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ช่ือหนังสือ  
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 (10th 
RMUTNC)  
 
 
กลุ่มสาขา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์   

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ   
วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม  
งานวชิาการรับใช้สังคม 

 
เจ้าของลขิสิทธ์ิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
 
 
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ 
 
 
จ านวนหน้า 1068 หน้า  
 
 
เผยแพร่ สิงหาคม 2561 
 
 
ออกแบบโดย  สถาบันวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 
  179 หมู่ 3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 92150 
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
การจัดประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย คร้ังที ่10 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ 

 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รโพยม วรเชฐวราวตัร์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อภิรักษ ์สงรักษ ์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รองศาสตราจารยด์ร. สุธีลกัษณ์ ไกรสุวรรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารยพ์าสินี สุนากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. ดร. โสภา วศิิษฏศ์กัด์ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารยด์ร.กฤษมนัต ์ วฒันาณรงค์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธนา อนนัตอ์าชา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
6. ดร.สมใจ มะหมีน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
8. รองศาสตราจารยส์ันติรักษ ์ประเสริฐสุข มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
9. รองศาสตราจารยอ์วิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กฤตพร หา้วเจริญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พิมลมาศ วรรณคนาพล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อาชญัญ ์บุญญานนัต ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
13. ดร.พินยั สิริเกียรติกุล มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 5 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สัญชยั ลั้งแทกุ้ล มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
2. ดร.วรรณภรณ์ บริพนัธ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
3. ดร.สุธี โงว้ศิริ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
4. รองศาสตราจารยด์ร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
5. ดร.ขวญัฤทยั บุญยะเสนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กนกเนตร เปรมปรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นพนภา จุลโลบล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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8. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปิยพงศ ์พลบัพลึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ศรีสมร ผอ่งพุฒิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
10. ดร.ณปภชั สุขนนัทศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธิติมา พลบัพลึง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สมใจ  บุญหม่ืนไวย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กฤติมา เสาวกูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เสาวลกัษณ์  จิตตน์อ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
15. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ทายวุฒิ  โพธ์ิทองแสงอรุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พลานุช  คงคา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
17. ดร.อารีรัตน์  เช้ือบุญเกิด  โนท มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
18. ดร.กมลทิพย ์ ใหม่ชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
19. ดร.ภรณี  หลาวทอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
20. ดร.สุรเกียรติ  ปริชาตินนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
21. ดร.ชาตยา  นิลพลบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
22. ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
23. ดร.พรหมจิรา  เจาลา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
24. ดร.ชุติมา  นาคประสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
25. ดร.ปฏิมา  ถนิมกาญจน์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
26. รองศาสตราจารยด์ร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
27. รองศาสตราจารยด์ร.พนารัตน์ ปานมณี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
28. ดร.ณัฐพชัร์ อารีรัชกุลกานต์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
29. ดร.ฐิติมา วงศอิ์นตา มหาวทิยาลยับูรพา 
30. ดร.อุษณากร ทาวะรมย ์ มหาวทิยาลยับูรพา 
31. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วรรณรพี บานช่ืนวิจิตร มหาวทิยาลยัหอการคา้  
32. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปริรรต สมนึก มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
33. รองศาสตราจารยด์ร.อ านวย  แสงโนรี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ 

คุณทหารลาดกระบงั 
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 6 วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกล่ิน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษมี วทิยา 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ชยัเพชร 
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4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุตินุช สุจริต 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะเกียรติ ทรัพยมี์ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อวยพร วงศก์ุล 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.องัคณา ไสเก้ือ 
8. ดร.วนัทนา สังขชุ์ม 
9. ดร.อมรรัตน์ องัอจัฉริยะ 

10. ดร.ฐิติกร จนัทร์วุน่ 
11. ดร.สุดคนึง ณ ระนอง 
12. ดร.สุรศกัด์ิ ชูทอง 
13. ดร.ขวญัตา ตนัติก าธน 
14. ดร.ดุสิตพร ฮกทา 
15. ดร.ธเนศ สินธ์ิประจิม 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จีรพร เพกเกาะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.แจ่มจนัทร์ เพชรศิริ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัร ผลนาค มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
5. ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชุิดา กลา้เวช มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วษิณุสรรค ์ชาติอารยะวดี มหาวทิยาลยัพะเยา 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ณภทัร นอ้ยน ้าใส มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมรักษ ์รอดเจริญ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
11. ดร.พนัธ์ุศกัด์ิ เกิดทองมี มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นฤมล ศกัด์ิปกรณ์กานต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
13. ดร.วชัราภรณ์ ตนัติพนาทิพย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา วงศธ์นะบูรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พลพฒัน์ รวมเจริญ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาริท เจาะจิต มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูวดล บางรักษ ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
19. ดร.ประยงค ์กีรติอุไร มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
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20. ดร.สุธาทิพย ์ชวนะเวสสกุล มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชีวติา สุวรรณชวลิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 
22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.องักศิ์ริ ทิพยารมณ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
23. ดร.มูฮ าหมดั นิยมเดชา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
24. ดร.วนัววิาห์ ตุม้นอ้ย มหาวทิยาลยัศิลปากร 
25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.การุณ ทองประจุแกว้ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต เช้ือข า มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
27. ดร.ชวนพิศ ขาวคง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
28. ดร.สุนารี บณีพงศ ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
29. รองศาสตราจารย ์ดร.สมโภช รติโอฬาร มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสนอ ชยัรัมย ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
31. ดร.ยทุธนา ตุม้นอ้ย ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 7 งานวชิาการรับใช้สังคม 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวฒัน์ เจริญจิต 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรักษ ์สงรักษ ์
3. ดร.กีรติ  อินทรวเิศษ 
4. ดร.สุดคนึง ณ ระนอง  

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิงหา ประสิทธ์ิพงศ ์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤติมา เสาวกูล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาวดี   พรหมมา มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
4. ดร.ปัญญา  เลิศไกร มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรศกัด์ิ  สวสัดี มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
6. ดร.บรรจง ทองสร้าง  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง เพื่อเป็นเวทีส าหรับนกัวิจยัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
มุมมองในดา้นวิชาการ เทคโนโลยสีร้างสรรค ์รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความส าคญัในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจทัว่ภูมิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน  ทาง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูงท่ีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในปีน้ี  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมเสียสละทั้งแรงกายและ
แรงใจและเวลาอนัมีค่า เพื่อผลกัดนัให้เกิดการประชุมวิชาการคร้ังน้ีข้ึน และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าพลงัความ
ร่วมมืออย่างต่อเน่ืองจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จะพฒันา
เติบโตต่อเน่ืองไปทุกปี จนกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าของประเทศไทย 

ในการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การน าเสนอผลงานวิจยัจากนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ
นกัวิจยันกัวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ
จ านวน 482 ผลงาน  ผลงานวจิยัระดบันานาชาติ 53 ผลงาน และส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมจ านวน  49 ผลงาน 
ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 9 แห่ง  

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) ฉบบัน้ีเป็นของกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์  สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สาขาวิทยาศาสตร์และ
ส่ิงแวดลอ้ม และสาขางานวิชาการรับใชส้ังคม ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จ านวน 95 บทความ หวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ เพื่อการน าไปแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต  
 

 
                                    สถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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สารจากอธิการบด ี
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง นั้น ดว้ยการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียด
ลึกซ้ึง เพื่อให้ไดข้อ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซ่ึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาการวิจยั และระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการแสวงหา
องค์ความรู้จากการวิจยัในแต่ละศาสตร์เพื่อพฒันาวิชาการ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้ทกัษะความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี 
และสร้างนวตักรรมเพื่อชุมชนสังคม ได้มุ่งพฒันางานวิจยัท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการในการพฒันาชุมชนทุก
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง   

ดงันั้นการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) 
และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ประจ าปี 
2561 ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นจุดสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ ง 9 แห่ง และภาคีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัย
ระดบัประเทศ ประกอบดว้ย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ส านกังาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีจะน าเสนอผลงานวจิยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
สังคมไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้เกียรติเป็นเจา้ภาพร่วม และ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิเศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู ้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย 
คณะกรรมการด าเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง ท่ีมีส่วนร่วมใหก้ารจดัประชุมวชิาการในคร้ังน้ี สัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ  
 
                     ผูช่้วยศาสตราจารยย์งยทุธ  หนูเนียม 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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สารบัญ 
 
กลุ่มสาขา:  สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์       ภาคบรรยาย 

รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ท่ี 

NO4-001 
ผลการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือน
จริงสามมิติ 

วลัลภ  ศรีส าราญ 
 

2 

NO4-002 
การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานภายในห้องสมุด
มหาวทิยาลยั กรณีศึกษาศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

พทุธิกนัต ์พงศพิ์ชญามาตย ์
 

15 

NO4-005 นวตักรรมส่ิงทอจากเสน้ใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตล ์ นวทัตกร อุมาศิลป์ 32 
NO4-006 ติหมา : การพฒันาและยกระดบัภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต ้ ปรัชญา กฤษณะพนัธ ์ 42 

NO4-007 
การพฒันารูปแบบหตัถกรรมบรรจุภณัฑจ์ากตน้ผือส าหรับผลิตภณัฑ ์ในพ้ืนท่ีเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัหนองคาย 

ธานี  สุคนธะชาติ 
 

55 

 

กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ    ภาคบรรยาย 
รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ท่ี 

NO5-001 
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา 

ฐิติมา จุลจินดา 140 

NO5-002 การบริหารความเส่ียงกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ศุภสุตา  ตนัชะโร 151 

NO5-003 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จกัรกฤษณ์  มะโหฬาร 
 

162 

NO5-004 
การศึกษามูลค่าทางบัญชีท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 

พชัรินทร์  บุญนุ่น 
 

170 

NO5-005 
การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัข์
หยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 

ระริน  เครือวรพนัธ์ุ 
 

178 

NO5-006 
การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ี อ าเภอศรี
ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

วราภรณ์  นาคใหม่ 
 

193 

NO5-007 
ความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

จุรีพร สุขสมกิจ  
 

202 

NO5-008 
การปรับปรุงกระบวนการการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดระยะเวลาการรอ
คอยของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงโดยใชแ้นวคิดของลีน 

จิระพงศ ์เรืองกนุ 
 

216 

NO5-009 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค านวณตน้ทุนการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ 
จงัหวดัสงขลา 

อ ามรรัตน์ คงกะโชติ 
 

227 
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NO5-010 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลคา่ของกิจการ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

จกัรกฤษณ์  มะโหฬาร 
 

241 

NO5-011 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ฐิติธนา  ไตรสิทธ์ิ 
 

250 

NO5-013 
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สุกญัญา วงษล์คร 
 

256 

NO5-014 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs 
ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พิธาน  แสนภกัดี 
 

267 

NO5-015 
แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายได้ภาคครัวเรือนส าหรับ
เกษตรกรบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่ 

ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต 
 

279 

NO5-016 สภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นฏัพร  จิรเจษฎา 290 

NO5-017 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เ พ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

นทยา กมัพลานนท ์
 

300 

NO5-019 
การเ พ่ิมผลิตภาพการผลิตแรงงานผ่านการท างานแบบสะเต็ม โดยการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ กรณีศึกษา 

ชินานาฎ วทิยาประภากร 
 

313 

NO5-020 
แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้ าพริกเห็ดแครง บา้นนาไม้
ไผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

สุธิกาญจน์  แกว้คงบุญ 
   

322 

NO5-021 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหม่ี บา้นหัวฝาย 
จงัหวดัขอนแก่น 

ทายวฒิุ โพธ์ิทองแสงอรุณ 
 

336 

NO5-022 
ดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย 

ธญันนัท ์วรเศรษฐพ์งษ ์ 352 

NO5-024 
รูปแบบการจดัองคก์รตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาสวนพุทธธรรม
จงัหวดัล าพนู 

วชิราภรณ์  ภทัโรวาสน์ 
 

361 

NO5-025 
การประยกุตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

พรเพญ็ จนัทรา 
 

371 

NO5-026 
การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 

อารีรัตน์ เช้ือบุญเกิด  โนท 
 

384 

NO5-027 
สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

สุมาลี  นามโชติ 
 

400 
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กลุ่มสาขา: วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม    ภาคบรรยาย 
รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ท่ี 

NO6-004 
เช้ือจุลินทรียท่ี์มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคด้ือยา MRSA (Methicillin Resistance 
Staphylococcus aureus)  จากฟองน ้ าทะเลดีโมสปองเจีย 

พชร เพช็รประดบั 
 

623 

NO6-005 
คุณค่าทางโภชนาการและสารตา้นอนุมูลอิสระของกระเจ๊ียบเขียวอบแหง้ จากชุมชน
บา้นม่าหนิกในจงัหวดัภูเก็ต 

อนิตทยา กงัแฮ 
 

632 

NO6-009 
ความหลากหลายของพนัธ์ุไมย้ืนตน้ในพ้ืนท่ีเขาหินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 
จงัหวดัพทัลุง 

พงศศิ์ลป์ อินทร์แป้น 
 

639 

NO6-011 
การจ าแนกช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการ(ROS) ของแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ
น ้ าตกโยงจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สุรศกัด์ิ  ชูทอง 
 

653 

 

กลุ่มสาขา: งานวชิาการรับใช้สังคม     ภาคบรรยาย 
รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ท่ี 

NO7-001 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วมด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส: 
กรณีศึกษากลุ่มวสิาหกิจชุมชนบางเหนียวด า อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

กิตติศกัด์ิ จิตตเ์ก้ือ 
 

964 

NO7-002 การผลิตซีอ๊ิวผสมกากงาในโรงเรียนบา้นโพซอ รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา 973 

NO7-003 
หมู่บา้นพลงังานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีว
มวลเพ่ือเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกระดบัครัวเรือนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นุชลี ทิพยม์ณฑา 
 

980 

 
กลุ่มสาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์    ภาคโปสเตอร์ 

รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ 

NP4-002 
การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทย-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
อาหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไทย-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

มทัธนี  ปราโมทยเ์มือง 
 

63 

NP4-004 แผน่ฉนวนกนัความร้อนจากใบสกัเพ่ือลดความร้อนใหก้บัอาคาร ศรัณย ู สวา่งเมฆ 78 
NP4-005 ผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร ศรัณย ู สวา่งเมฆ 87 
NP4-006 ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเสน้ดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถ่ิน สิริมา  สตัยาธาร 100 

NP4-007 
การออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองต่อการใชง้านส าหรับคนพิการและทุพล
ภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร 

กรณ์พงศ ์ ทองศรี 
 

111 

NP4-009 
การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาท
การรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น 

ประชม  ทางทอง 120 

NP4-010 
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเกา้อ้ีพร้อมพ้ืนท่ีส าหรับใส่วางชุดอุปกรณ์เพ่ือใชใ้น
การเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ ส าหรับนกัเรียนพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จงัหวดัเพชรบุรี 

โสรัจ  พฤฒิโกมล 130 
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กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ ภาคโปสเตอร์ 
รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ 

NP5-001 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดั
น่าน 

ดวงสมร พลเยีย่ม 414 

NP5-002 ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการ บริหารจดัการ 
Balanced Scorecard 

นุชนาถ ทบัครุฑ 423 

NP5-003 การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราช
ภฎัสงขลา 

สุปราณี กาญจนเพญ็ 437 

NP5-004 ปัจจยัและอุปสรรคในรายวชิาท่ีใชร้ะบบอิเลิร์นนิงเติมเตม็การเรียนการสอนของ
อาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

พิมพจ์รัส บุญเลิศ 447 

NP5-005 การพฒันามลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบในรายวชิา 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) 

ลดัดาวลัย ์ หวงัเจริญ 455 

NP5-006 การพฒันาระบบบญัชีของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย จุไรรัตน์  ทองบุญชู 469 
NP5-007 ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
สนทยา เขมวรัิตน ์ 483 

NP5-008 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้ า: กรณีศึกษา
ชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 496 

NP5-009 ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีตอ่ผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

เปรมภาว ์ดว้งทอง 506 

NP5-010 พฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ อารยา อึงไพบูลยกิ์จ 515 
NP5-011 ศึกษาการพฒันายทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ  Start up  

กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เมธี  จนัทโร 529 

NP5-012 การศึกษาการสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจงัหวดัน่าน นงนุช  พรหมวรีะไชย 539 

NP5-013 ความเป็นไปไดท้างการเงินของนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ใน
เชิงพาณิชย ์

วรกร ภูมิวเิศษ 549 

NP5-014 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

นุชษรา พ่ึงวริิยะ 563 

NP5-015 การวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง 

สุดคนึง ณ ระนอง 575 

NP5-016 การพฒันา Application เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน ศิริรัตน์  ช านาญรบ 589 

NP5-017 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัน่าน 

กนกรัตน์  ดวงพิกลุ 599 

NP5-018 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน :  กรณีศึกษาพ้ืนท่ีต าบล 
บ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

อภิรักษ ์ สงรักษ ์ 611 
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ผลการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 
ในการพฒันาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ 

Effect of Using The Head-Mounted Display in The Development of  
Three-Dimensional Virtual Environment. 

 
วลัลภ  ศรีส าราญ1*  

Wanlop Srisamran1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันา
สภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ และ 3 ) ศึกษาความ
คิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
มลัติมีเดีย ท่ีผ่านการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจากการอาสาสมคัร จ านวน 39 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
ไดแ้ก่ 1) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 2) แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 3) 
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างของผูใ้ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ วิธีการท่ีใช้ในการศึกษา คือ ให้กลุ่มตวัอย่าง
ออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติโดยใชโ้ปรแกรม Unity 3D ผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะรุ่น Oculus DK2 โดยมีการใชซ้อฟแวร์จ าลองความจริงเสมือนสามมิติ 360 องศา เม่ือเสร็จส้ิน มีการเก็บขอ้มูลความพึง
พอใจและสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลงัการใชง้าน ผลการศึกษาพบว่า 1) การใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ จ าเป็นตอ้งมีการใชซ้อฟแวร์จ าลองความจริงเสมือนสามมิติ 360 องศาข้ึนมา 2) 
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยแบ่งออกเป็นสามประเด็น คือ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ดา้น
การพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง และดา้นผลกระทบจากการใชง้านอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 3) ความคิดเห็น
ของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจในการใชง้านอุปกรณ์ แต่มีบางส่วนมีผลกระทบ
ในการใชง้าน เช่น การเวยีนศีรษะ หรืออึดอดัในการใชง้าน ก็จะใหห้ยดุใชง้านทนัที 
 
ค าส าคญั : จอภาพแบบสวมศีรษะ, สภาพแวดลอ้มเสมือนจริง, สามมิติ, ความจริงเสมือน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to (1) study the use of head-mounted display for developing three-dimensional 
virtual environment (2)  study satisfaction of the users who used head-mounted display for developing three-dimensional 
virtual environment, and (3) study the opinions of the users who head-mounted display for developing three-dimensional 
virtual environment. The participants were volunteer 39 Undergraduate Students of Multimedia Technology Program who 
passed of virtual reality technology course. The instruments used in this study are: (1) Set of head-mounted monitor device; 
(2) Satisfaction evaluation for participants. (3) Semi-structured interviews for participants. The method used in the study is 
to provide participants design and develop a three-dimensional virtual environment in Unity 3D. Using Oculus DK2’s head-
mounted display, 360-degree virtual reality simulation software is used to create a working virtual environment. When 
finished satisfaction assessment form and semi-structured interview were used.  

The study results found that: 1) the used of head-mounted display to develop three-dimensional virtual 
environment. 360 degree of three-dimensional virtual reality simulation software is required, as software has been designed 
for use with regular monitors. 2) The users showed satisfaction with the used of the head-mounted monitor to develop a 
virtual environment of three dimensions. It is divided into three areas is; the used of equipment; development of virtual 
environments; and the impact of used the device. In general, at the most level. 3) The users showed opinion of head-mounted 
monitor mostly liked and interested in used the device. But someone have the effect of use such as motion sickness or 
uncomfortable in use. It will stop use immediately. 

 
Keywords: Head-Mounted Display, HMD, Virtual environment, 3D, Virtual Reality 
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บทน า 
เทคโนโลยคีวามจริงเสมือน (Virtual Reality; VR) เป็นเทคโนโลยีท่ีจ าลองภาพเสมือนจริงข้ึนมาหรือจ าลองสภาพ

ท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงในโลก เพ่ือมอบประสบการณ์ท่ีหลากหลายแก่ผูใ้ชง้าน (Kim et al., 2018) ซ่ึงแนวคิดการ
ใชง้านเทคโนโลยคีวามจริงเสมือนน้ี มีมาในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา โดยจะมีการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพ่ือ
จะมีแสดงผลภาพในรูปแบบสามมิติท่ีมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไปพร้อมกบัการเคล่ือนท่ีหรือขยบัตวัของผูท่ี้ใชง้าน 
นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีการพฒันาอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะใหมี้น ้ าหนกัเบา และใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์ (Human–Computer Interaction; HCI) จะเป็นการโตต้อบการใช้งานบน
สภาพแวดลอ้มเสมือจริงกบัผูใ้ชง้าน  (Lv, Li, & Li, 2017) ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาศูนยว์ิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหลาย
แห่งในโลก ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาระบบความจริงเสมือนหรือห้องปฏิบติัการท่ีจะพฒันาให้ประสิทธิภาพการใชง้านและ
ประสบการณ์การใชง้านสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงท่ีใหค้วามรู้สึกสมจริงท่ีสุด (Mazikowski, 2018)  

อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (Virtual Reality Headset; VRH) มีการเร่ิมพฒันาโดยนกัวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริกา 
ช่ือว่า อีวานซันเดอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1965 มีการใชช่ื้ออุปกรณ์น้ีว่า  “Ultimate Display” ซ่ึงเป็นจอภาพแบบสวมศีรษะท่ี
เช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ในรูปแบบดิจิทลั ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีไม่เคยมีมาก่อนในการน าเสนอภาพ (Sutherland, 1968) จากนั้นมี
การร่วมทุนในการวิจยัจากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดและสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และมีการเผยแพร่อุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะในปี ค.ศ. 1968 มีการใหช่ื้ออุปกรณ์น้ีวา่ “Sword of Damocles”  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีส่วนประกอบท่ีส าคญั
หกส่วนด้วยกัน คือ การจอภาพรังสีแคโทดสองช้ิน คีมเมตริก ชุดก าเนิดภาพเวกเตอร์ ท่ียึดกับศีรษะ เซนเซอร์จับการ
เคล่ือนไหวของศีรษะ และคอมพิวเตอร์(Harrington et al., 2018)  

สภาพแวดล้อม เสมือนจริงสามมิ ติ  (three-dimensional Virtual Environment) Perhakaran et al. (2016) เ ป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีจ าลองข้ึนมาดว้ยคอมพิวเตอร์ ท่ีประกอบไปดว้ยวตัถุเสมือนในโลกเสมือนจริง ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงและใช้
งานสภาพเสมือนจริงน้ี ไดจ้ากการสวมจอภาพแบบครอบศีรษะ Head Mounted Display (HMD) เป็นการรวมเอาระหว่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์เขา้ดว้ยกนั เพ่ือให้ไดรั้บชมภาพและเสียงท่ีสมบูรณ์ (Moseley, 2016) เพื่อให้สามารถแสดงภาพได้
อย่างสมบูรณ์  ซ่ึงเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แบบสภาพเสมือนจริงแบบสมบูรณ์ 
(immersive) โดยผูใ้ชจ้ะรู้สึกตดัขาดจากโลกจริงโดยสมบูรณ์, แบบสภาพเสมือนจริงแบบไม่สมบูรณ์ (non-immersive) ผูใ้ช้
ยงัไดส้ัมผสักบัโลกจริงอยู ่ และแบบผสม (hybrid) โดยจากการศึกษา พบว่า สภาพแวดลอ้มเมือนจริงแบบสมบูรณ์จะให้
ความรู้สึกสมจริง มากกวา่รูปแบบอ่ืน ทั้งยงัมีการเคล่ือนไหวไปตามร่างกายของผูใ้ชใ้นลกัษณะทนัทีทนัใด 

ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษากระบวนการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง
สามมิติ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถเอามาพฒันาเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและพฒันาส่ือด้วยเทคโนโลยี
มลัติมีเดียในรูปแบบอ่ืน ๆ ได ้ 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. ศึกษากระบวนการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  
3. ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีผา่นการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ปีการศึกษา 2559-2560 จ านวน 84 
คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีผ่านการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ปีการศึกษา 2559-
2560  จ านวน 39 คน จากการอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
2. เคร่ืองมื อท่ีใชใ้นการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย  
1) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่น Oculus DK2    
2) ซอฟแวร์ส าหรับออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ ส าหรับผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ  ประกอบไปดว้ย ความพึงพอใจ 3 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง และดา้นผลจากการใชง้าน ลกัษณะค าถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 16 ขอ้ ตามแนวคิดของลิเคิอร์ท (Likert’s) มี 5 ระดบั เกณฑก์ารประเมิน
ระดบัความพึงพอใจ ผูว้จิยัใชค้่าเฉล่ีย (Mean) โดยเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนกบัเกณฑป์ระมาณค่าของลิเคิอร์ทแลว้แปลผล 

4) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างของผูใ้ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจาก
ผลกระทบหลงัการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 
3. ขั้นตอนและกระบวนการวจิยั  
  การวิจยัในคร้ังน้ีมีขั้นตอนการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และกรอบวิจยั เพ่ือมุ่งศึกษาการใชง้านอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ โดยวธีิการท่ีใชใ้นการศึกษา มีวธีิการ ดงัน้ี 

ขั้นท่ีหน่ึง ศึกษาขั้นตอนวธีิการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสาม
มิติ เพ่ือให้กลุ่มตวัอยา่ง ไดอ้อกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะ   

ขั้นท่ีสอง รับอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการวิจยั จากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ท่ีผา่นการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือน
จริง ปีการศึกษา 2559-2560 เพ่ือท่ีจะได้นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและพฒันา
สภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติท่ีใชห้นา้จอปกติ 

ขั้นท่ีสาม ให้ค  าแนะน าการใชง้านและทดลองออกแบบและพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติผ่านการใช้
งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะโดยใชโ้ปรแกรม Unity 3D ผ่านการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่น Oculus 
DK2 (ตามภาพท่ี 1)  โดยมีการใชซ้อฟแวร์ Big Screen (ตามภาพท่ี 2) ในการจ าลองความจริงเสมือนสามมิติ 360 องศา เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการท างาน โดยใชเ้วลาออกแบบและพฒันาคนละ 10 นาที เม่ือเสร็จส้ิน มีการเก็บขอ้มูลความพึงพอใจ
และสมัภาษณ์ความคิดเห็นหลงัการใชง้าน 

ขั้นท่ีส่ี สรุปและวิเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ิจยัใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ในการสรุปขอ้มูล  
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ภาพที ่1  การพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงอุปกรณ์         ภาพที ่2 พฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงดว้ย 
            จอภาพแบบสวมศีรษะ                โปรแกรม Big screen (Lang, 2017) 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
1. กระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ จาก

การศึกษาขอ้มูล สามารถแบ่งการใชง้านในดา้นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
     1.1)  อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ พบว่า ในปัจจุบนัมีจอภาพแบบสวมศีรษะ ท่ีสามารถใชใ้นการพฒันา

สภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ ท่ีตอ้งเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลภาพโดยตรง อยูห่ลายผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ี
นิยม ดงัน้ี 

       1.1.1) HTC Vive เป็นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชใ้นการเล่นเกมโดยเฉพาะ 
ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง HTC กับ Valve ท่ีมีการน ามาขายคร้ังแรกเม่ือ วนัท่ี 5 เมษายน 2559 เพื่อสร้าง
ประสบการณ์โลกเสมือนจริง ซ่ึงความละเอียดของหนา้จออยูท่ี่ 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตท่ี 90 เฟรมต่อวินาที 
สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีโดยรอบไดแ้บบ 360 องศา รองรับการเคล่ือนไหวของร่างกายไดใ้นพ้ืนท่ี 15 ตารางฟุต สามารถมี
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการบงัคบัควบคุมและมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงในส่ือได ้(ตามภาพท่ี3) นอกจากน้ีไดมี้
การต่อยอดอพัเกรดความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยมีช่ือวา่ “HTC Vive Pro” มีการน ามาขายคร้ังแรก 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ซ่ึงความละเอียดของหนา้จออยูท่ี่ 1400x1600  พิกเซลต่อเลนส์ (รวมสองเลนส์เป็น 2880 x 1600 พิก
เซล) เฟรมเรตท่ี 90 เฟรมต่อวนิาที (ตามภาพท่ี4) 
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ภาพที ่3 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ                         ภาพที ่4   อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ  
               รุ่น HTC Vive (Martindale, 2018)          รุ่น HTC Vive Pro (Martindale, 2018) 

 
     1.1.2) Oculus Rift เป็นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ท่ีพฒันาข้ึนมาโดยบริษทั Oculus บริษทัผลิตแวน่

สามมิติในเครือ Facebook ท่ีมีการน ามาขายคร้ังแรกเม่ือ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 โดยมีการมาพร้อมกบัตวัคอนโทรลเลอร์แบบ
ใหม่ Oculus Touch และ จอยไร้สายของ Xbox ซ่ึงความละเอียดของหนา้จออยูท่ี่ 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตท่ี 90 
เฟรมต่อวินาที สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีโดยรอบได้แบบ 360 องศา   มาพร้อมชุดหูฟัง ในระบบเสียง 3 มิติ รองรับการ
เคล่ือนไหวของร่างกายไดใ้นพ้ืนท่ี 5 ตารางฟุต (ตามภาพท่ี 5) นอกจากน้ีมีรุ่นท่ีเป็นรุ่นนกัพฒันา Oculus DK2 ท่ีมีการน ามา
ขายคร้ังแรกเม่ือ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 ซ่ึงความละเอียดของหนา้จออยูท่ี่ 960 x1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตท่ี 75 เฟรม
ต่อวนิาที (ตามภาพท่ี 6) 

 
ภาพที ่5 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ        ภาพที ่5 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ       
               รุ่น Oculus Rift (Oculus, 2017)    รุ่น Oculus DK2 (Kumparak, 2014) 
 

     1.1.3) Windows Mixed Reality เป็นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ท่ีพฒันาข้ึนมาโดยบริษทั หลายบริษทั
ตามตาวตัถุดิบอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนัไป คือ Samsung, ASUS, Lenovo, HP, Acer และ Dell ในเครือของบริษทั Microsoft  ท่ี
จะรองรับกบัระบบปฏิบติัการ Windows 10 หรือใหม่กวา่ ซ่ึงประสิทธิภาพการใชง้านข้ึนอยูก่บัทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Windows Mixed Reality และ Windows Mixed Reality Ultra ซ่ึงความละเอียดของหนา้จออยูท่ี่ 
1440 x 1440 พิกเซลต่อเลนส์  (อุปกรณ์ของบริษทั Samsung ความละเอียดของหนา้จออยู่ท่ี 1440 x 1600 พิกเซลต่อเลนส์) 
เฟรมเรตท่ี 60 เฟรมต่อวินาทีใน Windows Mixed Reality และ เฟรมเรตท่ี 60 เฟรมต่อวินาที Windows Mixed Reality Ultra 
มีการเปิดตวัคร้ังแรกเม่ือ เดือนมกราคม 2560 โดยมีการมาพร้อมกบัตวัคอนโทรลเลอร์ สามารถมองเห็นพ้ืนท่ีโดยรอบได้
แบบ 360 องศา (ตามภาพท่ี 7)  
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ภาพที ่7 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะในเครือของ Windows Mixed Reality (Microsoft, 2018) 

 
     1.2) ซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  พบว่า มีซอฟแวร์หลากหลายท่ีสามารถ

รองรับการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ซ่ึงมีซอฟแวร์ท่ีได้รับความนิยมของ
นกัพฒันาในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ คือ โปรแกรม Unity 3D Game Engine, Unreal Engine, และ  Cry 
Engine  

      1.2 .1) Unity 3D Game Engine เ ป็นซอฟแวร์ ท่ีออกแบบมา เพื่ อใช้ในการพัฒนา เกม (Game Engine)                         
ท่ีพฒันาข้ึนมาโดย Unity Technologies พฒันามาจนถึงเวอร์ชัน่ล่าสุดท่ี 2018.1 (2 พฤษภาคม 2561) ซ่ึงมีความสามารถใน
การพฒันาเกมไดท้ั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows และ OSX เม่ือพฒันาแลว้
สามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ    ไดม้ากมาย.  เช่น  Windows,  OS X, Linux Xbox 360,  Xbox One,  Wii U,  New 3DS,  
PlayStation 4,  PlayStation Vita,  Windows Phone,  iOS, Android, BlackBerry 10,  Tizen,   Unity Web Player,   Windows 
Store,   WebGL,   Oculus Rift,   Gear VR, Android TV,   Samsung Smart TV   ซ่ึงสามารถใชง้านร่วมกบัการเรียนโปรแกรม
ในภาษา C,   C++ , C#.  เป็นหลกั ซอฟแวร์น้ีสามารถใชง้านไดฟ้รี ส าหรับผูท่ี้ใชง้านส่วนบุคคล ซ่ึงจะมีฟังก์ชัน่การใชง้าน
พ้ืนฐาน นอกจากน้ียงัมีแบบท่ีเสียเงินในการเช่าใชซ่ึ้งจะเป็นการเช่าใชร้ายเดือน ราคาจะข้ึนอยูก่บัแพค็เก็ทและความสามารถ
เพ่ิมเติมข้ึนมา (ตามภาพท่ี 3) 
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ภาพที ่8 การใชง้านโปรแกรม Unity ส าหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (Flynn. S., 2017) 

 
       1.2.2) Unreal Engine เป็นซอฟแวร์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ส าหรับเกม
และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีพฒันาโดย Epic Game ถูกน ามาแสดงคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1998   พฒันามาจนถึงเวอร์ชัน่ล่าสุดท่ี 4.19 
(14 มีนาคม 2561) สามารถใชง้านไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows, OS X, Linux สามารถใชง้านไดฟ้รีส าหรับการศึกษา เชิง
พาณิชย ์ส าหรับรายไดข้ั้นต ่าท่ีก าหนดและการใชง้านส่วนบุคคล เม่ือพฒันาแลว้สามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ม า ก ม า ย  เ ช่ น  Windows, OS X, Linux, HTML5, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 แ ล ะ  Xbox One                              
(ตามภาพท่ี 4) 

 
ภาพที ่9 การใชง้านโปรแกรม Unreal Engine ส าหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (cgrecord, 2015) 
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       1.2.3) Cry Engine เป็นซอฟแวร์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ส าหรับเกมท่ี
พฒันาโดย Crytek ถูกน ามาแสดงคร้ังแรกในปี ค.ศ. 2002   พฒันามาจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดท่ี 5.4.0 (21 กันยายน 2560 ) 
สามารถใชง้านไดใ้นระบบปฏิบติัการ Windows สามารถใชง้านไดฟ้รี เม่ือพฒันาแลว้สามารถส่งออกไปยงัอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
มากมาย เช่น Microsoft Windows, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, iOS และ Android  

 
ภาพที ่10 การใชง้านโปรแกรม Cry Engine ส าหรับการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (cryengine, 2017) 

  
 1.3) ซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการจ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพื่อรองรับการใชง้านงานอปุกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะ ส าหรับพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ  พบวา่ มีซอฟแวร์หลากหลายท่ีสามารถรองรับการใชง้านอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน ซ่ึงมีซอฟแวร์ท่ีไดรั้บความนิยม คือ โปรแกรม Bigscreen  
 1.3.1) Bigscreen เป็นซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการจ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพื่อรองรับการใชง้านอุปกรณ์จอภาพ
แบบสวมศีรษะ ซ่ึงสามารถดูหนงั ท างานในคอมพิวเตอร์ไดป้รกติผา่นการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตามภาพท่ี 
10) เป็นซอฟแวร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย Bigscreen, Inc. สามารถใช้งานได้ฟรี ทั้ งใน Oculus Store และ Stream ซ่ึงสามารถ
จดัการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดไดต้าท่ีตอ้งการ สามารถตั้งกลุ่มส าหรับพูดคุยติดต่อส่ือสารกนัไดสู้งสุด 12 คน รองรับการใช้
งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ Windows Mixed Reality นอกจากน้ียงัสามารถปรับเลือกสภาพแวดลอ้มการท างานได้
ตามท่ีตอ้งการอีกดว้ย  
 1.3.2) Virtual Desktop เป็นซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการจ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพื่อรองรับการใชง้านอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะ ซ่ึงสามารถ ท างานในคอมพิวเตอร์ไดต้ามปรกติผา่นการใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตาม
ภาพท่ี 11) เป็นซอฟแวร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยนักพฒันาท่ีช่ือ Guy Godin รองรับการใช้งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ 
Windows Mixed Reality ซ่ึงสามารถจดัการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดไดต้ามท่ีตอ้งการ สามารถสัง่เปิดโปรแกรมแกรมดว้ยเสียง 
นอกจากน้ียงัสามารถปรับเลือกหรือสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ   
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ภาพที ่11 การใชง้านโปรแกรม Virtual Desktop จ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง (steam, 2018) 

 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับ กระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
เสมือนจริงสามมิตินั้น สามารถสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบท่ีหลกัของการใชง้านมี 3 ส่วน คือ 1) อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
ท่ีรองรับการเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ 2) ซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ และ 3) ซอฟแวร์ท่ีใช้
ในการจ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงเพื่อรองรับการใชง้านงานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ  
2. ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ สามารถแปลผล
และวเิคราะห์ขอ้มูลไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
ตารางที ่1 ผลความพึงพอใจในดา้นการใชง้านอุปกรณ์ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 
1. ความเร็วและความล่ืนไหลในการโตต้อบ 4.33 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
2. อุปกรณ์และการเช่ือมต่อ 4.36 0.66 มีความพึงพอใจมาก 
3. ความถูกตอ้งในการบงัคบัและการเลือก 4.23 0.84 มีความพึงพอใจมาก 
4. สามารถน าไปพฒันาสภาพแวดลอ้ม 
เสมือนจริงไดจ้ริง 

4.38 0.78 มีความพึงพอใจมาก 

5. เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้าน 
ระดบัความพึงพอใจภาพรวม 

4.43 
4.34 

0.75 
- 

มีความพึงพอใจมาก 
มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
มาก (X = 4.34) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกรายการมีระดบัความพึงพอใจมาก โดยรายการเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้านมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.43) รองลงมา คือ สามารถน าไปพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงไดจ้ริง (X = 4.38) อุปกรณ์และ
การเช่ือมต่อ (X = 4.36) ความเร็วและความล่ืนไหลในการโตต้อบ (X = 4.33)  ความถูกตอ้งในการบงัคบัและการเลือก (X = 
4.23)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 ผลความพึงพอใจในดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 
1. การสร้างและน าเขา้วตัถุ 4.28 0.64 มีความพึงพอใจมาก 
2. เขา้ถึงเคร่ืองมือพฒันาไดส้ะดวก 4.02 0.81 มีความพึงพอใจมาก 
3. การใชง้านปุ่มจากแป้นพิมพ ์ 4.02 0.77 มีความพึงพอใจมาก 
4. การใชเ้คร่ืองมือในการท างาน 4.07 0.80 มีความพึงพอใจมาก 
5. การปรับเปล่ียนมุมมองของวตัถุ 4.25 0.78 มีความพึงพอใจมาก 
6. การแสดงผลของสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง 
ระดบัความพึงพอใจภาพรวม 

4.33 
4.16 

0.86 
- 

มีความพึงพอใจมาก 
มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัความพึงพอใจมาก (X = 4.16) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกรายการมีระดบัความพึงพอใจมาก โดยรายการการ
แสดงผลของสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 4.33) รองลงมา คือ การสร้างและน าเขา้วตัถุ(X = 4.28) การ
ปรับเปล่ียนมุมมองของวตัถุ (X = 4.25) การใชเ้คร่ืองมือในการท างาน (X = 4.07)  เขา้ถึงเคร่ืองมือพฒันาไดส้ะดวก และการ
ใชง้านปุ่มจากแป้นพิมพ ์(X = 4.23)  ตามล าดบั 
ตารางที ่3 ผลความพึงพอใจในดา้นผลจากการใชง้าน 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 
1. อาการวงิเวยีนศีรษะ 3.58 1.18 มีความพึงพอใจมาก 
2. อาการบาดเจ็บจากการเคล่ือนไหว 3.30 1.36 มีความพึงพอใจปานกลาง 
3. อาการอึดอดัระหวา่งการใชง้าน 3.43 0.94 มีความพึงพอใจปานกลาง 
4. ความคมชดัของภาพ 3.46 1.25 มีความพึงพอใจปานกลาง 
5. น ้ าหนกัและความกระชบัของอุปกรณ์ 
ระดบัความพึงพอใจภาพรวม 

3.69 0.94 มีความพึงพอใจมาก 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความความพึงพอใจในดา้นผลจากการใชง้าน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัความพึง
พอใจปานกลาง (X = 3.49) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีรายการท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากและความพึงพอใจปานกลาง 
โดยรายการน ้ าหนักและความกระชบัของอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X = 3.69) รองลงมา คือ อาการวิงเวียนศีรษะ (X = 
3.58) ความคมชดัของภาพ (X = 3.46) อาการอึดอดัระหวา่งการใชง้าน (X = 3.43)  อาการบาดเจ็บจากการเคล่ือนไหว (X = 
3.30)  ตามล าดบั 

3. ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ จากแบบสมัภาษณ์
ก่ึงโครงสร้างของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผลกระทบหลงัการใชง้านอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยมีการแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

3.1 ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะรู้สึกชอบท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ในการพฒันาส่ือมลัติมีเดีย ซ่ึงจากการเรียนผ่านมาปรกติจะใชเ้พียงจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาเท่านั้น 
ซ่ึงการใชไ้ดอุ้ปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะจะท าให้ไดภ้าพท่ีกวา้งใหญ่มองเห็นไดช้ดัข้ึน แต่จะมีขอ้จ ากดัของการใชง้าน คือ 
การใชง้านแป้นพิมพแ์ละเมา้ส์ จะมองไม่เห็นในจอภาพภายใน ซ่ึงท าใหใ้ชง้านไดล้ าบาก 
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3.2 ด้านการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง พบว่า การสร้างและน าเขา้วตัถุสามมิติ สามารถสร้างและใช้งา 
ไดต้ามปกติ และจะเห็นภาพไดช้ดัเจนกวา่จอภาพปรกติเพราะไดเ้ห็นในมุมมองต่าง ๆ ไดง่้าย แต่จะมีขอ้จ ากดัของการใชง้าน 
คือ การพิมพโ์คด้หรือใชแ้ป้นพิมพท์ าไดค้่อนขา้งล าบากในการใชง้าน 

3.3 ด้านผลจากการใช้งาน พบว่า เม่ือใช้งานไปนาน ๆ จะรู้สึกหนัก และเวียนศีรษะ เพราะด้วยขนาดของ                         
จอภาพท่ีมีขนาดใหญ่ เวลาจะคลิกหรือใชค้  าสัง่ต่าง ๆ จะตอ้งไปหนัหนา้ไปทางนั้นดว้ย ตอ้งเงยหนา้กม้หนา้อยูเ่ป็นเวลานาน 
และเลนส์ของตวัอุปกรณ์ไม่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชท่ี้มีปัญหาดา้นสายตาท่ีแตกต่างกนั 

 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบวา่ 1) การใชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ 
จ าเป็นตอ้งมีการใชซ้อฟแวร์จ าลองความจริงเสมือนสามมิติ 360 องศาข้ึนมา เพราะซอฟแวร์ในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
เสมือนจริงสามมิติไดถู้กแบบมาให้ใชก้บัจอภาพปกติในขณะท่ีจอภาพแบบสวมศีรษะท าให้สามารถหันมองไดทุ้กทิศทาง  
และการจ าลองความจริงเสมือนสามมิติ 360 องศาข้ึนมา ท าให้สามารถเลือกหรือสร้างสภาพแวดลอ้มของการท างานใน
รูปแบบใหม่ๆ เขา้มาไดอี้กดว้ย 

2) ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริงสามมิติ โดย
แบ่งออกเป็นสามประเด็น คือ ดา้นการใชง้านอุปกรณ์ ดา้นการพฒันาสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง และดา้นผลกระทบจากการ
ใชง้านอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยทางดา้นผลกระทบจากการใชง้านอุปกรณ์ จะไดค้ะแนนความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงส่วนน้ีอาจจะข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัของวตัถุของอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ และประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ 

3) ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะชอบและใหค้วามสนใจในการใชง้าน
อุปกรณ์ แต่มีบางส่วนจะมีผลกระทบในการใชง้าน อาทิ เช่น การเวียนศีรษะ หรืออึดอดัในการใชง้าน ก็จะให้หยดุใชง้าน
ทนัที  
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การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืน้ทีอ่่านและพืน้ทีท่ างานภายในห้องสมุดมหาวทิยาลัย 

กรณีศึกษา ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ 
Physical environment of study and work area in the University Library : 

A case study of Walailak University Library 
 

พทุธิกนัต ์พงศพิ์ชญามาตย์1*  
Puttigun Pongpidjayamaad1*  

 

บทคัดย่อ 
 

 มหาวทิยาลยัในประเทศไทยปัจจุบนั มียทุธศาสตร์ใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ดังนั้ นการให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยัมีความส าคญัต่อกรอบยุทธศาสตร์ดงักล่าว บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจลกัษณะทางพฤติกรรมของ
นกัศึกษาในการใชง้านพ้ืนท่ีนัง่อ่านและพ้ืนท่ีท างานของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั จากการส ารวจนกัศึกษา 100 ราย เช่ือมโยงกบั
ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบทางกายภาพของหอ้งสมุด โดยประเมินจากรูปแบบลกัษณะรวมถึงความ
ตอ้งการทางกายภาพท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา ซ่ึงจากผลส ารวจพบว่า พ้ืนท่ีอ่านหนังสือและพ้ืนท่ีท างานภายในห้องสมุด 
รูปแบบและลกัษณะทางกายภาพจ าเป็นตอ้งส่งเสริมใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อผูใ้ช ้โดยประเด็นเร่ืองเสียงรบกวนในขณะใช้
พ้ืนท่ี มีผลกระทบมากท่ีสุด โดยรูปแบบพ้ืนท่ีอ่านและท างานแบบเด่ียว(Study Carrel) เสียงรบกวนควรนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพ้ืนท่ีอ่านและท างานแบบหมู่คณะ(Collaborative study) ส่วนประเด็นรองลงมา คือ กายภาพพ้ืนท่ีตอ้ง
อ านวยความสะดวกต่อพฤติกรรมการใชง้าน โดยพ้ืนท่ีอ่านและท างานแบบเด่ียว(Study Carrel) มีศกัยภาพพ้ืนท่ีในทิศทางเป็น
พ้ืนท่ีส่วนตวั ควรมีการส่งเสริมใหย้ดืหยุน่และปฏิสมัพนัธ์ ดว้ยระยะความสูงของฉากกั้นหรือการปรับเปล่ียนวสัดุใหดู้โปร่ง 
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ABSTRACT 
 
 This article is intended to explore the behavior/ function of the reading area and the workspace in the university 
library from 100 students then linked to architectural theory related to the the physical design of the library  by evaluating 
the requirements, the physical characteristics of the reading area and the appropriate workspace for students.  Discovering 
the reading area and work area in the library in- term of physical characteristics need to be continuously available to users 
regardless a noise issues.  Whether it's a single workspace format (Study Carrel)  that requires most quiet sound.  A group 
reading and working areas require control measure of noise or audio sources.  The secondary issue is the physical area that 
facilitates behavior by a single workspace (Study Carrel)  whose provide a potential area and support the public-private 
space.  These factors should be flexible, with the height of the noise barrier or acoustic materials used .  In addition, and 
ultimately physical space must be supported the student's work requirement. 
 
