ านวนผู้เข้าชม

ผ่านสื่อออนไลน์ 

รวม ............1.............. โครงการ  



 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (1)  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน  

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม/จ านวน 

1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่

ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง        

“การตลาด 4.0” 

8-10 ก.ค. 63 หมู่ที่ 1 ต าบลมหาราช 

อ าเภอมหาราช       

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

45 คน 

รวม ............1............ โครงการ  

 สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ)  ตามเอกสารแนบท้าย                                                         

 (2)  โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่างคณะ (สาขาปราจีนบุรี) 

 สรุปผลการด าเนินงานในโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน บูรณาการระหว่างคณะร่วมกับสาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ชื่อ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 

(Aging Sociaty) “กิจกรรมการออมแสนสุขใจวัยเกษียณ” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ร่วมโครงการจ านวน 45 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์ จ านวน 3 คน นักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 2 คน และผู้เข้าร่วม 40 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

45 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 3 คน นักศึกษาปริญญาตรี 2 คน และผู้เข้าร่วม 40 คน โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ

มาก 4.32 และมีความเข้าใจเรื่องการออมเพ่ิมข้ึนกล่าวคือ ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมมีคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ออมเฉลี่ย 4.00 คะแนน และหลังเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมมีคะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับการออมเพ่ิมขึ้นเป็น 7.25 คะแนน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 32.50 

  

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 (2)  โครงการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 

 สรุปผลการด าเนินงานในโครงการ (พร้อมภาพประกอบ) ตามเอกสารแนบท้าย     

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วันที่/ระยะเวลา สถานที ่
ผู้เข้าร่วม/
จ านวน 

1. โครงการศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 12 มิ.ย. 63 ชุมชนบ้านบาตร ถนนบริพัตร 
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 

289 คน 

รวม ...........1.............. โครงการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
                      (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)  

 (2)  งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

ล าดับที่ 
ชื่องานวิจัย 

(ขอชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เจ้าของงานวิจัย 
(ขอชื่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

ประเภท 
แหล่งทุน 

1 บทบาทของระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อเศรษฐกิจไทย 
Electronic payment system and economic growth : 
The case of Thailand) 

อ.จินตนา เมืองเล็น 
Ms. Jintana Muanglen 

งบประมาณ
รายจ่ายจาก

รายได้ 
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของ

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนนทบุรี 
Factors Affecting Decisions to Engage in the Large 
Agricultural Land Plot Program of Orchid Farmer in 
Nonthaburi 

อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์ 
Ms. Kamonrat Thirapong 
 

งบประมาณ
รายจ่ายจาก

รายได้ 
 

3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน 
Consumption Behavior of Canned Food in Iran) 

อ.วนิดา พิมพ์โคตร 
Ms.Vanida Pimkord 

งบประมาณ
รายจ่ายจาก

รายได้ 
รวม…………3…………โครงการ 

 สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย (พร้อมภาพประกอบ) ตามเอกสารแนบท้าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

 (1)  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีสมรรถนะและทักษะที่สูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรม 
วันที่/

ระยะเวลา 
สถานที ่ งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วม/

จ านวน 

1. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ 

24-25 มิ.ย. 63 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

57,450 50 คน 

รวม .............1............. โครงการ  
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รายงานผลโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง “การตลาด 4.0” (แบบออนไลน)์ 

วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563  
 

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  เรื่อง “การตลาด 
4.0” (แบบออนไลน์) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในด้าน แนวทางในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การจัดการมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการท าการตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบการท าการตลาดออนไลน์ เพ่ือให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ ต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และประชาชนทั่วไป  โดยมีก าหนดจัดงานในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ในรูปแบบออนไลน์  

คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์  ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.facebook.com/คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยแบ่งการให้ความรู้ออกเป็น 3 วิดีโอประกอบไปด้วย  

วิดีโอที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดและรูปแบบการตลาด 4.0  มีผู้เข้าชม 295 ครั้ง 

วิดีโอที่ 2 การตลาดสินค้าอาหารออนไลน์ มีผู้เข้าชม 596 ครั้ง 

วิดีโอที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของชุมชนต้นแบบ มีผู้เข้าชม 175 ครั้ง 