 Keyword: University Library, physical environment  , reading area , workspace 
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บทน า 
แนวโนม้ของภาพรวมพ้ืนท่ีของห้องสมุดมกันิยมเนน้ความเปิดโล่งมากกวา่การแบ่งซอยเป็นส่วนยอ่ยแบบชดัเจน 

แต่พ้ืนท่ีเปิดโล่งของห้องสมุดเองมกัจะใช้ก าแพงชั้นวางหนังสือ เป็นองค์ประกอบท่ีกั้นขอบเขตระหว่างพ้ืนท่ีย่อยดว้ย
เช่นกนั พ้ืนท่ีเปิดโล่งในหอ้งสมุดเองก็เอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ ดว้ยการสนทนาระหวา่งบุคคลซ่ึงกนัและกนั ดงันิยามพ้ืนท่ีเพ่ือ
การเรียนรู้ 4 ประเภท ตามนิยามของ เลส วตัสัน คือ 1.พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ในชุมชนซ่ึงมีชีวิตชีวาและสร้างการมีส่วนร่วม 2.
พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ซ่ึงการพ่ึงพาและปฏิสมัพนัธ์ส าหรับการสืบคน้ส่วนบุคคลและการท างานแบบกลุ่ม 3.พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้
ซ่ึงไม่ใคร่มีชีวิตชีวาและเงียบ 4.พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับการใคร่ครวญและด าด่ิงในห้วงความคิด(Les Watson ,2017 ) 
หอ้งสมุดยคุใหม่เองตอ้งมีความสมดุลของพ้ืนท่ีสนองความตอ้งการของชุมชนท่ีมาใชบ้ริการ 

 ส่วนใหญ่ในประเทศไทยชุมชนท่ีมาใช้บริการห้องสมุดเป็นกิจวตัร คือ ชุมชนมหาวิทยาลัย โดยห้องสมุด
มหาวิทยาลยัเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบทางวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัในหลายท่ี วฒันธรรมท่ีวา่ คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยั
มาศึกษาคน้ควา้ในช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ท ารายงาน ประชุมโครงการ ติวสอบ ในพ้ืนท่ีท่ีไดจ้ดัสรรใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลยั ประเด็นความส าคญัอยูท่ี่ว่า การออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ให้สมดุลสนองต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการอ่าน(คน้ควา้)และท างานทั้ งแบบบุคคลและแบบกลุ่ม ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมการใชพ้ื้นท่ีในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงตอ้งการวิเคราะห์ส ารวจ พฤติกรรมการใชง้านจริงท่ี
เกิดข้ึนในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัรวมถึงทรรศนะของผูใ้ชง้านท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีใชง้านในห้องสมุด เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ
การออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ท่ีตอบสนองต่อพฤติกรรมการใชง้านของนกัศึกษา 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัช้ินน้ีเพ่ือศึกษาส ารวจลกัษณะทางพฤติกรรมของนกัศึกษาในการใชง้านพ้ืนท่ีนัง่อ่านและพ้ืนท่ี
ท างานของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ปัญหาและขอ้จ ากดัในการใชง้านในพ้ืนท่ี เช่ือมโยงกบัทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกแบบทางกายภาพของห้องสมุด โดยประเมินจากรูปแบบลกัษณะทางกายภาพรวมถึงความตอ้งการทางกายภาพท่ี
เหมาะสมกบันกัศึกษา  
กรอบแนวคดิการวิจยั 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการใชส้ภาพแวดลอ้มอยา่งมีประสบความส าเร็จตอ้งพิจารณาสภาพแวดลอ้มแบบองคร์วม ซ่ึง
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มกายภาพท่ีเหมาะสม ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (นโนบาย) และเพ่ือเนน้การศึกษาพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้
ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะ พ้ืนท่ีอ่านและท างาน จึงไดท้ าแบบประเมินไว ้2 แบบ คือ แบบการประเมินรูปแบบและ
ลกัษณะสภาพแวดลอ้มการใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและท างานของหอ้งสมุดวทิยาลยั ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูป้ระเมิน และ แบบสอบถาม
พฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพ้ืนท่ีอ่านและท างานภายในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั โดยผูเ้ป็นนกัศึกษา จ านวน 100 คน 
ซ่ึงไดใ้ชง้านในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยแบบประเมินและแบบสอบถามนั้นมีการพฒันาประเด็นหวัขอ้การประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองประเด็นการออกแบบพ้ืนท่ีในหอ้งสมุดดงัน้ี  

1. แนวทางการออกแบบหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัควรมุ่งเนน้การปฏิสัมพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งบุคคล (พงษ ์
ผาวจิิตร, 2012) 

2. ปรับปรุงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ใหเ้หมาะสมต่อพฤติกรรมในแต่ละพ้ืนท่ีอ่านหนงัสือและพ้ืนท่ีท างาน ในหอ้งสมุด
ยคุใหม่ (Ailson J. Head, 2016) 

3. สามารถรองรับอุปกรณ์การท างานและอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประสิทธิภาพในการท างานของผูใ้ชใ้นหอ้งสมุดใน
ปัจจุบนั (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002) 
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4. ไม่ควรจัดวางต าแหน่งพ้ืนท่ีอ่านและท างาน ในบริเวณท่ีเป็นมุมจนเกินไป เพราะส่งผลต่อให้เป็นความเป็น
ส่วนมากเกินไป เขา้ถึงยากต่อการดูแลของเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002) 

5. ต าแหน่งเตา้รับเตา้เสียบไฟเพ่ือรองรับอุปกรณ์การท างานของผูใ้ชใ้นหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั (Les Watson, 2016) 
6. การออกแบบพ้ืนท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จ าเป็นตอ้งเลือกวสัดุท่ีเหมาะสม เสียงท่ีไม่พึง

ประสงค์ เช่นการขยบัโต๊ะเกา้อ้ี หรือ การขยบัของผูใ้ชง้าน สามารถเป็นเสียงรบกวนผูใ้ชง้านอ่ืนได ้(Jessica Lange, Andrea 
Miller-Nesbitt and Sarah Severson, 2016) 

7. รูปแบบเฟอร์นิเจอร์และผนงักั้น (Partition) สามารถเป็นส่ิงท่ีลดทอนเสียงรบกวนได ้โดยอาจจะมีการปรับเปล่ียน
โตะ๊และท่ีนัง่ เป็นรูปแบบลอ้เล่ือนแทนการยก และรวมถึงวสัดุปูผิวพ้ืนตอ้งเป็นวสัดุท่ีเก็บเสียงไดดี้ (Les Watson ,2016) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพประเภทการวจิยัเชิงส ารวจ  ใชว้ธีิการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ ส ารวจ โดยการศึกษา
จากพ้ืนท่ีอ่านและท างานในศูนยบ์รรณสาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ขั้นตอนและวธีิการศึกษาตามล าดบัดงัน้ี 

1 .ศึกษาทบทวนหลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบกายภาพพ้ืนท่ีในหอ้งสมุด 
2. พัฒนาแบบส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการใช้พ้ืนท่ีทางกายภาพภายในพ้ืนท่ีอ่านและท างานในห้องสมุด

มหาวทิยาลยัและแบบสอบถามในการสมัภาษณ์ของผูใ้ชง้าน 
3 .คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งพ้ืนท่ีศึกษาและประชากรตวัอยา่ง 
4. ส ารวจรูปแบบพฤติกรรมการใชพ้ื้นท่ีกายภาพในพ้ืนท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ดว้ยการสังเกต 

และสมัภาษณ์ผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นนกัศึกษา 
5. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงปัจจยัของกายภาพพ้ืนท่ีในปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

เกิดข้ึน พิจารณาความสัมพนัธ์ของการใชพ้ื้นท่ีกบัความตอ้งการท่ีจ าเป็นของนกัศึกษา และเสนอแนะนยัยะส าคญัของกายภาพ
พ้ืนท่ีส าหรับอ่านและท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา 

พืน้ทีศึ่กษาและประชากรตัวอย่าง 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านพ้ืนท่ีนัง่อ่านและท างานในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั การเลือกตวัอยา่งพ้ืนท่ีศึกษาใชว้ธีิ
แบบเจาะจง  โดยเกณฑพิ์จารณาปัจจยั คือ ศูนยบ์รรณสาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  เทียบเท่าห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลยั 
เป็นพ้ืนท่ีคน้ควา้ขอ้มูลส าหรับนกัศึกษาและคณาจารย ์มีพ้ืนท่ีส าหรับอ่านหนงัสือและท างานในแต่ละชั้นของศูนยบ์รรณสาร 
ซ่ึงรูปแบบกายภาพพ้ืนท่ีของพ้ืนอ่านและท างานมีความหลากหลาย  
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โดยผูว้จิยัไดท้ าการประเมินจากพ้ืนท่ีนัง่และท างานภายในศูนยบ์รรณสาร ทั้งหมด 8 บริเวณ ประกอบดว้ย  
ตารางที ่1 ตารางแสดงพ้ืนท่ีศึกษาท่ี 8 บริเวณและค าอธิบาย 

พ้ืนท่ีศึกษา รายละเอียดพ้ืนท่ีศึกษา 

 

1. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบหมู่คณะ 
(ช้ัน 1)  
อยูบ่ริเวณโถงกลางใกลก้บับนัไดทาง
ข้ึนชั้น 2 รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นโตะ๊
ไมส่ี้เหล่ียมผืนผา้ รองรับผูใ้ชง้าน 6-8 
คน โดยท่ีนัง่มีน ้ าหนกัเบา สามารถ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้

 

2. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบหมู่คณะ 
โต๊ะทรงกลม 2 ทีน่ัง่ (ช้ัน 1)  
โตะ๊ทรงกลม 2 ท่ีนัง่ (ชั้น 1) 
อยูใ่นบริเวณหนงัสือวารสาร
ต่างประเทศ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์
น ้ าหนกัเบาทั้งโตะ๊และท่ีนัง่ แต่มีขนาด
เลก็กวา่แบบอ่ืน รองรับได ้2 คน 

 

3. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบเดีย่ว 
ลกัษณะโซฟาเตีย้ (ช้ันที ่1)  
อยูใ่นบริเวณโถงทางเดิน รูปแบบเป็น
โตะ๊และท่ีนัง่แบบชุดโตะ๊และโซฟา
ของหอ้งนัง่เล่น ท่ีนัง่สามารถ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้น ้ าหนกัเบา 

 

4. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบหมู่คณะ 
ส่วนค้นคว้าต าราวชิาการ (ช้ันที ่2) อยู่
ในโถงริมหนา้ต่างในส่วนคน้ควา้ต ารา
ทางวชิาการ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็น
โตะ๊ไมส่ี้เหล่ียมผนืผา้ รองรับผูใ้ชง้าน 
6-8 คน โดยท่ีนัง่มีน ้ าหนกัเบา สามารถ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้ 
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5. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบเดีย่วส่วน
ค้นคว้าต าราทางวชิาการ (ช้ันที ่2)  
 อยูต่  าแหน่งโถงกลางในพ้ืนท่ีคน้ควา้
ต าราทางวชิาการ เป็นลกัษณะ Study 
Carrels หนัหลงัใหก้บัโถงกลาง ไม่
สามารถขยบัปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้

 

6. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบหมู่คณะ 
โถงกลาง (ช้ันที ่2)  
อยูใ่นต าแหน่งโถงกลางใกลก้บับนัได
ทางข้ึนชั้น 3 เป็นลกัษณะโตะ๊พบัเต้ีย
(โตะ๊ญ่ีปุ่น) ไม่มีเกา้อ้ีนัง่  รองรับ
ผูใ้ชง้าน 3-4 คน 

 

7 .ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบหมู่คณะ 
ส่วนค้นคว้าต าราทางวชิาการ (ช้ันที่3)  
อยูใ่นต าแหน่งโถงส่วนคน้ควา้ต ารา
ทางวชิาการริมหนา้ต่างโถงดา้นใน 
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นโตะ๊ไม้
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ รองรับผูใ้ชง้าน 6-8 คน 
โดยท่ีนัง่มีน ้ าหนกัเบา สามารถ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้

 

8. ทีน่ั่งอ่านและท างานแบบเดีย่ว ส่วน
ค้นคว้าต าราทางวชิาการ (ช้ัน3)  
อยูต่  าแหน่งริมผนงัในพ้ืนท่ีคน้ควา้
ต าราทางวชิาการ เป็นลกัษณะ Study 
Carrels หนัหลงัใหก้บัโถงกลาง ไม่
สามารถขยับปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้

ประชากรตวัอย่าง 
การศึกษาประชากรตวัอยา่งมีกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี 
กลุ่มนักศึกษา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานของนักศึกษาในช่วงเวลานอกห้องเรียน 

สอบกลางภาคและปลายภาค และศึกษาความตอ้งการ ปัญหาและขอ้จ ากดัของกายภาพพ้ืนท่ีกรณีศึกษา การเก็บขอ้มูลโดยการ
สงัเกตพฤติกรรมการใชง้าน และการสมัภาษณ์นกัศึกษา ท่ีมาใชง้านในพ้ืนท่ี 

การสังเกตและเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน ใชเ้วลาทั้ง 10 วนั คือ วนัธรรมดา 6  วนัและวนัหยุดราชการ 4 วนั  
แบ่งเป็นช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง คือ 13.00-16.30 น. ในช่วงวนัธรรมดา ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวเป็นหลงัจากการเรียนการสอนในช่วง
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เชา้และ 10.00-16.00 น. ในช่วงวนัหยดุราชการ สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมการใชง้านพ้ืนท่ีในแต่ละช่วงเวลา โดยจ าแนกเป็น
พ้ืนท่ีในแต่แบบ  

 

ผลและวจิารณ์ผล 
ตารางที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพ้ืนท่ีอ่านและ พ้ืนท่ีท างานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
  (รูปแบบพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั) 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ความ
แปรปรวน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1.รูปแบบพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยั 

1.1ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน มีพ้ืนท่ีอ่าน
และท างานท่ีหลากหลายแบบ 

3.26 3 3 0.83 0.91 

1.2ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน มีพ้ืนท่ีอ่าน
และท างานแบบเด่ียว(Study Carrel)และพ้ืนท่ีท างาน
แบบหมู่คณะ(collaborate) 

3.24 3 4 0.80 0.89 

1.3ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน พ้ืนท่ีมีความ
ยดืหยุน่การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีหรือไม่ (ขยบัโตะ๊ เกา้อ้ี 
เม่ือตอ้งการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม) 

2.94 3 2 0.83 0.91 

1.4ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ของพ้ืนท่ีอ่านและท างาน มีความ
เหมาะสมในรูปแบบการท างานของท่าน 

3.05 3 3 0.64 0.80 

1.5ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ 
(เหมาะสมท่ีจะคุยงาน ติวหนงัสือ หรือ ประชุมแบบ
กลุ่ม5-7 คนข้ึนไป) 

3.13 3 3 0.97 0.99 

1.6ในหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัของท่าน รูปแบบ
พ้ืนท่ีเนน้ความเป็นส่วนตวัในพ้ืนท่ีอ่านและ
ท างาน 

3.22 3 4 0.68 0.82 

1.7ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน มีการออกแบบ
ใหใ้ชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

3.15 3 3 0.62 0.79 

1.8ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน ในช่วงเวลา
สอบกลางภาคหรือสอบปลายภาค มีพ้ืนท่ีใชง้าน
พ้ืนท่ีเพียงพอ 

2.98 3 3 0.63 0.79 

1.9หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน สามารถน าอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเขา้มาได ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์
และการใชง้านในหอ้งสมุด 

2.49 2 2 0.99 0.99 
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1.10หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน สามารถท า
กิจกรรมอ่ืน นอกเหนือจากการอ่านและการท างาน
เชิงวชิาการ 

3.01 3 3 0.66 0.81 

 
ตารางที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพ้ืนท่ีอ่านและ พ้ืนท่ีท างานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
 (ปัจจยัในการเลือกใชพ้ื้นท่ีอ่านและท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั) 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ความ
แปรปรวน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

2.ปัจจยัในการเลือกใชพ้ื้นท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานใน
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั 

2.1 การตกแต่งผนงัและพ้ืนดว้ยสีสนัท่ีสวยงามส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชพ้ื้นท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างาน
ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและ
พ้ืนท่ีแบบหมู่คณะ) 

3.44 3 3 0.51 0.72 

2.2 ธรรมชาติภายนอกหรือมุมมองท่ีสามารถเห็น
ธรรมชาติภายนอก ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
งานในพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและพ้ืนท่ีแบบหมู่
คณะ) 

3.52 4 4 0.70 0.83 

2.3 ดา้นเสียงรบกวน (เสียงพดูคุย เสียงเดิน เสียงท า
ของตก) มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใชพ้ื้นท่ีอ่านและ
พ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีเด่ียวและพ้ืนท่ีแบบหมู่คณะ) 

3.39 3.5 4 1.03 1.01 

2.4 ดา้นไฟฟ้าส่องสวา่ง มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและพ้ืนท่ีแบบหมู่
คณะ) 

3.32 3.5 4 1.03 1.01 

2.5 ดา้นอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานใน
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและ
พ้ืนท่ีแบบหมู่คณะ) 

3.34 3 3 0.97 0.97 

2.6 ดา้นการส่ือสารโดยเฉพาะInternet ไร้สายใน
พ้ืนท่ี ท่ีเสถียร มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพ้ืนท่ี
อ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและพ้ืนท่ีแบบหมู่คณะ) 

3.14 3 2 1.13 1.06 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  23 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

2.7 ดา้นส่ิงสนบัสนุนอ่ืน เช่น การอนุญาติใหน้ า
อาหารและเคร่ืองด่ืม เสียงเพลงเบาๆท่ีใหพ้ื้นท่ีไม่
เงียบเกินไป มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านพ้ืนท่ี
อ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั
(โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเด่ียวและพ้ืนท่ีแบบหมู่คณะ) 

2.91 3 2 1.09 1.05 

2.8 ดา้นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีหลากหลาย มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างาน
ในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและ
พ้ืนท่ีแบบหมู่คณะ) 

3.16 3 3 0.75 0.87 

2.9 ขนาดพ้ืนท่ีในโตะ๊ท างาน มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียวและพ้ืนท่ีแบบหมู่
คณะ) 

3.22 3 3 0.94 0.97 

2.10 ความสูงของฉากกั้น มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชง้านพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุด
มหาวทิยาลยั(โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเด่ียว) 

3.27 3 4 0.92 0.96 

 
ตารางที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดลอ้มทางกายภาพพ้ืนท่ีอ่านและ พ้ืนท่ีท างานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
 (ทศันะและความพึงพอใจในพ้ืนท่ีอ่านและท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั) 

ประเด็น ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

มธัยฐาน 
(Median) 

ฐานนิยม 
(Mode) 

ความ
แปรปรวน 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

3.ทศันะและความพึงพอใจในพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ี
ท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของผูส้มัภาษณ์ใน

ปัจจุบนั 
3.1ภาพรวมหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของท่าน คุณมี
ความพึงพอใจระดบัไหน 

3.48 3 3 0.57 0.76 

3.2สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัของ
ท่าน เม่ือมีการใชง้านคุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 

3.34 3 3 0.53 0.73 

3.3ภาพรวมของพ้ืนท่ีอ่านและท างานแบบเด่ียว
(Study Carrel)และพ้ืนท่ีท างานแบบหมู่คณะ
(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 

3.10 3 3 0.75 0.87 

3.4 รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของพ้ืนท่ีอ่านและท างาน
แบบเด่ียว(Study Carrel)และพ้ืนท่ีท างานแบบหมู่
คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 

3.05 3 3 0.80 0.89 

3.5 ในดา้นการควบคุมเสียงรบกวนในพ้ืนท่ีอ่านและ
ท างานแบบเด่ียว (Study Carrel) และพ้ืนท่ีท างาน

3.22 3 3 0.92 0.96 
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แบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบั
ไหน 
3.6 ในดา้นแสงส่องสวา่ง ในพ้ืนท่ีอ่านและท างาน
แบบเด่ียว (Study Carrel) และพ้ืนท่ีท างานแบบหมู่
คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 

3.15 3 4 0.77 0.88 

3.7 ในดา้นการถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิ ในพ้ืนท่ี
อ่านและท างานแบบเด่ียว (Study Carrel) และพ้ืนท่ี
ท างานแบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึง
พอใจระดบัไหน 

3.03 3 3 0.66 0.81 

3.8 ในพ้ืนท่ีอ่านและท างานแบบเด่ียว (Study Carrel) 
มีความเป็นพ้ืนท่ีส่วนตวัไม่ถูกรอบกวนจากปัจจยั
ภายนอก คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 

2.95 3 3 0.61 0.78 

3.9 ในพ้ืนท่ีท างานแบบหมู่คณะ(collaborate) 
ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ (พดูคุยปรึกษางาน ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ) คุณมีความพึงพอใจระดบัไหน 

2.80 3 2 0.69 0.83 

3.10 ภาพรวมพ้ืนท่ีอ่านและท างานแบบเด่ียว (Study 
Carrel)และพ้ืนท่ีท างานแบบหมู่คณะ(collaborate) 
ของหอ้งสมุดของท่าน สามารถท างานช้ินหน่ึงๆได้
อยา่งต่อเน่ือง 

2.86 3 2 0.85 0.92 

 

 
ภาพที ่1  แผนภูมิร้อยละของนกัศึกษาแต่ละส านกัวิชาในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ท่ีท าแบบส ารวจ 

 
ในด้านข้อมูลลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีม่ผีลต่อการตดัสินใจในการใช้พื้นที ่ 

พบวา่ หอ้งสมุดมีการจดัวางรูปแบบพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานแบบเด่ียวรวมถึงพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานแบบหมู่
คณะ โดยมีการกระจายตวัของรูปแบบทั้งสองในพ้ืนท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลยั นักศึกษาให้ระดบัความเหมาะสมในระดบั

นกัศึกษาแต่ละส านกัวิชาของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ท่ีไดท้ าการส ารวจ จ านวน 100 คน

วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 9% แพทยศ์าสตร์ 14% สหเวชศาสตร์ 16% พยาบาลศาสตร์ 9%

นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 1% เภสชัศาสตร์ 12% เทคโนโลยีการเกษตร 4% ศิลปศาสตร์ 12%

วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 2% การจดัการ 8% นิเทศศาสตร์ 3% สาธารณสุขศาสตร์



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  25 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ค่าเฉล่ีย 3.24 และ 3.26 นอกจากน้ีนกัศึกษายงัใหท้รรศนะวา่ศูนยบ์รรณสารมีการใหค้วามส าคญัในเร่ืองความเป็นส่วนตวัใน
พ้ืนท่ีอ่านและท างานในระดบัค่าเฉล่ีย 3.22 แต่ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีมีผลต่อการใชพ้ื้นท่ีท่ีนกัศึกษาใหก้ารประเมินท่ี
ต ่านั้น ประกอบดว้ยดา้นการรองรับพ้ืนท่ีนัง่และท างานท่ีเพียงพอในช่วงเวลาสอบกลางภาคหรือปลายภาค และการส่งเสริม
การปฏิสัมพนัธ์ในการท างานดว้ยการสามารถน าอาหารทานเล่นหรือเคร่ืองด่ืมเขา้มารับประทานได ้นกัศึกษามีการประเมิน
ในระดบัค่าเฉล่ีย 2.98 และ 2.49 รวมถึง การยืดหยุน่ในการใชง้านในพ้ืนท่ี เช่น สามารถขยบัโต๊ะหรือท่ีนัง่ เพ่ือปรับเปล่ียน
อิริยาบถหรือรูปแบบกิจกรรมเชิงวชิาการ ซ่ึงการประเมินอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ีย 2.94  
ปัจจยัในการเลือกใช้พื้นทีอ่่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  

พบวา่ การส่งเสริมให้พ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานสามารถเห็นมุมมองธรรมชาติภายนอกและการตกแต่งผนังด้วย
สีสนัท่ีสวยงาม เป็นปัจจยัในการเลือกใชพ้ื้นท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั นกัศึกษามีการประเมินในระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.52 และ 3.44 รวมถึงประเด็นพ้ืนท่ีมีการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีเกิดเสียงรบกวน(เสียงพดูคุย เสียงเดิน เสียงท า
ของตก) มีการประเมินเฉล่ียในระดบั 3.39  
ทศันะและความพงึพอใจในพื้นทีอ่่านและพื้นทีใ่นห้องสมุดมหาวทิยาลยั  

พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจกบัการควบคุมเสียงรบกวนในพ้ืนท่ีอ่านและท างานในศูนยบ์รรณสาร โดยให้การ
ประเมินเฉล่ียในระดบั 3.22 แต่มีประเด็นส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเน่ืองจากนักศึกษามีการประเมินท่ีต ่า อาทิเช่น 
การออกแบบพ้ืนท่ีท่ีส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์ (พ้ืนท่ีสามารถพดูคุยปรึกษา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ) และ การออกแบบพ้ืนท่ี
กระตุน้ให้สามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง (ไม่ถูกรบกวน หรือ มีสมาธิในการท างาน หรือ กระตุน้ในการท างาน) 
โดยนกัศึกษามีการประเมินเฉล่ียในระดบั 2.80 และ 2.86 

ส่วนการประเมินรูปแบบและลักษณะสภาพแวดล้อมการใช้งานพ้ืนท่ีอ่านและพ้ืนท่ีท างานในห้องสมุด
มหาวทิยาลยั กรณีศึกษา ศูนยบ์รรณสาร มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอเป็นแผนภูมิดงัน้ี 
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ภาพที ่2 แผนภูมิแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑท่ี์จ าแนก ในพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 8(1) 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

6.2พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั  รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เหมาะสม…

6.1พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั  ขอบเขตการใช้งานท่ี…

5.3พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั  อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

5.2พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั  เฟอร์นิเจอร์ในพืน้ท่ีท างานมี…

5.1พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั  วสัดพืุน้ผิวของโต๊ะและท่ีนัง่ที…

4.3พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั  เมื่อท างานสกัระยะ จะเกิด…

4.2พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั เมื่อใช้งานกลิ่นอบั อบอ้าว

4.1พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั ไมร้่อนหรือหนาวจนเกินไป

3.3พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั มีพนกังานดแูลความสะอาด…

3.2พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั มีความสะอาดน่าใช้งาน

3.1พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั อยูใ่นสภาพช ารุดทรุดโทรม

2.3พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั รูปแบบการใช้งานเกิดความ…

2.2พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั อยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์เหมาะ…

2.1พืน้ท่ีอ่านและท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั พืน้ท่ีผิวสมัผสัสามารถเกิด…

1.3ภาพรวมพืน้ท่ีอ่านและพืน้ท่ีท างานใน
ห้องสมดุมหาวิทยาลยั จดัสรรความต้องการ…

1.2พืน้ท่ีอ่านและพืน้ท่ีท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั จดัสรรพืน้ท่ีได้เหมาะสมกบั…

1.1พืน้ท่ีอ่านและพืน้ท่ีท างานในห้องสมดุ
มหาวิทยาลยั มีสิ่งจ าเป็นรองรับต่อผู้ ใช้งาน

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้า
ต าราวิชาการ (ชัน้ท่ี 2)

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบเด่ียว ลกัษณะโซฟาเตีย้ 
(ชัน้ท่ี 1)

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ โต๊ะทรงกลม 2
ท่ีนัง่ (ชัน้1) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ (ชัน้1)
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ภาพที ่3 แผนภูมิแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑท่ี์จ าแนก ในพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 8(2) 
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6.2พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
รูปแบบเฟอร์นิเจอร์เหมาะสมกบัสรีระ

6.1พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
ขอบเขตการใชง้านท่ีพอเหมาะกบัผูใ้ชง้าน

5.3พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน

5.2พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
เฟอร์นิเจอร์ในพื้นท่ีท างานมีความแขง็แรง

5.1พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
วสัดุพื้นผวิของโตะ๊และท่ีนัง่ทีความทนทาน

4.3พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั  
เม่ือท างานสักระยะ จะเกิดอาการไม่สบายต่อผูใ้ช้

4.2พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
เม่ือใชง้านกล่ินอบั อบอา้ว

4.1พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป

3.3พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
มีพนกังานดูแลความสะอาดเป็นอยา่งดีในแต่ละ…

3.2พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
มีความสะอาดน่าใชง้าน

3.1พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
อยูใ่นสภาพช ารุดทรุดโทรม

2.3พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
รูปแบบการใชง้านเกิดความเส่ียงอนัตราย

2.2พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์เหมาะกบัการใชง้าน

2.1พื้นท่ีอ่านและท างานในห้องสมุดมหาวทิยาลยั 
พื้นท่ีผวิสัมผสัสามารถเกิดอนัตราย

1.3ภาพรวมพื้นท่ีอ่านและพื้นท่ีท างานในห้องสมุด
มหาวทิยาลยั จดัสรรความตอ้งการพื้นฐานต่อ…

1.2พื้นท่ีอ่านและพื้นท่ีท างานในห้องสมุด
มหาวทิยาลยั จดัสรรพื้นท่ีไดเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้าน

1.1พื้นท่ีอ่านและพื้นท่ีท างานในห้องสมุด
มหาวทิยาลยั มีส่ิงจ าเป็นรองรับต่อผูใ้ชง้าน

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบเด่ียว สว่นค้นคว้าต าราทาง
วิชาการ (ชัน้3) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้าต ารา
ทางวิชาการ(ชัน้ท่ี3)

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ โถงกลาง (ชัน้ท่ี 
2) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบเด่ียว สว่นค้นคว้าต าราทาง
วิชาการ (ชัน้ท่ี 2)
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ภาพที ่4 แผนภูมิแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑท่ี์จ าแนก ในพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 8(3) 
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12.3พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้ใชส้ าหรับ
กิจกรรมอ่ืนนอกจาก การอ่านหรือการท างาน

12.2พื้นท่ีสะดวกต่อปรับอิริยาบถหรือ
พฤติกรรมการใชง้าน

12.1พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชง้านได้
หลากหลาย

11.3ต าแหน่งการจดัวางพื้นท่ีท างานแบบเด่ียว
และแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม

11.2พื้นท่ีท างานแบบหมู่คณะมีการออกแบบ
ตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

11.1 การออกแบบพื้นท่ีท างานแบบเด่ียว มีการ
ออกแบบไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

10.3พื้นท่ีมีการออกแบบต าแหน่งรองรับปลั้ก
และสายไฟส าหรับอุปกรณ์การท างานของผูใ้ช้

10.2พื้นท่ีมีสายไฟส าหรับอุปกรณ์การท างาน
ของผูใ้ชเ้พียงพอ

10.1พื้นท่ีมีปลั้กรองรับส าหรับอุปกรณ์การ
ท างานของผูใ้ชเ้พียงพอ

9.3พื้นท่ีมีการออกแบบท่ีนัง่ท่ีมีการใชว้สัดุท่ีมี
ความหลากหลาย

9.2พื้นท่ีมีการออกแบบท่ีนัง่รูปแบบท่ีมีความ
หลากหลาย

9.1พื้นท่ีมีการออกแบบท่ีนัง่ท่ีมีความสูง 
หลากหลาย 

8.3พื้นท่ีมีระดบัแสงสวา่งส าหรับการใชง้านท่ี
เหมาะสม

8.2พื้นท่ีมีระดบัแสงธรรมประดิษฐท่ี์เหมาะสม

8.1พื้นท่ีมีระดบัแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสม

7.3พื้นท่ีมีเสียงรบกวนมีผลต่อความเป็นส่วนตวั

7.2พื้นท่ีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิด
การปฏิสัมพนัธ์

7.1พื้นท่ีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นส่วนตวั

6.3พื้นท่ีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อ
การปรับเปล่ียนอิริยาบถ

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้า
ต าราวิชาการ (ชัน้ท่ี 2)

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบเด่ียว ลกัษณะโซฟาเตีย้ 
(ชัน้ท่ี 1)

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ โต๊ะทรงกลม 2
ท่ีนัง่ (ชัน้1) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ (ชัน้1)
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ภาพที ่5 แผนภูมิแสดงระดบัการประเมินของผูว้จิยัตามเกณฑท่ี์จ าแนก ในพ้ืนท่ีศึกษาทั้ง 8(4) 

 
 

 
โดยภาพรวมผูว้จิยัพบวา่ ผลการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพการใชง้านท่ีเกิดข้ึนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ 
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12.3พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีให้ใชส้ าหรับ
กิจกรรมอ่ืนนอกจาก การอ่านหรือการท างาน

12.2พื้นท่ีสะดวกต่อปรับอิริยาบถหรือ
พฤติกรรมการใชง้าน

12.1พื้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีใชง้านได้
หลากหลาย

11.3ต าแหน่งการจดัวางพื้นท่ีท างานแบบเด่ียว
และแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม

11.2พื้นท่ีท างานแบบหมู่คณะมีการออกแบบ
ตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

11.1 การออกแบบพื้นท่ีท างานแบบเด่ียว มีการ
ออกแบบไดต้รงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

10.3พื้นท่ีมีการออกแบบต าแหน่งรองรับปลั้ก
และสายไฟส าหรับอุปกรณ์การท างานของผูใ้ช้

10.2พื้นท่ีมีสายไฟส าหรับอุปกรณ์การท างาน
ของผูใ้ชเ้พียงพอ

10.1พื้นท่ีมีปลั้กรองรับส าหรับอุปกรณ์การ
ท างานของผูใ้ชเ้พียงพอ

9.3พื้นท่ีมีการออกแบบท่ีนัง่ท่ีมีการใชว้สัดุท่ีมี
ความหลากหลาย

9.2พื้นท่ีมีการออกแบบท่ีนัง่รูปแบบท่ีมีความ
หลากหลาย

9.1พื้นท่ีมีการออกแบบท่ีนัง่ท่ีมีความสูง 
หลากหลาย 

8.3พื้นท่ีมีระดบัแสงสวา่งส าหรับการใชง้านท่ี
เหมาะสม

8.2พื้นท่ีมีระดบัแสงธรรมประดิษฐท่ี์เหมาะสม

8.1พื้นท่ีมีระดบัแสงธรรมชาติท่ีเหมาะสม

7.3พื้นท่ีมีเสียงรบกวนมีผลต่อความเป็นส่วนตวั

7.2พื้นท่ีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิด
การปฏิสัมพนัธ์

7.1พื้นท่ีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมให้เกิด
ความเป็นส่วนตวั

6.3พื้นท่ีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อ
การปรับเปล่ียนอิริยาบถ

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบเด่ียว สว่นค้นคว้าต ารา
ทางวิชาการ (ชัน้3) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ สว่นค้นคว้า
ต าราทางวิชาการ(ชัน้ท่ี3) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบหมูค่ณะ โถงกลาง (ชัน้ท่ี 
2) 

ท่ีนัง่อ่านและท างานแบบเด่ียว สว่นค้นคว้าต ารา
ทางวิชาการ (ชัน้ท่ี 2)
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ผลการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพการใชง้านท่ีเหมาะสม(มากกวา่ ร้อยละ 80) พบวา่ ในพ้ืนท่ีใชง้านมีความ
แข็งแรงทนทานต่อพฤติกรรมการใชอ้ยูท่ี่ร้อยละ 95.83 พ้ืนท่ีใชง้านมีความสะดวกสบายต่อผูใ้ชอ้ยูท่ี่ร้อยละ 91.67 พ้ืนท่ีใช้
งานมีแสงสวา่งท่ีเพียงพอทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์อยูท่ี่ร้อยละ83.33 และห้องสมุดมหาวิทยาลยั มีการบ ารุงรักษา
พ้ืนท่ีอ่านและท างานอยา่งเหมาะสมอยูท่ี่ร้อยละ 100 ภาพรวมจากการประเมิน น ้ าหนกัของเฟอร์นิเจอร์และการเคล่ือนยา้ยท่ี
ล าบาก ส่งผลดา้นการประเมินดา้นความแขง็แรงทนทาน รวมถึงศูนยบ์รรณมีการปรับอากาศท่ีดี ส่งผลการประเมินดา้นความ
สะดวกสบาย 

ทางกลบักนัผลการประเมินรูปแบบและลกัษณะสภาพการใชง้านท่ีตอ้งปรับปรุง(ต ่ากว่าร้อยละ60) พบว่า. การ
ออกแบบท่ีรองรับต่อปลัก๊และสายไฟส าหรับอุปกรณ์การท างานอยูท่ี่ร้อยละ33.33 การออกแบบท่ีมีท่ีนัง่มีความหลากหลาย
อยู่ท่ีร้อยละ 54.17 การออกแบบท่ีสามารถยืดหยุ่นในการใช้งานในพ้ืนท่ีร้อยละ58.33 ภาพรวมจากการประเมินมองว่า 
อุปกรณ์การท างานของนกัศึกษาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ต าแหน่งของปลัก๊ไฟในพ้ืนท่ีอ่านและท างานซ่ึงมีจ านวน
มาก แต่กลบัไม่ตรงกบัต าแหน่งของพ้ืนท่ีอ่านและท างาน ส่งผลใหน้กัศึกษาจ าเป็นตอ้งใชป้ลัก๊พ่วง เช่นกนัวสัดุส่วนใหญ่ใน
ศูนยบ์รรณสารค่อนขา้งเคล่ือนยา้ยล าบากดว้ยสาเหตุจากน ้ าหนกัของเฟอร์นิเจอร์และการจดัวางเป็นลกัษณะเป็นแถวเรียง
ใกล้ๆ กนั(คลา้ยโรงอาหาร) ส่งผลต่อการประเมินดา้นการยืดหยุน่การใชง้านในพ้ืนท่ี นอกจากน้ีระยะการจดัวางในรูปแบบ
แถวใกล้ๆ กนั  

 

สรุปผลการวจัิย 
              ข้อสรุปจากการท าแบบส ารวจพฤติกรรมสถาพแวดล้อมทางกายภาพและประเมินรูปแบบและลักษณะ
สภาพแวดลอ้มการใช ้พบวา่ ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มีความส าคญัในดา้นความสะดวกสบายในพ้ืนท่ีนัง่อ่านและ
ท างาน ทนทานต่อการใชง้านของผูใ้ช ้มีความสะอาดและน่าใชง้านอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั 
แต่ในทางกลบักบัประเด็นบางอย่างตอ้งมีการปรับปรุง เช่น ต าแหน่งของปลัก๊ไฟเพ่ือรองรับต่ออุปกรณ์การท างานของ
นกัศึกษา รองรับพ้ืนท่ีใชง้านในช่วงเวลาสอบดว้ยการปรับเปล่ียนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้กะทดัรัดไม่ใหเ้สียพ้ืนท่ีใชง้านและ
สามารถยดืหยุน่การใชง้านได ้รวมถึงเสียงในขณะการท างาน ซ่ึงผูว้จิยัมองวา่รูปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบหมู่คณะ ควรจะอยูใ่น
โซนท่ีใชเ้สียงได ้ซ่ึงปัจจุบนัรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ดงักล่าวมีจ านวนมาก แต่ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีควบคุมเสียง ส่งผลต่อความนิยมการ
ใชง้านของผูใ้ช ้การพิจารณาส่ิงแวดลอ้มส าหรับการศึกษาท างานในห้องสมุดมหาวิทยาลยั ซ่ึงผูใ้ชง้านมีความตอ้งการท่ี
หลากหลายและแตกต่าง มุมมองประเด็นหลกัในการพิจารณาท่ีมกัหนีไม่พน้ เช่น การรองรับในส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งตวั
ผูใ้ชง้านหรือตวัอุปกรณ์ส าหรับการท างาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง พ้ืนท่ีมีการมุ่งเนน้ปฏิสัมพนัธ์
และปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานได ้และส่ิงสุดทา้ยท่ีเป็นประเด็นส าคญัล าดบัตน้ๆหนีไม่พน้เสียงรบกวนจากภายใน-นอก
พ้ืนท่ี เพราะในประเด็นคุณภาพพ้ืนท่ีโดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีเด่นในเร่ืองคุณสมบัติท่ีเงียบ การ
วางแผนการออกแบบห้องสมุดท่ีเน้นในเร่ืองการควบคุมเสียงหรือพ้ืนท่ีศึกษาส่วนบุคคลมาก ห้องสมุดอาจจะขาดความ
น่าสนใจหรือสภาพแวดลอ้มส่งเสริมความกระตือรือร้นต่อการศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงในอนาคตความหลากหลายในคุณภาพพ้ืนท่ี
ในหอ้งสมุดน่าจะมีรูปแบบท่ีมากข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
นกัวจิยัขอขอบคุณ เจา้ของเอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวจิยั ตลอดจนส านกัวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ และ นกัศึกษาในรายวชิา arc59-151 วชิาพฤติกรรมมมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็นส่วน
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หน่ึงในจุดเร่ิมตน้การเขียนบทความช้ินน้ี รวมถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการส ารวจและสมัภาษณ์จาก
นกัศึกษาแต่ละส านกัวชิา ในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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นวตักรรมส่ิงทอและสีย้อมจากดาหลาสู่การออกแบบ 
ผลติภัณฑ์แฟช่ันไลฟ์สไตล์ 

Inovative Textiles and Dyes from Etlingera Elatiorto Fashion Lifestyle. 
 

นวทัตกร อุมาศิลป์1* พดัชา อุทิศวรรณกลุ1 

Nawatthakorn Umasin1* Patcha Utiswannakul1 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าขยะทางการเกษตรโดยการพฒันาเส้นใยจากตน้ดา
หลา  และศึกษากระบวนการสกดัสีจากดอกดาหลา และการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตลท่ี์เหมาะสมกบัเส้นใย
ดาหลา โดยการประเมินผลความเหมาะสมของเส้นใย รูปแบบผลิตภณัฑ์จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงทอ ทางดา้นการ
ออกแบบ นกัออกแบบ กลุ่มประกอบ และกลุ่มเป้าหมาย โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์  

ผลการศึกษาพบว่า การพฒันาเส้นใยดาหลาเป็นการใชส่้วนล าตน้ท่ีเหลือท้ิงหลงัจากการตดัดอกดาหลาไปขาย             
ล าตน้มีเสน้ใยเหมาะสมกวา่ส่วนอ่ืน ซ่ึงล าตน้จะน าเขา้เคร่ืองนวดเพ่ือใหมี้ความยดืหยุน่และมีความนุ่ม หลงัจากนั้นน าไปเขา้
เคร่ืองตีใย และน าใยท่ีไดไ้ปเขา้เคร่ืองตีเกลียวเส้นดา้ยในระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงเส้นดา้ยท่ีตีเกลียวจะมีส่วนผสมระหวา่งใย
ดาหลาร้อยละ 15และใยฝ้ายร้อยละ 85เพราะใยฝ้ายเป็นตวัผสานเกลียว ซ่ึงจะท าใหเ้ส้นดา้ยเหมาะแก่การน าไปทอผา้เพ่ือท า
ผลิตภณัฑ์  ในส่วนกลีบดอกมีการสกดัสียอ้มเพ่ือยอ้มเส้นดา้ยดาหลาและเส้นไหมไทย โดยน ากลีบดอกมาป่ันกบัน ้ า ใน
อตัราส่วนกลีบดอก 1 กิโลกรัม : น ้ า 3  ลิตร กรองดว้ยผา้ขาว ไดน้ ้ าสีแลว้น าไปตม้เพ่ือยอ้มร้อน น าเส้นดา้ยดาหลาและเสน้
ไหม ยอ้มเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ขณะน ้ าเดือดใส่สารสม้ 200 กรัม เพ่ือใหติ้ดสีและมีสีท่ีสด เสร็จแลว้น าเสน้ดา้ยมาลา้งน ้ าสะอาด 
และแช่ในน ้ าผสมสารสม้ อตัราส่วน 3 ลิตร: 200 กรัม เพื่อคงสีท่ียอ้มไว ้

 
ค าส าคญั : นวตักรรมส่ิงทอ, สียอ้ม, ดาหลา, การออกแบบผลิตภณัฑ,์ แฟชัน่ไลฟ์สไตล ์
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ABSTRACT  
 
 The objectives of this study were: 1) to explore ways of adding value to agricultural waste by developing the 

Torch Ginger fiber, 2) to examine the process of color extraction from the Torch Ginger flower, and 3) to develop a fashion-

lifestyle product model that suits the Torch Ginger textile. The study was based on the information obtained from 

questionnaires and interviews, by evaluating the suitability of the fiber, a product model from textile experts, the design, 

the designer, the assembly group, and the target group of consumers.  

 The results indicated that the stem which remained after cutting off flowers for distribution to the market was 
used in the development of the Torch Ginger textile. The stem was more suitable than other parts. The stem was transferred 
to a massage machine to make it flexible and soft. After that, it was put into the fiberglass and the fiber was taken into an  
industrial yarn-twist machine. The twisted yarns were a mixture of Torch Ginger 15 percentand cotton wool 85 percent. 
This is because cotton is a screw thread, which makes the yarn suitable for weaving to make products. Dye was extracted 
from the petals to dye the Torch Ginger yarn and the Thai silk yarn. The petals were spun with water in a ratio of 1 kg of 
petals: 3 liters of water, and filtered through white cloth. This resulted in colored water which was then brought to the boil 
for hot dyeing. The Torch Ginger and silk threads were dyed for 1 hour by boiling with 200 g of an alum solution to keep 
the color fresh. Then, the yarn was washed with clear water and soaked in 3 liters of water with 200g of alum solution to 
preserve the dye. 
 
Keywords: Textile innovation, Dye Color, Torch Ginger, product design, fashion lifestyle 
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บทน า 
จากแนวโน้มทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความสนใจเก่ียวกับการพฒันางานวิจยัท่ีส่งเสริมการ

ขบัเคล่ือนของเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของประเทศโดยใชป้รัชญาตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งยุทธศาสตร์การวิจยัในภูมิภาค และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการใชอ้งคค์วามรู้และความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาเชิงธุรกิจรวมถึงการ
ยกระดับผลิตภณัฑ์พ้ืนถ่ินสู่การผลิตและสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนและการมีมูลค่าสูง เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการน าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใช ้รวมถึงการน ามาใชใ้นทางการเกษตร โดยท่ีประเทศไทยนั้นไดช่ื้อวา่เป็นประเทศทางดา้นการเกษตรกรรม 
และมีความผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนไทยมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงผลของการเกษตรน้ีเองท าให้เกิดภาวะขยะทางการเกษตรและ
ส่ิงของเหลือใชโ้ดยท่ีบางส่วนยงัสามารถน าไปพฒันาและเพ่ิมมูลค่าขยะเหล่าน้ีได ้เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร
มากท่ีสุด 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอในปัจจุบนัไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาส่ิงทอ โดยเฉพาะเส้นใยจากวสัดุทาง
ธรรมชาติ และการพฒันาเส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรและขยะเหลือใชจ้ากการเกษตร เป็นการพฒันาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและการสร้างโอกาสใหม่ตามแนวทางของทฤษฎีของการน าของเหลือใช้กลบัมาสร้างประโยชน์ใหม่ 
“Upcycling” และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่า ลดจ านวนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งเสริมใหเ้กิดแนวคิดการออกแบบเพ่ือความยัง่ยืน “Sustainable Design” (สุวิทย ์วงศรุ์จิราวาณิชย,์2554, น 16) หน่ึง
ในงานวิจยัทางดา้นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและมีการน ามาพฒันาสู่อุตสาหกรรมส่ิงทออีกหน่ึงผลงาน คือการ
พฒันาเสน้ใยดาหลา อนัเน่ืองมาจากดาหลาเป็นพืชท่ีพบและมีความผกูพนัธ์ุดา้นวิถีของคนในจงัหวดันราธิวาส ยะลา 
ปัตตานี ซ่ึงดาหลาเป็นพืชตดัดอกท่ีในนิยมใชป้ระกอบอาหารและตกแต่งเพ่ือความสวยงามแต่ทั้งน้ี พบว่า ส่วนของ
ล าตน้ดาหลารวมถึงกา้นดอก และใบ ซ่ึงเป็นวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรจะท้ิงไวใ้นแปลงและไม่ได้
น าไปใชป้ระโยชน์หลงัจากตดัดอกจ าหน่าย(ดาริกา ดาวจนัอดั และคณะ, 2558)ผูวิ้จยัตอ้งการหาแนวทางการสกดั
เสน้ใยจากส่วนของล าตน้รวมถึงใบและกา้นดอกของดาหลา เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าขยะทางการเกษตร อีกทั้งหาแนว
ทางการสกดัสียอ้มจากส่วนดอก เพ่ือน าไปยอ้มสีเส้นดา้ยทอต่างๆเช่นไหม ฝ้าย ใยดาหลา เป็นตน้ เพ่ือตอบสนอง
แนวคิดการออกแบบและพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน“Sustainable Design”และแนวทางการใชทุ้กส่วนอย่างคุม้ค่าจนไม่
เหลือตามแนวคิดการขยะเหลือศูนย ์“Zero Waste” โดยเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ืองนวตักรรมส่ิงทอจากเส้นใยดา
หลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตล ์

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือพฒันาส่ิงทอและสียอ้มจากพืชดาหลา  
2. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตลจ์ากเสน้ใยดาหลา 

ขอบเขตของการวจิยั 
1.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี   

1.1 ศึกษากลุ่มอนุรักษแ์ละพฒันาหตัถกรรมเสน้ใย 
1.2 ศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลา จงัหวดั นราธิวาส ยะลา ปัตตานี  
1.3 ศึกษากลุ่มประกอบการผา้ทอใยธรรมชาติ    
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2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา   
2.1 ศึกษากระบวนผลิตเสน้ใยดาหลาและส่ิงทอธรรมชาติ   
2.2 ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคและผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตลจ์ากส่ิงทอธรรมชาติ  
2.3 ศึกษาแนวโนม้การออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 

ทฤษฎ ีสมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวจัิย 

 เพ่ือใหก้ารวิจยัไดรั้บค าตอบขอบเขตท่ีตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งใชก้รอบแนวความคิดมาเป็นเคร่ืองมือใน
การน าไปสู่การวิเคราะห์  สงัเคราะห์  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 1.กรอบความคิดในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัขยะทางการเกษตรสู่การพฒันาเพ่ือเป็นเส้นใยส่ิงทอ เลือก
กลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลา เน่ืองจากดอกถูกน าไปจ าหน่ายแต่ยงัคงเหลือท้ิงในส่วน ของล าตน้และใบ 
 2.กรอบความคิดในการศึกษาทฤษฎีทางดา้นการออกแบบและทฤษฎีท่ีเหมาะสมส าหรับ   ส่ิงทอ จากเส้น
ใยดาหลา  
 3.กรอบความคิดในการศึกษาสีสกดัจากดอกดาหลา เพ่ือเป็นแนวทางในการใชอ้งคป์ระกอบ ทุกส่วนของ
ดาหลา เพ่ือสร้างคอลเลคชัน่และเร่ืองราว ในทิศทางเดียวกนั 
 4.กรอบความคิดในการศึกษาขอ้มูลแนวโนม้แฟชัน่สากล ไดแ้ก่ลกัษณะของรูปแบบเส้ือผา้การตกแต่ง 
วสัดุ สี เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความทนัสมยัต่อผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตล ์

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจัย เร่ืองนวตักรรมส่ิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ เป็นการ วิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา คน้ควา้เอกสารและ
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวจิยัทางดา้นการเพ่ิมมูลค่าขยะทางการเกษตร  ส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในชุมชน (Stakeholders) เช่น กลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลา กลุ่มทอผา้ ปราชญ์ชุมชน ชาวบา้น ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
งานวิจยั ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลาเพ่ือหาแนว
ทางการพฒันาและเพ่ิมมูลค่าของเหลือใช้  แบบไม่มี โครงสร้าง (Unstructured interview) รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิจัย
ทางการเกษตรและนกัออกแบบส่ิงทอ นกั ออกแบบแฟชัน่ปราชญช์าวบา้นเพ่ือหาองคค์วามรู้ดา้นรูปแบบส่ิงทอจากเสน้ใยดา
หลาและรูปแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตลท่ี์เหมาะสม 2) ประเด็นค าถามปลายเปิดท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
กับผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) เช่น เกษตรกรปลูกต้นดาหลา กลุ่มประกอบการทอผ้า นักออกแบบและกลุ่ม
ประกอบการ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแต่งกายจากส่ิงทอเส้นใยธรรมชาติ เพ่ือหาแนวทางของรูปแบบส่ิงทอเส้นใยจากตน้ดาหลา 
รูปแบบ ลวดลายสี และรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือก เช่นกลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลาเลือกกลุ่มเกษตรกร
อ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีปลูกตน้ดาหลารายใหญ่ในภาคใตก้ลุ่มนกัออกแบบเลือกนกัออกแบบส่ิง
ทอจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงทอจากกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มประกอบการดา้นเคร่ือง
แต่งกายเลือกจากกลุ่มประกอบการท่ีมีรูปแบบและเคร่ืองแต่งกายจากส่ิงทอจากเส้นใยธรรมชาติ และมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเนน้
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มคือ แบรนดคุ์ณแจคKHUNJACK เชียงใหม่  และกลุ่มขนุทองผา้ฝ้าย 
กระบวนการสกดัและเส้นใยดาหลาเพ่ือป่ันเป็นเส้นด้ายทอมกีระบวนการดงันี ้

1.ลงพ้ืนท่ีกลุ่มเกษตรกรปลูกตน้ดาหลาอ าเภอรือเสาะ น าตน้ดาหลาท่ีเหลือจากกการตดัดอกจ าหน่ายน าเขา้เคร่ือง
นวดเพ่ือใหเ้สน้ใยมีความนุ่มแลว้น าเขา้เคร่ืองรีดเพ่ือตีใหเ้กิดใย   

2.เม่ือผา่นกระบวนการรีดแลว้ น าเสน้ใยท่ีตีไปตากแดด 2-3 วนัใหแ้หง้สนิท 
3.น าเส้นใยแห้งแยกส่วนท่ีเป็นใยและผงออกน าส่วนเส้นใยส่งเข้าโรงงานบริษัทไทยน าโชคจ ากัด เพ่ือสู่

กระบวนการตีเกลียวดว้ยระบบอุตสาหกรรมซ่ึงการตีเกลียวจะใชเ้ส้นฝ้ายผสานเกลียวกบัเส้นใยดาหลา เน่ืองจากเส้นใยดา
หลาเป็นเสน้ใยสั้น ท าใหต้อ้งใชเ้สน้ใยฝ้ายเป็นตวัช่วย ในอตัราส่วน ดาหลา 15% ฝ้าย 85%  

4.น าเสน้ดา้ยท่ีเกิดจากการตีเกลียวมาป่ันเขา้กระสวยเพ่ือน าไปทอเป็นผา้ผนื 
5.ออกแบบลวดลายและออกแบบเน้ือผา้ใหมี้พ้ืนผิวของเน้ือผา้ท่ีหลากหลายและเลือกสีท่ีเหมาะสม ซ่ึงในทีน้ีเป็น

การยอ้มดว้ยสีดอกดาหลาดอกดาหลาเพ่ือใหเ้กิดรูปแบบและเร่ืองราวในทิศทางเดียวกนั และยงัเป็นการใชว้สัดุจากพืชดาหลา
ไดค้รบทุกส่วนอยา่งคุม้ค่า 

 
 

ภาพที ่1 ภาพตน้ดาหลาสด                     ภาพที ่2 ภาพตน้ดาหลาผา่นเคร่ืองนวดและรีดตีใย 
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                       ภาพที ่3 ภาพตน้ดาหลาท่ีผา่นเคร่ืองนวด  ภาพที ่4 ภาพตน้ดาหลาผา่นเคร่ืองตีใย 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร อุมาศิลป์ 

 

 
                                           ภาพที ่5 ภ่าพตน้ดาหลาแหง้ รอตีเกลียว               ภาพที ่6 ภาพเสน้ดา้ยดาหลาท่ีตีเกลียวกบัฝ้าย 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร อุมาศิลป์ 
 

กระบวนการสกดัสีมดีงันี ้
- น ากลีบดอกดาหลามาป่ันกบัน ้ าในอตัราส่วนกลีบดอก 1 กิโลกรัมต่อน ้ า3  ลิตร  
- กรองดว้ยผา้ขาว ไดน้ ้ าสีแลว้น าไปตม้เพ่ือใหสี้แตกตวั 
- ขณะน ้ าสีเดือดใส่สารสม้ 200 กรัม เพ่ือใหติ้ดสีและน ้ าสีมีสีท่ีสด 
- น าเสน้ดา้ยดาหลาและไหมยอ้มลงไป จุ่มข้ึนลง เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
- แลว้น าเส้นดา้ยดาหลาและไหมท่ียอ้มไปแช่ในน ้ าสารส้ม 30 นาที อีกคร้ัง อตัราส่วนน ้ า3 ลิตรต่อสารส้ม200

กรัม เพ่ือคงสีท่ียอ้มไวไ้ม่ใหต้ก 
- แลว้น าไปลา้งน ้ าสะอาดและตากในท่ีร่มเพ่ือเตรียมเข้าสู่กระบวนการทอผา้ต่อไป ซ่ึงสีจากดอกดาหลา

สามารถยอ้มฝ้ายและไหมไดแ้ต่การยอ้มไหมจะดูดซึมสีไดดี้กวา่ฝ้าย 
- ส่วนกากใยท่ีเหลือสามารถน าไปต่อยอดเป็นผลิตภณัฑน์ ้ าพริกดอกดากลาและดาหลากวน อีกทั้งยงัสามารถ

น าไปท ากระดาษสาไดอี้กดว้ย ตามแนวทางของทฤษฎี Zero Waste ท่ีใชทุ้กอยา่งอยา่งคุม้ค่าจนเป็นศูนย ์
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ภาพที ่7 ภาพกลีบดอกดาหลา   ภาพที ่8 ภาพน ากลีบดอกดาหลาป่ัน 

 

 
ภาพที ่9 ภาพการกรองน ้าสีดอกดาหลาดว้ยผา้ขาว คดัเอาน ้าสีไวย้อ้ม 

 

 
ภาพที ่10 เสน้ใยดาหลาผสมฝ้ายยอ้มสี ภาพท่ี 10 เสน้ไหมยอ้มสีหลา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั นวทัตกร อุมาศิลป์ 
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ผลและวจิารณ์ผล  
จากการน าล าตน้ดาหลาท่ีเหลือเป็นขยะทางการเกษตรสามารถน ามาแปรสภาพให้เป็นเส้นใยเพื่อน าไปใชใ้น

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ช้ินส่วน น ้ าหนกั ปริมาณเส้นใยท่ีไดห้ลงั 

เขา้เคร่ืองนวด/ตีใย/ 
 

ปริมาณเส้นใยหลงั 
ตากแดดแห้งสนิท 

ความยาวของเส้นใย 

ใบ 10 กก. 3 กก 1 5-8 ซม. 
กา้น 10 กก. 5 กก 2 15-20 ซม. 
ล าตน้ 10 กก. 8 กก 5 30 ข้ึนไป 
 
 อีกทั้งในส่วนกลีบดอกดาหลายงัสามารถสกดัเป็นสียอ้มซ่ึงตวัแปรในการเปล่ียนสีไดแ้ก่ 

- น ้ากรดผลไม ้

- สารส้ม 

- เกลือแกง 

 
และส่วนกากท่ีเหลือจากการสกดัสีสามารถน ามาเป็นแปรรูปเป็นน ้ าพริก และกวนเป็นขนม ส่วนผงและกากยงั

น าไปท าเป็นกระดาษในลกัษณะเดียวกบักระดาษสาได ้  

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง นวตักรรมส่ิงทอจากเสน้ใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ไลฟ์สไตล ์จากผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
 1. ล าตน้ของตน้ดาหลาสามารถน ามาพฒันาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหเ้กิดเป็นเส้นใยจากตน้ดาหลาไดเ้พราะในส่วนของล า
ตน้มีเส้นใยมากกว่าส่วนอ่ืนๆโดยการน ามาตีให้เกิดใยและน าใยท่ีได้ไปตีเกลียวผสมกับเส้นใยฝ้ายด้วยระบบตีเกลียว
อุตสาหกรรมท่ีเรียกวา่ท าใหเ้กิดเป็นเสน้ใยทางเลือกอีกหน่ึงชนิด 
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2. ดว้ยคุณสมบติัเป็นเสน้ใยผสมท าใหต้วัเสน้ดา้ยท่ีตีเกลียวระหวา่งเสน้ใยดาหลาและเสน้ใยฝ้ายเม่ือน ามาทอจะท า
ใหเ้กิดพ้ืนผิวท่ีนูนเกิดผิวสมัผสัท่ีไม่เสมอและท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

3. เส้นใยดาหลาเม่ือน ามาทอผสมเส้นไหมท าให้ผา้มีพ้ืนผิว2 ลกัษณะในผืนเดียวกนั คือมีความเงาและเรียบท่ีเกิด
จากไหมผสมกบัพ้ืนผิวนูนและมีลกัษณะดา้นไม่เงาท่ีเกิดจากเสน้ใยดาหลา 

 

 
ภาพที ่11 ผา้ทอจากเสน้ใยดาหลาทอผสมเสน้ไหม 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร อุมาศิลป์ 

 
4. สีสกดัจากกลีบของดอกดาหลา จากการศึกษาพบว่าตวัสีจากดอกดาหลาสามารถสกดัเป็นสียอ้มไดแ้ละให้สีท่ี

เป็นสีชมพู ซ่ึงจะมีปฏิกิริยา ติดสีบนเส้นไหมไดดี้กว่าเส้นใยดาหลาท่ีผสมฝ้าย หากมีการผสมสารช่วยติดเช่น เกลือแกง 
สารสม้ น ้ ากรดผลไมจ้ะท าใหสี้มีการเปล่ียนแปลง  

กติติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์งบประมาณในการ

ท าวจิยัเพื่อประกอบการศึกษาต่อระดบัดุษฎีบณัฑิต เร่ืองนวตักรรมส่ิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ 
 

เอกสารอ้างองิ 
ดาริกา ดาวจนัอดั อนนัต ์อกัษรศรี นลินี จาริกภากร ธชธัาวนิท ์สะรุโณ สุนนัท ์ถีราวฒิุ ฉตัรชัย กิตติไพศาล วภิาลยั พดุจนัทึก 
 สุนีย ์สันหมุดและเอมอร  เพชรทอง. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากล าต้น
 ดาหลาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจงัหวดันราธิวาส.กรมวชิาการเกษตร.2558   
พิทกัษ์ อุปัญญ์ จนัเพ็ญ อุปัญญ์ และธนเดช แป้นโพธ์ิกลาง. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยลูกตาลในเชิงอุตสาหกรรมส่ิงทอ. 
 (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้ากเวปไซต ์http://www.gotoknow.org/blog/pitakupan/408458, 18 พฤษภาคม 2559 

http://www.gotoknow.org/
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สสวท. เส้นใยตะไคร้. (ออนไลน์) เขา้ถึงเวปไซตh์ttp://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid= 0186A900162269A23 
 0753FECB4B800CB&query=ytjD0s muw+y+1LfC0g, 18 พฤษภาคม 2559 
สาคร  ชลสาคร.  (ออนไลน์ ). การผลิตผืนผ้าจากใยไผ่ .เข้า ถึง เวปไซต์ library.dip.go.th/multim6/edoc/18727.pdf,                          
 20 พฤษภาคม 2559 
สุวทิย ์ วงศรุ์จิราวาณิชย.์ Sustanable Design ดไีซน์...เปลีย่นโลก. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจ, 2554. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx
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ติหมา : การพฒันาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้ 
Timba: Development and upgrade the wisdom container of the South. 

 
ปรัชญา กฤษณะพนัธ์1* และ สุวติา แกว้อารีลาภ2 

Prachya Kritsanaphan1* and  Suvita Keawareelab2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ี เกิดจากการศึกษาแนวโนม้ในปัจจุบนัท่ีนิยมน าเอาวสัดุธรรมชาติมาใส่อาหารและเคร่ืองด่ืมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะภาชนะภูมิปัญญาภาคใตอ้ยา่งติหมา  ซ่ึงพบปัญหาวา่ ติหมาไม่สามารถวางไดแ้ละเม่ือใส่เคร่ืองด่ืมจะตอ้งใช้
การถือห้ิว  ไม่สามารถวางบนโตะ๊ได ้ ท าใหมี้ประโยชน์ใชส้อยท่ีค่อนขา้งจ ากดั  รวมถึงในปัจจุบนัขาดผูท่ี้ช านาญในการสาน
ติหมา ผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาติหมาในงานวจิยัน้ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นท าติหมา หรือคนใตเ้รียกภาชนะน้ีวา่ "หมาตกัน า้" 2)  เพ่ือแกปั้ญหาการใส่อาหารและเคร่ืองด่ืมในติหมาใหส้ามารถวาง
ตั้งและไม่ลม้  3)  เพื่อศึกษาหาแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑติ์หมารูปแบบต่างๆ กรณีศึกษาชุมชนขนาบนาก 
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชนและวิธีการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง จากการสัมภาษณ์ ทั้งผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล ผูป้ระกอบการธุรกิจทวัร์ท่องเท่ียว 
และพูดคุยกบัผูท่ี้มีความสามารถในการจกัสานติหมาในทอ้งถ่ิน พูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ร่วมกนัวิเคราะห์ 
รวมกนัพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ ์รวมถึงสรุปขอ้มูลของโครงการ 

ผูว้ิจัยได้ท าการทดลองการประยุกต์ใช้วสัดุท้องถ่ินจากตน้จากส่วนต่างๆ ในการน ามาประกอบกับติหมาให้
สามารถตั้งได ้โดยไดท้ าการทดลองและสร้างช้ินงานตน้แบบมาหลากหลายวิธี ก่อนน ามาสร้างเป็นแนวทางในการออกแบบ
และพฒันาผลิตภณัฑติ์หมารูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 1) รูปแบบติหมาส าหรับใส่เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถวางตั้งได ้2) รูปแบบติหมาท่ี
สามารถใส่ทิชชูส าหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 3) รูปแบบติหมาท่ีใชส้ าหรับวางแกว้น ้ าได ้ ทั้งน้ีจากผลจากการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี ไดค้น้พบแนวทางในพฒันาและยกระดบัติหมา ภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต ้ใหมี้ความสวยงาม มีประโยชน์ใชส้อย
ท่ีหลากหลายมากข้ึน มีการพฒันาสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่  สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไดม้ากข้ึน และท่ีส าคญัแกปั้ญหา
ของผูใ้ชง้านในการน าติหมาไปใช้ใส่อาหารและเคร่ืองด่ืมไดเ้ป็นอย่างดี แถมยงัช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเกือบสูญ
สลายไปกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมทั้งท่ีเป็นภูมิปัญญาและเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของทอ้งถ่ินภาคใต ้
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ABSTRACT 
 
 This research based on popularizing the use of natural materials for food and beverages,especially the southern 
wisdom container but the problem was found that timba could not be placed and when it contained food and beverages the 
user might hold it all the time.The benefits are quite limited. The purpose of this study were 1) to study knowledge and local 
wisdom in doing timba or the people living south called “Mha-Tak-Nam” 2) to resolve how to contain food and beverage 
in timba without falling.  And 3)  to study product design and development guidelines of timba of case study:  Khanap Nak 
community, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat province.  The participatory process of the community and 
methodology was to collect relevant information from boutique hotel business owner and tourism entrepreneur and talk 
with local basketry timba practitioners to share knowledge, experience and jointly analyze and develop product prototype 
as well as summarize project data. 
 Researchers had applied local materials from various parts of the Nipa palm to combine it on timba for making 
the timba to be placed. The prototype had been tested and developed in a variety of ways and had been developed to be the 
most complete. First, it was designed as a guideline for the design and development of the following products: 1) Pattern of 
timba for containing beverage and being placed 2) Pattern of timba for tissue box for boutique hotel 3) Pattern of timba for 
placing glass. 
 The results of this study discovered ways to develop and upgrade timba, wisdom of the South to be beautiful and 
more useful.  It had developed into a new product that could create more value and most importantly, solve the problem of 
users in the implementation of timba.  Morover, it also helped to preserve the local wisdom that was almost disappearing 
with the change of society as well as the wisdom and the beautiful local identity of the South. 
 
Keyword: Timba, Development and upgrade, Wisdom of the South 
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บทน า 
       ตน้จากเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของปากพนงั โดยเฉพาะต าบลขนาบนาก แต่ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัคือ ขาดผูสื้บทอด 
ขาดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินมายงัชนรุ่นหลัง  ประกอบกับ ชุมชนขนาบนาก ภายใต้แกนน าปราชญ์ชุมชน คือ                       
นายสุรินทร์  สุวรรณรัตน์ ไดร่้วมสร้างความเขม้แขง็ในแถบลุ่มน ้ าปากพนงัเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยการเสนอการ
ต่อยอดผลิตภณัฑ์จากตน้จาก ท่ีสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ใบ ดอก ผล กา้น  เป็นตน้ ทั้งน้ี
โครงการวิจัยน้ีได้รับทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ในการ
สนบัสนุนผูว้จิยัใหมี้การต่อยอด และน ามาวจิยัใหท้นัสมยัต่อเหตุการณ์ และเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนั 
          หมาตกัน ้ า หรือ บางท่ีเรียกวา่ “ติหมา”  เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินภาคใตท่ี้ไดน้ าใบจากมาเป็นวสัดุใน
การสาน เป็นความรู้ความสามารถของชาวบา้นท่ีมีการปรับตวัและน าวสัดุใกลต้วัมาประดิษฐ์ออกมาเป็นนวตักรรมใหม่เพ่ือ
ใชส้อย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสัง่สมมาตั้งแต่ปู่ยา่ตายาย เกิดจากประสบการณ์ หรือการสะสมความรู้ ลองผิด ลองถูก มาหลาย
ยคุหลายสมยั  โดยขนาดของติหมาจะมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 20 เซนติเมตรประโยชน์ใชส้อย ติหมา หรือหมาน ้ า ภาษา
มลายถ่ิูนเรียก ติมอ ภาษาไทยถ่ินใตเ้รียก ติหมา หมาน ้ า เป็นภาชนะส าหรับตกัน ้ า ท าหนา้ท่ีเหมือนถงัน ้ า และขนัน ้ า เช่น ตกั
น ้ าจากบ่อโดยใชไ้มท้ าเป็นตะขอเก่ียว หรือใชเ้ชือกผกูโยง ใชต้กัน ้ าอาบ วดิน ้ าในเรือ เป็นตน้  จงัหวดันครศรีธรรมราชมีการ
ใชค้  าวา่ “หมา” ในความหมายท่ีกวา้งออกไป หมายถึง ภาชนะตกัน ้ า ปัจจุบนัเรียกภาชนะตกัน ้ าท่ีท าดว้ยสังกะสี อะลูมิเนียม 
หรือเหล็กว่า "หมาถัง" หรือ “หมาถั้ ง” ท่ีท าด้วยพลาสติกก็เรียกว่า "หมาพลาสติก" อันเป็นการรักษาช่ือเต็มท่ีข้ึนตน้
ดว้ย “หมา” เอาไว ้ศพัท์ค  าวา่ “หมา” หรือ “ติหมา” น้ี บางท่านวา่มิใช่ค าไทยแท ้แต่เป็นค าท่ีมาจากภาษามาลายวูา่ “Timba” 
ซ่ึงหมายถึง ภาชนะตกัน ้ าท่ีท าดว้ยกาบหมาก  
          ติหมา มีอยู ่2 แบบ คือ หมาโผ ้หรือหมาผู ้และหมาเหมียหรือหมาเมีย “หมาเหมีย” ในสมยัก่อนจะใชใ้นการตกัน ้ าออก
จากเรือพาย หรือเรือแจว โดยขั้นตอนการท าติหมาจะเหมือนกนัทั้งสองแบบ แต่จะแตกต่างตรงมือจบั ถา้เป็น หมาผู ้จะรวบ
แลว้มดัปลายทั้งสองดา้นไขวก้นัใหป้ลายช้ีข้ึน ส่วนหมาเหมีย จะรวบปลายมามดัรวมกนัในแนวนอน 

 
ภาพที ่1 ตวัอยา่งติหมาทั้ง 2 แบบ (ดา้นซา้ย คือหมาผู ้ดา้นขวา คือ หมาเหมีย) 
รูปภาพจาก หนงัสือ “จาก” พืชมหศัจรรยท่ี์บา้นขนาบนาก (สุรินทร์ 2559) 

 
          จากการสัมภาษณ์คุณลุงเจริญ  รักษา  ปราชญช์าวบา้นอ าเภอปากพนงั คลุกคลีกบัการท า “ติหมาจาก” มาตั้งแต่วยัเยาว ์
จึงสามารถท า “ติหมาจาก” ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   โดยใชเ้วลาในการท าติหมาจากหน่ึงช้ินเพียง  3-5  นาที  คุณลุงเจริญจึงมีโอกาส
ไดรั้บเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ไปสาธิตวธีิการท าติหมาจากอยูบ่่อยคร้ังและท าเพ่ือจดัจ าหน่ายในตลาดน ้ าปากพนงั ราคาอยูท่ี่
ช้ินละ 10 บาท คุณลุงเจริญบอกวา่ ช่วงปีท่ีผา่นมามีผูป้ระกอบการจากหลายๆท่ี ทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรมเขา้มาสัง่ติหมา
จากเป็นจ านวนมาก แต่คุณลุงปฏิเสธ เน่ืองจากท าใหไ้ม่ทนั รวมทั้งขาดผูช่้วย ไม่ค่อยมีคนสนใจท าติหมาจาก เน่ืองจากขาด
ความช านาญ หากไม่ช านาญจะใช้บรรจุของเหลวไม่ได้ และจากการสัมภาษณ์คุณป้าบุญเรือน  เถาสุด  อีกหน่ึงผูมี้
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ประสบการณ์งานหตัถกรรมพ้ืนบา้นทอ้งถ่ิน อ าเภอปากพนงั  คุณป้าบุญเรือนไดด้ดัแปลงติหมาจากดว้ยความคิดสร้างสรรค์
จาก “ติหมาจาก” ขนาดใหญ่ท่ีใชส้ าหรับตกัน ้ าหรือดดัแปลงเป็นบรรจุภณัฑ ์ ปรับลดขนาดของติหมาจากลง แลว้เคลือบแลค็
เกอร์แต่งเติมความงามใส่ห่วงเป็นพวงกุญแจ เป็นโมบายเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ โดยคุณป้าบุญเรือนขายท่ีตลาดน ้ าปาก
พนงั ในราคาช้ินละ  20  บาท จากการสอบถามคุณป้าบุญเรือนพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือติหมาจากในรูปแบบของป้าเรือน 
ส่วนใหญ่จดัแปลงน าไปใชต้กแต่ง ประดบัหอ้งมากกวา่น าไปใชง้านเป็นภาชนะ  สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์คุณสุจินต ์ไข่ริน 
ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจกัสานกา้นจาก นายอดทอง จงัหวดัตรัง ไดพ้ดูถึงแนวโนม้ของการสัง่ผลิตติหมาจากท่ีเยอะมาก
ข้ึน ทางกลุ่มจึงไดร้ะดมชาวบา้นท่ีตอ้งการสร้างรายไดเ้สริมหลงัจากการท าสวนยางมาเรียนรู้วิธีการสานติหมาจากและเขา้
ร่วมโครงการกับหน่วยงานรัฐในการสร้างเคร่ืองอบจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือให้ติหมาจากแห้งเร็วและทนัต่อความ
ตอ้งการของตลาดท่ีปัจจุบนันิยมใชว้สัดุธรรมชาติมาเป็นบรรจุภณัฑแ์ทนพลาสติกท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้มกนัมากข้ึน  
          ปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่บรรจุภณัฑถื์อเป็นส่ิงส้ินเปลือง เพราะบรรจุภณัฑส่์วนใหญ่มีไวเ้พ่ือจะรอถูกท้ิง ดว้ยเหตุน้ีหาก
เราสามารถลดการใชว้สัดุได ้เพื่อประหยดัทรัพยากรและพลงังาน อาทิ การออกแบบเพื่อให้ใชก้ระดาษนอ้ยลง หรือท าให้
บรรจุภณัฑส์ามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าไดอี้ก รวมถึงการใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระดาษรีไซเคิล หรือหมึกพิมพ์
จากถั่วเหลือง ก็จะสามารถท าให้ทั้ งขั้นตอนการผลิตสินค้าและตัวบรรจุลดความส้ินเปลืองโดยใช่เหตุ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และยงัช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีทางการตลาดอีกด้วย (นุชจรินทร์ 2561) โดยนับตั้งแต่การประยุกต์วสัดุจาก
ธรรมชาติ สู่การมาถึงของระบบอุตสาหกรรม และการพลิกกลบัสู่แนวคิดอนัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑไ์ม่เพียงเป็น
เคร่ืองมือท่ีถูกใชใ้นชีวิตประจ าวนัเท่านั้น หากยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัเทคโนโลยี นวตักรรม และงานออกแบบสร้างสรรคท่ี์สอด
รับและส่งสะทอ้นวิถีชีวิตของผูค้นแต่ละยคุสมยัอีกดว้ย ในปี 2549 เป็นยคุสมยัท่ีโลกเร่ิมต่ืนตวัต่อภาวะโลกร้อน อนัเป็นผล
พวงจากลทัธิบริโภคนิยมและการเฟ่ืองฟูถึงขีดสุดของระบบอุตสาหกรรมในรอบหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ดว้ยเหตุผลน้ีจึง
เป็นท่ีมาของส านึกในการใชว้สัดุส าหรับบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เช่น การพฒันาบรรจุภณัฑจ์าก
กระดาษชานออ้ยข้ึนมาทดแทนกล่องโฟมท่ีไม่อาจยอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ การใชว้สัดุธรรมชาติอยา่งกาบหมาก ใบ
จากมาเป็นภาชนะบรรจุของเหลว หรือถุงพลาสติกผสมสารชีวภาพท่ีสามารถยอ่ยสลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในเชิงการออกแบบ
จะเห็นไดว้า่ ผูป้ระกอบการและนกัออกแบบหลายรายก็เร่ิมใชว้ิธีการลดสัดส่วนของวตัถุดิบ ประยกุตว์สัดุธรรมชาติในการ
ออกแบบบรรจุภณัฑเ์พ่ือเป็นการลดตน้ทุนและช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม  จากขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอตัราเติบโตของบรรจุภณัฑด์า้น
ต่างๆของตลาดโลก พบวา่บรรจุภณัฑอ์าหารเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของบรรจุ
ภณัฑ์อาหารจึงมีมาก โดยมีการน านวตักรรมต่างๆ มาประยุกต์ใชก้บับรรจุภณัฑ์อาหารเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกหรือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-friendly packaging) ก็มีแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ใน
อนาคตจะตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้ไม่เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจะพยายามเลือกใชว้สัดุใหบ้างลงหรือมี
น ้ าหนกันอ้ยลงแต่จะใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยใหมี้สมบติัในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรือไม่ก็จะใชว้สัดุท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได ้
โดยคุณเสาวนีย ์ปรีชานฤชิตกลุ กล่าวถึงในงานวจิยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีความใส่ใจต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ปริมาณขยะท่ีมีมากข้ึนและอ่ืนๆทัว่ไป ก็ให้ความส าคญัต่อการเลือกใชบ้รรจุ
ภัณฑ์เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณจริยา ศรีจรูญ เร่ือง “การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่า กลุ่มตวัอย่างกว่า 400 คน รับรู้ว่าการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มช่วยลดปริมาณขยะ มีความตระหนกัต่อการเลือกใชบ้รรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก  
          ทั้งน้ีจากแนวโนม้การเลือกใชว้สัดุธรรมชาติท่ีมากข้ึนสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจาก ผูว้จิยั
จึงมีแนวคิดในการพฒันาติหมาจากจากผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์โดยการกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายๆฝ่ายท่ี
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เก่ียวขอ้ง  โดยการลงพ้ืนท่ีวิจยัในโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ จาก “ตน้จาก” สู่การสร้างอตัลกัษณ์สินคา้ของท่ีระลึกชุมชน
ขนาบนาก  อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราชและกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์แบบมีส่วนร่วม ทั้งสามกลุ่มภาคี 
ไดแ้ก่ ชุมชน ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและบริการ และนกัวจิยั โดยบทสรุปจากเวทีพฒันาโจทยก์ารวจิยัในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 
2560 ในประเด็นการคน้หาความตอ้งการพฒันา”จาก” ของชุมชนวา่มีประเด็นอะไรบา้งอนัเป็นปัญหาและความตอ้งการใน
การยกระดบัพืชเศรษฐกิจ สู่การเพ่ิมรายไดข้องชุมชน ดงันั้นชุมชน นกัวจิยัและผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและบริการ เห็นพอ้ง
วา่ ควรร่วมกนัคน้หาความส าคญัขององคป์ระกอบของตน้จากเพ่ือสร้างมูลค่า และสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนาบนาก เป็นชุมชนท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน และมีความโดดเด่นในพ้ืนท่ีหลายดา้น ไม่ว่า ดา้น
ภูมิศาสตร์ ท่ีมีนิเวศ 3 น ้ า ดา้นวฒันธรรม คือวิถีชุมชนท าน ้ าตาลจาก ท านาขา้ว ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีควรน ามาออกแบบ
เพ่ือน าเสนอผ่านผลิตภณัฑข์องตน้จาก ให้เกิดมูลค่า อนัเป็นของท่ีระลึกท่ีมีอตัลกัษณ์ของชุมชน และสร้างความจดจ าของผู ้
มาเยือนในพ้ืนท่ี  โดยไดส้รุปกรอบแนวคิดในกระบวนมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่การสรุปปัญหาและความตอ้งการของทั้งสาม
กลุ่มภาคีสู่แนวคิดและแนวทางการแกปั้ญหาต่อไป  