เมื่อท าการเผยแพร่วิดีโอครบทั้งหมดแล้วได้ให้ผู้เข้าชมท าแบบสอบถามออนไลน์โดยมีผู้ท าแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 45 คน 
แบ่งออกเป็นอาจารย์ 10 คน และผู้เข้าชม 35 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก (4.24) 
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมากที่สุด (๔.62) ความคิดเห็นของการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ใน ระดับมากที่สุด (๔.
60) ซึ่งในการจัดโครงการบริการวิชาการครั งนี สามารถน าไปบูรณาการร่วมกับวิชาที่จัดการเรียนการสอนของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ECO1121, ECO2121, ECO3620 และ ECO3622 

ผลการประเมิน 

ประเภท จ านวน 
(คน) 

ค่าความรู้เฉลี่ย ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย การน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

อาจารย์ 10 4.00 5.0๐ 5.00 
ผู้เข้าชม 35 4.31 ๔.51 4.48 

รวม 45 4.60 ๔.62 ๔.60 
 

 

เอกสารแนบทา้ยโครงการบรกิารวิชาการ 



 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 3 

 
 

 

 

 



 
 

 

รายงานผลโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
เรื่อง โครงการศึกษาวถิีเศรษฐกิจพอเพียง 

วันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖3  

สรุปผลการด าเนินงานพร้อมภาพประกอบ 

 1. โครงการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องการศึกษาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  2.1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งปัจเจกบุคคล 

ชุมชนท้องถิ่น และระดับสถานประกอบการ 

  2.2 เพ่ือให้ผู้รับชมสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตและการรู้จักน าศิลปะ วัฒนธรรม และ

นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 2. บูรณาการกับการเรียนการสอน   

  เชื่อมโยงบูรณาการกับวิชา ECO2122/2102 ใน มคอ. 3/มคอ. 5 โดยใช้วิธีการบรรยายและยกตัวอย่าง

ประกอบให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการใช้ทักษะฝีมือแรงงานที่สืบทอดทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

 3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  12 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 

 4. ผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนถอดองค์ความรู้จากผู้น าชุมชนบ้านบาตร โดยให้นักศึกษาจัดท า

วิดีโอประมวลสรุปสาระส าคัญโดยเผยแพร่ในสื่อ Facebook ของคณะเศรษฐศาสตร์ มีผู้รับชมทางสื่อออนไลน์จ านวนทั้งสิ้น  

305 ราย โดยจากการประเมินผลจากผู้รับชม พบว่า ผู้เข้าชมได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 97.6 สะท้อนให้เห็นว่าทั้งนักศึกษาที่มีเข้าร่วมกิจกรรมการถอดองค์ความรู้สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาคมเศรษฐศาสตร์รามค าแหงได้เป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ นักศึกษาเห็นประโยชน์และ

คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจชุมชน ตลอดจนมีความ

เข้าใจถึงแนวทางการน าศิลปะ วัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ยโครงการบรูณาการดา้นศิลปวฒันธรรม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการวิจัย: บทบาทของระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อเศรษฐกิจไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการช าระเงินของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่ 
สังคมไร้เงินสด  
  2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ต่อความต้องการถือ
เงินของประชาชน 

 

 ที่มา. จาก รายงานระบบการช าระเงินประจ าปี 2560, โดยธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560, ค้นเมื่อ 18  สิงหาคม 2561, 
จาก https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/ Pages/default.aspx   

 ผลการศึกษาด้านสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการช าระเงินของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงิน
สดพบว่า ตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
หรือ National e-payment ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ระบบการช าระเงินของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านระบบการช าระเงินเพ่ือเอ้ือต่อการเข้าถึงของ
ประชาชนมากขึ้น ด้านพฤติกรรมการช าระเงินของประชาชนและภาคธุรกิจพบว่า ธุรกรรมการช าระเงินโดยใช้ เช็คมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยมีการเปลี่ยนไปใช้วิธีการช าระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่ง
จะเห็นได้จากปริมาณธุรกรรมการช าระเงินผ่านช่องทางดังกล่าวที่เพ่ิมขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะการช าระเงินผ่าน
ช่องทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และช่องทาง รองลงมาได้แก่ ธุรกรรมการช าระเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีสัดส่วนการท าธุรกรรมด้วยเงินสดในอัตราที่สูงคิดเป็นร้อยละ 93 ของจ านวนธุรกรรมรวม 
ประกอบกับผลจากการส ารวจของ ธปท. ที่พบว่า ประชาชนบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-payment ค่อนข้างน้อย 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและแก้ไขต่อไป  
 ด้านผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ต่อความต้องการถือ
เงินพบว่า การใช้ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่น การช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และการช าระเงิน
โดยใช้บัตรเดบิต มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการถือเงินในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า หากประชาชน
มีการช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน จะช่วยลดความต้องการถือเงินสด หรือปริมาณเงินสดที่หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจลงได้ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต  