สรุปปัญหาและความตอ้งการของทั้งสามกลุ่มภาคีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านติหมาจาก
ประเด็นปัญหาการใชง้านพบวา่ ปัญหาท่ีไดจ้ากการสอบถามลูกคา้ ผูใ้ชง้าน ลูกคา้ซ้ือไปแลว้ตั้งไม่ได ้บางช้ินใส่ของเหลว
ไม่ไดบ้า้ง และเม่ือใส่เคร่ืองด่ืมจะตอ้งใชก้ารถือห้ิวอย่างเดียว  ไม่สามารถวางบนโต๊ะได ้ดงันั้นทั้งสามกลุ่มภาคี จึงเสนอ
แนวคิดในการพฒันารูปแบบติหมาจากให้สามารถวางตั้งใส่ของเหลวไดเ้ป็นล าดบัแรก  โดยใชว้สัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินของ
อ าเภอปากพนัง  ผสมผสานอตัลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน คุณค่าของภูมิปัญญา สู่การประยุกต์เพ่ือการใชง้านในการประดบั
ตกแต่งบ้าน โรงแรมสไตล์บูทีคต่อไป  สอดคลอ้งกับแนวโน้มในปัจจุบนัท่ีนิยมน าเอาวสัดุธรรมชาติมาใส่อาหารและ
เคร่ืองด่ืมมากข้ึน  รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต้และเอกลักษณ์ท่ีดีงามท่ีเกือบสูญสลายไปกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม 
วตัถุประสงค์  
          1.เพื่อพฒันาผลิตภณัฑติ์หมาจาก แกปั้ญหาการใส่อาหารและเคร่ืองด่ืมในติหมาใหส้ามารถวางตั้งและไม่ลม้   
          2.ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑติ์หมาจากท่ีน าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในรูปแบบใหม่ 
ขอบเขตการวจิยั  
         1. ขอบเขตการศึกษาดา้นกลุ่มตวัอยา่ง  
             กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจะคดัเลือกเฉพาะชาวบา้นในชุมชนท่ีสามารถสานติหมาจากได ้โดยคดัจากชุมชนผูป้ลูกตน้จาก
และมีความเช่ียวชาญในการสานติหมาจาก ต. ขนาบนาก  อ.ปากพนงั ใน  10  หมู่บา้น 
         2. ขอบเขตการศึกษาดา้นพ้ืนท่ี 
             การศึกษาวิจัย น้ี ศึกษาในพ้ืนท่ีอ าเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เ น่ืองจากเป็นอ าเภอเดียวในจังหวัด
นครศรีธรรมราชท่ีมีพ้ืนท่ีการปลูกจาก โดยมีทั้งหมด 3,602 ไร่ 3.5 งาน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
          1.ไดผ้ลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ธรรมชาติท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและศักยภาพการผลิตของชุมชน
ขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
          2. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑธ์รรมชาติจากตน้จาก  

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร และศึกษาขอ้มูลภาคสนาม 

โดยใชว้ิธีการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกบัผูรู้้ ผูป้ฏิบติั ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกการ
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สมัภาษณ์ดว้ยการบนัทึกเสียงสมัภาษณ์ น ามาถอดเทป จดักลุ่มขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิ Case Record  แลว้จึงบรรยายเชิง
พรรณนา และท าการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต์ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

 

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

             ขั้นตอนการวจิยั 
             1) การสืบคน้และสร้างอตัลกัษณ์วถีิคนท าจากจากตน้จาก  
              เป็นขั้นตอนศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลของผูท่ี้สามารถจกัสานติหมาจากจากชุมชนต าบลขนาบนาก และ ชุมชนต าบล
เมืองปากพนงั  โดยพบวา่การริเร่ิมศึกษาคน้ควา้วจิยัในเบ้ืองตน้ทางผูว้จิยัไดท้ าการลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์พดูคุยกบัผูป้ระสานงาน
ชุมชน ซ่ึงคน้พบผูท่ี้สามารถจกัสานติหมาจากไดจ้ านวน 8 ราย ไดแ้ก่ 
          1.1) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลขนาบนาก มีผูท่ี้สามารถจกัสานหมาจาก ไดแ้ก่  คุณป้าสมนึก  คุณป้าวรรณา  คุณป้าสอด และ
คุณป้าโสภา 
          1.2) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ต าบลขนาบนาก มีผูท่ี้สามารถจกัสานหมาจาก ไดแ้ก่ คุณยายผวน ขวญัศรีช่วย 
          1.3) พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 ต าบลขนาบนาก มีผูท่ี้สามารถจกัสานหมาจาก ไดแ้ก่ คุณป้าล่ี 
          1.4) พ้ืนท่ีต าบลเมืองปากพนงั  มีผูท่ี้สามารถจกัสานหมาจากไดแ้ก่ นายเจริญ รักษาและนางบุญเรือน เถาสุด  
           ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์การคดัเลือกปราชญชุ์มชนท่ีมีศกัยภาพในการท าติหมาจาก  8 ราย โดยใชก้ารสังเกตศกัยภาพ
ในการผลิต วิถีชีวิตและสัมภาษณ์ความตอ้งการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่เดิม  โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดังน้ี 1) 
ศกัยภาพเชิงการผลิต ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิม ผลิตภณัฑท่ี์ท าอยูเ่ดิมจนช านาญ เทคนิคกรรมวิธีการผลิตท่ีมีความสามารถ
ในการพลิกแพลงจากวธีิเดิมๆได ้การใหค้วามร่วมมือและจ านวนแรงงานท่ีสนบัสนุน 2) ตลาด มีช่องการจดัจ าหน่ายท่ีชดัเจน 
ท าเป็นอาชีพเสริม ท่ีไม่ใช่ท าเพ่ือเพียงใชง้าน 3) โอกาสในการออกแบบและพฒันา เขา้ใจการพฒันา สามารถแกปั้ญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าได้ดี สามารถประยุกต์ดัดแปลงวสัดุและเทคนิคต่างได้ดี โดยผูว้ิจัยจะวดัจากงานท่ีผูว้ิจัย
มอบหมายให้ปราชญ์ชุมชนดัดแปลงน าเอาก้านจากมาใช้ในงานจกัสานติหมา 4) ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีน่าจะพฒันาและ
ออกแบบใหม่ พิจารณาจากถนัดและเขา้ใจการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ดี โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตกระบวนการข้ึนรูป
ผลิตภณัฑ์จะใบจากตามท่ีปราชญ์ชุมชนแต่ละท่านถนดั  ในกิจกรรมเชิงปฏิบติัการ  ซ่ึงผลจากการใชเ้กณฑ์ทั้ง 4 ประเด็น
หลกัในการพิจารณา จึงไดเ้ลือก นายเจริญ รักษาและนางบุญเรือน เถาสุด ท่ีอาศยัในพ้ืนท่ีต าบลเมืองปากพนงั เป็นผูเ้ร่ิมตน้
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ในการพฒันาผลิตภณัฑติ์หมาจาก ทั้งน้ีเพ่ือเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการน าไปถ่ายทอดใหผู้ ้
ท่ีสนใจในอนาคตต่อไปได ้
             2) การวเิคราะห์ขอ้มูลผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม 
           ขั้นตอนน้ี ได้จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จากตน้จากเพื่อเป็นตน้แบบในการ
ยกระดบัผลิตภณัฑ ์ 
           หลงัจากท่ีมีการลงพ้ืนท่ีส ารวจคน้ควา้หาปราชญชุ์มชนไดแ้ลว้นั้น ผูว้ิจยัก็มีแนวคิดริเร่ิมท่ีจะออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือ
สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ของท่ีระลึกชุมชนลุ่มแม่น ้ าปากพนัง โดยได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการ คร้ังท่ี 1 ข้ึนมา เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างแนวคิดริเร่ิมพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีเป็นอตัลกัษณ์แห่งลุ่มแม่น ้ าปากพนงั โดยมีการจดักิจกรรม
ดงักล่าวข้ึนภายในอ าเภอปากพนงั ณ สถานท่ี บา้นวงศ์เบ้ียสัจจ์ ไดจ้ดักิจกรรมข้ึนในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 เป็นเวลา 1 วนั 
โดยมีคณะผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีจากภาคส่วนต่างๆ เช่น 
          1. ปราชญท์อ้งถ่ินต าบลขนาบนากจ านวน 6 คน ปราชญท์อ้งถ่ินต าบลปากพนงั จ านวน 5 คน 
          2. ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชจาก 2 โรงแรม คือ โรงแรมเมืองลิกอร์และ โรงแรมบุญ
ประสพ จ านวน 4 ท่าน  และเจา้ของธุรกิจบา้นพกัวงศเ์บ้ียสจัจ ์
          3. ผูป้ระกอบการธุรกิจบริษทัทวัร์ไทยสมายด ์จ ากดั 2 ท่าน 
          4. ทีมคณะผูว้จิยั 
        ซ่ึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทั้ง 4 ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งน าไปสู่การสร้างแนวทางการออกแบบและพฒันาติ
หมาจากในรูปแบบต่างๆ ตามศกัยภาพของชุมชนและแนวคิดในการพ่ึงพาของคนในพ้ืนท่ีต่อไป 
 

 
ภาพที ่3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

             3)  กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์
จากแนวคิดขา้งตน้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมี ขั้นตอนหลักในการ

ออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับชุมชน ประกอบไปดว้ย 1) การส ารวจขอ้มูลประกอบการออกแบบ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงใน
โครงการวจิยัน้ีไดน้ าเอากระบวนการมีส่วนรวมมาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานวจิยัน้ี 3) การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์
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ไดแ้ก่ การร่างแบบ การคดัเลือกแบบ การพฒันาแบบและการทดลองการผลิต 4) การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือง่ายต่อการผลิตเพ่ือ
การจ าหน่าย 
 

 
ภาพที ่4  กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑใ์นโครงการ 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
         1) ผลการส ารวจข้อมูลประกอบการออกแบบ  
             งานวจิยัน้ีไดน้ าผลการส ารวจขอ้มูลประกอบการออกแบบแบ่งเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่  
             1.1) ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินของอ าเภอปากพนงั ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาจากค าขวญัประจ าอ าเภอปากพนงั วา่
“รังนกเลื่องช่ือ ร ่ำลือขนมลำ โอชำไข่ปลำกระบอก ส่งออกกุ้งกุลำด ำ ออกพรรษำไหว้พระลำก นิยมมำกแข่งเรือเพรียว” 
ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษารูปทรงของรังนก ขนมลา ไข่ปลากระบอก กุง้กุลาด า เรือเพรียว โดยศึกษาถึงความเป็นไดใ้นการ
ประยุกต์รูปทรงรูปร่างของเอกลกัษณ์ให้มีความสัมพนัธ์ ส่ือสารตรงไปตรงมา จึงไดค้ดัเลือกเรือเพรียวมาเป็นเอกลกัษณ์
ทางการออกแบบของโครงการ  ซ่ึงรูปแบบของเรือเพรียวสอดคลอ้งกบัลกัษณะดั้งเดิมของติหมาจาก ท าให้ง่ายต่อการน ามา
ประยกุตใ์ช ้อีกทั้งเรือเพรียวเป็นเรือแข่งท่ีมีเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะในจงัหวดันครศรีธรรมราช สมยัก่อนน่าจะใชใ้น
การสญัจรทางน ้ า ลกัษณะเด่นของเรือเพรียวท่ีต่างไปจากเรือยาว ก็คือ เป็นเรือขดุเพรียวยาวโขนหวัและทา้ยเพรียวไม่ยาวมาก
เป็นเน้ือไมท่ี้ขดุพร้อมกบัตวัเรือไม่สามารถถอดได ้  
 

 
ภาพที ่5 การแข่งขนัเรือเพรียว ในอ าเภอปากพนงั 

ท่ีมา : www.konnakhon.com 
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2) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีส ารวจไดจ้ะรวบรวมและวิเคราะห์โดยสามกลุ่มภาคี ไดแ้ก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและ

บริการ ไดส้รุปผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
          2.1) ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากความตอ้งการของผูซ้ื้อติหมาจากไปใชใ้นการใส่เคร่ืองด่ืมและวางตั้งได ้โดยมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาโดยประเมินจากศกัยภาพของชุมชน วสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินและยงัคงภูมิปัญญาเดิมใหไ้ดม้ากท่ีสุด ดงันั้นผูว้จิยัจึงได้
ประยกุตเ์ทคนิคการท าขาตั้งจากภูมิปัญญาเดิมและวสัดุท่ีมีปราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจากแต่ละท่านมีความถนดัและสามารถ
หาไดใ้นทอ้งถ่ิน จึงไดท้ าการทดลองประยกุตใ์ชว้สัดุใหป้ราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจากทั้งสองสานในรูปแบบใหม่ ดงัน้ี 1) 
ลุงเจริญ รักษา มีความถนดัในการใชค้ลา้และกา้นจาก 2) ป้าบุญเรือน เถาสุด มีความถนดัในการใชห้วาย กา้นจากและงาน
ร้อยลูกปัด 
         2.2) วิเคราะห์ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและบริการ  มีความตอ้งการสินคา้ตกแต่ง
โรงแรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของภาคใตแ้ละตอ้งการสนบัสนุนผลิตภณัฑชุ์มชน ซ่ึงส่วนใหญ่ทางโรงแรมสั่งซ้ือและจา้งผลิตตาม
แบบจากภาคเหนือ เน่ืองจากไม่มีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ของตกแต่งในภาคใตท่ี้มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากทัว่ไป ซ่ึงงานวิจยัน้ี
ไดร้ะดมความคิดจากผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทลในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ านวน 3 แห่งและเพื่อ
ระบุความตอ้งการพฒันาจากผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีใชอ้ยูใ่นหอ้งของโรงแรม ไดแ้ก่ ถาดวางเคร่ืองด่ืม เชิงเทียน โคมไฟ ท่ีวางขวด
ไวน์ ถาดใส่เอกสาร กล่องใส่กระดาษทิชชู ถงัขยะ ถาดใส่อุปกรณ์อาบน ้ า กรอบรูป สมุดโนต้ กล่องใสเหรียญ แจกนั นาฬิกา 
แผน่กระดานรองกระดาษ ไมแ้ขวนเส้ือ ชั้นวางกระเป๋า รองเทา้แตะ เป็นตน้ ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบัผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงแรมเก่ียวกบัรูปแบบโรงแรมในปัจจุบนัท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการน าผลิตภณัฑ์จากตน้จากไปใชง้านในโรงแรม 
ดังนั้นจึงไดศึ้กษารูปแบบการตกแต่งและการจดัวางผลิตภณัฑ์ของโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล (Boutique hotels) ซ่ึงเป็น
โรงแรมท่ีมีขนาดย่อมๆ มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้สอยข้ึนอยู่กับแต่ละโรงแรมใกลเ้คียงกับโรงแรมแบบ Full 
Service  ทั้ งน้ีการน าผลิตภัณฑ์ติหมาจากไปใช้ในโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล ต้องพิจารณาถึงอายุการใช้งานของวสัดุ 
ผลิตภณัฑท่ี์มีการหมุนเวยีนบ่อย ราคาไม่แพงมากนกั เนน้ประโยชน์ใชส้อย เน่ืองจากติหมาจาก  หากไม่มีการเคลือบจะมีอายุ
การใชง้านไม่มากนกั  
          ดังนั้นผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจึงไดแ้นวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ติหมารูปแบบต่างๆ ดังน้ี 1) 
รูปแบบติหมาส าหรับใส่เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถวางตั้งได ้2) รูปแบบติหมาท่ีสามารถใส่ทิชชูส าหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 
3) รูปแบบติหมาท่ีใชส้ าหรับวางแกว้น ้ าได ้
3) ผลงานการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ 
             จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาได้น าข้อมูลมาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การร่างแบบ 2) คดัเลือกแบบ 3) พฒันาแบบ 4) ทดลองการผลิต ขั้นตอนขา้งตน้
นกัออกแบบหรือนกัวิจยัตอ้งด าเนินการเองเป็นหลกั เพราะตอ้งใชผู้มี้ประสบการณ์และเขา้ใจกระบวนการส ารวจขอ้มูลเพื่อ
สรุปใหก้บัชุมชนเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินต่อไป 
         ก่อนท าการออกแบบ ร่างแบบจะตอ้งก าหนดทิศทาง ขอ้ก าหนดต่างๆ ให้ชัดเจนเสียก่อน ซ่ึงขอ้ก าหนดทางการ
ออกแบบประกอบดว้ย 1) ติหมาจากส าหรับใส่เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถวางตั้งได้ คุณสมบัติคือ  ตอ้งสามารถวางตั้งและรับ
น ้ าหนกัของเหลวไดโ้ดยไม่ลม้ ไม่โยกเยกและสามารถถือห้ิวไดอ้ยา่งสะดวก  2) ติหมาจากท่ีสามารถใส่ทิชชูส าหรับโรงแรม
สไตล์บูทีคโฮเทล คุณสมบัติคือ ต้องสามารถบรรจุทิชชูแบบป๊อบอัพ ขนาดบรรจุ 50 แผ่น ขนาดกว้างxยาวxสูง 
10.5x10.5x6.0 เซนติเมตรตามล าดบั มีช่องส าหรับดึงทิชชูไดง่้าย มีฝาปิดดา้นบน สามารถเติมทิชชูไดง่้าย สามารถวางตั้ง
บริเวณหนา้กระจกหรือโต๊ะเคร่ืองแป้งหรือชั้นวางบริเวณทีวีหรือโตะ๊รับประทานอาหารภายในหอ้งพกัได ้และมีการเคลือบ
ผิวเพ่ือกนัเช้ือรา 3) ติหมาจากท่ีสามารถวางแกว้น ้ าได ้คุณสมบติัคือ ตอ้งสามารถวางแกว้น ้ า จ านวน 2 ใบส าหรับห้องพกั
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เตียงเด่ียวและเตียงคู่ วสัดุประกอบส าหรับวางรองแกว้ตอ้งรองรับความช้ืนจากปากแกว้ได ้ซ่ึงตอ้งมีพ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 13x25 
เซนติเมตร 
        กระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑติ์หมาจากประกอบดว้ย 
        3.1) ขั้นตอนการร่างแบบตวัตรง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเทคนิคการผลิตและความตอ้งการของผูป้ระกอบการ รวมถึงศกัยภาพ
ของชุมชน  โดยไดร่้างแบบและน าเสนอผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมในอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราชกบัชุมชน  โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ การน าติหมาจากมาประยกุตใ์ชเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นโรงแรม
สไตลบู์ทีคโฮเทลในรูปแบบต่างๆ สามารถใชใ้นการใส่ของประดบัตกแต่งภายในหอ้งพกัได ้
 

  
ภาพที ่6 ขั้นตอนการร่างแบบติหมาจากมาประยกุตใ์ชเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นโรงแรม 

        3.2) ขั้นตอนการคดัเลือกแบบ ขั้นตอนน้ีไดเ้ลือกรูปแบบของติหมาจากระหวา่งหมาจากผูก้บัหมาจากเมียเป็นล าดบัแรก 
โดยผูว้จิยัเลือกรูปแบบหมาจากเมียท่ีเหมาะกบัการน ามาเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับใส่บรรจุมากกวา่  และท าการคดัเลือกรูปแบบ
จากการร่างแบบ  ร่วมกบัปราชญช์าวบา้นดา้นติหมาจาก  โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการพฒันา  มีประโยชน์ใชส้อยท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทางการออกแบบท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
        3.3) ขั้นตอนการพฒันาแบบ ผูว้จิยัไดมี้แนวคิดร่วมกบัปราชญชุ์มชนผูเ้ช่ียวชาญดา้นติหมาจาก 2 ท่านในการพฒันาแบบ  
ซ่ึงไดมี้แนวคิดร่วมกนัในการน าวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน อ าเภอปากพนงั มาเป็นส่วนประกอบของขาตั้งติหมาจาก โดยคุณลุง
เจริญ รักษา ไดป้ระยกุตใ์นส่ิงท่ีตนเองถนดั  น าคลา้และกา้นจากผสมผสานเทคนิคการสอดและสานเขา้ดว้ยกนั  โดยน าคลา้
มาเป็นฐาน  ส่วนมือจบัใชก้า้นจากเป็นโครงและสานพนัดว้ยคลา้ ส่วนคุณป้าบุญเรือน เถาสุด ไดป้ระยกุตใ์นส่ิงท่ีตนเองถนดั 
น าหวายผสมผสานกบังานท าดอกไมจ้ากใบจาก มาดดัเป็นและประดบัส่วนท่ีจบัดว้ยดอกไมจ้ากใบจาก 

 
ภาพที ่7 ผลงานติหมาจากการผสมวสัดุคลา้และกา้นจากของคุณลุงเจริญ รักษา 

 

 
ภาพที ่8 ผลงานติหมาจากการผสมกา้นจากของคุณลุงเจริญ รักษา 
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ภาพที ่9 ผลงานติหมาจากการผสมวสัดุหวายของคุณป้าบุญเรือน เถาสุด 

 
          หลงันั้นผูว้จิยัและปราชญชุ์มชน ไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียของการน าวสัดุแต่ละชนิดมาประกอบเป็นส่วนขาของ
ติหมาจาก  โดยไดท้ าการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
          - รูปแบบการน าหวายมาใชเ้ป็นขาตั้ง 
       ขอ้ดี มีความเหนียวคงทน,ข้ึนรูปไดห้ลากหลาย,ข้ึนเป็นแผน่ได ้
       ขอ้เสีย จากกการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนพบว่าปริมาณหวายในพ้ืนท่ีมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิต,ขนาดหวายไม่
สม ่าเสมอ ท าใหด้ดัยาก ใชเ้วลานาน มีกระบวนการแปรรูปก่อนน าไปใชง้านสาน 
          - รูปแบบการน าวสัดุคลา้มาเป็นฐาน 
       ขอ้ดี ในพ้ืนท่ีมีปริมาณเยอะ,สามารถสร้างลวดลายสานได,้เม่ือสานจะรับน ้ าหนกัไดดี้ 
       ขอ้เสีย มีความแขง็และกรอบ,ยากต่อการดดัโคง้ ใชเ้วลานาน มีกระบวนการแปรรูปก่อนน าไปใชง้านสาน 
          - รูปแบบการน ากา้นจากมาเป็นฐาน 
       ขอ้ดี หาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน,ใชเ้วลาไม่นานในการท า ดดัโคง้ไดง่้าย ง่ายต่อการผลิตในจ านวนมาก 
       ขอ้เสีย ไม่สามารถหกัไดใ้นมุม 90 องศา ถา้กา้นใหญ่จะสานเป็นแผน่ไดย้าก 
         4) ผลการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือง่ายต่อการผลติเพ่ือการจ าหน่าย  
             หลงัจากท่ีไดท้ดลองการผลิตตน้แบบแลว้ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการเก็บรายละเอียดของผลิตภณัฑใ์หส้มบูรณ์ตามท่ีผูว้จิยั
ได้ออกแบบไว ้ทั้ งน้ีตอ้งอาศัยเทคนิคการผลิตตน้แบบของปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ช่ียวชาญในการท าติหมาจากร่วมกับนัก
ออกแบบหรือผูว้ิจยั  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียของวสัดุประกอบ  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกน าก้านจากมาเป็นฐานแนวทางใน
การปรับและพฒันาส่วนประกอบของแบบ เช่น ฐานวาง ฝาเปิด-ปิด ต่อไป โดยพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือง่ายต่อการผลิต
และจ าหน่ายต่อไป 
 

สรุปผลการวจัิย 
         บทความวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัของโครงการพฒันาผลิตภณัฑ ์จาก “ตน้จาก” สู่การสร้างอตัลกัษณ์สินคา้
ของท่ีระลึกชุมชนขนาบนาก  อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  ไดมี้แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากตน้จากใน
หลายผลิตภณัฑ ์ โดยอาศยัเทคนิคการข้ึนรูปจากติหมาจากและเสวยีนหมอ้  โดยน าส่วนประกอบของตน้จากในทุกๆ ส่วนมา
ประยกุตใ์ช ้ รวมถึงการน าวสัดุและเทคนิคอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุต์ใช ้ ซ่ึงผลการออกแบบขั้นสุดทา้ยไดน้ าเสนอ
ผลงานออกแบบท่ีมีแนวคิดในการออกแบบจากเรือเพรียวอตัลกัษณ์ของอ าเภอปากพนงัอีกอยา่งหน่ึง  ดงัน้ี 1) รูปแบบติหมา
ส าหรับใส่เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถวางตั้งได ้2) รูปแบบติหมาท่ีสามารถใส่ทิชชูส าหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 3) รูปแบบติ
หมาท่ีใชส้ าหรับวางแกว้น ้ าได ้
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ภาพที ่10 รูปแบบติหมาส าหรับใส่เคร่ืองด่ืมท่ีสามารถวางตั้งได ้

 
 

ภาพที ่11 รูปแบบติหมาท่ีสามารถใส่ของใหห้อ้งน ้ าส าหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 

 
ภาพที ่12 รูปแบบติหมาท่ีสามารถใส่ทิชชูส าหรับโรงแรมสไตลบู์ทีคโฮเทล 

 

 
ภาพที ่13 รูปแบบติหมาท่ีใชส้ าหรับวางแกว้น ้ าได ้

         ทั้งน้ีงานวจิยัช้ินน้ีไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑธ์รรมชาติท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของจิราพทัธ์ แกว้ศรีทอง ,2560 เร่ือง การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐโ์อ
ทอป (OTOP) จงัหวดัพิษณุโลก กล่าววา่ “สภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคในประเทศต่าง ๆ ก าลงัอยูใ่นกระแสบริโภคนิยม
สินคา้ท่ีเป็นธรรมชาติ สินคา้ท่ีอิงกบัวฒันธรรม การมีส่วนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หรือสินคา้ท่ีช่วยสนบัสนุนชุมชน ท าให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายไดแ้ละสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนต่อไป” และจากการประเมินดว้ยการสัมภาษณ์จาก 3 กลุ่มภาคี 
ไดแ้ก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและบริการ พบว่า งานวิจยัน้ีตอบสนองศกัยภาพการผลิตของชุมชนต าบล
ขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เน่ืองจากปราชญท่ี์ความเช่ียวชาญในการสานติหมาจากเป็นวยัผูสู้งอาย ุ
ดงันั้นผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบในโครงการเนน้ความละเอียดและประณีตเพ่ือใหจ้ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงกวา่การสานติหมาจาก
ทัว่ไปและเป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑจ์ากตน้จาก ตอบวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีไดว้างเอาไว ้ 
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ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์. 2542. ภูมปัิญญาไทยพฒันาไทย. วารสารวฒันธรรมไทย.  37(4): 7-17;  เมษายน-พฤษภาคม,  2542. 
ศุภฤกษ ์โรจนธรรม. 2536. ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพท าผลิตภัณฑ์จากต้นจากของชาวบ้าน ต าบลขนาบนาก อ าเภอ

ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์. 89 หนา้ 
สุรินทร์ สุวรรณรัตน์. 2559.  “จาก” พืชมหัศจรรย์ทีบ้่านขนาบนาก อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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การพฒันารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ์จากต้นผือส าหรับผลติภัณฑ์ชุมชนในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษจังหวดัหนองคาย 

Development of Handicraft Packaging  from  Cyperus difformis   for Community Product  in The 
Area of Special Economic Development Zone Nong Khai Province 

 
ธานี  สุคนธะชาติ1* คณิต อยูส่มบูรณ์2  

Thanee Sukontachart1* , Kanit Yoosomboon 2  

 
บทคัดย่อ 

   
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประยุกต์วสัดุธรรมชาติท่ีเป็นวชัพืชผสมผสานกบัการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่

เชิงพาณิชยด์ว้ยสร้างเป็นนวตักรรมบรรจุภณัฑใ์ห้มีเอกลกัษณ์ตอบสนองความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์ของสินคา้ชุมชน โดย
ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาขอ้มูลประชากรของสินคา้ชุมชน พบว่าชุมชนในจังหวดัหนองคายมีสนใจต่อการน าตน้ผือมาเป็น
โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์รวมทั้งส้ิน 98 กลุ่มผูป้ระกอบการคิดเป็นร้อยละ 30.34 หรือโดยประมาณความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑ์
คิดเป็น 1 ใน 3 ของจงัหวดัหนองคาย  จากผลการทดสอบวเิคราะห์ทดสอบประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 
(E) เพ่ือหาสมบัติท่ีเหมาะสมของผือสู่การพฒันาเป็นวสัดุเพ่ือการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ชุมชนพบว่าการ
ทดสอบทางกายภาพ พบวา่ค่าเฉล่ียแรงดึงเท่ากบั 22257.57 กรัมแรง มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 353816 กรัมแรง และมีค่าสัม
ประสิทธิของความแปรปรวนเท่ากบั 15.90 กรัมแรงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน สรุปไดว้า่ใชผ้ือเป็นวสัดุหลกัสู่กระบวนการ
ผลิตบรรจุภณัฑแ์บบหตัถกรรมได ้ผูว้ิจยัจึงท าการออกแบบและสร้างตน้แบบบรรจุภณัฑจ์ากตน้ผือโดยใหก้ลุ่มชุมชนจกัสาน
หมวกบา้นเทว ีต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย เป็นผูจ้ดัท าตน้แบบบรรจุภณัฑ ์จากการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนพบวา่บรรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บการพฒันาแลว้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคญั :  ตน้ผือ , หตัถกรรมบรรจุภณัฑ,์ ผลิตภณัฑชุ์มชน, พ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัหนองคาย 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to apply weed natural materials in combination with local wisdom to commercialization by 
creating innovative packaging to meet the unique needs of the community. The researcher studied the population of the 
community. The community in Nong Khai province is interested in the use of packaging materials as a whole, with 98 
groups representing 30.34%. The estimated demand for packaging is one third of Nong Khai. The results of the tensile test 
are in accordance with ISO 2062: 1993 (E) to determine the appropriate properties of the raw materials for the development 
as a material for production. The mean tensile strength was 22257 .57  g, with a standard deviation of 353816  g and a 
variance of 15.90 g. The force was in accordance with the standard. It can be concluded that the main materials used in the 
production of handicraft packaging. The researcher designed and built a prototype of the packaging material from Ban 
Thavee Hat Village, Tha Bo District, Nong Khai Province. Prepare the packaging prototype. Based on the satisfaction test 
of the community product, it was found that the developed packaging had a high level of satisfaction. 
 
Keyword: Cyperus difformis , Handicraft packaging ,Community product , Area of special economic   development zone 
    Nong Khai province 
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บทน า 
ต้นผือ หรือท่ีบางชุมชนเรียกว่าต้นกกขนาก  เป็นพืชจ าพวกไม้ล้มลุก มีอายุไม่เกินหน่ึงปี ข้ึนเป็นกอสูง 10-70 

เซนติเมตร มีสนัชดัเจน แพร่พนัธ์ุกระจายทัว่ไป ชอบท่ีช้ืนแฉะ ข้ึนในท่ีระดบัต ่าตามหนอง บึง ทางระบายคนัคูน ้ าและโคลนเลน 
ผือมีรูปร่างลกัษณะและนิเวศวิทยาเหมือนหญา้มาก มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากหญา้คือ ผือมกัมีล าตน้ตนั และเป็นสามเหล่ียมหรือ
สามมุม บางชนิดมีผนงักั้นแบ่งเป็นหอ้งๆ มีกาบใบอยูชิ่ดกนัมาก และท่ีส าคญัคือเกือบไม่มีล้ินใบบางชนิดไม่มีเลย ตน้ผือถือวา่
เป็นวชัพืชชนิดหน่ึง ซ่ึงเม่ือข้ึนในพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์ เช่น นาขา้ว อาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ตน้ขา้วได ้หรือ แยง่การเจริญเติบโต
ของขา้ว  จึงท าใหใ้นหลายชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคอีสานมีแนวคิดในการน าผือมาสร้างเป็นผลิตภณัฑจ์กัสานเช่นเส่ือและขา้วของ
เคร่ืองใชเ้พ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย ์สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อ าไพ อาจเอ่ียม ประธานกลุ่มทอเส่ือผือ บา้นกดุกระเสียน ต.เข่ือนใน 
จ.อุบลราชธานี อา้งใน http://www.manager.co.th ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2551 กล่าวถึง การทอเส่ือจาก “ตน้ผือ” เป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมประจ าทอ้งถ่ิน ท ากนัเร่ือยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะทอเป็นผืนเพ่ือใชใ้นครัวเรือนเท่านั้น กรมการพฒันาชุมชน เขา้มา
ส่งเสริมให้ชาวบา้นรวมกลุ่มสร้างอาชีพ โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นตวั มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหลงัวา่งจากการท านา 
เพ่ือจะบริหารชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ทั้งน้ีเม่ือการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดจนการเปิดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและมีการน าเขา้
สินคา้อย่างเสรีพบว่า สินคา้ประเภทท่ีแปรรูปจากผือเช่น เส่ือ มีราคาท่ีสูงและผลทางเศรษฐกิจท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้วสัดุ
ทดแทนเช่นพลาสติกซ่ึงมีราคาถูกกวา่การสานจากผือถึง 4 เท่า (ส ารวจในตลาดท่าเสด็จจงัหวดัหนองคาย  เดือนสิงหาคม 2559 ) 
และไดรั้บความนิยมมากกว่าการสานดว้ยผือ สอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของ นางปัญญา ราชหุ่น  และนางสุดใจ วงษ์สมบติั  
ชุมชนผูผ้ลิตงานหตักรรมกรรมจากผือ ต าบลท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย กล่าวถึงการตลาดของสินคา้จากการสานผือเป็นผลิตภณัฑ์
ชุมชนนบัวนัจะถูกสินคา้จากประเทศจีนและภาคอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายอนัเน่ืองมีราคาท่ีถูกกวา่และไดรั้บ
ความนิยมอีกทั้งสินคา้บางประเภทท่ีท าจากผือ ไม่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบให้สอดคลอ้งต่อการเคล่ือนยา้ย จึงท าใหผู้บ้ริโภค
ลดความนิยมลง ทั้งน้ีชุมชนดงักล่าวจึงน าผือมาสานเป็นบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์ขา้วเพ่ือให้สอดคลอ้งกับบรรจุภัณฑ์
ส าหรับสินคา้ประเภทของฝากเพ่ือสร้างแนวคิดทางการตลาดใหม่ตอบสนองผลิตภณัฑ์ชุมชน  ทั้งน้ีชุมชนดงักล่าวไดรั้บการ
ตอบสนองจากวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีในระดบัหน่ึงแต่มีขอ้ทว้งติงมายงักลุ่มชุมชนผูจ้กัสานงานหตัถกรรมบรรจุภณัฑก์ล่าวได้
ดงัน้ี 

1. วสัดุจากผือมีความเหมาะสม   อนัเน่ืองมาจากเป็นวชัพืชหาไดใ้นทอ้งถ่ิน แต่เน่ืองจากชุมชนขาดความรู้ในการ
พฒันาเสน้ใยท าใหเ้กิดเช้ือราหรือไม่รู้ถึงอายท่ีุควรจะน ามาใชง้าน 

2. ดา้นการยอ้มสี  ควรยอ้มดว้ยวธีิทางธรรมชาติหรือหากระบวนการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีสุด        
3. รูปแบบควรไดรั้บการพฒันา     อนัเน่ืองจากชุมชนสามารถท่ีจะออกแบบไดเ้ป็นเพียงผูจ้กัสานเท่านั้นชุมชนจึง

ตอ้งการรูปแบบท่ีมีความทนัสมยัเรียบง่ายและใชเ้วลาน้อยในการสานต่อหน่วย   จะเห็นไดว้่าในจงัหวดัหนองคายอนัมีข้อ
ไดเ้ปรียบคือเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเป็นจงัหวดัชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจงัหวดั
ท่ีมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์ของประเทศเป็นประตูการคา้สู่กลุ่มประเทศอินโดจีนในอนุภาคลุ่มน ้ าโขง ซ่ีงจะเป็นการสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทยในตลาดภายในภูมิภาค  สอดคลอ้งกบับนัทึก
ขอ้ตกลงท าความร่วมมือการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) สู่การเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ระหวา่งจงัหวดัหนองคาย กบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสู่พระนคร  โดยมีการลงนาม
เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2558 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัน้ีกล่าวไดคื้อ กลุ่มเกษตรกร ใชท้รัพยากรและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินสู่การพฒันาและสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑ ์อนัสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีจะดูแลสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบและ ไดแ้บ่งการขบัเคล่ือนเป็น 5 กลุ่มภารกิจหลกัท่ีตอ้งขบัเคล่ือนสัมพนัธ์ไปดว้ยกนัให้
เกิดเป็นรูปธรรม  ใน กลุ่มภารกิจท่ี 3 จะมุ่งเนน้การยกระดบัคุณภาพสินคา้ ผ่านการส่งเสริมการแปรรูป การท าบรรจุภณัฑ ์ให้
สินคา้การเกษตร ผลิตภณัฑข์องเอสเอ็มอี หรือแมแ้ต่สินคา้อุตสาหกรรมท่ีตอ้งมีการวิจยั พฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กบั
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สินคา้ ตอ้งมีการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ อนัจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัพ่ีนอ้งประชาชนผูผ้ลิตสินคา้และจะช่วยให้เราสามารถ
แข่งขนักบัสินคา้ต่างประเทศได ้รวมทั้งการพฒันาบุคลากรในทอ้งถ่ินให้ตรงกบัความตอ้งการเพ่ิมขีดความสามารถ องค์กร
ความรู้ ใหก้บัแรงงาน ทั้งในภาคเอกชน และภาคบริการหากน าสภาพปัญหาดงักล่าวตลอดจนแนวคิดเขา้สู่กระบวนการวจิยัและ
ต่อยอดผลิตภณัฑชุ์มชนโดยมีนักวิจยัเป็นผูข้บัเคล่ือนนบัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มตลอดจน
เป็นการรองรับการสร้างอาชีพให้กบัผูสู้งอายท่ีุจะมีการเพ่ิมข้ึนในอนาคต ผูว้ิจยัไดมุ่้งประเด็นถึงการผสมผสานวฒันธรรมภูมิ
ปัญญากับเทคโนโลยีนวตักรรมและพฒันารูปแบบ ตอ้งการท่ีจะพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดจากงานหัตถกรรม เพ่ือ
ยกระดบัสินคา้และรองรับความเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัอนัเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของโลก 

ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวอา้งมาแลว้ขา้งตน้ผูว้จิยัจึงไดมี้แนวคิดในการบูรณาการผนวกงานหตัถกรรมและวชัพืชทอ้งถ่ินท่ีมี
อยู่มากในจังหวดัหนองคายสู่การพฒันาเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีได้จากงานหัตถกรรมในท้องถ่ินต่อยอดภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัตอบสนองความตอ้งการของชุมชนแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนสู่แนวทางในการการด ารงชีวิตใน
ทอ้งถ่ินเก้ือกลูใหเ้กิดการสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจน าไปสู่สงัคมอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
จากวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัประกอบดว้ย 

1.  วเิคราะห์ทดสอบหาสมบติัท่ีเหมาะสมของผือสู่การพฒันาเป็นวสัดุเพ่ือการผลิตเป็นบรรจุภณัฑส์ าหรับ
ผลิตภณัฑชุ์มชน 

2.  ออกแบบเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ใชผ้ือเป็นวสัดุหลกัสู่กระบวนการผลิตแบบหตัถกรรม 
3. ทดสอบบรรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บการพฒันาแลว้ ตามความตอ้งการของชุมชนผูใ้ชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไดรั้บการพฒันาแลว้

กบังานบรรจุภณัฑสิ์นคา้ OTOP จงัหวดัหนองคาย 
การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์วชัพืชสู่การพฒันาตามหลกัการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยศึกษาดงัน้ี 

 แหล่งทีม่าของข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล 
  1. แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
   กลุ่มชุมชนผูจ้กัสานผือ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย  
  2. ผูใ้หข้อ้มูล 
   ผูใ้หข้อ้มูลดา้นกระบวนการผลิตไดแ้ก่ นางปัญญา ราชหุ่น  และนางสุดใจ วงษส์มบติั  เป็น
ผูผ้ลิตงานหตัถกรรมกลุ่มฯ นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตวสัดุ ไดแ้ก่  นกัวชิาการหน่วยงานในภาครัฐและ
เอกชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการวจิยั     

3 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
    กลุ่มประชากร ไดแ้ก่   กลุ่มผูผ้ลิตงานหตัถกรรมจงัหวดัหนองคาย  
    กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  สมบติัของผอืท่ีมีความสอดคลอ้งต่อกระบวนการผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ผา่น
การแปรสภาพสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นผลิตภณัฑเ์ชิงนิเวศเศรษฐกิจ และกรรมวธีิการผลิต   
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะของบรรจุภณัฑท่ี์ไดจ้ากผือสอดคลอ้งกบัการใชง้านของผลิตภณัฑชุ์มชนและสามารถต่อ
ยอดเป็นงานอาชีพชุมชนได ้
 ตวัแปรตาม 
ผลการทดสอบสมบติัของผือท่ีสอดคลอ้งต่อการน ามาผลิตเป็นหตัถกรรมบรรจุภณัฑ ์และผลการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 (E)  
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 59 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ขั้นตอนการศึกษาโครงการวจิยั 
1) ศึกษากรรมวธีิการผลิตท่ีมีความเหมาะสมในการท าหตัถกรรมจากผือโดยค านึงถึงสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยั 

ไดแ้ก่ ตน้ทุน วธีิการผลิตแบบพ่ึงพาตนเอง และปัจจยัอ่ืนๆ 
2) ศึกษารูปแบบและพฒันาตน้แบบจ าลอง 
3) จดัท าตน้แบบเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการใชง้าน 
4) สร้างตน้แบบบรรจุภณัฑจ์ากผอื 
5) ศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละการใชส้อยของชุมชน 
6) เก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ผล 
7) สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
 ขอ้มูลผลการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบหาสมบติัท่ีเหมาะสมของผือสู่การพฒันาเป็นวสัดุเพ่ือการผลิตเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ ส าหรับผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยทดสอบทางกายภาพ ประเภทแรงดึงขาด(Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 : 
1993 (E)โดยทดสอบแรงดึงจ านวน 20 คร้ัง พบวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั 22257.57 กรัมแรง มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 353816 กรัม
แรง และมีค่าสมัประสิทธิของความแปรปรวนเท่ากบั 15.90 กรัมแรง 

คร้ังท่ี ค่าของแรงดึงขาด MAX.LOAD(gf) 
1 17479.04 
2 24901.10 
3 17718.81 
4 20595.87 
5 19337.38 
6 22295.62 
7 21113.35 
8 25178.42 
9 17439.77 
10 265548.66 
11 24635.55 
12 19367.28 
13 20754.30 
14 24344.17 
15 20426.91 
16 23203.86 
17 22659.21 
18 27232.12 
19 19469.48 
20 30450.51 
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ภาพที ่1 แสดงการทดสอบแรงดึงขาด  (Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 

 
ภาพที ่  2 การทดสอบการข้ึนตน้แบบร่วมกบัสินคา้ชุมชนในพ้ืนท่ี 

 
สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาพบวา่โครงการ การพฒันารูปแบบหตัถกรรมบรรจุภณัฑจ์ากตน้ผือส าหรับผลิตภณัฑชุ์มชในพ้ืนท่ีเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัหนองคายท าใหชุ้มชนไดร้วมกลุ่มและใชค้วามรู้  ภูมิปัญญาท่ีมีในชุมชนมาผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์
ไดม้าตรฐาน  และมีเอกลกัษณ์ของกลุ่ม สามารถประยุกต์วสัดุธรรมชาติท่ีเป็นวชัพืชผสมผสานกบัการต่อยอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินสู่เชิงพาณิชยด์ว้ยการสืบทอดงานจกัสานตน้ผือมาสร้างเป็นนวตักรรมบรรจุภณัฑแ์บบชาวบา้นเพ่ือสร้างเป็นอาชีพ
ดา้นงานหัตถกรรมบรรจุภณัฑใ์ห้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตลอดจนเป็นการสร้างรูปแบบการคลสัเตอร์ระหว่างชุมชนผูผ้ลิต
บรรจุภัณฑ์จากต้นผือกับชุมชนผูผ้ลิตสินค้าชุมชนในอ าเภออ่ืนๆท่ี มารวมตัวด าเนินกิจการอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน 
(Geographic Proximity) มีความร่วมมือเก้ือหนุน เช่ือมโยงและเสริมกิจการซ่ึงกนัและกนัอยา่งครบวงจร (Commonality and 
Complementary)  รวมทั้ง สถาบนัการศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน ดว้ยการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวตักรรมร่วมกนัยกระดบัสินคา้ชุมชนแบบพ่ึงพาอาศยั
ระหวา่งชุมชนผูผ้ลิตสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ของจงัหวดัหนองคายอนัเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งเป็น
แหล่งท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรม และชุมชนผูผ้ลิตบรรจุภณัฑจ์ากวสัดุธรรมชาติตอบสนองความตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ผลิต
ตามความตอ้งการของสินคา้และรองรับความเปล่ียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัอนัเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของโลกดา้นส่ิงแวดลอ้ม   การเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑส์ร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเชิงธุรกิจ  เกิดการปรับตวัจากการผลิตท่ีมีแบบแผน  และใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน  เพ่ือการคดัสรรผลิตภณัฑท่ี์ดีออกสู่
ตลาดต่อไป 
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กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดีไดรั้บความช่วยเหลือและค าแนะน าจากคุณไพโรจน์ โสภาพร พฒันาการจงัหวดั

ตราดในปัจจุบนั ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในพ้ืนท่ีตลอดจนค าแนะน าให้ค  าปรึกษา พร้อมทั้งช่วยช้ีแนะ
แนวทางไปสู่ความส าเร็จแห่งการท าวจิยัฉบบัน้ีซ่ึงผูว้จิยัไดรั้บแนวทางในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และประสบการณ์อย่าง
กวา้งขวางจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของในกลุ่มชุมชนผูจ้ ักสานผือ ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย น าโดยนาง
ปัญญา ราชหุ่น ประธานกลุ่ม ตลอดจน ความร่วมมือดา้นการวจิยักบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัแห่งชาติลาวใน
การท างานวจิยัคร้ังน้ีจึงกราบขอบพระคุณเป้นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน พ่ีๆนอ้งๆทุกคนท่ีใหค้วามช่วยเหลือใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์และเป็นก าลงัใจในการท าวิจยัคร้ังน้ีขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการสินคา้ชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองคายทุก
ท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

ขออุทิศคุณงามความดีอนัพึงมีขอมอบแด่บิดา มารดาครู-อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านขอ้ความท่ีกล่าวขอบคุณผู ้
ท่ีให้ความช่วยเหลือในการท างานวิจัยหรือการเขียนบทความ รวมถึงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแหล่งทุน
สนบัสนุนการวจิยั 
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ศิริ ฮามสุโพธ์ิ.2536.เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัการด ารงชีวติในท้องถิ่น.กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์. 
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Session : 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ 
โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ 

การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 

“ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0” 
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การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวน เพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาหารพืน้เมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 

The studyof Tai- Yuan cultural identity. To design local food packaging Tai-Yuan Culture Road, Sao Hai 
District, Saraburi 

 
มทัธนี ปราโมทยเ์มือง1* ธานี สุคนธะชาติ1และ ชูเกียรติ อนนัตเ์วทยานนท์2 

Mattanee  Parmotmuang1*,Thanee  Sukontachart1 and Chukiat  Ananwettayanon2 
 

บทคัดย่อ 

 
การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวน เพ่ือการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน 

อ าเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุไท-ยวน ส าหรับใช้
ประกอบการออกแบบบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่  2) เพ่ือการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน 
อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี และ 3) เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมืองใหมี้ความ
เหมาะสม สวยงาม  วิธีด าเนินการวิจยัจะใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  มีการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทางวชิาการและก่ึงวชิาการ อนัประกอบดว้ยกลุ่มผูรู้้ กลุ่มผูป้ฏิบติั และกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง  ในการใหข้อ้มูลใชเ้คร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม   เป็นการสอบถาม  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม   และการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑแ์ลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการประเมินผล
ดว้ยวธีิการเขียนเรียงความ เชิงพรรณนา 

ผลการวจิยั พบวา่ สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภณัฑต์วัใหม่ของกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 โดยแบ่งตามหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ไดด้งัต่อไปน้ี  

    1) ดา้นการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
โดยรวม มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 

    2)  ดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ  บรรจุภณัฑมี์สีของภาพท่ีกลมกลืนกบั
เน้ือหา ขอ้ความ ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.83 
 
ค าส าคญั : อตัลกัษณ์, บรรจุภณัฑอ์าหาร, วฒันธรรมไท-ยวน 
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ABSTRACT 

 
 The study of  Tai-  Yuan cultural identity.  To design  local food  packaging Tai-Yuan Culture  Road, Sao Hai  
District, Saraburi.  The purpose is 1)  To study the identity of  ethnic Tai-Yuan  Used  in packaging design .2)  To design  
local food  packaging. Tai-Yuan Culture Road, Sao Hai District, Saraburi  and 3) To evaluate  the satisfaction of  the  new 
type of  local food packaging.  To be beautiful.  Method To use qualitative methods.  Compiled  from academic texts and 
research papers related to academic and semi-academic. The group consists of people who know. Operators And  the  parties  
involved in the information. Use tools to collect data from the field. Inquire Informal interviews Participatory Observation 
And satisfaction evaluation of the new packaging model. Then take all the data to analyze. The results of the evaluation are 
presented in a descriptive way.  

The results of the study revealed that the overall condition of the satisfaction of the new packaging model of the 
target group. The average level of satisfaction was 4.40 

1 )  Packaging Design The most satisfying aspect was the overall form of packaging structure.  Suitable  for the 
product. The highest level was 4.58 

2)  Graphic Design Package The highest satisfaction  was  that  the  packaging  had  the color of the image  in 
harmony with the content of the message at the highest level, with the mean of  4.83 
 
Keywords :  Identity, Package design, Tai-Yuan cultural 
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บทน า 
 ประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีเขตร้อนช้ืนมีความหลากหลาย
ของลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ พฒันาการทางประวติัศาสตร์ และการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ส่งผลให้
ลกัษณะทางสังคม และวฒันธรรมต่างๆ ทั้งวิถีการด ารงชีวิต ความคิด ความเช่ือประเพณี และพิธีกรรมของคนไทย ในแต่ละ
ภูมิภาคแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในอดีตก่อนท่ีรัฐชาติจะพฒันาข้ึนนั้นไดมี้พฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมบา้นเมืองใน
ทอ้งถ่ินต่างๆของแต่ละภาคข้ึนเป็นรัฐและอาณาจกัรแลว้มรดกทางวฒันธรรมเหล่านั้นคือส่ิงท่ีแสดงออกถึงความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศจึงเห็นไดใ้นปัจจุบนัท่ีแต่ละภูมิภาคต่างมีรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขหลายประการอาทิเช่นการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัและความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั
เป็นตน้ (ศรีศกัร, 2543) 

ไท-ยวน เป็นกลุ่มคนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท้องถ่ินดั่งเดิมของประเทศไทยท่ีระบุในเอกสารทาง
ประวติัศาสตร์วา่ คือ อาณาจกัรลา้นนา เป็นดินแดนท่ีไดช่ื้อวา่มีประเพณีอนัดีงามท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกนัมาเป็นเวลายาวนาน
และเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และโลกทศัน์ของผูค้นในดินแดนแห่งน้ี
ประเพณีของคนไท-ยวน เป็นการด าเนินชีวิตซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหวา่งกิจกรรมในทางพุทธศาสนากบัความเช่ือใน
การนบัถือผีจึงส่งผลใหป้ระเพณีของชาวไท-ยวนเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นมีลกัษณะพิเศษเป็นของตนเองมาชา้นาน (สุรพล, 
2542) โดยปัจจุบันชาวไท-ยวนจึงมีการกระจายตวัอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามภาคเหนือ ได้แก่ ดินแดน 7 จังหวดัของ
ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ล าพนู ล าปางแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
เป็นตน้ (อรุณรักษ,์ 2521)  

ชาวไท-ยวน อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ไดต้ั้งรกรากถ่ินฐานสร้างบ้านเรือนอยู่สองริมฝ่ังน ้ าป่าสักแถบพ้ืนท่ี
อ าเภอเสาไห้ และอ าเภอเมืองสระบุรี ต่อมาเม่ือมีลูกหลานเพ่ิมมากข้ึนจึงขยายพ้ืนท่ียา้ยถ่ินฐานไปอยูต่ามอ าเภอต่างๆ ของ
จงัหวดัสระบุรี (ยกเวน้อ าเภอหนองโดนและดอนพดุ) คนไท-ยวน ท่ีอาศยัในเมืองสระบุรีมีความรุ่งเรืองทางดา้นวฒันธรรมมี
การอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากถ่ินฐานเดิม ทั้งยงัไดมี้การสืบสานวฒันธรรมอีกหลายๆอยา่งทั้ง
ดา้นศิลปะวฒันธรรม ประเพณี การละเล่น การแสดง การสร้างท่ีอยู่อาศยั รวมทั้งดา้นอาหารการกินท่ีน าติดตวัมาดว้ยเพื่อ
ส าหรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และเพ่ือการตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองท่ีมาเยือนถ่ินลา้นนาของไท-ยวน จงัหวดัสระบุรี ดว้ย
เช่นกนั   

ชาวไท-ยวน เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี และชุมชนไดร่้วมมือกบัภาครัฐบาลโดยการน าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ทางดา้นจุดเนน้และประเด็นการพฒันาหลกัคือ 

  1.  การพฒันานวตักรรมและการน ามาใชข้บัเคล่ือนการพฒันาในทุกมิติเพื่อยกระดบัศกัยภาพของประเทศ 
  2.  การส่งเสริมและสนบัสนในการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
  3.  การส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจกระแสใหม่และการน ายทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ของกระทรวงวฒันธรรม  คือ 
3.1.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ ์และสืบทอดวฒันธรรม  
3.2.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย  
3.3.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
3.4.  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการศึกษา วจิยั บริหารจดัการความรู้ และสร้างนวตักรรมดา้น 

   ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม  
3.5.  พฒันาศกัยภาพการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ เกียรติภูมิและภาพลกัษณ์ท่ีดีเพ่ือน าความเป็นไทยสู่สากล  
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3.6.  พฒันากลไกและยกระดบัการบริหารจดัการงานวฒันธรรม 
                  มาใชใ้นการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนชาวไท-ยวน จงัหวดัสระบุรี โดยให้สามารถยกระดบัฐานะความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน ดว้ยการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินให้เกิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยการผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ดึงจุดเด่นความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่  และด้าน
วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน จนเกิดเป็นเสน้ทางของถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรีข้ึน  เพ่ือช่วยส่งเสริม 
อนุรักษ ์และสืบทอดวฒันธรรมไท-ยวนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึน 
 เส้นทางถนนสายวฒันธรรมไท-ยวนของอ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ถือเป็นเส้นทางสัญจรและการคมนาคมท่ีมี
ประชากรและกลุ่มชนชาติพนัธ์ุไท-ยวนของอ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเป็นกลุ่มชนพ้ืนบา้น
ของชาวไท-ยวนเป็นส่วนใหญ่ท่ีไดสื้บเช้ือสายมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ชาวไท-ยวนมีความถนดัในอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การท านา การเพาะปลูก และมีเอกลกัษณ์ทางดา้นภาษา คือ ภาษายวน
หรือภาษาลา้นนาไทย ซ่ึงเป็นภาษาถ่ินท่ีจดัอยูใ่นภาษาตระกลูไทยโดยถือเป็นเสน้ทางถนนแห่งใหม่ท่ีจดัข้ึน ใหเ้ป็นถนนสาย
วฒันธรรมของชาวไท-ยวนแห่งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ การอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของ
ชาวไท-ยวนไว ้ ทั้งยงัมีผลงานดา้นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบา้น ดา้นภาษาทอ้งถ่ิน และดา้นอาหารพ้ืนเมืองของจงัหวดัสระบุรีท่ี
หลากหลายมากมาย   
 อาหารพ้ืนเมืองไท-ยวน อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี เป็นอาหารท่ีประชาชนใชบ้ริโภคอยูใ่นชีวิตประจ าวนั หรือ
บริโภคในโอกาสต่าง ๆ เช่น  เม่ือยามมีแขกบา้นแขกเมืองมาเยือน  การท าบุญข้ึนบา้นใหม่  งานแต่งงาน เป็นตน้  โดยส่วน
ใหญ่จะอาศยัการปรุง การประกอบอาหารดว้ยวตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารจากแหล่งต่าง ๆ  ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ  ใช้
วตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน หรือทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยูท่ี่ผลิตข้ึนมาเอง เช่น การเพาะปลูก  การเล้ียงสตัว ์ 
หรือจากการซ้ือขายแลกเปล่ียน โดยมีกรรมวิธีการท าท่ีเป็นเอกลกัษณ์  รวมทั้งรสชาติท่ีเป็นเฉพาะถ่ินแตกต่างกนัไป ดงันั้น
อาหารพ้ืนเมืองของไท-ยวน อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี จึงมีทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน  โดยเอาวตัถุดิบจากการ
เกษตรกรรมในชุมชนมาใชป้ระกอบอาหาร เช่น ขา้ว  แป้ง  น ้ าตาล ถัว่ และงาเป็นตน้  และเม่ือผลผลิตเหลือใชจ้ากการ
บริโภคแลว้ จึงน ามาแปรรูปในการประกอบอาหาร เพ่ือจ าหน่ายเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป 

จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม  ผูว้จิยัไดพ้บปัญหาดา้นบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมืองไท-ยวน ดงัน้ี 
1.     ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑเ์ดิม  ไม่สามารถตอบสนองประโยชน์การใชง้านได ้ ดงัน้ี 
1.1  รูปแบบบรรจุภณัฑ์ตวัเดิม จะใชถุ้งพลาสติกใส กล่องพลาสติกใสส าเร็จรูปท่ีมีความบาง กรอบเปราะ ช ารุด

เสียหายง่าย ไม่มีความแขง็แรง ท าใหบ้รรจุภณัฑเ์กิดการฉีกขาดไดง่้าย     
1.2  รูปแบบบรรจุภณัฑ์ตวัเดิม มีปัญหาทางกายภาพท่ีเม่ือระยะเวลาการบรรจุอาหารผ่านไปสักระยะเวลาหน่ึง  

กล่องจะเร่ิมขุ่นมวั ไม่ใส ท าให้อาหารดูไม่สะอาด ตวัสินคา้ดูเหมือนของเก่า ไม่น่ารับประทาน ท าให้ลูกคา้ไม่กลา้ซ้ือเพราะ
กลวัเป็นสินคา้เก่า 

1.3  รูปแบบบรรจุภณัฑต์วัเดิม ไม่สามารถเอ้ืออ านวยความสะดวกในการหยบิจบั ถือห้ิวหรือการน าพาท่ีเหมาะสม
ไดด้ว้ยตวับรรจุภณัฑเ์องโดยตอ้งอาศยัใส่ในถุงพลาสติกใหส้ิ้นเปลืองอีกชั้นหน่ึง 

2.   ดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑต์วัเดิม  ไม่สามารถตอบสนองดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ดงัน้ี 
2.1 ไม่มีตราสญัลกัษณ์ของสินคา้ ท่ีส่ือถึงวา่สินคา้หรือผลิตภณัฑน้ี์มาจากแหล่งใด 
2.2  รูปแบบของกราฟิกบรรจุภณัฑต์วัเดิมกราฟิกบนบรรจุภณัฑย์งัขาดความสอดคลอ้งกนัตลอดทั้งเส้นทางถนน

สายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  เพราะแต่ละสถานท่ีจะประกอบอาหารโดยวิธีการ  แยกกนัท า จ าหน่าย
แต่ของตนเองเป็นหลกั  ดังนั้นเวลาท่ีมาวางรวมกันในร้านคา้ หรือสถานท่ีจดัจ าหน่ายเดียวกนั จึงดูกระจดักระจายไม่มี
เอกภาพทางวฒันธรรมไท-ยวน   
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2.3 รูปแบบของกราฟิกบรรจุภณัฑ์ตวัเดิมทั้ งรูปภาพ สีสันและตวัอกัษร ยงัขาดความสวยงาม  ขาดการแสดง
รายละเอียดสินคา้บนบรรจุภณัฑมี์บา้ง ไม่มีบา้งไม่ชดัเจน และขาดความสอดคลอ้งกบัตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์าหารดา้นใน 
ท่ีจะแจง้แก่ผูบ้ริโภคบา้งก็เป็นเพียงป้ายฉลากสินคา้ท่ีท าจากกระดาษท าให้ขาดความเช่ือถือหรือเขียนราคาจ าหน่ายลงบน
กล่องบรรจุภณัฑด์ว้ยปากกาเมจิกจึงท าใหเ้กิดการปนเป้ือนลงบนอาหารภายในได ้

         ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการวจิยั เร่ือง “การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวนเพื่อการ
ออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห้  จงัหวดัสระบุรี” ดงักล่าวเพ่ือช่วยส่งเสริม
เกิดความตระหนกัในการอนุรักษ ์สืบสานและเผยแพร่วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชน ทั้งเสน้ทางของการท่องเท่ียวถนน
สายวฒันธรรมไท-ยวนแห่งน้ี รวมทั้งการสร้างงาน สร้างรายได ้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนไท-ยวนอ าเภอเสาไห้  จงัหวดั
สระบุรีดว้ย ท่ีเกิดจากการจดัจ าหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารพ้ืนเมืองไท-ยวนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของไท-ยวน โดยอาศยัการ
ช่วยยกระดบัตวัผลิตภณัฑใ์หส้ามารถเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมยอดจ าหน่ายใหแ้ก่ชุมชนจากตวับรรจุภณัฑอ์าหารน้ี ซ่ึงรูปแบบใหม่
ของบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมืองไท-ยวน จะเนน้ท่ีมีความร่วมสมยัแสดงอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมไท-ยวนเกิดความสวยงาม 
และใชง้านไดเ้หมาะสมภายใตส้ภาพปัญหาเดิมต่าง ๆ  
 

 
ภาพที ่1  รูปแบบบรรจุภณัฑเ์ดิม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุไท-ยวน ส าหรับใชป้ระกอบการออกแบบบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่   
2.  เพ่ือการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  
3.  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมืองใหมี้ความเหมาะสม สวยงาม   

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วธีิการวจิยั ใชว้ธีิการด าเนินการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซ่ึงมีการต่างๆ ดงัน้ี 

1.1   การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ด้านอตัลกัษณ์วฒันธรรมไท-ยวนเพื่อการ
ออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  

1.2  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห้ 
จงัหวดัสระบุรี  

1.3  การศึกษาและการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภณัฑ์อาหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรม
ไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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1.4  การน าผลการศึกษาดา้นการออกแบบ และพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมืองท่ีไดไ้ปใชง้าน และ
ถ่ายทอดผลงานสู่สงัคม ชุมชน   
  1)  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

      -  ประชากร ไดแ้ก่  วสิาหกิจชุมชนผดัหม่ีไทยวน ป้าแวม, วสิาหกิจชุมชนหม่ีกรอบแม่นิด 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเทียนแกว้ แม่ดวงใจ,กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นดาวเรือง, กลุ่มขนมกงบา้นตน้ตาลแม่ประยรู,  
กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่งไพศาล, กลุ่มขนมขา้วเกรียบงาพ่ีต๋ิว, กลุ่มขนมเป๊ียะนมสด บา้นหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแกว้  
แม่สอ้ิง และหน่วยงานต่างๆ  จ านวน  200 คน 

      -  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ วสิาหกิจชุมชนผดัหม่ีไทยวน ป้าแวม, วสิาหกิจชุมชนหม่ีกรอบแม่นิด 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเทียนแกว้ แม่ดวงใจ, กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นดาวเรือง, กลุ่มขนมกงบา้นตน้ตาลแม่ประยรู, 
กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่งไพศาล, กลุ่มขนมขา้วเกรียบงาพ่ีต๋ิว, กลุ่มขนมเป๊ียะนมสด บา้นหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแกว้ 
แม่สอ้ิง และหน่วยงานต่างๆ  จ านวน  130 คน 

 
2. เคร่ืองมือการวจิยั 

2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนการด าเนินงานของวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
-  แบบสมัภาษณ์,  แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความ 

ตอ้งการขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย) และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถาม โดยสร้างเป็นแบบ Rating Scale มีระดบัความพึงพอใจอยู ่5 ระดบั 
เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใหไ้ดข้อ้มูลดา้นความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์

2.2  กระบวนการวจิยักบัการใชเ้คร่ืองมือในการวจิยั 
2.2.1) ขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 
           -  การศึกษาคน้ควา้ การจดบนัทึก แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์ 
  2.2.2)  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ ์
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 
            -  การศึกษาคน้ควา้ การจดบนัทึก แบบสอบถาม, แบบสมัภาษณ์ 

2.2.3)  ขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 

           -  แบบสอบถาม  ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 
2.2.4)  ขั้นตอนการน าผลการศึกษาดา้นการออกแบบ และการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑท่ี์ไดไ้ป 

ใชง้าน และถ่ายทอดผลงานการวจิยัสู่สงัคม ชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ 

                                                     -  แบบสอบถาม ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ 
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3. การเก็บขอ้มูล 
                               3.1 ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลในหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์อาหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-
ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมี การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.2  ขั้นตอนการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑเ์ป็นการเก็บขอ้มูล ส าหรับวเิคราะห์แนวทางใน 
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยใชแ้บบสอบถาม การพดูคุย การสมัภาษณ์ร่วมกบัประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
                             3.3  ขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ์  เป็นการเก็บขอ้มูล  โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑฯ์ 

3.4  ขั้นตอนการน าผลการศึกษาดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ไดไ้ปใชง้านและถ่ายทอดผลงานการวจิยั
สู่สงัคม ชุมชนใชใ้นการประเมินความคิดเห็นและประเมินผลต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์

 
กรอบแนวความคดิการวจิยั 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที ่2  แผนผงักรอบแนวความคิดการวจิยั 

 
 
 

การศึกษาอตัลกัษณ์วฒันธรรมไทยวนเพ่ือการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง  
ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ–ศึกษาอตัลกัษณ์ไท-ยวน–ศึกษาอาหารพ้ืนเมืองไท-ยวน อ.เสาไห ้จ.สระบุรี 
และศึกษาหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(ดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑแ์ละดา้นกราฟิกบรรจุภณัฑ)์ 

รวบรวม – สรุปผล –วเิคราะห์ผลขอ้มูล  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบในการออกแบบรูปแบบบรรจุภณัฑ ์

ขั้นตอนการออกแบบร่าง และพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์– วเิคราะห์ และสรุปผล 

สร้าง - ผลิตตน้แบบบรรจุภณัฑ ์ 

-  ทดสอบบรรจุภณัฑเ์พื่อหาประสิทธิภาพ ดา้นโครงสร้างและกราฟิคบรรจุภณัฑ ์
-  ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง 
 

สรุปผล – จดัท า / จดัพิมพร์ายงานฉบบัสมบูรณ์ – เผยแพร่ 
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4. การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั 
              ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ผลจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัโดยมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
        4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหาจากขอ้มูลวฒันธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภณัฑ์
อาหารพ้ืนเมืองและการสมัภาษณ์เพ่ืออธิบายผลจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
        4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีแบบ ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานซ่ึง
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติน ามาเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนาใชเ้กณฑก์ารวิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย
และการแปลความหมายและประเมินผลตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าซ่ึงก าหนดค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับ แปล
ความหมายมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เก่ียวกบัความพึงพอใจซ่ึงใชส้ถิติ  

 
ผลและการวจิารณ์ผลการวจัิย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความตอ้งการขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลความถ่ีและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 56 28.00 

 หญิง 144 72.00 

รวม 200 100 

2. อายุ ต ่ากวา่ 25 ปี 10  5.00 

 25 - 34 ปี 34 17.00 

 35 - 44 ปี 50 25.00 

 45 - 54 ปี 80 40.00 

 55 ปีข้ึนไป 26 13.00 

รวม 200 100 

3. อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 16 8.00 
 ขา้ราชการ 30 15.00 
 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 2.00 
 รับจา้ง 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
80 
40 

40.00 
20.00 

 อ่ืน ๆ …แม่บ้าน… 30 15.00 
รวม 200 100 
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สถานภาพ  ความถ่ี ร้อยละ 
4. รายได้ / เดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท 12 6.00 
 5,001 – 10,000 บาท 18 9.00 
 10,001 –20,000 บาท 

20,001 –30,000 บาท 
36 
84 

18.00 
42.00 

 30,000 บาทข้ึนไป 50 25.00 
รวม 200 100 

5. ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญาตรี 98 49.00 
 ปริญญาตรี 62 31.00 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 40 20.00 
รวม 200 100 

 
สรุปตารางท่ี 1  กลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.00) ระดับช่วงอายุ คือ อายุ

ระหวา่ง 45-54 ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชีพอนัดบัแรก คือ รับจา้ง (ร้อยละ 40.00) กลุ่มของผูมี้รายได/้เดือน อนัดบัแรก คือ 
20,001–30,000 บาท (ร้อยละ 40.00) และระดบัการศึกษา คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 49.00)  
 
ตารางที ่2  แสดงขอ้มูลความถ่ีและร้อยละของความตอ้งการของรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑ ์

ส่ิงท่ีตอ้งการ ความถ่ี ร้อยละ 
6. ความสนใจ เพื่อเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก  130 65.00 

  (การเลือกซ้ือ) เพ่ือซ้ือไปรับประทานเอง 
เพ่ือใชจ้ดัเล้ียง  
อ่ืนๆ 

40 
20 
10 

20.00 
10.00 
 5.00 

รวม 200 100 

7.  บรรจุภัณฑ์ มี 170 85.00 
มีส่วนใน 
การตดัสินใจ 
    ซ้ือสินคา้ 

ไม่มี 30 15.00 

รวม 200 100 

8. ภาพ ภาพถ่าย (เหมือนจริง) 66 33.00 
 ภาพวาด/ภาพเขียน 32 16.00 
 ภาพกราฟิค (คอมพิวเตอร์/เวคเตอร์)ภาพ

การ์ตูน 
94 
8 

47.00 
  4.00 

รวม 200 100 
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9. สี 

 
โทนสีแบบสดใส 

 
118 

 
59.00 

 โทนสีแบบเรียบง่าย (คลีนๆ) 60 30.00 
 โทนสีแบบเนน้ธรรมชาติ (อีโค) 

อ่ืนๆ 
22 
- 

11.00 
- 

รวม 200 100 

10. ตวัอกัษร            แบบเป็นทางการ 
แบบเรียบง่าย/ตวัหวดั  
แบบประดิษฐ ์         
อ่ืน ๆ   

66 
100 
34 
- 

33.00 
50.00 
17.00 
- 

รวม 200 100 

11. จุดเด่น/เอกลกัษณ์ เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์/จุดเด่น  
     ของกลุ่ม/ชุมชน    ของชาวไท-ยวน จ.สระบุรี     
ภาพกิจกรรม/ขั้นตอนการท า 
ภาพผลิตภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง 
อ่ืน ๆ …........ 

104 
 
20 
70 
6 

52.00 
 
10.00 
35.00 
3.00 

รวม 200 100 

 
สรุปตารางท่ี 2  กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์/สินคา้ไปเป็นของฝาก/ของท่ีระลึก (ร้อยละ 

65.00) ปัจจยัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ คือ มี (ร้อยละ 85.00)  ภาพประกอบท่ีใชมี้ลกัษณะ คือ ภา
พกราฟิค (ร้อยละ 47.00)  สีสันท่ีใช ้คือ โทนสีสันแบบสดใส (ร้อยละ 59.00) ตวัอกัษรท่ีใช ้คือ แบบเรียบง่าย/ตวัหวดั (ร้อย
ละ 50.00) และจุดเด่น/เอกลกัษณ์  ท่ีอยากไดป้ระกอบขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ ์คือ เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์/จุดเด่นของชาวไท-ยวน 
จ.สระบุรี  (ร้อยละ 52.00)   
การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมนิความพงึพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์ 
ตารางที ่3  แสดงขอ้มูลความถ่ีและร้อยละของสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
1. สถานภาพ           ผูน้ าชุมชน 

สถานประกอบการ  
ประชาชนทัว่ไปภายในฯ 
นกัท่องเท่ียวต่างถ่ิน 
อ่ืน ๆ 

4 
92 
64 
40 
- 

 2.00 
46.00 
32.00 
20.00 
- 

 รวม                                                      200 100 

2. เพศ ชาย      60 30.00 

 หญิง 140 70.00 

รวม 200 100 
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3. อายุ 

 
ต ่ากวา่ 25 ปี 

 
26 

 
13.00 

 25 - 34 ปี 30 15.00 

 35 - 44 ปี 52 26.00 

 45 - 54 ปี 80 40.00 

 55 ปีข้ึนไป 16  8.00 

รวม 200 100 

4. อาชีพ นกัเรียน / นกัศึกษา 8 4.00 
 ขา้ราชการ 12 6.00 
 พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 3.00 
 รับจา้ง 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
94 
40 

47.00 
20.00 

 อ่ืน ๆ ..แม่บา้น.. 40 20.00 
รวม 200 100 

5. ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 66 33.00 
 ปริญญาตรี 114 57.00 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 20 10.00 
รวม 200 100 

 
สรุปตารางท่ี 3  สถานภาพของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นร้านคา้/ผูผ้ลิต สถานประกอบการ วสิาหกิจชุมชน (ร้อยละ 

46.00) ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง (ร้อยละ 70.00)  ระหว่างช่วงอายุ คือ 45 - 54 ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชีพอนัดบัแรก คือ 
รับจา้ง (ร้อยละ 47.00)  และระดบัการศึกษา อนัดบัแรก คือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 57.00)  
 
ตารางที ่4  แสดงระดบัการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑจ์ากกลุ่มเป้าหมาย                   

รายการประเมนิ 
ระดบัคะแนน ระดบั 

ความพงึพอใจ X SD 

- ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
1. รูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑโ์ดยรวม มีความ 
เหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์

4.58 0.51 มากท่ีสุด 

2. วสัดุของโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความเหมาะสม 4.17 0.39 มาก 
3. บรรจุภณัฑมี์ขนาดเหมาะสมต่อปริมาณของสินคา้ 4.25 0.87 มาก 
4. สามารถเปิด-ปิด และเก็บรักษาสินคา้ไดดี้ สะดวก 4.35 0.68 มาก 
5. สามารถห้ิว หรือหยบิจบัไดส้ะดวก 4.08 0.90 มาก 

- ด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ 
6. ขอ้มูลรายละเอียดครบถว้น 4.50 0.80 มาก 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  74 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

7. ขนาดตวัอกัษรอ่านไดง่้าย ชดัเจน 4.25 0.62 มาก 
8. รูปแบบตวัอกัษร สวยงาม 4.27 0.83 มาก 
9. สีของตวัอกัษรเด่น สะดุดตา 4.50 0.80 มาก 
10. การจดัวางต าแหน่งภาพ น่าสนใจ สะดุดตา 4.75 0.62 มากท่ีสุด 
11. ความชดัเจนของภาพ 4.75 0.62 มากท่ีสุด 
12. สีของภาพกลมกลืนกบัเน้ือหา ขอ้ความ 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
13. ภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ขอ้ความ 4.40 0.73 มาก 
14. การจดัวางรายละเอียด เน้ือหา เหมาะสม 4.25 0.62 มาก 
15. ผลงานมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 4.17 0.39 มาก 

รวม 4.40 0.53 มาก 

 
สรุปตารางท่ี 4  พบว่า  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์ทางด้านการออกแบบ

โครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑโ์ดยรวม มีความเหมาะสมกบัตวั
ผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 ส่วนดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ บรรจุ
ภณัฑมี์สีของภาพท่ีกลมกลืนกบัเน้ือหา ขอ้ความ ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.83  และสภาพโดยรวมต่อการประเมินความ
พึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ของบรรจุภณัฑจ์ากกลุ่มเป้าหมาย ของผลงานการออกแบบในคร้ังน้ี มีความพึงพอใจในระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ีย 4.40  
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ภาพที ่3 ผลงานส าเร็จการออกแบบบรรจุภณัฑอ์าหารพ้ืนเมือง ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ.เสาไห ้จ.สระบุรี 

สรุปผลการวจัิย 
1. สรุปและอภิปรายผลขอ้มูลดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์

       คุณลกัษณะดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑต์ามลกัษณะการใชง้าน วสัดุและรูปแบบของโครงสร้างบางชนิดอาหาร
จะใชโ้ครงสร้างส าเร็จรูปท่ีสามารถหาซ้ือไดใ้นทอ้งตลาด โดยพิจารณาตามลกัษณะการใชง้านท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดตน้ทุนท่ีไม่สูงมากนกัแต่สามารถใชง้านไดดี้ กล่องบรรจุภณัฑก์ลว้ยอบมว้น, ขนมกระยาสารท, ขนมเป๊ียะนมสด 
จะมีรูปทรงท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมใชง้านง่ายและสะดวกในการจดัวางซอ้นทบักนัท าใหไ้ม่เปลืองพ้ืนท่ีส าหรับการจดัวางจ าหน่าย
ผดัหม่ีไท-ยวน จะใชโ้ครงสร้างส าเร็จรูปท่ีมีลกัษณะเป็นถว้ยพลาสติกทรงโคง้มนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกระทงใบตองเดิม ขนม
เทียนแก้วจะใช้ทรงสามเหล่ียมโดยไดแ้นวคิดจากรูปทรงของขนมเทียนแก้ว ขนมกงและหม่ีกรอบไท-ยวน จะใช้กล่อง
พลาสติกทรงเหล่ียม มีโครงสร้างคลา้ยกล่องไมขี้ดไฟ  เพ่ือความสะดวกต่อการใชง้านในการถอดประกอบเขา้-ออก และปลา
ส้มแกว้จะเลือกวสัดุท่ีใชเ้ป็นถุงฟอยลอ์ลูมิเนียมแบบซิปล็อคและมีถาดพลาสติกรองรับตวัผลิตภณัฑอี์กคร้ัง โดยมีคุณสมบติั
ในการป้องกนัไดท้ั้งก๊าซต่างๆ ป้องกนัการซึมผา่นของก๊าซ กล่ิน น ้ ามนั และแสงไดอ้ยา่งดี  ท าให้สามารถปกป้องและถนอม
สินคา้/และผลิตภณัฑท่ี์บรรจุอยูภ่ายในไดย้าวนานข้ึน  
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2. สรุปและอภิปรายผลขอ้มูลระบบการพิมพบ์นบรรจุภณัฑ ์  
ระบบการพิมพเ์ป็นระบบออฟ เซต (Off Set Printing) เป็นระบบการพิมพท่ี์ใชก้นัมากท่ีสุดทัว่โลกในปัจจุบนั 