เอกสารแนบท้ายโครงการวิจัยเรื่องที่ 1 



 
 

 

โครงการวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกร ผู้ปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนนทบุรี 

ผู้วิจัย : อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 2) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรผู้
ปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

ผลที่ได้รับจากการวิจัย 
ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ คือ 

การที่เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มมีความเห็นร่วมกันว่าควรเข้าร่วมระบบ และการที่เกษตรกรมีความต้องการลดต้นทุนในการผลิต
กล้วยไม้ โดยให้ความส าคัญที่ร้อยละ 56 รองลงมา คือ ความต้องการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า คิดเป็นร้อยละ 44 ความ
ต้องการขายกล้วยไม้ให้กับตลาดส่งออก และคาดหวังว่าจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนความ
ต้องการเพ่ิมอ านาจต่อรองกับผู้ซื้อและความต้องการขายผลผลิตให้กับตลาดในประเทศที่มีมูลค่าสูง มีความส าคัญเท่ากันที่
ร้อยละ 24 ความคาดหวังในการได้ราคาพิเศษ ร้อยละ 20 และที่เกษตรกรให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าย คือ ความ
คาดหวังว่าจะท าให้การจัดการฟาร์มดีขึ้น ร้อยละ 16 ตามล าดับ ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค พบว่า ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
อย่างมากในการพัฒนาภาคการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นและก าลังแรงงาน
ภาคเกษตรที่ลดลง อีกทั้งปัญหาด้านตลาดก็เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรอีกด้วย ดังนั้น  การวางแผนการ
ผลิตจึงควรให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ควบคู่กับการพัฒนาการบวนการผลิตให้
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

สวยกลว้ยไมท้ี่ผลติตามมาตรฐาน GAP ประธานกลุม่เกษตรกรผูป้ลกูกลว้ยไม ้ 
ต.บา้นใหม ่อ. บางใหญ่ จ. นนทบรุ ี

การเตรยีมดอกกลว้ยไมร้อจ าหนา่ย 

เอกสารแนบท้ายโครงการวิจัยเรื่องที่ 2 



 
 

 

โครงการวิจัย: พฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย: เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน 

ขอบเขตการศึกษา: 
 เนื้อหาในการศึกษา ประกอบด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน โดยใช้แนวคิดส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix: 4P) ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ด้านราคา (Price) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channels of Distribution) ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
ร่วมกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และเขตพ้ืนที่ที่พักอาศัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเตหะราน เมืองกุม เมืองเคอร์มาน เมืองมัชฮัด และ

เมืองอ่ืน ๆ ที่เคยซื้ออาหารกระป๋อง   ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษา
จ านวน 150 ราย ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการส ารวจข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน-
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ผลการศึกษา: 
  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน ในขณะที่ปัจจัยด้านเขตพ้ืนที่ที่พัก
อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋อง ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการบริโภค
อาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่รสชาติดี มีคุณค่าทางอาหาร มี
ความสะดวกในการบริโภคและประหยัดเวลา ในราคาที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ หาซื้อง่าย สินค้ามีหลายขนาด 
หลายระดับราคา และหลากหลายช่องทางให้เลือกซ้ือ ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อ คือ การได้
ทดลองชิมสินค้า การจัดรายการส่วนลดและมีของแถม 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารกระป๋องในประเทศอิหร่าน 
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ เป็นข้อมูล และแนวทางในการก าหนด

นโยบาย หรือกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการค้าอาหารกระป๋องของไทยไปยังตลาดอิหร่าน 
3. ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับตัว การวางแผนการผลิตและการส่งออก

อาหารกระป๋องไปยังประเทศอิหร่าน 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายโครงการวิจัยเรื่องที่ 3 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