เพราะให้งานพิมพ์ท่ีสวยงามมีความคล่องตัวในการจัดอาร์ตเวิร์ค การพิมพ์ไม่ยุ่งยากมากจนเกินไปประกอบกับ
ความกา้วหนา้ในการท าฟิลม์และการแยกสีในปัจจุบนั เป็นการพิมพ ์หลายสี หรือภาพส่ีสีท่ีตอ้งการความสวยงาม มีความ
ประณีต สวยงาม  

3. สรุปและอภิปรายผลขอ้มูลดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
จะเนน้ถึงรูปแบบท่ีมีสีสนัท่ีมีความสดใส สวยงาม สะดุดตา โดยน าอตัลกัษณ์ของชาวไท-ยวนอ าเภอ 

เสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ทางดา้นภูมิปัญญาของไท-ยวน คือ ภูมิปัญญาเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั เอาลกัษณะโครงสร้างบา้นแบบ
ลา้นนา มีการใชโ้คม, ตุงห้อยประดบัหนา้บา้น, ภูมิปัญญาเก่ียวกบัอาหารการกิน เป็นการน าภาพอาหารพ้ืนเมืองไท-ยวนมา
ใช้ประกอบ, ภูมิปัญญาเก่ียวกับการแสดงการร่ายน ้ าทีอ่อนช้อยของชาวไท-ยวน  และด้านภาษาไท-ยวน ท่ีใช้ลกัษณะ
ตวัอกัษรประยกุตแ์บบลา้นนา  มาใชป้ระกอบในการออกแบบส่ือความหมายในงานกราฟิก  การแสดงออกทางรายละเอียด
บนบรรจุภณัฑ ์ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่สินคา้ และช่วยส่งเสริมการขายใหก้บัผูบ้ริโภคโดยโครงสร้างสีหลกัๆ ในแต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน เพ่ือง่ายแก่การจดจ า และแยกแยะประเภทสินคา้ท่ีหลากหลาย มีการใช้สีเหลืองทองเขา้มา
ผสมผสาน เพ่ือให้งานดูมีคุณค่า ส่วนรูปแบบลวดลาย /และภาพประกอบแบบ จะใชล้กัษณะของภาพกราฟิกเป็นหลกั และ
ใชภ้าพถ่ายเหมือนจริง ในส่วนท่ีเป็นผลิตภณัฑอ์าหารร่วมดว้ยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ืองราวของผลิตภณัฑ/์สินคา้นั้นๆ 
โดยกลุ่มเป้าหมายตอ้งการใหเ้นน้เร่ืองราวท่ีแสดงอตัลกัษณ์ถนนสายวฒันธรรมไท-ยวน อ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี มีการ
ระบุแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ตามหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูบ้ริโภคมากข้ึน 
ตวัอกัษรท่ีเลือกใชเ้นน้ลกัษณะท่ีดูเรียบง่าย และเป็นลกัษณะตวัเขียน ตวัตวดั ซ่ึงท าใหดู้ร่วมสมยั อ่านไดง่้าย 

4.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑต์วัใหม่ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา่ สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภณัฑ์ตวั

ใหม่ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 โดยแบ่งตามหลกัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ไดด้งัต่อไปน้ี  
    1) ดา้นการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นรูปแบบของโครงสร้างบรรจุภณัฑ์

โดยรวม มีความเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑ ์ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.58 
    2)  ดา้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ์  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ บรรจุภณัฑ์มีสีของภาพท่ีกลมกลืนกบั

เน้ือหา ขอ้ความ ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.83 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  พบเจา้ของผลิตภณัฑ/์ตรวจสอบความถูกตอ้ง/ประเมินผลความพึงพอใจ 

 
กติติกรรมประกาศ 

ผลรายงานการวิจยัน้ีไดรั้บทุนการสนบัสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 จากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัท าโครงการวจิยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
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ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนอุดหนุนการวจิยัและ 
ขอขอบพระคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการท าวจิยั  
ขอขอบพระคุณผูน้ าชุมชน กลุ่มเจา้ของสินคา้/ผูป้ระกอบการชุมชนฯ  อีกทั้งชาวบา้นชุมชนไท-ยวน ตลอดเสน้ทางถนนสาย
วฒันธรรมไทยวน อ.เสาไห ้จ.สระบุรีประชาชนทัว่ไป และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆของถนนสาย
วฒันธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีท่ีไดช่้วยเหลือในการพูดคุย  สอบถาม  สัมภาษณ์  และประเมินผล เพ่ือใชร้วบรวม
ขอ้มูลมาประกอบการท าการวจิยัในคร้ังน้ี  
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แผ่นฉนวนกนัความร้อนจากใบสักเพ่ือลดความร้อนให้กบัอาคาร 
Insulation Sheet from Teak Leaves for Reducing 

Heat Transfer to Buildings 
 

ศรัณย ู สวา่งเมฆ1* และ นพดล คลา้ยวเิศษ1 

Saranyoo Sawangmake1* and  Noppadol Klaywiset1 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาและการทดลองความเป็นไปไดใ้นการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสักซ่ึงเป็นวสัดุจากธรรมชาติและ
ศึกษาวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม ศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพและคุณสมบัติทางกลเพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแผ่นฉนวนกนัความร้อน โดยอตัราส่วนของใบสักและกาวแป้งเปียกจากขา้วสุก ปริมาณกาวแป้ง
เปียกจากขา้วสุกร้อยละ8 ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 10 ของวสัดุเม่ือแห้ง อดัดว้ยความร้อนท่ีความหนาแน่น 500 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และ 900กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  
 ผลการศึกษาพบวา่คุณสมบติัมอดูรัสแตกร้าว คุณสมบติัมอดูรัสยืดหยุน่ และการพองตวัความหนา จะแปรผนัตาม
ปริมาณกาวแป้งเปียกจากขา้วสุกท่ีเพ่ิมข้ึน ลกัษณะของใบสักท าใหเ้กิดการดูดซึมเน่ืองจากมีความหนาและมีขนในวสัดุหาก
เพ่ิมอตัราความหนาแน่นการดูดซึมน ้ าก็จะนอ้ย การเปรียบเทียบกบัมาตรฐานผลิตภณัฑแ์ผน่ฉนวน พบวา่แผ่นฉนวนจากใบ
สักอตัราส่วนใบสักร้อยละ 90 ปริมาณกาวแป้งเปียกจากขา้วสุกร้อยละ 8 ของน ้ าหนักวสัดุเม่ือแห้ง ความหนาแน่น 900 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใชแ้รงอดัจ าเพาะ 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อุณหภูมิท่ี 170 องศาเซลเซียส มีค่าคุณสมบติั
มอดูรัสแตกร้าวและค่าคุณสมบติัมอดูลสัยดืหยุน่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน แต่ค่าการพองตวัตามความหนายงัไม่ผา่นเกณฑ ์ 
 
ค าส าคญั :  แผน่ฉนวนกนัความร้อน ใบสกั  การถ่ายเทความร้อน  
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ABSTRACT 
 
 The research aimed to investigate the experimental feasibility on the insulation made of teak leaf that is the natural 
material, the appropriate production, the physical properties, and the mechanical properties to compare with Industrial 
Standard of the insulation sheet. The proportion of teak leaf and wet dough glue from cooked rice and the quantity of wet 
dough glue from cooked rice were 8%, 9% and 10% of dried material then compressed with heat at density 500 , 700 and 
900 kg/m3. 
 The study found that the cracked modulus properties, flexible modulus properties, and the swelling thickness will 
vary with the amount of wet glue from the cooked rice. The feature of the teak leaf can absorb because of thickness and fur. 
If the density increase, the water absorption will be less. The comparison with standard insulation product was that the teak 
leaf insulation sheet 90%, the quantity of wet glue from cooked rice 8% of material weight when dried, the density 900 
kg/m3, the compressive strength 25 kg/cm2 , the temperature at 170’c, the cracked modulus properties, flexible modulus 
properties passed the standard but the swelling thickness was not. 
 
Keyword : Insulation Sheet. Teak Leaves. Heat Transfer 
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บทน า 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาทัว่โลกให้ความส าคญักบัวิกฤตสภาวะโลกร้อน ส่วนหน่ึงมาจากสาเหตุปัญหาหมอกควนั
จากการเผาไหมข้องไฟป่าในประทศและประเทศเพ่ือนบา้น เกิดจากการเผาไหมเ้ศษใบไมแ้ละวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตรเพ่ือ
เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่า ซ่ึงป่าไมท่ี้มีมากไดแ้ก่ป่าเบญจพรรณท่ีตน้สกัข้ึนอยูป่ริมาณมาก
หรืเรียกอีกอยา่งวา่ “ป่าสัก” มีพ้ืนท่ีถึงร้อยละ 46 ของป่าไมท้ั้งหมด ท าให้จ านวนใบของตน้สักท่ีร่วงหล่นมีปริมาณท่ีมากใน
ฤดูแลง้เป็นเช้ือเพลิงอย่างดีท่ีท าให้เกิดไฟป่า การเผาไหมข้องไฟป่าท าให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอนัตรายต่างๆ 
แพร่กระจายไปยงัชุมชนท าให้เกิดผลกระทบจากการสะสมของมลพิษจากหมอกควนัในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน 
(ชชัวาล, 2555) 
 ซ่ึงประเทศไทยไดรั้บผลกระทบอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลท าให้เกิดภยัพิบติัต่างๆท่ี
ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีเราสมัผสัไดช้ดัเจนซ่ึงเป็นผลท่ีกระท าใหอ้าคารบา้นเรือน เกิดความร้อนเน่ืองจากอุณหภูมิ
ภายในสูงข้ึน ท าให้เราตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในการปรับอุณหภูมิภายในให้เกิดสภาวะน่าสบายในอาคารซ่ึงส่งผลให้ตอ้งใช้
พลงังานอย่างมหาศาลและเป็นอีกสาเหตุท าให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัจจุบันวงการสถาปัตยกรรมไดน้ าความคิดเก่ียวกบั 
“สถาปัตยกรรมสีเขียว” ท่ีค  านึงถึงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนจบกระบวนการ
ก่อสร้างท าใหไ้ดส้ถาปัตยกรรมท่ีสามารถอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งสบาย ใชพ้ลงังานนอ้ยและคุม้ค่าดา้นทรัพยากรมากท่ีสุด (ตระการ, 
2537) 
 อาคารบา้นพกัอาศยัในปัจจุบนัท่ีก่อสร้างมานาน 20-30 ปี บางหลงัยงัไม่มีการน าแนวความคิด “สถาปัตยกรรมสี
เขียว” มาใชต้ั้งแต่แรก ส่งผลให้อาคารบา้นพกัอาศยัท่ีสร้างมาแลว้เกิดความร้อนสะสมข้ึนภายในท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน โดย
ความร้อนท่ีผา่นเขา้มาในอาคารสามารถเขา้มาทางผนงัและหลงัคา ท าใหต้อ้งปรับสภาพอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบัการอยูอ่าศยั 
ซ่ึงตอ้งแลกกบัการสูญเสียเงินทองในการใชพ้ลงังานเป็นอยา่งมาก ยงัไม่นบับา้นเรือนชาวบา้นท่ีอยูต่ามชนบทซ่ึงอุณหภูมิมี
ผลกระทบกบัอาคารอย่างมากเน่ืองจากเป็นผลมาจากการเลือกใชว้สัดุเช่น ไม ้สังกะสี อิฐมอญ ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีมีการสะสม
ความร้อนมาก ปัจจุบนัมีการแกปั้ญหาดว้ยการใชแ้ผ่นฉนวนนกนัความร้อน เช่น ฉนวนใยแกว้ (Fiber Glass), ฉนวนเยื่อ
กระดาษ (Cellulose), ยิบซัม่บอร์ด, แผ่นสะทอ้นความร้อน (Aluminium Foil), ยิบซัม่บอร์ดรวมกบัแผ่นสะทอ้นความร้อน, 
เซรามิกเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน (Polyurethane Foam) ฉนวนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene Foam) ฉนวนโฟ
มพอลิสไตรีน (Polystyrene Foam) ซ่ึงฉนวนท่ีกล่าวมาเป็นวสัดุสังเคราะห์ ซ่ึงอาจจะส่งผลด้านสุขภาพต่อร่างกายเม่ือ
หมดอายกุารใชง้าน (กิตติศกัด์ิ บวัศรี. 2544) จึงไดมี้แนวคิดท่ีจะท าแผ่นฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุธรรมชาติจากใบสักท่ี
เป็นสาเหตุหารเกิดไฟป่าน ามาข้ึนรูปเป็นแผน่ฉนวนท่ีมีวสัดุประสานจากธรรมชาติมาใชใ้นการช่วยลดการแผรั่งสีความร้อน
ของดวงอาทิตย ์ซ่ึงลกัษณะใบสกัท่ีมีคุณสมบติัของเสน้ใยท่ีละเอียดมีขนาดใบท่ีใหญ่ สามารถน ามามาพฒันาเป็นแผน่ฉนวน
กนัความร้อนใหก้บัอาคารบา้นเรือนได ้ซ่ึงจะท าใหอุ้ณหภูมิภายในบา้นพกัอาศยัลดลง ปัจจุบนัมีนกัวจิยัหลายท่านไดน้ าวสัดุ
ธรรมชาติมาใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนทางสถาปัตยกรรมแต่ยงัมีการน าสารเคมีเช่นวสัดุประสานประเภทฟอร์มลัดีไฮดม์า
ใชก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยท าใหเ้กิดสารพิษในระยะยาวส่งผลดา้นสุขภาพแก่ผูใ้ชอ้าคาร 
 งานวจิยัน้ีตอ้งการเสนอแนวทางการท าฉนวนกนัความร้อนท่ีท ามาจากวสัดุธรรมชาติท่ีไม่ปล่อยสารพิษออกมาสู่ผู ้
พกัอาศยัในระยะยาว โดยใชใ้บสักมาผ่านกระบวนการอดัข้ึนรูปใชว้สัดุประสานจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาโบราณท่ีมี
ความเหนียวและแข็งเม่ือเซ็ตตวั สามารถผลิตไดเ้องในครอบครัวเป็นส่วนท่ีจะเช่ือมความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวหรือ
ชุมชนหรืออาจจะพฒันาเป็นระบบอุตสาหกรรมการส่งออกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างบา้นแบบ (Green Architecture) เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนและน าเงินเขา้ประเทศยกระดับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากตน้สักให้ย ัง่ยืน เป็นการสร้างวสัดุทาง
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สถาปัตยกรรมท่ีเขา้กบัภูมิอากาศในประเทศไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางให้กบัประชาชนท่ีสนใจน าไปประยกุตใ์ช้
กบัอาคารบา้นพกัอาศยัของตนเองหรือเผยแพร่ตามส่ือต่างๆเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเพ่ือการอยูอ่าศยัท่ีน่าสบาย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.  คดัเลือกชนิดและขนาดของใบสักท่ีจะน ามาท าแผ่นฉนวนรวมถึงศึกษาทางดา้นคุณสมบติั เทคนิคการใชง้าน 
เทคนิคการข้ึนรูป เพ่ือการประหยดัตน้ทุนการผลิต การขนส่งและจดัหาไดง่้าย โดยการทบทวนเอกสารและ งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (Literature Review) 
 2.  ศึกษารูปแบบและทฤษฏีฉนวนกนัความร้อน ขนาดรูปแบบและระยะห่างท่ีเหมาะสม รูปแบบท่ีสวยงามผลิตได้
ง่าย โดยการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Review) 
 3.  ออกแบบแผ่นฉนวนกนัความร้อนจากใบสักโดยมีพ้ืนฐานของทฤษฏีรองรับ และข้ึนรูปแผ่นฉนวนท่ีมีความ
หนาแน่นต่างกนั 4 แบบ โดยมีกระบวนการข้ึนรูปแผน่ดงัน้ี 
  3.1 น าใบสกัมาเขา้เคร่ืองยอ่ยแบบไม่ละเอียดใหมี้ความคละกนัของขนาด 
  3.2 น าใบสกัมาผา่นเคร่ืองกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเป้ือนท่ีไม่ตอ้งการออก 
  3.3 ท าบลอ็กข้ึนรูปแผน่ฉนวนโดยมีขนาดจากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3.4 ศึกษาวสัดุประสานการยึดตวัจากวสัดุธรรมชาติโดยศึกษาจากงานวิจยั เช่น ยาง ขา้ว  คร่ัง  และลอง
ทดสอบเพื่อคดัเลือกวสัดุประสาน 
  3.5 ข้ึนรูปฉนวนจากใบสกัโดยใชว้สัดุประสานจากธรรมชาติท่ีไดค้ดัเลือกโดยมี สัดส่วนความหนาแน่น
ของการผสมและขนาดความหนาของแผน่อดัซ่ึงอา้งอิงจากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  4  แบบ ท่ีสดัส่วนต่างกนั 
 4.  น าแผ่นฉนวนท่ีได้รับการข้ึนรูปไปทดสอบความแข็งแรงของวสัดุเพ่ือคัดเลือกแผ่นท่ีได้มาตรฐานทาง
อุตสาหกรรม 1 แบบ เพ่ือน าไปทดสอบค่าตา้นทานความร้อน (ค่า R) และค่าการน าความร้อน (ค่า K) 
 5.  ท าการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิความร้อนและความช้ืนสัมพทัธ์ในหุ่นจ าลอง 4 หลงัโดยใชว้สัดุฉนวนกนั
ความร้อนท่ีต่างกนั 
  หลงัท่ี 1 กรุฉนวนกนัความร้อนจากฉนวนใยแกว้  
  หลงัท่ี 2 กรุฉนวนกนัความร้อนจากยบิซัม่บอร์ด 
  หลงัท่ี 3 กรุฉนวนกนัความร้อนจากแผน่สะทอ้นความร้อน (Aluminium Foil) 
  หลงัท่ี 4 กรุฉนวนกนัความร้อนจากฉนวนกนัความร้อนใบสกั 
 6.  ท าการสรุปเปรียบเทียบผลการทดสอบว่าแผ่นฉนวนกนัความร้อนจากใบสักมีความสามารถลดอุณหภูมิให้กับ
อาคารและมีความช้ืนสัมพทัธ์เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาเปรียบเทียบ น าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบหาจุดเด่นจุด
ด้อยท่ีต้องปรับปรุงพร้อมปรับแก้สูตรผสมการข้ึนรูปตามท่ีได้สรุปผลโดยอยู่บนพ้ืนฐานของวิชาสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรม   
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
 หลงัจากไดอ้อกแบบแม่แบบและข้ึนรูปแผ่นฉนวน ไดท้ าแบบสอบถามเพ่ือทดสอบหาความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ของแผ่นฉนวนจากใบสัก โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกดงัน้ี ขนาด สัดส่วนการใชง้าน การข้ึนรูป โดยไดท้ าแบบสอบถาม
จ านวน 100 ชุด ซ่ึงมีขอ้มูลรายละเอียดของแผน่ฉนวน ก าหนดแจกพ้ืนท่ีแบบสอบถาม ณ ชุมชนบา้นเอ้ืออาทร เขตดอนเมือง 
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กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยมีการจดัการองคก์รท่ีมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนท่ีมีรูปแบบท่ีพกัอาศยั
คลา้ยกนั ประสพปัญหาในเร่ืองอุณหภูมิในอาคารเหมือนกนั ท าใหเ้ลือกใชส้ถานท่ีน้ีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีศึกษา 
 จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก 100 แบบสอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  แบบผสมท่ี 1 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจ านวน 63 ชุด 
  2.  แบบผสมท่ี 2 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจ านวน 37 ชุด 
 จากผลการทดสอบพบว่าแบบท่ี 1 ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดและมีสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆเพ่ือน ามาปรับปรุง
ออกมาเป็นตน้แบบอีก 1 ช้ินเพ่ือน าไปทดสอบเปรียบเทียบกบัวสัดุอ่ืน โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
  1.  รูปแบบของผนงัปลูกพืชตอ้งมีความสวยงามมีเสน้สายของช้ินงานท่ีน่าสนใจ น าไปใชไ้ดก้บัอาคารทุก
ประเภท การยดึติดตั้งสะดวกไดม้าตรฐาน 
  2.  ขนาดท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร เท่ากบัหนา้กวา้งของวสัดุก่อสร้างท่ีมีจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาด  
ผลการออกแบบปรับปรุงหลงัการทดลองและการวเิคราะห์ 

 
ภาพที ่1  แสดงการคดัเลือกและยอ่ยใบสกัเพ่ือน ามาข้ึนรูป 

 

 
ภาพที ่2  แสดงลกัษณะการทดสอบส่วนผสมกาวแป้งเปียกกบัใบสกัก่อนการข้ึนรูป  
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ภาพที ่3 แสดงลกัษณะของการยอ่ยใบสกั 

 

 
ภาพที ่4  แสดงลกัษณะของแผน่ฉนวนตวัอยา่งก่อนการข้ึนรูป 

 

 
ภาพที ่5 แสดงลกัษณะของวสัดุตวัอยา่งดา้นหนา้จากส่วนผสม 
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ภาพที ่6  แสดงลกัษณะของวสัดุและส่วนผสมข้ึนรูปแผน่ฉนวน 

 
 

 
ภาพที ่7 แสดงดา้นขา้งแผน่ฉนวนส่วนผสมท่ี 3 หลงัจากถอดแม่แบบ 

 

 
ภาพที ่8  แสดงดา้นขา้งแผน่ฉนวนส่วนผสมท่ี 4 หลงัจากถอดแม่แบบ 
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ภาพที ่9  แสดงการเปรียบเทียบช้ินงานหลงัจากถอดแบบเสร็จ 

 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสักท่ีความหนาแน่น 500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 700 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ท่ีความหนา 15 มิลลิเมตร ปริมาณกาว ร้อยละ8 ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 10 
อุณหภูมิมิในการอดัท่ี 170 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาในการอดั 2 นาที และเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
เพื่อน ามาใชผ้ลิตใชง้านไดต้ามทอ้งตลาด 
 ขอ้มูลปริมาณความช้ืน ค่าเฉล่ียความช้ืนในวสัดุเน่ืองจากในการผลิตแผน่วสัดุจะมีการควบคุมความช้ืนในวสัดุไม่
เกินร้อยละ 12 ท าใหไ้ดค้่าเฉล่ียปริมาณความช้ืนร้อยละ 6.385 -8.324 
 ขอ้มูลพองตวัตามความหนาจะเห็นไดว้า่ใบสกัมีการดูดซึมน ้ าในขณะแช่น ้ า 1 ชัว่โมง หากตอ้งการผลิตแผน่ฉนวน
จากใบสกัตอ้งใชค้วามหนาแน่น 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และปริมาณกาวร้อยละ 10 เพ่ือใหไ้ดค้่ามาตรฐาน มอก. 876-
2547 
 ขอ้มูลมอดูรัสแตกร้าว พบวา่การทดสอบการตา้นทานมอดูรัสแตกร้าวไดดี้ และเสน้ใยใบสกัท าใหแ้ผน่แขง็แรง
และมีความหนาแน่นมากข้ึน หากเพ่ิมความหนาค่ามอดูรัสการแตกร้าวจะลดลง เพราะกาวท่ีใชมี้ความแขง็ 
 ขอ้มูลความตา้นทานแรงดึงตั้งฉากกบัผิวหนา้ การยึดเกาะของกาวและเส้นใยใบสักจะมีค่าเพ่ิมมากข้ึน หากความ
หนาแน่นมากข้ึน 
 ค่าสมัประสิทธ์การน าความร้อน จากชุดทดสอบ ความหนาแน่น 970.30 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ค่าสมัประสิทธ์
การน าความร้อน 0.220 วตัตต์่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น 960.50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิทธ์การน าความ
ร้อน 0.2034 วตัตต์่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น 842.78 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าสัมประสิทธ์การน าความร้อน 0.287 
วตัตต์่อเมตร-เคลวนิ 
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ภาพที ่10  แสดงภาพตน้แบบแผน่ฉนวนจากใบสกัท่ีความหนาแน่น 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 
กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงและหวงัวา่งานวจิยัน้ีจะเป็นจุดเลก็ๆในการริเร่ิมเป็น
ส่วนหน่ึงของการออกแบบท่ีนอบนอ้มและเคารพต่อธรรมชาติ เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

เอกสารอ้างองิ 
กิตติศักด์ิ บัวศรี. 2544. การผลิตแผ่นฉนวนความร้อนจากฟางขา้ว. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดุ                
 คณะพลงังานและวสัดุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี.  
ชชัวาล สิงหกนัต.์ 2555. วิกฤตการณ์มลพิษหมอกควนัในภาคเหนือของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุข  ศาสตร์ ปีท่ี 42 
 (ฉบบัท่ี 1 ม.ค.-เม.ย. 2555) 
ชยัศุภกิจสินธ์  สิรินนัทว์ริิยะสุนทร และสุพรรณษา  ออกสุข. 2547. แผน่ใยไมอ้ดัชนิดใหม่จากเส้นใยชานออ้ย ผสมโฟมพอ
 ลิสไตรีน. วารสารวจิยัสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  99-106.  
ตระการ กา้วกสิกรรม.  2537. คู่มือฉนวนความร้อน. กรุงเทพมหานคร: น าอกัษรการพิมพ.์  
ประภาพรรณ หมัน่ทา. 2549. โครงงานพิเศษระดบัปริญญาตรีการศึกษาสมบติัการกั้นเสียงสมบติัเชิงกลและสมบัติทาง
 กายภาพของแผ่นใยไมอ้ดัจากใบ  สับปะรดและโฟมพอลิสไตรีน. คณะวิทยาศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
 เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั.  
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ผนังปลูกพืชจากใบสักเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคาร 
Vegetation Wall from Teak Leaves for Insulation 

Reducing Heat Transfer to Buildings. 
 

ศรัณย ู สวา่งเมฆ และ นพดล คลา้ยวเิศษ 
Saranyoo Sawangmake and Noppadol Klaywiset. 

 

บทคัดย่อ 
 

 สภาวะน่าสบายภายในอาคารบา้นเรือนจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งมีอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม โดยผนงัเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกนัการน าความร้อนท่ีจะเขา้มาในส่วนน้ี ยอ่มส่งผลต่อสภาวะน่าสบายของ
ผูใ้ชส้อยภายในอาคารบา้นเรือน การลดปริมาณการน าความร้อนเขา้สู่อาคารจากผนงั โดยการเลือกใชว้สัดุท่ีสามารถดูดซบั
ความร้อน จะเป็นส่วนท่ีช่วยลดอุณหภูมิเขา้มาในอาคารไดม้ากท่ีสุด  
 ผนงัปลูกพืชจากใบสักเพ่ือใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนให้กบัอาคารบา้นเรือน นอกจากจะเป็นการน าใบสักท่ีเป็น
เช้ือเพลิงท่ีท าใหเ้กิดไฟป่ามาท าใหเ้กิดประโยชน์ ยงัเป็นการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวใหก้บัเมือง ส่งผลใหอุ้ณหภูมิโดยรอบลดลง ลด
การเกิดภาวะเกาะความร้อนในเมือง โดยปัจจุบนังานดา้นสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะนิยมการท าแผงบงัแดดจากผนงัไมเ้ล้ือย
ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองของการรับน ้ าหนกัของวสัดุปลูกท่ีชุ่มน ้ าระบบการจ่ายน ้ าและน ้ าหนกัตวัแผน่ผนงัปลูกพืช เน่ืองจากผนงัเดิม
ไม่ไดท้ าการออกแบบโครงสร้างมาเพ่ือรองรับน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยัพบวา่ จากปัญหาเหล่าผูว้ิจยัจึงมี
แนวคิดในการออกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสักท่ีเป็นสาเหตุเช้ือเพลิงของการเกิดไฟป่า และสามารถหาไดง่้ายจากป่าเบญจ
พรรณท่ีมากในประเทศถึงร้อยละ 46 อีกทั้งใบมีลกัษณะใหญ่และมีความหนาเหมาะแก่การน ามาข้ึนรูป เพ่ือเป็นฉนวนกนั
ความร้อนเขา้สู่อาคารบา้นเรือน 
 การใชพื้ชปกป้องผนงัเพ่ือกนัความร้อนโดยให้ผนงัอยูใ่ตร่้มเงาของพืชช่วยป้องกนัรังสีดวงอาทิตยโ์ดยตรง ท าให้
อุณหภูมิผนังตน้ไม้เย็นลงและปริมาณไอน ้ าจากกระบวนการคายน ้ าของพืช ท าให้การคายความร้อนจากผนังต้นไม้สู่
สภาพแวดลอ้มท าไดดี้ข้ึนยงัท าใหใ้หอุ้ณหภูมิภายในอาคารลดลงประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบัผนงัจากอิฐ
ท่ีไม่มีส่ิงปกคลุม 

 
ค าส าคญั :         ฉนวนกนัความร้อน การส่งถ่ายความร้อน  การปลูกพืช                
 
 
 
 
1 ศรัณย ู สวา่งเมฆ และ นพดล คลา้ยวิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
1 Faculty of Arcchitecture and Design.Universit Rajamangala University of Technology Phra Nakhon vashiraprayaban Sub-district, dusit 
District, Bangkok 10300, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : saranyoopalm@gmail.com 
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ABSTRACT 
 

 Thermal comfort for the building occurs when it has the appropriate temperature and humidity. The wall of the 
building is the part that collects the heat directly. If it is not protected, the heat can affect through resident about thermal 
comfort. Material selection to reduce and absorb the heat is the best way to reduce the temperature from outside. 
 Vegetation wall from the teak leaf can be used as the insulation for the building. Although the teak leaf can cause 
fuel and wildfire, it can be useful in making green spaces for the city, decreasing the surrounding temperature and reducing 
heat retention in the city also. At present time, most of the architecture is done by a panel of sunshades from the creepy wall 
that it has the problem about weight of wet planting material, water supply system and the weight of the wall planting plate 
because the previous wall is not designed for structured to accommodate increased weight. For this study, the researcher 
found that the design of vegetation wall from the teak leaf that can be fuel to wildfire and easy to collect from the mixed 
forest in the country up to 46% and its feature is big and thick suitable for forming to the insulation for the building. 
 When compare to the uncovered brick walls, use plants to protect the walls to prevent heat by keeping the walls 
under the shade of the plant can make the temperature of the tree wall cooled down and the amount of water vapor from the 
plant's dehydration process, the exothermic heat from the tree walls to the environment and reduces the temperature inside 
the building by about 4-5 degrees Celsius. 
 
Keyword: Vegetation Wall. Teak Leaves. Heat Transfe 

บทน า 
 จากปัญหาหมอกควนัจากการเผาไหมข้องไฟป่าในประทศและประเทศเพื่อนบา้น เกิดจากการเผาไหมเ้ศษใบไม้
และวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตรเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่า เช้ือเพลิงท่ีท าใหเ้กิดการเผา
ไหมส่้วนมากเป็นใบไมแ้ห้งท่ีอยูใ่นป่า ซ่ึงป่าไมท่ี้มีมากไดแ้ก่ป่าเบญจพรรณท่ีตน้สักข้ึนอยูป่ริมาณมากหรืเรียกอีกอย่างว่า 
“ป่าสกั” มีพ้ืนท่ีถึงร้อยละ 46 ของป่าไมท้ั้งหมด ท าใหจ้ านวนใบของตน้สกัท่ีร่วงหล่นมีปริมาณท่ีมากในฤดูแลง้เป็นเช้ือเพลิง
อย่างดีท่ีท าให้เกิดไฟป่า การเผาไหมข้องไฟป่าท าให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอนัตรายต่างๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด ์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ฯลฯ แพร่กระจายไปยงัชุมชนท าใหเ้กิดผลกระทบมากทางภาคเหนือและพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพ
ภูมิประเทศท่ีเป็นแอ่งกระทะ ในช่วงฤดูหนาวท่ีมีความกดอากาศสูงท าให้สภาพอากาศน่ิงและแห้ง เกิดการสะสมของมลพิษ
จากหมอกควนัในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน (ชชัวาล. 2555) ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพใหก้บัประชากรในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
กบัเด็ก ผูสู้งอาย ุดา้นระบบทางเดินหายใจ มีรายงานพบวา่มีอตัราผุป่้วยมะเร็งปอด 40 คน ต่อประชากร 100,000 คน มีการ
รักษาใน 4 กลุ่มโรคดา้นระบบหายใจเพ่ิมข้ึนเกือบ 20,000 คน (นายแพทยพ์งษเ์ทพ ววิรรธนะเดช,. 2557) ผลกระทบท่ีตามมา
คือเศรษฐกิจดา้นการท่องเท่ียว มีการยกเลิกเท่ียวบินเน่ืองจากทศันวิสัยไม่เอ้ืออ านวยท าให้นกัท่องเท่ียวลดลงร้อยละ 9.6 มี
การยกเลิกหอ้งพกัร้อยละ 30 (ทวศีกัด์ิ . 2555) ท าใหร้ายไดเ้ขา้พ้ืนท่ีลดลงเกิดการวา่งงานของประชากร ปัญหาหมอกควนัท า
ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกวา้งเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไปทัว่โลก ประเทศไทย
ซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตร้อนช้ืน (Hot Humid Climate) มีอุณหภูมิและความช้ืนสูงตลอดทั้ งปีซ่ึงอยู่นอกเขตสภาวะน่าสบาย              
(Comfort Zone) ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวท าให้อุณหภูมิสูงข้ึนทุกปี ส่งผลต่ออาคารบา้นเรือนเกิดความร้อนสะสมในวสัดุ
ก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะเปลือกอาคารซ่ึงเป็นวสัดุดูดซบั (Absorb) ความร้อนเม่ือไดรั้บอิทธิพลจากแสงอาทิตย ์ความร้อน
ดงักล่าวจะส่งผา่นเขา้มาในตวัอาคารดว้ยการน าความร้อน (Conduction) ท าใหผ้ิวอาคารมีอุณหภูมิสูงข้ึน ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัใน
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อาคารบา้นเรือนรู้สึกไม่สบาย (สมสิทธ์ิ. 2541) จึงตอ้งพ่ึงพาระบบปรับอากาศเกิดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนเป็นวฏั
จกัรการเกิดภาวะโลกร้อนต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด 
 สภาวะน่าสบายภายในอาคารบา้นเรือนจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งมีอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม โดยผนงัเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกนัการน าความร้อนท่ีจะเขา้มาในส่วนน้ี ยอ่มส่งผลต่อสภาวะน่าสบายของ
ผูใ้ชส้อยภายในอาคารบา้นเรือน (พาสินี และคณะ.  2551) การลดปริมาณการน าความร้อนเขา้สู่อาคารจากผนัง โดยการ
เลือกใชว้สัดุท่ีสามารถดูดซับความร้อน จะเป็นส่วนท่ีช่วยลดอุณหภูมิเขา้มาในอาคารไดม้ากท่ีสุด ปัจจุบนัมีเทคนิคหลาย
ประการในการลดอุณหภูมิจากดวงอาทิตย ์เช่น ใชแ้ผงบงัแดด  ผนงัสองชั้น ฯลฯ ซ่ึงวิธีการต่างๆเหล่าน้ีจะมีราคาก่อสร้างท่ี
สูง อยา่งไรก็ตามวธีิการลดความร้อนโดยใชผ้นงัปลูกพืชจากใบสกันั้น ยงัเป็นการใชผ้นงัปลูกพืชจากใบสกัเพื่อใชเ้ป็นฉนวน
กนัความร้อนใหก้บัอาคารบา้นเรือน นอกจากจะเป็นการน าใบสกัท่ีเป็นเช้ือเพลิงมาท าใหเ้กิดประโยชน์ ยงัเป็นการสร้างพ้ืนท่ี
สีเขียวให้กับเมือง ส่งผลให้อุณหภูมิโดยรอบลดลง ลดการเกิดภาวะเกาะความร้อนในเมือง โดยปัจจุบันงานด้าน
สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะนิยมการท าแผงบงัแดดจากผนงัไมเ้ล้ือย (สุดสวาท.  2545) ซ่ึงมีปัญหาเร่ืองของการรับน ้ าหนัก
ของโครงสร้างผนังเดิม เน่ืองจากผนังเดิมไม่ไดท้ าการออกแบบโครงสร้างมาเพ่ือรองรับน ้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน จากการศึกษา
ขอ้มูลผูว้จิยัพบวา่ จากปัญหาเหล่าผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสกัท่ีเป็นสาเหตุเช้ือเพลิงของการเกิด
ไฟป่า และสามารถหาไดง่้ายจากป่าเบญจพรรณท่ีมากในประเทศถึงร้อยละ 46 อีกทั้งใบมีลกัษณะใหญ่และมีความหนา
เหมาะแก่การน ามาข้ึนรูป เพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนเขา้สู่อาคารบา้นเรือน อีกทั้งพืชท่ีปลูกสามารถดูดซับแสงจากดวง
อาทิตยแ์ละน าไปใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์แสง และคายก๊าซออกซิเจน เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีดีให้กบัประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีว่า มาตรการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั ปี 2558 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.  น าใบสกัมาทดสอบความเหนียว ความแขง็แรงของใบเม่ือชุ่มน ้ าทดสอบเร่ืองธาตุอาหารของพืช 

2.  ศึกษารูปแบบผนงักนัความร้อนและแผน่ปลูกพืชจากวสัดุธรรมชาติอ่ืนๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง (Literature Review) 

3.  ท าการออกแบบผนงัปลูกพืชท่ีสามารถใชติ้ดตั้งกบัโครงสร้างอาคารและง่ายต่อการติดตั้ง 
4.  ท าการข้ึนรูปผนงัปลูกพืชจากใบสกั โดยมีกระบวนการข้ึนรูปแผน่ปลูกพืชจากใบสกัดงัน้ี 
  4.1  น าใบสกัมาเขา้เคร่ืองยอ่ยแบบไม่ละเอียดใหมี้ความคละกนัของขนาด 

4.2  น าใบสกัมาผา่นเคร่ืองกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเป้ือนท่ีไม่ตอ้งการออก 
4.3  ท าบลอ็กข้ึนรูปแผน่ปลูกพืชโดยมีขนาดเทียบเท่ากบัแผน่สมาร์ทบอร์ดส าเร็จรูปท่ีมีในทอ้งตลาด 
4.4   ศึกษาวสัดุประสานการยดึตวัโดยศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและลองทดสอบ เพ่ือคดัเลือก วสัดุประสาน

ท่ีมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ 
4.5  ข้ึนรูปแผน่ปลูกพืชจากใบสกัโดยท าตามแบบท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้โดยมีสดัส่วนความหนาแน่นของ

การผสมและขนาดความหนาของแผน่ปลูกพืช ซ่ึงอา้งอิงจากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 4 แบบท่ีสดัส่วนต่างกนั 
5.  ทดสอบคุณสมบติัการเป็นฉนวนกนัความร้อน (ค่า K) 
6.  ออกแบบติดตั้งผนงัปลูกพืชกบักล่องทดสอบ 4 หลงั 

หลงัท่ี 1 ผนงัสองชั้นจากอิฐดินเผา 
หลงัท่ี 2 ผนงัจากแผน่ฉนวนกนัความร้อน 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  90 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

หลงัท่ี 3 ผนงัปลูกพืชจากใบสกั 
หลงัท่ี 4 ผนงัปลูกพืชจากใบสกัพร้อมปลูกพืช  

  7.  ทดสอบประสิทธิภาพในการลดความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร เพ่ือเปรียบเทียบกนัระหวา่งผนงั 4 แบบ วา่แบบไหน
สามารถเป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้ท่ีสุด หรือเทียบเท่ากบัวสัดุท่ีมีในทอ้งตลาด 

8.  ทดสอบความคงทนและความแขง็แรงของผนงัปลูกพืชเพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเท่ากบัวสัดุท่ีไดรั้บการรับรอง 
9.  ท าแบบสอบถามโดยมีหัวขอ้ต่างๆเช่น การใชง้านของประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม ความปลอดภยั ความ

แข็งแรงทนทาน การกนัแดดกนัฝน ความประทบัใจ และอยากให้เพ่ิมเติมส่วนไหน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงต่อไป
ในอนาคต 

10.  ท ารายงานสรุปผลการวจิยั 
11.  จดัท าแบบโปสเตอร์พรีเซนตเ์พ่ือเผยแพร่งานวจิยั 

 

 

ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็น
ฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัแนวคิดของ ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง Green 
Architecture “สถาปัตยกรรมสี เขียว” (Green Architecture) คือ “การ
ก่อสร้าง อาคารท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้มให้เหลือน้อยท่ีสุด ผ่านการเลือกใช้วสัดุและวิธีการ
ก่อสร้าง ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” ซ่ึงเป็นผลจากการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีย ัง่ยืน หรือ “Sustainable Architecture” สามารถช่วยให้ผู ้
อยู่อาศยัรวมถึงธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดการใชพ้ลงังานและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงช่วยลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป้าหมายส าคญัของ Green Architecture นอกจากจะส่งเสริมให้
เกิดความสมดุลของการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม ประกอบการ
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อลดการใชพ้ลงังาน 

ศึกษาและออกแบบพฒันาแผน่ปลูกพืชเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุธรรมชาติ (ใบสกั) ซ่ึงเป็นปัจจยัท าให้
เกิดไฟป่าส่งผลถึงสภาวะโลกร้อน น ามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
ภายในอาคาร ลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการปรับอากาศ  

ศึกษากระบวนการผลิตแผน่ปลูกพืชเพ่ือใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนจากวสัดุธรรมชาติ      

- ออกแบบผลิตภณัฑแ์ผน่แผน่ปลูกพืชเพ่ือใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนโดยใชใ้บสกัเป็นวสัดุหลกั  

- ออกแบบผลิตภณัฑ์แผ่นปลูกพืชเพ่ือใช้เป็นฉนวนกนัความร้อนโดยมีวิธีการผลิตท่ีเป็นระบบโดยการ
ออกแบบ 
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ภาพที ่1  แสดงแผนภูมิขั้นตอนวธีิการด าเนินงานวจิยั 
 

ซ่ึงในบทน้ีจะแบ่งส่วนของเน้ือหาในขั้นตอนวธีิด าเนินการวจิยัเป็นหวัขอ้หลกัๆ ได ้ดงัน้ี  
1.  ขั้นตอนการออกแบบ 
2.  ขั้นตอนการผลิตหุ่นจ าลอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 

ศึกษาทฤษฎีรูปแบบผนังกันความร้อนและแผ่นปลูกพืชจากวสัดุ
ธรรมชาติอื่นๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ขั้นตอนการออกแบบ 

ขั้นตอนการผลิตแบบสองมิติ สามมิติ
และหุ่นจ าลอง 

ขั้นตอนการทดสอบและเก็บข้อมูล 

ผลการทดลองและการวเิคราะห ์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ศึกษาพื้นที่ใช้สอยท้ังขนาดและความต้องการของผู้พักอาศัย 

พัฒนารูปแบบ รูปทรงอาคาร ต าแหน่งการเจาะช่องเปิดและ
ลักษณะของการกันแดดเพื่อให้อาคารเย็นสบาย 

แนวทางการออกแบบแบบแยกส่วนเพ่ือง่ายต่อการตดิตั้ง 

สรุปรปูแบบและสดัส่วน 

ขั้นตอนการผลิตแบบสองมิติและสามมิติเพื่อใช้ในการทดสอบ 

ขั้นตอนการผลิตหุ่นจ าลองหลังปรบัปรุงจากแบบข้ันต้น 

ทดสอบในสถานท่ีที่ใช้ในการทดสอบ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

ต้นแบบผนังปลูกพืชเพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจ 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 

ด้านรูปลักษณ์ของสถาปตัยกรรม 
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 ขั้นตอนการออกแบบ 

 ออกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 2 แบบ พร้อมรายละเอียด ประกอบแบบ 
แปลน รูปดา้น รูปตดั Perspectives. 

 
ภาพที ่2  แสดงรูปดา้นหนา้ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคารแบบท่ี 1 

 

 
ภาพที ่3 แสดงภาพ Perspective. ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคารแบบท่ี 1 

 
ภาพที ่4  แสดงรูปดา้นหนา้ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคารแบบท่ี 2 
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ภาพที่ 5    แสดงภาพ Perspective. ส่วนขยายของบล๊อคผนังปลูกพืชจากใบสักเพ่ือเป็นฉนวนกันความ ร้อนให้กับอาคาร              

แบบท่ี 2 
 

ผลและวจิารณ์ผลงานวจัิย 
 หลงัจากไดอ้อกแบบผนงัปลูกพืชจากใบสัก 2 แบบ ไดท้ าแบบสอบถามเพ่ือทดสอบหาความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ของผนงัปลูกพืชจากใบสัก โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงัน้ี ขนาด สัดส่วนการใชง้าน การข้ึนรูป โดยไดท้ าแบบสอบถาม
จ านวน 100 ชุด ซ่ึงมีขอ้มูลรายละเอียดของผนังปลูกพืช แปลน รูปด้าน รูปตดั ภาพ Perspectives. ของแบบแต่ละแบบ 
ก าหนดแจกพ้ืนท่ีแบบสอบถาม ณ.ชุมชนบา้นเอ้ืออาทร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกรณีศึกษา โดยมีการ
จดัการองคก์รท่ีมีส่วนร่วมของชาวบา้นในชุมชนท่ีมีรูปแบบท่ีพกัอาศยัคลา้ยกนั ประสบปัญหาในเร่ืองอุณหภูมิในอาคาร
เหมือนกนั ท าใหเ้ลือกใชส้ถานท่ีน้ีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีศึกษา 

จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก 100 แบบสอบถามสรุปไดด้งัน้ี 
แบบท่ี 1 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจ านวน 84 ชุด 
แบบท่ี 2 ไดรั้บคะแนนความพึงพอใจจ านวน 16 ชุด 

จากผลการทดสอบพบว่าแบบท่ี 1 ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดและมีสรุปขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุง
ออกมาเป็นตน้แบบอีก 1 ช้ินเพ่ือน าไปทดสอบเปรียบเทียบกบัวสัดุอ่ืน โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 

  1.  รูปแบบของผนงัปลูกพืช ตอ้งมีความสวยงามมีเส้นสายของช้ินงานท่ีน่าสนใจ น าไปใชไ้ดก้บัอาคาร
ทุกประเภท การยดึติดตั้งสะดวกไดม้าตรฐาน 

2.  ขนาด ขนาดท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร เท่ากบัหนา้กวา้งของวสัดุก่อสร้างท่ีมีจ าหน่าย
ในทอ้งตลาด  

3.  ระบบการจ่ายน ้ า ระบบการจ่ายน ้ าควรเป็นชนิด Down Feed เพ่ือการใชน้ ้ าท่ีคุม้ค่า มีท่ีเก็บน ้ าลน้เพ่ือ
น าน ้ ากลบัมาใชใ้หม่ และประหยดัในการเดินท่อโดยใชร้ะบบน ้ าลน้ 
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ผลการออกแบบปรับปรุงหลงัการทดลองและการวเิคราะห์ 
 

 
ภาพที ่6  แสดงรูปดา้นหนา้ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่7  แสดงรูปตดั A ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่8  แสดง Detail ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 
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ภาพที ่9  แสดงรูปตดั B ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่10  แสดง Detail 1 ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 
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ภาพที ่11 แสดง Detail 2 ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่12  แสดงภาพ Perspective ของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่13   แสดงภาพระดบัการยอ่ยของใบสกัในการท าของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 
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ภาพที ่14  แสดงภาพการข้ึนรูปของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่15 แสดงภาพการประกอบบลอ๊คของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 

 
ภาพที ่16  แสดงภาพการยดึประกอบติดกบัผนงัของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 
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ภาพที ่17  แสดงภาพตน้แบบของผนงัปลูกพืชจากใบสกัเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร 

 
 จากการบนัทึกขอ้มูลเพ่ือน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดค่า
การถ่ายเทความร้อนของผนังปลูกพืชน้ีได้ท าการบันทึกขอ้มูลจากกล่องทดลอง 2 กล่องมีการแสดงผลการทดลอง 4 
กรณีศึกษา ประกอบด้วย  กรณีท่ี 1 กรุผนังปลูกพืชจากใบสัก  ระหว่างวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น. ถึง 19 
พฤษภาคม 2558 เวลา 23.45 น.  กรณีท่ี 2 กรุผนงัสองชั้นจากอิฐดินเผา  ระหวา่งวนัท่ี 21-27 พฤษภาคม 2559  กรณีท่ี 3 กรุ
ผนงัจากแผ่นฉนวนกนัความร้อน ระหวา่งวนัท่ี 21-27 พฤษภาคม 2559 กรณีท่ี 4  กรุผนงัปลูกพืชจากใบสักพร้อมปลูกพืช 
ระหว่างวนัท่ี 21-27 พฤษภาคม 2559  โดยแสดงผลการทดลองและการวิเคราะห์ใน 3 รูปแบบ  โดยพิจารณาเป็น 3 กรณี 
ศึกษา  1. แยกพิจารณาแต่ละกล่องทดลอง  2. พิจารณาเปรียบเทียบแยกเป็นจุด  และ 3. พิจารณาเปรียบเทียบระหวา่งกล่อง
ทดลองในแต่ละกรณีศึกษา 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยั “ผนงัปลูกพืชจากใบสักเพ่ือเป็นฉนวนกนัความร้อนใหก้บัอาคาร” สามารถสรุปได้
วา่ 

1.  ผนงัทดสอบท่ีมีพืชปกคลุมท าใหอุ้ณหภูมิต ่ากวา่ผนงัชนิดอ่ืนทุกกรณี 
2.  ผนงัทดสอบท่ีต่างชนิดกนัท าใหอุ้ณหภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกนั 
3.  อิทธิพลการแผ่รังสีดวงอาทิตยมี์ผลท าให้อุณหภูมิผนงัทดสอบแปรผนัตามปริมาณรังสีดวงอาทิตยท่ี์

ไดรั้บ  
การใชพื้ชปกป้องผนงัเพ่ือกนัความร้อนโดยให้ผนงัอยูใ่ตร่้มเงาของพืชช่วยป้องกนัรังสีดวงอาทิตยโ์ดยตรง แต่ยงั

ไดรั้บการแผ่รังสีความร้อนผ่านใบ โดยใบไมเ้ป็นตวัแปรสภาพความร้อนให้เยน็ลงโดยการระเหยน ้ าของใบไม ้พืชบนผนงั
จะท าหนา้ท่ีดูดน ้ าภายในมาระเหยสู่ภายนอก ท าให้อุณหภูมิผนงัตน้ไมเ้ยน็ลง และเม่ือผนวกกบักระแสลมท่ีผ่านผนงักะจะ
พดัพาอากาศร้อนใต้ใบและปริมาณไอน ้ าจากกระบวนการคายน ้ าของพืช ท าให้การคายความร้อนจากผนังต้นไม้สู่
สภาพแวดลอ้มท าไดดี้ข้ึน ส่งผลใหอุ้ณหภูมิภายในลดลงประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เม่ือเปรียบเทียบกบัผนงัจากอิฐ 
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ผ้าทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น  
Kohyor  Woven Fabrics Development Frome Yarn of Natural Dyes  
สิริมา  สตัยาธาร1  นวทัตกร  อุมาศิลป์2  และผูช่้วยศาตราจารยร์วเิทพ  มุสิกะปาน3 
Sirima Sattayathan1  Nawatthakorn Umasin2  and Asst. Prof. Ravitep Musikapan3 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาสียอ้มเส้นดา้ยจากพืชในทอ้งถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผา้ทอ

เกาะยอจงัหวดัสงขลาโดยศึกษาและทดลองสกดัสีจากพืชในทอ้งถ่ินของจงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ยเปลือกเพกา เปลือกตน้

หวา้และใบข้ีเหลก็ เพ่ือพฒันาสีท่ีเกิดจากพืชในพ้ืนท่ีแลว้น าไปยอ้มสีเสน้ดา้ยส าหรับทอ โดยการประเมินผลความเหมาะสม

ของสีและรูปแบบผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มผูเ้ชียวชาญทางดา้นส่ิงทอ ปราชญชุ์มชน นกัออกแบบ กลุ่มประกอบการผา้ทอเกาะยอ 

โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์  

 ผลการศึกษาพบว่า การยอ้มสีเส้นด้ายเพ่ือทอผา้เกาะยอจากสีธรรมชาติ  2 อ าเภอ จากความสมบูรณ์ทางด้าน

ธรรมชาติ อ าเภอสะบา้ยอ้ยไดพื้ชคือเปลือกเพกาสกดัไดสี้เหลืองและเปลือกตน้หวา้ให้สีน ้ าตาลอ่อนโดยการใชส่้วนเปลือก

หมกั 7-10 วนั โดยเปลือกเพกาหรือเปลือกตน้หวา้ 1 กิโลกรัมต่อ น ้ า 3 ลิตร ส่วนอ าเภอ นาทวไีดพื้ชท่ีน ามาสกดัคือใบข้ีเหลก็

ใหสี้เขียวอมเทา โดยการหมกัใบ 3-5 วนัอตัราส่วนใบข้ีเหลก็ 1 กิโลกรัม ต่อน ้ า 3 ลิตร เม่ือไดน้ ้ าสีจากพืชท่ีหมกัแลว้จึงน ามา

ตม้เพ่ือใหสี้แตกตวัแลว้กรองเอาเฉพาะน ้ าสี จากนั้นน าน ้ าไปตม้ผสมสารช่วยติดสีคือน ้ าโคลนและน ้ าสนิม ในอตัราส่วย น ้ าสี 

3 ลิตร ต่อน ้ าสนิมและน ้ าโคลนอยา่งละ 1 ลิตร แลว้น าไปตม้ให้เดือดจึงน าเส้นดา้ยลงยอ้มใชเ้วลายอ้ม 1-2 ชัว่โมง ก่อนยอ้ม

เสน้ดา้ยใหท้ าความเสน้ดา้ยและน าเสน้ดา้ยแช่ในน ้ าตม้ใบกระถิน1-2 ชัว่โมงเพ่ือใหเ้สน้ดา้ยดูดซึมสีไดดี้ และน าไปสู่การทอ

ผา้และแปรรูปผลิตภณัฑ ์

ค าส าคญั : ผา้เกาะยอ, การพฒันา,  เสน้ดา้ย, การยอ้มสี, สีธรรมชาติ, พืชในทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 

 
 This research aims to study the development of plant-dyed yarn in color, the local island joint for woven fabric to 
add value by experimental study extraction, the province and the local plant pigment of the province contains the bark bark 
and leaf WA-oroxylum INDICUM cassia. To improve the color, which is caused by the plants in the area, and dye yarn for 
weaving, by evaluating the suitability of color and pattern, products from the textile side expert group. Sage community 
Groups of designers, entrepreneurs, Koh yo woven by using tools, questionnaires, and interviews.  

The study found that the yarn dyeing to weaving from natural color 2 Yeouido Island District from the Saba yoi 
district nature has plants is extracted and the yellow inner bark oroxylum INDICUM bark WA, Ecru by using the shell or 
the shell dates by 7-10 fermentation, oroxylum INDICUM bark 3 liters of water per 1 kg of the WA district minutes v plant 
used is the cassia, grey-green leaves by fermentation of Cassia leaf ratio date 3-5 1 kg per liter water, 3 colors from plants 
which, when fermented, and then boiled to remove water coloring laeokrong the only then bring to boil water.Mixing water 
and mud stain is helping to water rusted at the rate of 3 liters of water color water tribute, rust, mud and water to 1 litre  of 
boiling, then boil, thus bringing down the yarn-dyed using time 1-2 hours before dyeing dyed yarn, yarn and bring yarn 
soaked in boiled water 1-2 Acacia leaves. Hours, so that the yarn color absorption and lead to weaving and processing 
products. 
 
Keywords : Kohyor  Woven Fabrics, yarn dye, yarn development, dyeing, natural coloring, local plant
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บทน า 
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัส่งผลใหว้ถีิชีวติ สงัคม  เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและความเป็นอตัลกัษณ์วฒันธรรม

ของชาติมีการเปล่ียนแปลง โดยววิฒันาการและเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในชุมชนมากข้ึน สืบเน่ืองจากการพฒันาประเทศ

ในปัจจุบนัอยู่บนพ้ืนฐานของศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ท าให้รัฐบาลเห็นความส าคญัของศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงรัฐบาลมีการก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 เพ่ือให้

การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ยืน โดยน าทุนต่าง ๆ ท่ีมีในประเทศอนัไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนสังคม และทุนทาง

วฒันธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน มุ่งสร้างภูมิคุม้กันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน 

สามารถจดัการความเส่ียง และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงประเทศไทยมีทุนวฒันธรรมท่ีประกอบดว้ย วถีิชีวติและ

ภูมิปัญญาอยา่งเด่นชดั (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11, 2555: 20)  

จงัหวดัสงขลา ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีภูมิปัญญาท่ีหลากหลายและถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัเกิดจากการพฒันา การ

ปรับตวั ปรับวถีิชีวติของคนในภาคใตท่ี้ประกอบไปดว้ยคนไทย หลายชาติพนัธ์ุ หลายภาษา หลากหลายวฒันธรรม จนหลอม

รวมกนั เกิดเป็นภูมิปัญญาประจ าถ่ิน ซ่ึงมีทั้งเร่ืองราววฒันธรรม การละเล่นและภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ อีกหน่ึงอยา่งท่ีสืบทอด

กนัมาเป็นร้อย ๆ ปี และเป็นผลิตภณัฑข์องจงัหวดันั้นก็คือ ผา้ทอเกาะยอ ซ่ึงเกิดข้ึนใน ต าบลเกาะยอ ในจงัหวดัสงขลา และ

เป็นภูมิปัญญาชาวสงขลาท่ีมีมาตั้งแต่อดีต ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงรักษาในรูปแบบการทอและลวดลาย ผา้ทอเกาะยอเป็นผา้ฝ้ายทอ 

ซ่ึงฝ้ายท่ีน ามาทอนัน่เป็นฝ้ายท่ีมีการสัง่ซ้ือมาจากภูมิภาคอ่ืน และยอ้มสีดว้ยสงัเคราะห์มาจากโรงงาน ซ่ึงการพฒันาผา้ทอจาก

อดีตจนถึงปัจจุบนัไดมี้การผสมผสานกลมกลืนทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ในดา้นวิถีของคน

ไทยพ้ืนถ่ิน ในจงัหวดัสงขลา (ศิริพร. 2545. ) 

ในการน้ีผูว้ิจยัมีความตอ้งการสร้างรูปแบบผา้ทอเกาะยอท่ีมีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและยงัสะทอ้นความ

เป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัสงขลาผ่านเร่ืองราวของผา้ทอเกาะยอ โดยการใชค้วามอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจากพืชของ

จงัหวดัสงขลามาการสกดัสียอ้ม ทั้งน้ีเลือกชุมชนตวัอยา่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นพืชพรรณ โดยการหาพืชท่ีให้สีท่ีมี

อยูใ่นทอ้งถ่ินและมีการจ านวนเพียงพอส าหรับการน าไปใชใ้นอนาคต ซ่ึงการสกดัสีจากพืชในพ้ืนท่ีนั้น จะถูกน าไปท าสียอ้ม

ธรรมชาติส าหรับการยอ้มเสน้ดา้ยเพื่อน าไปทอผา้ทอเกาะยอ ซ่ึงเดิมผา้ทอเกาะยอจะยอ้มดว้ยสีสงัเคราะห์หรือยอ้มยอ้มส าเร็จ

จากโรงงาน อีกทั้ งยงัไม่มีทางเลือกให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสีธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบันทิศทางการ

ออกแบบส่ิงทอท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม(Eco Textile) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสนใจ และมีให้เลือกน้อย ผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้าง

แนวทางใหก้ลุ่มประกอบผา้ทอเกาะยอ สร้างส่ิงทอท่ีเป็นมิตรและเป็นอตัลกัษณ์จากสีของพืชในชุมชน อ าเภอต่างๆได ้และ

ยงัคงรักษาไวใ้นกระบวนการทอและวิถีจากภูมิปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เกิดผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิต

ของประชาชนใน  

วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์างดา้นส่ิงทอพ้ืนเมือง

ภาคใต ้

2. เพื่อหาแนวทางการพฒันาสียอ้มธรรมชาติจากพืชในทอ้งถ่ินเพ่ือการทอผา้พ้ืนเมืองเกาะยอ จงัหวดัสงขลา 

3. เพ่ือพฒันาส่ิงทอและผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถ่ินเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ประกอบกบัการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก

เอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยทางด้านการสกัดสีจากพืช และผา้ทอเกาะยอ ส าหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 

(Stakeholders) เช่น กลุ่มประกอบการทอผา้เกาะยอ  ปราชญ์ชุมชนทางด้านส่ิงทอ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

ประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มประกอบการทอผา้ถึงความตอ้งการและแนว

ทางการพฒันาผา้ทอ  แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) รวมถึงการสัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

เพ่ือหาองคค์วามรู้ทางดา้นพืชพนัธ์ุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 2) ประเด็นค าถามปลายเปิดท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม (Focus group) กบัผู ้

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) เช่น กลุ่มประกอบการทอผา้ ปราชญช์าวบา้น เพ่ือหาความชดัเจนของความตอ้งการเร่ืองสี

ธรรมชาติส าหรับการยอ้มสีเสน้ดา้ยในการทอผา้ รวมถึงจ านวนพืชท่ีมีอยูใ่นชุมชน เพ่ือการสร้างอตัลกัษณ์ผา้ทอเกาะยอ ของ

จงัหวดัสงขลาท่ียอ้มดว้ยสีธรรมชาติจากพืชในพ้ืนท่ีของจงัหวดัสงขลา 3 ชนิดพืช  โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการ

สัมภาษณ์สอบถามปราชญ์ชุมชนทางด้านส่ิงทอโดยเลือกชุมชมหรืออ าเภอท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณ

ธรรมชาติ 2 ชุมชน คือชุมชนอ าเภอสะบา้ยอ้ยและอ าเภอนาทว ีทีมีพืชท่ีมีจ านวนมากพบไดต้ามแนวถนนและป่าในพ้ืนท่ีและ

สามารถน ามาใชใ้นการสกดัสีไดแ้ก่ ใบข้ีเหลก็ จากอ าเภอนาทว ีและเปลือกเพกา เปลือกตน้หวา้จากอ าเภอสะบา้ยอ้ย ซ่ึงการ

สกดัสีจะเป็นการน าพืชมาหมกัเพ่ือใหเ้กิดสีโดย เปลือกตน้หวา้ 1 กิโลกรัม ต่อน ้ า  3 ลิตร หมกัไว ้7-10 วนั ใบข้ีเหล็ก 1 กิโล

กกรัม ต่อน ้ า 3 ลิตร และเปลือกเพกา 1 กิโลกรัม ต่อ น ้ า 3 ลิตร หมกัไว ้3-5 วนั แลว้น ามาตม้ใหเ้ดือดเพื่อใหสี้แตกตวั แลว้น า

น ้ าสีไปกรองเพ่ือเอาเศษใบ เปลือกท่ีเหลือออก ใหค้งเหลือไวแ้ค่น ้ าสี ก่อนการน าเสน้ดา้ยไปยอ้มจะมีการท าใหเ้ส้นดา้ยติดสี

ไดดี้โดยการใชพื้ชและวสัดุท่ีในทอ้งถ่ินท่ีมีสารช่วยติดในการยอ้ม ไดแ้กใ้บกระถิน โดยการน าใบกระถิน1 กิโลกรัมไปตม้

กบัน ้ า 3 ลิตร กรองเหลือเฉพาะน ้ า แลว้น าเสน้ดา้ยไปแช่ในน ้ ากระถิน 1-2 ชัว่โมง  จากนั้นบิดน ้ าออกแลว้น าไปยอ้มสีจากพืช

ท่ีตม้ไว ้โดยใชก้ารยอ้มร้อน น าเสน้ดา้ยยอ้มสีจุ่มข้ึนลง 3-5 คร้ัง นาน 1 – 2 ชัว่โมง โดยสียอ้มธรรมชาติมีการใส่น ้ าสนิมและ

น ้ าโคลนผสมไปในอตัราส่วนน ้ าสี 3 ลิตร ต่อน ้ าสนิมและน ้ าโคลนอยา่งล่ะ  1 ลิตรไปเพ่ือเป็นสารช่วยติดสีมากข้ึน เม่ือจุ่มสี

เสร็จบิดให้น ้ าสีออกแลว้น าไปตากลมรอให้เส้นดา้ยแห้ง เม่ือแห้งแลว้น าไปป่ันเขา้กระสวยเพ่ือรอการทอ โดยกลุ่มทอผา้

กระแสสินธ์ุและกลุ่มสะพานพลา เม่ือทอผา้เสร็จเป็นผนืมาแช่น ้ าเกลือเพ่ือกนัสีตก อตัราส่วน น ้ า10 ลิตร ต่อ เกลือ 1 กิโลกรัม 

แช่ท้ิงไว ้1 คืน แลว้น าผา้ไปซกั 2-3 น ้ า น าตากในท่ีร่ม แลว้น าไปพฒันาสู่รูปแบบของผลิตภณัฑเ์คร่ืองแต่งกายแฟชัน่ไลฟ์

สไตล ์และถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ชุมชนต่อไป 
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ภาพที ่1 ภาพเปลือกตน้หวา้หมกั 7-10 วนั                   ภาพที ่2 ภาพใบข้ีเหลก็หมกั 3- 5 วนั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์ 

 

    
ภาพท่ี 3 ภาพขั้นตอนการคดัแยกน ้ าสีและกรองเศษใบและเปลือก 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์ 

 

    
ภาพที ่4   ภาพน ้ าสีเปลือกเพกา และน ้ าใบช้ีเหลก็ท่ีกรองตม้ผสมน ้าสนิม และน ้ าโคลน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์ 
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ภาพที ่5 ภาพ ตม้ใบกระถินเพ่ือน าน ้ ามาแช่เสน้ดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ท้ิงไว ้1-2 ชัว่โมง 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 

 

    
ภาพที ่6 ภาพ เสน้ดา้ยฝ้าย ตม้ยอ้มกบัน ้ าสีเปลือกตน้หวา้ เปลือกเพกา ใบข้ีเหลก็ ตม้ท้ิงไว ้1-2 ชัว่โมง 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
การสกดัสีจากพืชในทอ้งถ่ินจงัหวดัสงขลา ชุมชน อ าเภอสะบา้ยอ้ยและอ าเภอนาทว ีพบวา่มีพืชท่ีมีจ านวนมากพบ

ไดต้ามแนวถนนและป่าในพ้ืนท่ีและสามารถน ามาใชใ้นการสกดัสีไดแ้ก่ ใบข้ีเหล็กให้สีเขียวอมเทา เปลือกตน้หวา้สกดัให้
เป็นสีน ้ าตาล ใบเทียนสกดัใหเ้ป็นน ้ าตาลอ่อน เปลือกเพกา ให้สีเหลือง โดยการสกดัสีใช ้วิธีการหมกั 7-10 วนัแลว้น ามาตม้
เพ่ือแยกน ้ าสีออก การยอ้มใชว้ิธีการยอ้มร้อนเพ่ือให้ความร้อนน าสีเขา้สู่เส้นดา้ย ซ่ึงกระบวนการเพ่ือให้เส้นดา้ยติดสีไดดี้ 
ผูว้จิยัใชส้ารท่ีช่วยใหเ้กิดการติดสี คือใบกระถิน สนิม น ้ าโคลน 
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พืชท่ีพบในพ้ืนท่ีและสกดัสี 

 

   
ภาพที ่7 ใบข้ีเหลก็ใหสี้เขียวอมเทา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 

 

 
ภาพที ่8 ภาพเปลือกตน้หวา้สกดัใหเ้ป็นสีน ้ าตาล 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 

 

 
ภาพที ่9 ภาพเปลือกเพกาสกดัใหเ้ป็นสีเหลือง 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 
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ภาพที ่10 ภาพใบเทียนสกดัใหเ้ป็นน ้ าตาลอ่อน 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 

 

 
ภาพที ่11 ภาพขั้นตอนการคดัแยกน ้ าสีและกรองเศษพืช 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 

 
 
 

สารช่วยติด 

 
ภาพที ่12 ภาพน ้ าสนิม 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์ 
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ภาพที ่13 ภาพน ้ าโคลน 

ท่ีมา : http://thirawit5601571.blogspot.com 
 

 
ภาพที ่14 ภาพใบกระถิน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์   
 

 
ภาพที ่15 ภาพผา้ทอจากสีธรรมชาติในงานวจิยั 
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั นวทัตกร  อุมาศิลป์   
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ภาพที ่16 ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอเกาะยอยอ้มสีเสน้ดา้ยจากใบข้ีเหลก็ เปลือกเพกา เปลือกตน้หวา้ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้จิยั สิริมา  สตัยาธาร 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเสน้ดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถ่ิน จากผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1. ชุมชนพ้ืนท่ีในการหาพืชในการสกดัสียอ้มธรรมชาติ 
 ผลจากการศึกษาและประเมินผลจากแบบสอบถามพบวา่จงัหวดัสงขลา มี 2 อ าเภอท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วาม
สนใจและเลือกเป็นชุมชนอ าเภอท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นพืชพรรณไม ้คืออ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบา้ยอ้ย จากทั้ง
หมดั ใน 16 อ าเภอและจากการลงพ้ืนท่ีพบว่าทั้ งสองอ าเภอมีความสมบูรณ์และมีวิถีชีวิต การเกษตรและพืชพรรณ ท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั และมีพนัธ์ุไมห้ลากหลาย 

2. พืชท่ีน ามาใชส้กดัสี 
 จากการศึกษาในพ้ืนท่ีสองอ าเภอพบวา่พืชท่ีมีจ านวนมากและพบเห็นตามแนวถนนเหมาะแก่การน ามาสกดัสียอ้ม 
ซ่ึงพบวา่ตน้ข้ีเหลก็จะพบมากในเสน้ทางถนนอ าเภอนาทว ีซ่ึงใบข้ีเหลก็สามารถสกดัสีไดเ้ป็นสีเขียวอมเทา ส่วนอ าเภอสะบา้
ยอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นตน้หวา้ เพกา และตน้เทียน ซ่ึงเปลือกตน้หวา้สกดัใหเ้ป็นสีน ้ าตาล เปลือกเพกา ใหสี้เหลืองและใบเทียน
สกดัให้เป็นน ้ าตาลอ่อน ทั้งน้ีพืชชนิดเดียวกนัแต่แตกต่างกนัแต่ละพ้ืนท่ีก็จะให้สีท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์
ของดินและสภาพแวดลอ้ม 

3. การสกดัสี 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  110 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 การสกดัสีพืชท่ีได ้ใชว้ิธีการหมกัในน ้ า โดยถา้เป็นส่วนใบ จะน าใบมาสับเป็นช้ินเล็ก ส่วนพืชท่ีใช่เปลือกก็จะ
น ามาทุบ สบั แลว้หมกัท้ิงไว ้5-7 วนั หลงัจากนั้นจะน ามาตม้ใหเ้ดือด เพ่ือใหสี้แตกตวัเตม็ที หลงัจากนั้นแยกส่วนน ้ าและกาก
ใบหรือเปลือกออก น าน ้ าไปตม้รอการน าเสน้ดา้ยมายอ้ม มีการผสมน ้ าโคลน สนิมลงใปในน ้ าสีเพ่ือให ้ช่วยยดึติดสีขณะยอ้ม
เสน้ดา้ยนั้นเอง ซ่ึงการยอ้มสีธรรมชาติเหล่าน้ีใชว้ธีิการยอ้มร้อน  

4. กลุ่มทอผา้เกาะยอ 
 ผา้ทอเกาะยอเป็นผา้ทอประจ าจงัหวดัสงขลาทั้งน้ีเบ้ืองตน้สีท่ีแต่ละกลุ่มประกอบการทอผา้ใชน้ั้นเป็นสีสังเคราะห์
ท่ีโรงงานยอ้มเสน้ดา้ยมาแบบส าเร็จพร้อมทอ โดยกลุ่มประกอบการท่ีใหค้วามสนใจในงานวจิยัผา้ทอเกาะยอสีธรรมชาติคือ
กลุ่มทอผา้กระแสสินธ์ุและกลุ่มทอผา้สะพานพลา ซ่ึงลวดลายท่ีเกิดข้ึน ยงัคงเป็นลวดลายท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของผา้ทอเกาะยอ 
แต่งานวิจยัคร้ังน้ีท าใหผ้า้ทอเกาะยอเพ่ิมมูลค่าดว้ยการยอ้มสีเส้นดา้ยจากพืชพ้ืนถ่ินท่ีมีอยูใ่นชุมชนของจงัหวดันั้นเอง สร้าง
คุณค่าและเป็นแนวทางการอตัลกัษณ์ผา้ทอใหก้บัพ้ืนท่ีแต่ละพ้ืนท่ีต่อไปในอนาคตได ้

 
กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ส านกังานวจิยัแห่งชาติท่ีใหค้วามอนุเคราะห์งบประมาณประจ าปี 2559 ในการพฒันางานวจิยัเร่ือง 
“ผา้ทอเกาะยอจากการพฒันาเสน้ดา้ยยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถ่ิน สงขลา” คร้ังน้ี 
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การออกแบบสภาพแวดล้อมเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับคนพกิารและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พฒันาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร 
Designed to meet the conditions of use for people with disabilities and disability case studies: 

improving the environment of the Center for Social Welfare Development elderly home Khae. 
Bangkok 

 
นายกรณ์พงศ ์ ทองศรี 1* 
Kornpong  Thongsri 1* 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองต่อการใชง้านส าหรับคนพิการและทุพลภาพ โดยใช้
พ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีศึกษาวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา ดงัน้ี 1.) การศึกษาถึงปัญหาสภาพแวดลอ้มเพื่อตอบสนองต่อการใชง้านส าหรับคนพิการและทุพลภาพ 2.) วางผงั 
การจัดวางอาคารและระบบการสัญจรเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานส าหรับคนพิการและทุพลภาพ 3.) การออกแบบ
สภาพแวดลอ้มเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการดียิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดท้ าการลงส ารวจพ้ืนท่ีจริง ในขั้นตอนการ
เก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบวา่อุปสรรคส์ าคญัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการใชง้านส าหรับคนพิการและ   
ทุพลภาพในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมบา้นบางแค คือ ปัญหาระบบเสน้ทางการสญัจรและปัญหาต าแหน่งของอาคารท่ี
ไม่สมัพนัธ์กบัการใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงท าใหผู้ใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเขา้ถึงพ้ืนท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งล าบาก เป็นผลใหค้นพิการและ
ทุพลภาพ ไม่ไดรั้บสะดวกในการบริการ การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมจากผูใ้ชส้อย ผูว้ิจยัไดน้ าเจา้หนา้ท่ีและผูอ้าศยั
ในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร มาร่วมกนัออกแบบสภาพแวดลอ้มร่วมกบัวางผงั 
จดัเส้นจดัระบบสัญจรภายในโครงการใหม่ โดยมุ่งเนน้จดัวางพ้ืนท่ีต่างๆ ตามการใชง้านจริง เป็นผลใหส้ภาพแวดลอ้มภายใน
พ้ืนท่ีและเส้นทางสัญจรท่ีไดรั้บการออกแบบใหม่ สามารถตอบสนองและเช่ือมโยงเขา้สู่พ้ืนท่ีบริการต่างๆ ไดอ้ย่างสะดวก 
งานวจิยัช้ินน้ีจะช่วยใหคุ้ณภาพชีวติของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการในพ้ืนท่ีศึกษาดียิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั : การออกแบบสภาพแวดลอ้ม, คนพิการและทุพลภาพ, ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอาย ุ
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ABSTRACT 
 

This research is designed to meet the conditions of use for people with disabilities and disability. The space center 
Khae Social Welfare Development elderly home. Bangkok is a research study The objectives of the study: 1) to study the 
environment to respond to applications for people with disabilities and disability, 2) planning the layout of buildings and 
traffic in response to applications. for people with disabilities and disability 3.) design environment to the quality of life for 
service providers and service recipients better. Researchers conducted a survey into real space. In the process of data 
collection methods, interview prospects. Found that a major hurdle on the environment of use for people with disabilities 
and disability in the Social Welfare Development Center is home Khae route traffic problems and the issue of building a 
relationship with that actually works. This allows service providers and clients have access to the areas hardest. As a result, 
people with disabilities and disability. Not included in the service. The research was focused on participation from the floor. 
The research has led authorities and residents in a Social Welfare Development elderly home Khae. Bangkok The common 
design environment, with layout. A passer-line system within the new scheme. Our focus areas are arranged according to 
actual usage. As a result, the environment and local route has been redesigned. Can meet and linked into local services 
easily. 
 
Keyword: design environment, people with disabilities and disability, Social Welfare Development Center for the Elderly 
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บทน า 
จากขอ้มูลการส ารวจคนพิการ พ.ศ.2555 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ พบวา่ จ านวนประชากรในประเทศไทยมีจ านวน

ผูพิ้การคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.17 โดยมีอตัราเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1 แสนคนต่อปี ผูพิ้การส่วนใหญ่มกัมีปัญหาดา้นสุขภาพและมีความ
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพสูงกวา่ประชากรทัว่ไป ปัจจยัส าคญัของปัญหาดงักล่าว คือ การท่ีผูพิ้การมีขอ้จ ากดัเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย ประกอบกบัมีความสามารถในการดูแลตวัเองไดน้อ้ยกวา่บุคคลทัว่ไปท่ีมีร่างกายปกติ อีกทั้งยงัมีผูพิ้การบาง
ประเภทท่ีมีความผิดปกติมากกวา่ผูพิ้การทัว่ไป จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลมากกวา่คนปกติ จากสาเหตุและสภาพปัญหาดงักล่าว 
ภาครัฐจึงไดมี้การตั้งหน่วยงานหรือสถานสงเคราะห์ข้ึนมา เพ่ือมาดูแลให้ความช่วยเหลือผูพิ้การเหล่านั้น หน่วยงานต่างๆได้
กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆเพ่ือให้ความช่วยเหลือและดูแลคนพิการเหล่าน้ีอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้สามารถดูแลและช่วยเหลือ
ตวัเองได ้ยกระดบัคุณภาพชีวติและไดรั้บการดูแลตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานอนัพึงไดรั้บ 

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบา้นบางแค กรุงเทพมหานคร ได้มีการเปิดบริการและช่วยเหลือมาเป็น
ระยะเวลาท่ียาวนานและมีผูพิ้การและทุพลภาพมาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัจึงมีสภาพท่ีทรุดโทรม สภาพพ้ืนท่ีควร
ไดรั้บการออกแบบและปรับปรุงตามแนวทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ห้บริการ ผูพิ้การและทุพลภาพมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
การศึกษาถึงความตอ้งการเก่ียวกบัการใชง้านพ้ืนท่ีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพ่ือความตอ้งการเชิงพ้ืนท่ีจะสอดคลอ้งต่อการใชง้านจริง 
อนัจะน ามาซ่ึงพฒันาคุณภาพชีวติของคนในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน
ส าหรับคนพิการและทุพลภาพในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานครนกัวิจยัใชว้ธีิการเก็บ
ขอ้มูลดว้ยใชว้ธีิการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเนน้สร้างการมีส่วนร่วมจากผูใ้ชส้อยในพ้ืนท่ี โดยน าเจา้หนา้ท่ีและผูอ้าศยัภายใน
พ้ืนท่ีมาร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่วงงานวจิยั 
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัและระเบียบวิธีการวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 

เร่ือง คือ นิยามของความพิการ ประเภทของความพิการและสถานสงเคราะห์ กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการ
ออกแบบสถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบทางสญัจรเพื่อคนพิการ 
นิยามของความพกิาร 

ประทีบ และคณะ (2556) กล่าววา่ ประชากรผูพิ้การนั้นมีความส าคญัต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ดา้น แต่ความเป็นอยู่
ของคนพิการมกัถูกสังคมปล่อยปะละเลย ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่มีความสะดวกต่อการด ารงชีวิต ทศันคติของคนใน
สังคมท่ีมีต่อคนพิการ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความพิการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ส่งผลให้สังคมเล็งเห็นถึงความส าคญัของเร่ือง
ดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือและสนบัสนุนเพ่ือใหค้นพิการสามารถด ารงชีวติไดเ้หมือนคนทัว่ไป  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตราท่ี 4 ไดใ้ห้ความหมายของคนพิการว่า 
“บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนั หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสงัคม เน่ืองจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอ่ืนใด 
ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่างๆและมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใดเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติักิจกรรม ในชีวติประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสงัคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป 

จากนิยามขา้งตน้ การให้ค  าจ ากดัความทางการแพทยใ์นเชิงของการมองความพิการเป็นปัญหาและอุปสรรคในการใช้
ชีวติแบบคนปกติทัว่ไป โดยมีทศันคติเก่ียวกบัผูพิ้การวา่เป็นบุคคลท่ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ แต่นิยามความพิการ
จากในมิติเชิงสังคม มองว่าคนพิการคือ มนุษย ์มีสิทธิเท่าเทียมกบัทุกคน เป็นหน้าท่ีของสังคมท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้คนพิการ
เหล่าน้ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะไดเ้หมือนบุคคลทัว่ไป 
ประเภทของความพกิารและสถานสงเคราะห์ 

ปัจจุบนัความพิการมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทลว้นมีความบกพร่องท่ีแตกต่างกนัออกไป การช่วยเหลือจึงมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั การแยกประเภทคนพิการตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เร่ือง ประเภท
และหลกัเกณฑ์ความพิการ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2555 ไดแ้บ่งประเภทความพิการออกไดเ้ป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ ความพิการทางการ
มองเห็น ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย ความพิการทางจิตใจหรือ
พฤติกรรมความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติก (กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย,์ 2555) 

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร ตั้งข้ึนดว้ยวตัถุประสงคใ์นการฟ้ืนฟูสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพจิตใจและพิทกัษสิ์ทธิคนพิการ ผูสุ้งอายท่ีุถูกละเลยและทอดท้ิงจากครอบครัวและสังคม โดยให้ความอุปการะผู ้
สุงอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นคนพิการทางร่างกายและหรือสมองท่ีสามารถช่วยเหลือตนเอง
ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ไม่สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัว ซ่ึงทางสถานสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลือร่วมกบัการ
พฒันาศกัยภาพและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในดา้นต่าง ๆ จนสามารถช่วยเหลือตนเอง การศึกษาถึงวตัถุประสงคข์องสถานสงเคราะห์น้ี 
เป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้อ้อกแบบเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของคนพิการ อนัจะน าไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางในออกแบบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรวมถึงช่วยให้ผูใ้ห้บริการสามารถจัดล าดับงานซ่ึงสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและความรวดเร็วในการเขา้ถึงผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมรวดเร็ว 
กระบวนการการออกแบบอย่างมส่ีวนร่วม 

การออกแบบอยา่งมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีสนบัสนุนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนวทาง
แกปั้ญหาและสร้างความเขา้ใจในงานออกแบบร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือแก่ทุกฝ่าย การร่วมตดัสินใจใน
กระบวนการออกแบบ ขอ้มูลต่างๆจ าเป็นตอ้งมาจากผูท่ี้ใชง้านอาคารจริง ซ่ึงนอกจากจะสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของแลว้ ยงัเป็น
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การเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านพ้ืนท่ีไดแ้สดงถึงความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงจะน ามาสู่แนวทางในการออกแบบและการแกไ้ปปัญหา
ซ่ึงมาจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงได ้(นนัทิยา หุตานุวตัรและ ณรงค ์หุตานุวตัร, 2546) 
การออกแบบสถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบเพ่ือคนพกิาร 

การออกแบบศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ ตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบส าคญั 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) 
องคป์ระกอบของกลุ่มผูใ้ชห้ลกัและผูใ้ชร้อง เช่น ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ 2) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม ไดแ้ก่ ประเภทของ
กิจกรรม รูปแบบพฤติกรรมของผู ้ใช้อาคารและลักษณะพ้ืนท่ีส าหรับรองรับกิจกรรม 3) องค์ประกอบด้านท่ีตั้ งและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ การเข้าถึงอาคาร สภาพทางสังคมและวฒันธรรม 4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 
งบประมาณในการลงทุนในเร่ืองการสร้างใหม่หรือการปรับปรุง แหล่งท่ีมาของงบประมาณ การออกแบบอาจจะมีรายละเอียด
เฉพาะเพ่ิมเติมท่ีตา่งออกไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการใชง้าน และส่ิงอ านวยความสะดวก 

คู่มือ “ ขอ้แนะน าการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน” ไดร้ะบุวา่ ทางสัญจรท่ีเอ้ือให้ผูพิ้การท่ีสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก จะใหค้วามส าคญัใน 2 เร่ือง ไดแ้ก่ ความกวา้งของเส้นทางและความลาดชนัของทางสัญจร ซ่ึงความกวา้ง
ท่ีเหมาะสมจะมีระยะอยูร่ะหวา่ง 0.90-1.50 เมตร ส่วนความลาดชนัไม่นอ้ยกวา่ 1:12 ซ่ึงหากทางลาดมีความยาวเกินกวา่ 2.50 เมตร 
จะตอ้งมีราวจบัทั้งสองดา้น และหากความยาวของทางลาดแต่ละช่วงเกิน 6.00 เมตรตอ้งมีชานพกัหรือมีความกวา้งของทางลาดท่ี 
1.50 เมตร ท่ีส าคัญพ้ืนผิวของทางลาดต้องเป็นวสัดุท่ีไม่ล่ืนเหมาะสมต่อการใช้งาน (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2557) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ในขั้นตอนการเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ าการเก็บส ารวจขอ้มูลทางดา้นกายภาพของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคม

ผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เป็นวิธีการหลกัในการเก็บขอ้มูลร่วมกบัการเก็บรูปภาพและ
การร่างสภาพแวดลอ้มจากภายในโครงการจริง โดยผูว้จิยัไดท้ าการลงพ้ืนท่ีท่ีจ านวนสามคร้ัง เป็นการเก็บขอ้มูลทางกายภาพ
และสภาพปัญหาต่างๆสองคร้ัง ร่วมท าการออกแบบแบบมีส่วนร่วมอีกหน่ึงคร้ัง 

การส ารวจคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2560 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส ารวจสถานท่ีจริงและเขา้พบ ผูดู้แลศูนย์
พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีพสัดุ พยาบาลวิชาชีพ พ่ีเล้ียง
ตลอดจนผูใ้หบ้ริการดา้นอ่ืนๆประจ า เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลโดยรวมเก่ียวสถานท่ีและปัญหาโดยทัว่ไป ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาใชเ้พ่ือเป็น
แนวทางในการก าหนดแผนงานการวจิยัและเป็นขอ้มูลขั้นตน้ ต่อมาในวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ผูว้จิยัไดล้งพ้ืนท่ีศึกษาอีกคร้ัง
เพ่ือเก็บขอ้มูลเชิงลึก โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแบบมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์ในพ้ืนท่ีอย่างละเอียด เพ่ือท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ร่วมวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนและสัมภาษณ์ถึงความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีในทุก
ภาคส่วน ขอ้มูลท่ีไดถู้กน าไปวิเคราะห์เพ่ือน าไปใชใ้นการออกแบบสภาพแวดลอ้มส าหรับคนพิการและทุพลภาพในขั้น
เบ้ืองตน้เพ่ือน าไปใชใ้นการเตรียมรายละเอียดการออกแบบ การผงัโครงการร่วมกบัทางคณะเจา้หนา้ท่ีของศูนยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายตุ่อในขั้นตอนสุดทา้ย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีนักวิจัยเลือกสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มพยาบาลผูช่้วยเหลือคนไข ้พ่ีเล้ียง เจ้าหน้าท่ีประจ า
ส านกังานและช่างซ่อมบ ารุงภายในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้ชส้ถานท่ีจริง
ในการปฏิบติังาน สามารถให้ขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน แตกต่างจากผูรั้บบริการซ่ึงเป็นคนพิการและทุพลภาพ ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีมี
ความสามารถจ ากดัในดา้นการให้ขอ้มูลดา้นการใชง้านเชิงพ้ืนท่ี ทางผูว้ิจยัจึงตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีจากกลุ่มตวัอยา่งแรกเป็น
หลกั 

ในคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลและประเด็นส าคญัต่างๆมาใชใ้นการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วม โดยใชข้อ้มูลต่างๆจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์มาใชเ้ป็นแนวทางในการร่างผงั ออกแบบสภาพแวดลอ้ม
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ใหม่ของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค และน าแนวทางดงักล่าวเขา้ไปน าเสนอกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี ผูบ้ริหารหน่วยงานจ านวน 1 คน กลุ่มผูใ้ห้บริการจ านวน 12 คน และกลุ่ม
ผูรั้บบริการหรือผูพิ้การท่ีสามารถส่ือสารไดจ้ านวน 3 คน ผูเ้ขา้ร่วมทุกท่านไดใ้หข้อ้เสนอแนะและร่วมออกความคิดเห็นและ
ให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปใชใ้นการออกแบบสภาพแวดลอ้ม การวางผงักลุ่มอาคาร ตลอดจนระบบการสัญจร
ภายในพ้ืนท่ีใหม่ร่วมกบัผูว้ิจยั เพ่ือให้ทุกฝ่ายแน่ใจไดว้่า ร่างแผนพฒันาโครงการดงักล่าวสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงอนัจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบติังาน อีกทั้งยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นเอกสารประกอบการน าเสนองบประมาณการ
พฒันาศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแคแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบการตดัสินใจต่อไป 
กรณีศึกษา 

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 67 ไร่ มีส่ิงปลูกสร้างรวม
ทั้งหมด 18 อาคาร แบ่งเป็นอาคารผูรั้บบริการ 7 อาคารและอาคารอ่ืนๆอีกจ านวน 11 อาคาร อาคารทั้งหมดมีลกัษณะเป็น
อาคารชั้นเดียว ขอ้มูลดลักล่าวทั้งหมด ไดม้าจากการส าภาษณ์และการร่วมส ารวจร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีพยาบาล พ่ีเล้ียง และผู ้
ใหบ้ริการในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ปัญหาและอุปสรรคส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและล่าชา้ในการให้บริการและการรับบริการปัจจุบัน

สามารถแยกออกเป็นสองส่วนหลกัๆ คือ ปัญหาเร่ืองเสน้ทางสญัจรภายในพ้ืนท่ีและปัญหาของท่ีตั้งของกลุ่มอาคารต่างๆ 
อุปสรรคทีเ่กดิจากเส้นทางการสัญจร 
อุปสรรคส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ีเกิดจาก การปรับเปล่ียนการใชง้านท่ีเปล่ียนแปลงตามการใชง้านจริงในพ้ืนท่ี 

ประกอบกบัการใชง้านของอาคารตามสถานการณ์ของกิจกรรมในแต่ละช่วง เช่น การเพ่ิมข้ึนของอาคารพกัอาศยัผูพิ้การและ
ทุพลภาพ พบว่าเม่ือมีจ านวนผูพิ้การมากข้ึน ปัญหาเร่ืองของทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและการเดินเทา้จะเกิดข้ึนโดย
ทนัที เพราะเส้นทางหลกัปัจจุบนัใชส้ าหรับการสัญจรโดยยานพาหนะเป็นหลกั ลกัษณะเส้นทางปัจจุบนัเป็นสะพานท่ีแคบ
และมีความลาดชนั ส่งผลให้ให้การเขา้ถึงศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแคด าเนินไปอยา่งไม่สะดวก 
ขณะท่ีถนนภายในโครงการปัจจุบนัยงัไม่เช่ือมโยงต่อถึงกนัโดยทัว่ถึง ท าให้การเดินทางรถ ไม่สามารถเขา้ถึงในทุกพ้ืนท่ี
ภายในโครงการ อีกทั้งท่ีดินยงัมีขนาดใหญ่ ถนนภายในพ้ืนท่ีปัจจุบนัมีขนาดเพียง 4 เมตร ส่งผลให้รถยนต์วิ่งไดเ้พียงเลน
เดียว ท าให้ไม่สามารถการเขา้ถึงอาคารต่างๆอย่างทัว่ถึง หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม ้อาจจะเป็นไปไดว้่าท่ี
รถดบัเพลิงจะไม่สามารถเขา้ถึงจุดเกิดเหตุภายในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

เส้นทางการสัญจรโดยทางเทา้ภายในพ้ืนท่ีปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการออกแบบเพ่ือตอบสนองต่อการใชง้านอย่าง
แทจ้ริง เช่น ทางเช่ือมระหวา่งอาคารต่างๆยงัไม่มีการออกแบบท่ีต่อเน่ืองกนั ท าให้ทั้งผูพิ้การและผูใ้ห้บริการตอ้งลงมาเดิน
บนถนนท่ีมีรถในบางจุด ถึงแมว้า่ความกวา้งทางสญัจรจะกวา้งมากพอส าหรับการใชง้านของผูพิ้การโดยเฉพาะคนพิการท่ีใช้
รถเขน็ ตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีมีหลงัคาคลุม แต่สดัส่วนความชนัของทางลาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานสาหรับการใชง้านของผูพิ้การ
โดยทัว่ไป บางต าแหน่งมีความลาดมีสัดส่วนความชนัท่ี 1:6 ซ่ึงถือวา่ชนัเกินกวา่ท่ีคนพิการจะสามารถเคล่ือนท่ีข้ึนลงด้วย
ตวัเองได ้หลายจุดยงัไม่มีราวเกาะ เสน้ทางการสญัจรหลายเสน้ทางตดัขวางการใหบ้ริการโดยทัว่ไป เช่น ทางเดินเขา้สู่อาคาร
ท่ีพกั 1 และ 2 จะเป็นทางท่ีใชร่้วมกบัการรับส่งอาหาร หรือการเขา้ถึงอาคารพยาบาลผูพิ้การจ าเป็นตอ้งลงมาเดินท่ีทาง
รถยนตเ์พื่อเขา้ถึงการรับบริการเป็นตน้ 
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จุดทีต่ั้งอาคารไม่เหมาะสม  
อาคารส าคญัตั้ต่างๆงอยูใ่นจุดท่ีไม่เหมาะสมต่อการเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกส าหรับผูพิ้การและเจา้หนา้ท่ี เช่น โรงครัว

ท่ีเจา้หนา้ท่ีสามารถน าอาหารไปยงัอาคารต่างๆ อาคารพยาบาลท่ีคนพิการควรจะเขา้ถึงไดง่้ายและปลอดภยัแต่ก็อยูไ่กลเกิน
กวา่ผูพิ้การจ าเดินทางไปถึงในเวลาอนัรวดเร็ว หากมีเหตุฉุกเฉิน การเขา้ถึงของรถพยาบาลก็ยงัไม่สะดวกมากนกั 

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บและสภาพปัญหาท่ีพบ ผูว้ิจัยพบว่าปัญหาหลกัส าคญัของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคม
ผูสู้งอายบุา้นบางแค  คือ ปัญหาการจดัวางอาคารและระบบสัญจรภายในโครงการ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผูใ้ห้
และผูรั้บบริการภายในพ้ืนท่ี ประเด็นท่ีผูว้ิจยัใหค้วามส าคญั คือ การออกแบบปรับปรุงผงัโครงการคือ การก าหนดระยะทาง
ระหวา่งกลุ่มอาคารต่างๆ ควรจดัวางวางกลุ่มอาคารใหม่ โดยก าหนดใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม ค านึงถึงความตอ้งการของ
ผูใ้ห้และผูรั้บบริการแต่ละประเภท ก าหนดเส้นทางสัญจรผ่านจุดและเส้นทางต่างๆภายในพ้ืนท่ี เส้นทางจราจรควรมีความ
ต่อเน่ืองในการเขา้ถึงจุดต่างๆของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแคไดง่้าย ไม่กีดขวางกนัและกนัและมี
ความปลอดภยัหากมีเหตุฉุกเฉิน 

 

สรุปผลการวจัิย 
 ขอ้มูลจากการส ารวจทางกายภาพและการสมัภาษณ์แบบมีส่วนร่วมร่วมกบัผูใ้หข้อ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท า
การวิเคราะห์และร่างแบบผงัโครงการ โดยการจดัวางกลุ่มอาคาร ระบบเส้นทางจราจร ออกแบบสภาพแวดลอ้มเพ่ือผูพิ้การ
และทุพลภาพ สามารถสรุปแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มได ้ดงัน้ี 

1) ต าแหน่งของอาคารพยาบาล-กายภาพบาบดั และอาคารอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ครัว ส านกังาน และ
อาคารกิจกรรม ควรจะตั้งอยูบ่ริเวณท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของโครงการโดยท่ีมีอาคารของผูรั้บบริการอยูล่อ้มรอบ
เพ่ือเป็นการง่ายต่อการเข้าถึงของผูรั้บบริการและเป็นการเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการและเข้าไป
ช่วยเหลือของผูใ้หบ้ริการ 

2) เสน้ทางการสญัจรภายในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุา้นบางแค ตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัและ
สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางโดยรวมจากผงัโครงการเดิมได ้ทั้งในรูปแบบของการสญัจรดว้ยยานพาหนะ
และการสัญจรดว้ยเทา้ โดยขนาดความกวา้งของทางสัญจรส าหรับยานพาหนะตอ้งเอ้ือต่อการเขา้ถึงส าหรับ
รถยนตข์นาดใหญ่ เพ่ือความรวดเร็วในการใหบ้ริการและการใหค้วามช่วยเหลือท่ีทนัท่วงที 

จากการวิพากษ์ผงัโครงการและการออกแบบร่างผงัโครงการใหม่ ตวัแทนทุกภาคส่วนของศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ
สังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค กรุงเทพมหานครไดเ้สนอรายละเอียดการจดัวางความสัมพนัธ์ของกลุ่มอาคารโดยใชแ้บ่งกลุ่ม
อาคารตามประเภทการใชง้าน เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ใจ สามารถเช่ือมต่อและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ห้บริการทุก
ฝ่ายไดโ้ดยสะดวก สามารถแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) กลุ่มอาคารพกัอาศยัของผูพิ้การ ซ่ึงไดแ้ยกประเภทความพิการเป็น 2 ลกัษณะ คือ คนพิการและทุพลภาพ 
เพ่ือจดัสรรส่ิงอานวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะความพิการ แต่ละอาคารจะแยกตามลกัษณะเฉพาะของความพิการ 
เช่น คนพิการติดเตียงคนพิการท่ีนัง่ดว้ยรถเขน็  

2) กลุ่มอาคารส านกังาน เป็นส่วนท างานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ทั้งผูบ้ริหาร งานธุรการ งานพสัดุและงาน
ซ่อมบ ารุง นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นพ้ืนท่ีตอ้นรับผูเ้ขา้เยีย่มชมโครงการ 

3) อาคารพยาบาลและส่วนกายภาพบ าบดั จดัวางในต าแหน่งท่ีใกลก้บัอาคารท่ีพกัอาศยัของผูพิ้การและทุ
พลภาพ สามารถเดินเช่ือมต่อถึงกนัได ้

4) โรงครัวและทานอาหาร จดัวางอยูก่ลางพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการบริการในส่วนต่างๆไดโ้ดยสะดวก 
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5) หอประชุมและอาคารสันทนาการ จดัไวใ้นพ้ืนท่ีดา้นหนา้โครงการ เพราะสามารถรองรับกลุ่มผูเ้ขา้เยีย่ม
โครงการในลกัษณะท่ีเป็นหมู่คณะแลว้ ยงัเป็นพ้ืนท่ีสาหรับการท ากิจกรรมร่วมกนัของผูพิ้การและผูเ้ยีย่มชมได ้

6) ส่วนท่ีพกัอาศยัของเจา้หน้าท่ีและผูใ้ห้บริการจดัวางแยกออกไปจากผูรั้บบริการ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ส่วนตวัของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 

7) ขยายขนาดถนนเป็น 2 เลนโดยรอบของโครงการ เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ิมเส้นทางการเดิน
ภายในโครงการใหมี้ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงถึงกนั 

ในรายละเอียดความตอ้งการย่อยของการใชง้านของแต่ละกลุ่มอาคาร จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบอยา่งมีส่วนร่วม
เพ่ิมเติม เน่ืองจากแต่ละอาคารมีรูปแบบการใชง้านและมีความตอ้งการประโยชน์ใชส้อยเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป อยา่งไร
ก็ตามแบบร่างของผงัโครงการใหม่ส าหรับศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางแค ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ส าหรับ
แนวทางในการพฒันายกระดบัคุณภาพชีวติของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายในพ้ืนท่ี อนัจะน าไปสู่การพฒันาโครงการในอนาคต 
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การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบัดแบบบูรณาการ 
ประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิส้ัน 

Design and  Development of Toy for Play Therapy to Promote Sensory  
Integration Associated with Visual Perception in  ADHD 
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Prachom  Thangthong1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคต์อ้งการศึกษาถึงปัญหาของลกัษณะสมาธิสั้นท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก
สมาธิสั้นและน าขอ้มูลมาออกแบบพฒันาชุดของเล่นส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตา
ส าหรับเด็กสมาธิสั้น ศูนยก์ายภาพบ าบดัคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส าหรับเด็ก 
โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะสมาธิสั้ นช่วงอายุ 3  – 5 ปี ท่ีศูนย์กายภาพบ าบัดคณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 10 คน และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นชาย 4 คน, หญิง 6 คน รวมไปถึงขอ้มูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการกายภาพบ าบดัและออกแบบผลิตภณัฑ ์ตวัแปรท่ีท าการศึกษาคือการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิของ
เด็กท่ีมีลกัษณะสมาธิสั้นช่วงอาย ุ 3 – 5 ปี จากการเล่นชุดของเล่นดีข้ึนหรือไม่ ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโครงการวจิยั
ใชเ้วลา 1 ปี เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดสอบคือ สมาธิสั้น,ซนอยูไ่ม่น่ิง,หุนหนัพลนัแล่นและการรับรู้ทางสายตาของเด็กสมาธิสั้น 

ผลการวิจยัพบวา่หลงัจากไดท้ าการทดลองชุดของเล่น เด็กมีศกัยภาพในเร่ืองสมาธิท่ีดีข้ึน ค่าเฉล่ียโดยรวมทุกดา้น
เท่ากบั 4.18 อยู่ในระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนทดสอบอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.42 วดัผลประเมิน               
โดยผูป้กครองและนกักายภาพบ าบดัใหค้ะแนนการแสดงออกในเร่ืองสมาธิเป็นตวัช้ีวดัของเดก็แต่ละคนทุกหลงัเล่นกิจกรรม
จากชุดของเล่น ผลการวิจยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิโดยใชชุ้ดของ
เล่นหลงัทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทุกด้านซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ H1: U1 < U2 สมมติฐานมีนยัส าคญัการยอมรับ H1 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
ค าส าคญั  :  การออกแบบและพฒันา, ชุดของเล่น, กายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาท, การรับรู้ทางสายตา, เด็กสมาธิสั้น 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the problem of ADHD that affects behavior the children and use The data to develop 
a toy to promote  sensory integration associated  with visual perception in ADHD,  at  Physical Therapy Center, Faculty of 
Physical Therapy, Mahidol University in order to improve the quality of life for children. Data were collected from 3-5year-
old ADHD children. Ten samples are taken by the researcher, namely,   4 boys, and 6 girls, as well as information from 
physiotherapists and product designers. The study variable is visual perception from play with toy for play therapy by of 3-
5year-old ADHD children. The duration of the study was one year. The test area includes inattention, hyperactivity, 
impulsive and visual perception of ADHD. 

The study  found that after using of  Toy  for Play Therapy  set , the children have better concentration power, 
they have overall  average of  4.18, or  at good level, in comparison with  pre-test, the overall average o is a  3.42, or at  
moderate level. These scores were rated by the parent and physical therapy of each child after they play with toy for play 
therapy set. The results are consistent with the hypothesis. In other words, the   level of visual perception after the test is 
higher than level of visual perception before the test at the significant level of 0.05.  This is consistent with the hypothesis.in 
all aspects, H1: U1 < U2, H1 is accepted. 
 
Keyword: Design and development, toys, visual perception, ADHD 
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บทน า 
เด็กสมาธิสั้ นหรือสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า เด็กไฮเปอร์ มาจากช่ือภาษาอังกฤษค าเต็มว่า Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder หรือท่ีเรียกยอ่วา่ ADHD เป็นภาวะสมาธิสั้นเป็นอาการของโรคทางจิตเวชเด็กท่ีพบไดม้ากในเด็กวยั
เรียนเป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดตั้งแต่วยัเด็ก (ก่อนอายุ  7  ปี)  มีความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิดหน่ึงท่ีแสดงออกซ ้ าๆ จนเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของเด็ก ประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัอายุ หรือระดบั พฒันาการในเร่ืองของการขาดสมาธิ 
ความหุนหันพลนัแล่น ย ั้งตวัเองไม่ค่อยได ้หรือความซุกซนไม่ ยอมอยู่น่ิงแลว้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ 
การเรียนและการสมาคมกบัผูอ่ื้น  โดยลกัษณะอาการดงักล่าวของเด็ก จะท าให้เกิดผลเสียต่อตวัเด็กอย่างมาก ซ่ึงปัจจยั
ดงักล่าวจะน ามาสู่ปัญหาทางสงัคมท่ีเกิดข้ึนจากตวัเด็กในอนาคตได ้ 

การศึกษาวิจยัออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทาง
สายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น เป็นส่ิงท่ีช่วยเหลือและแกปั้ญหาใหก้บัเด็กท่ีมีปัญหาของเร่ืองสมาธิสั้นไดมี้การพฒันาศกัยภาพ
รับรู้ทางสายตาเพ่ือเพ่ิมสมาธิไดดี้ข้ึนจาก แนวคิดของ การท ากิจกรรมบ าบดั Sensory Integration หรือ SI มาใช ้เป็นส่วนใน
การพฒันาผลิตภณัฑชุ์ดของเล่น กิจกรรมบ าบดั Sensory Integration เป็นทฤษฎีท่ีเป็นการผสานความรู้สึกเป็นกระบวนการ
ทางระบบประสาทท่ีจัดการหรือรับเอาความรู้สึกต่างๆ ท่ีร่างกายรับเขา้มาและมีการตอบสนองต่อความรู้สึกนั้นการ
ตอบสนองจะข้ึนกบัความสามารถของสมองในการท่ีจะจดักลุ่มหรือคดักรองความรู้สึกและรวมทั้งการผสานของประสาท
สมัผสัต่างๆเหล่านั้นเพ่ือสามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

ผลงานวิจยัดงักล่าวจะเป็นช้ินงานนวตักรรมเชิงสร้างสรรคข์องการบรูณาการองคค์วามรู้ทั้ง 3 สาขาวิชาไม่ว่าจะ
เป็น ศาสตร์แห่งจิตวิทยาการศึกษา,กิจกรรมบ าบดัและศาสตร์แห่งศิลปะการออกแบบ โดยจะน าองค์ความรู้ดงักล่าวมา
ออกแบบและพฒันาเป็นชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิ
สั้น ลกัษณะการเล่นจะเป็นในรูปแบบฝึกทกัษะความสามารถการรับรู้ทางสายตาเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของเด็กสมาธิสั้น พร้อมทั้ง
เสริมสร้างจินตนาการและกระตุน้ระบบการรับรู้ของตวัเด็ก โดยทกัษะดงักล่าวท่ีไดจ้ากการบูรณาการการรับรู้สายตาผา่นการ
เล่นนั้นจะช่วยให้เด็กมีสมาธิไดดี้ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท าให้สภาวะทางอารมณ์ของเด็กมีความผ่อนคลายไม่กดดนั เด็กมีบุคลิก
สามารถแสดงออกส่ือสารไดเ้หมาะสมและท าให้เกิดการควบคุมอารมณ์ของเด็กท่ีดีข้ึน การออกแบบจะการค านึงถึงความ
ปลอดภยัในการใชง้านของตวัเด็กเป็นหลกั โดยชุดของเล่นจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กมีการพฒันาทางอารมณ์ มีสมาธิไดดี้ยิง่ข้ึน  
ทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กสมาธิสั้นไปในทางท่ีดี และยงัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ             
ท่ีจะมุ่งเนน้การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางสงัคมของกลุ่มเด็กสมาธิสั้นไดมี้คุณภาพชีวติท่ีดียิง่ข้ึน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ในขั้นตอนการด าเนินวิจยั การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาท
การรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีด าเนินการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม, ความตอ้งการดา้นต่างๆของกลุ่ม
ตวัอยา่ง,ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเฉพาะทางจากผูเ้ช่ียวชาญ และศึกษาเอกสารทางวชิาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงศึกษา
ทฤษฎีทางสถิติและการจดัล าดบัของการด าเนินวิจยั จึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยสมมติฐานทางการวจิยัคือวิธีการใชชุ้ดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทาง

สายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้นใหผ้ลลพัธ์นอ้ยกวา่วธีิการของกิจกรรมปรกติ 

H 0
: 

1
  =   

2
 

H 1
  :  

1
 

2
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 
1.ประชากรท่ีท าการศึกษาในงานวิจยั คือกลุ่มเด็กท่ีมีลกัษณะสมาธิสั้ นในช่วงอายุ 3 – 5 ปี และพกัอาศัยอยู่ใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
2.กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัการออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการ

รับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น ผูว้ิจยัไดท้ าการก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรหรือกลุ่มเด็กท่ีมีลกัษณะสมาธิสั้น 
ในช่วงอาย ุ3 – 5 ปี ท่ีก าลงักายภาพบ าบดัท่ีศูนยก์ายภาพบ าบดัคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 10คน โดย
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)เป็นชาย 4  คน หญิง 6 คน ส าหรับการศึกษาหาขอ้มูล
ของงานวจิยั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ในการออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตา
ส าหรับเด็กสมาธิสั้ น ผูว้ิจัยได้ก าหนดและเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์หาผลของงานวิจยั โดยเลือกใชจ้าก 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือส่ิงของท่ีใช ้เป็นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กลอ้ง เคร่ืองบนัทึกเสียงจากสมัภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
คอมพิวเตอร์ในการจดัเก็บขอ้มูลรวมถึงแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการวดัหาความเขา้ใจและระดบัพฒันาการในเร่ืองสมาธิของ
เด็กผา่นชุดอุปกรณ์ของงานวจิยัเพ่ือท่ีจะไดผ้ลขอ้มามูลตามผลของตวัแปรงานวจิยัซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลน ามาวเิคราะห์
ในการพฒันางานวจิยั โดยไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 

แบบสัมภาษณ์ (interviews) ความเขา้ใจในเร่ืองของปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสั้นท่ีส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของเด็กผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีแบบสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) หลีกเล่ียงค าถามท่ีท าให้

ตวัแปรตาม 

ศักยภาพและทักษะในเร่ืองสมาธิของเด็กท่ีมีลักษณะ
สมาธิสั้น ในช่วงอาย ุ3 – 5 ปี มีความสามารถการรับรู้ทาง
สายตาและสมาธิมีคุณลกัษณะเป็นอยา่งไร 

ตวัแปรตน้ 

ศักยภาพและทกัษะในเร่ืองสมาธิของเด็กท่ีมี
ลกัษณะสมาธิสั้น ในช่วงอาย ุ3 – 5 ปี หลงัจาก
ไดรั้บการเล่นและฝึกทกัษะจากชุดของเล่น 

การพฒันาการรับรู้ทางสายตาและระดบัสมาธิ
ของตวัเด็ก 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  124 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 

ผูป้กครองและนกักายภาพบ าบดัรู้สึกอึดอดัใจ โดยการสมัภาษณ์เป็นประเด็นกวา้งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาและพฤติกรรมของ
ลกัษณะสมาธิสั้นท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

นกักายภาพบ าบดัผูดู้แลกลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถท าการวิเคราะห์, แยกแยะ คดั
กรองส่ิงเร้าท่ีเขา้มาพร้อมกนัทีละมากๆ เม่ือมีปัญหาดงักล่าว เด็กจะเกิด การกระตุน้จากส่ิงรอบตวัจะมากเกินไปจนท าใหเ้ด็ก
เกิดการสบัสนได ้ฉะนั้น การใหมี้เด็กมีชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้นท่ีพอเหมาะจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดดี้ การจดัส่ิงเร้าท่ีพอเหมาะท าไดโ้ดยใหส้ถานท่ีเงียบสงบและเป็นระเบียบส าหรับเด็ก 

ผูป้กครองท่ีมีเด็กภาวะสมาธิในการดูแล ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสั้นท่ีส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก คือ ความเขา้ใจในพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสั้น โดยแนวทางการช่วยเหลือผูว้ิจยัตอ้งสร้าง
ความเป็นระบบระเบียบ, ความสม ่าเสมอ, การส่ือสารท่ีชดัเจน, ชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิ
สั้นควรจะมีวธีิการใหร้างวลัในการด าเนินการเล่นโดยควรมีการลงโทษและอธิบายกติกาเพ่ือช่วยเหลือการกระท าของเด็ก 

แบบสังเกต (observation) โดยจากการเฝ้าสังเกตของกลุ่มตวัอย่างคน้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผิดปกติทาง
พฤติกรรมชนิดหน่ึงท่ีแสดงออกซ ้ าๆ จนเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของเด็ก ประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัอาย ุหรือ
ระดบั พฒันาการในเร่ืองของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลนัแล่น ย ั้งตวัเองไม่ค่อยได ้หรือความซุกซนไม่ ยอมอยูน่ิ่งแลว้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนและการสมาคมกับผู ้อ่ืน โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในเคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ก็คือกลอ้งดิจิตอล เพ่ือบนัทึกภาพ และ คอมพิวเตอร์พกพามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ภาพ จากเคร่ืองมือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที ่1 การจดัเก็บขอ้มูลรวมจากการสมัภาษณ์(interviews)และสงัเกต(observation)กบักลุ่มตวัอยา่ง 

 แบบสอบถาม (questionnaire) 

จากผลการสัมภาษณ์ (interviews),สังเกต (observation)ความรู้ความเขา้ใจในปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะ
สมาธิสั้น จึงท าใหเ้ห็นประเด็นและแนวทางในการออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการ
ประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้ น โดยการออกแบบชุดของเล่นผูว้ิจัยเลือกใช้ทฤษฎีเก่ียวกับการผสาน
ความรู้สึก (Sensory Integration) ซ่ึงเป็นกระบวนการกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทน ามาปฏิบติัใชใ้นงานวจิยัเพื่อให้
การพัฒนาประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้ นมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีข้อบกพร่องน้อยท่ีสุด โดย
กายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทมีความหมายและผลของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2 แสดงการท างานของทฤษฎีเก่ียวกบัการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)เพื่อบูรณาการขอ้มูลความรู้สึกหรือ 

 ส่ือสมัผสัท่ีอยูร่อบตวั ท่ีมา: ผูเ้ขียน 
จากภาพแสดงการท างานของทฤษฎีเก่ียวกบัการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)สามารถอธิบายไดว้า่ SIคือ

กระบวนการท างานของสมองเพ่ือจดัการกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรับความรู้สึกเพ่ือใชป้ระโยชน์ในการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั โดย ระบบประสาทความรู้สึกพ้ืนฐานทั้ง 5ท่ีส าคญัคือ การมองเห็น (Visual)การรับรส (taste)การสัมผสั 
(touch)การได้/รับรู้กล่ิน (smell)การได้ยิน (hearing)มีส่วนส าคญัมากในการด ารงชีวิตท าให้เราสามารถรับรู้ และเขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา และท าใหเ้รามีการตอบสนองท่ีเหมาะสมกบัส่ิงเร้าความรู้สึกท่ีเขา้มา 

แนวคิดและความส าคญัของทฤษฎีการผสานความรู้สึก (Sensory Integration)ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเลือกระบบประสาท
ความรู้สึก การมองเห็นมาพฒันาการของทกัษะในเร่ืองสมาธิเพ่ือให้เกิดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดบั
ความต่ืนตวัน ามาใชใ้นการพฒันาเด็กสมาธิสั้นให้มีการรับรู้ทางสายตาแบบบูรณาการประสาทสร้างความรู้สึกและรวมทั้ง
การผสานของประสาทสัมผสัทางสายตาของเด็กสมาธิสั้นเพ่ือสามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
ในการกระตุน้หรือส่งเสริมเด็กสมาธิสั้นใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

จากการศึกษาคน้ควา้วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ จึงสามารถด าเนินการ
พฒันาการออกแบบชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น
โดยมีรูปแบบและวธีิการเล่นมีดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่3 ต าแหน่งการเล่นของชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตา 

 ส าหรับเด็กสมาธิสั้นท่ีไดรั้บการพฒันา ท่ีมา: ผูเ้ขียน 

จากภาพต าแหน่งการเล่นชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับ
เด็กสมาธิสั้นงานวจิยัใช(้Sensory Integration)ในระดบัท่ี 3 คือการผสมผสานการรับรู้ความรู้สึกจากการมองเห็นจะท าให้เกิด
ประสานสัมพนัธ์ระหว่างตาและมือ (Eye-Hand Coordination)มีการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception)และความสามารถ
การท ากิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย (Perposeful Activity)โดยวธีิการเล่นของชุดของเล่นก็คือ ของเล่น บอร์ดเกม เด็กผูเ้ล่นจะตอ้ง
จบัคู่เช่ือมโยง ระหวา่งต าแหน่งตวัสัตวท่ี์เด็กคุน้เคยวางตามต าแหน่งของพ้ืนท่ีอาศยัของสัตวแ์ต่ละตวั โดยเร่ิมเดินไปตามจุด
ต่างๆของทางเดิมท่ีของชุดของเล่นเตรียมไว ้ซ่ึงจุดมุ่งหมายของเล่นดงักล่าวจะช่วย ใหเ้ด็กมีทกัษะมิติสมัพนัธ์ระหวา่งตาและ
มือและความรู้รอบตวัเก่ียวกบัสตัวเ์ป็นส่ิงเช่ือมโยง. 

 
ภาพที ่4 ภาพการเล่นและทดสอบชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับ 

 เด็กสมาธิสั้นท่ีไดรั้บการพฒันา ท่ีมา: ผูเ้ขียน 
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ผลและวจิารณ์ผล 
การออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับ

เด็กสมาธิสั้นไดก้ าหนดกรอบแนวทางของงานวจิยัโดยใหมี้สอดคลอ้งและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทั้ง 3 ขอ้ก็คือ 
1. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและพฤติกรรมของลกัษณะสมาธิสั้นท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กแลว้น าขอ้มูลมา

วเิคราะห์ผา่นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในงานแกปั้ญหา 
2. ออกแบบและพฒันาชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับ

เด็กสมาธิสั้นท่ีไดจ้ากการศึกษาถึงปัญหาและพฤติกรรมของสมาธิสั้นเด็กในระดบัชั้นประถมศึกษา 
3. สร้างชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้น  

และน าชุดของเล่นดงักล่าวมาพฒันาศกัยภาพของเด็กสมาธิสั้น ศูนยก์ายภาพบ าบดัคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล 
เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนส าหรับเด็ก 

โดยตั้งสมมติฐานในงานวจิยัคือ กลุ่มเด็กสมาธิสั้นหลงัจากทดสอบเล่นชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบ
บูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตามีผลความเข้าใจมากข้ึนก่อนทดสอบ ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะสมาธิสั้ น ในช่วงอายุ 3  – 5 ปี  ท่ี ศูนย์กายภาพบ าบัดคณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 10 คนหลงัจากไดท้ าการทดลองเล่นกิจกรรมโดยชุดของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัแบบ
บูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาส าหรับเด็กสมาธิสั้นผลปรากฏวา่ เด็กมี ระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิท่ีดีข้ึน
โดยค่าเฉล่ียโดยรวมทุกดา้นเท่ากบั 4.18 อยู่ในระดบั ดีเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนทดสอบกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการรับรู้ทาง
สายตาในเร่ืองสมาธิอยูใ่นระดบั ปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย คือ 3.42 โดยการผลความรู้ดงักล่าวถูกประเมินโดยผูป้กครองและ
นกักายภาพบ าบดัของเด็กจากสังเกต (observation),สัมภาษณ์ (interviews) พูดคุยกบัเด็กการสัมภาษณ์เป็นประเด็นกวา้งๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสมาธิสั้น เม่ือผูป้ระเมินไดรู้้ระดบัความเขา้ใจและพฤติกรรมสมาธิสั้น ของเด็กก็ก าหนดเกณฑใ์ห้
คะแนนท่ีแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นตวัช้ีวดัของกลุ่มตวัอย่างของเด็กแต่ละคนทุกคร้ังเม่ือหลงัเล่นกิจกรรมจากชุด
ของเล่น 

ตารางที ่1 ผลการเขา้ใจความแตกต่างของก่อนทดสอบและหลงัทดสอบเร่ืองระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิของกลุ่ม
 ตวัอยา่งจ านวน 10 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดย t-test 

ระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิของเด็กท่ีมีลกัษณะสมาธิสั้น ในช่วงอาย ุ3 – 5 ปี 
ขอ้ พฤติกรรมสมาธิสั้น ก่อนทดสอบ หลงัทดสอบ t 

x̄ SD แปลผล x̄ SD แปลผล 
1 สมาธิในกิจกรรม 3.43 0.72 ปานกลาง 4.43 0.48 ดี 21.301* 
2 ท ากิจกรรมจนเสร็จ   3.29 0.82 ปานกลาง 4.32 0.50 ดี 21.788* 
3 วอกแวกง่าย, เบ่ือง่าย 3.38 0.56 ปานกลาง 4.27 0.36 ดี 22.331* 
4 ความเป็นระเบียบ 3.57 0.49 ดี 4.06 0.36 ดี 21.267* 
5 หลีกเล่ียงใชส้มาธิ  3.33 0.65 ปานกลาง 4.05 0.39 ดี 18.679* 
6 ไม่ลืมการกิจกรรม 3.62 0.49 ดี 3.98 0.37 ดี 15.574*  
7 จดจ าอุปกรณ์ 3.10 0.80 ปานกลาง 4.09 0.32 ดี 21.943* 
8 การเก็บรายละเอียด 3.64 0.49 ดี 4.29 0.45 ดี 22.224* 
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ตารางที่ 2 ผลรวมการเขา้ใจในเร่ืองระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คนก่อนทดสอบและ
 หลงัทดสอบ วเิคราะห์ขอ้มูลโดย t-test 

การทดสอบ N 
X  

S.D. t df P 

ก่อนทดสอบ 10 3.42 0.62 
20.638 34 0.000 

หลงัทดสอบ 10 4.18 0.40 
* P<0.05 
จากผลการวิจยัดงักล่าวเป็นไปตามความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อเด็กสมาธิสั้นศูนยก์ายภาพบ าบดัคณะ

กายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดลมีผลระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิโดยใชชุ้ดของเล่น หลงัทดสอบสูงกวา่ก่อน
ทดสอบมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้นซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ คือ H1: U1< U2 
สมมติฐานมีนยัส าคญัการยอมรับ H1 

 

สรุปผลการวจัิย 
ผลจากการศึกษาวิจยัท าให้คน้พบว่าพฒันาการระดบัการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองสมาธิของกลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะ

สมาธิสั้ นอยู่ในระดบัท่ีดีทุกด้านของพฤติกรรมสมาธิสั้ น ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ศูนยก์ายภาพบ าบัดคณะกายภาพบ าบดั 
มหาวทิยาลยัมหิดล ไดจ้ดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการระดบัสมาธิของเด็กทุกดา้นใหแ้ก่เด็กในเบ้ืองตน้ และเม่ือเด็กไดมี้ชุด
ของเล่นเพ่ือส่งเสริมกายภาพบ าบดัท่ีตวัเด็กสามารถเล่นหรือด าเนินการไดเ้องก็สามารถช่วยทกัษะในเร่ืองสมาธิให้กบัเด็ก. 
โดยผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการผสานความรู้สึก (Sensory Integration) ท่ีมุ่งเน้นพฒันาระบบประสาท
ความรู้สึก,การมองเห็นมาพฒันาการของทกัษะในเร่ืองสมาธิเพ่ือให้เกิดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดบั
ความต่ืนตวั โดยสามารถน าเอาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัในรูปแบบของกิจกรรมการด าเนินชีวิตของเด็กตามวยัตามบทบาท
และตามบริบทท่ีด ารงอยูเ่ช่น กิจวตัรประจ าวนั การเรียนรู้, การเล่น, การเคล่ือนไหว การแสดงออกและควบคุมความหุนหัน
พลนัแล่นการยั้งตวัเองไม่ค่อยไดข้องเด็ก ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้และการอยูร่่วมกนัทางสงัคมกบัผูอ่ื้น 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีนั้นเป็นเพราะความกรุณาของท่านอาจารย ์ ดงันั้นจึงขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์

ท่ีปรึกษาในเร่ืองขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานวิจยัและใหค้  าอบรมสั่งสอนแนะน าความรู้ต่างๆและขอขอบคุณขอ้คิดเห็น
ต่างๆในงานวิจัย จากท่านอาจารย์ เสาวณิต ทองมี และคณะอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                  
จากข้อแนะน าท่ีดี มีประโยชน์ของท่านอาจารย์ มาเป็นงานวิจัยท่ีดีๆ มีประโยชน์ต่อสังคม และน าประโยชน์ ความรู้ 
แนวความคิดท่ีดีมากมายสู่ผูท้  าวจิยั ขอขอบพระคุณ “คุณของครูทุกท่าน” 

ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ี
สนบัสนุนในการท าวิจยัเพ่ือใหผู้ว้ิจยัไดมี้โอกาสท าประโยชน์แก่เด็กผูมี้ปัญหาในเร่ืองสมาธิสั้นและเป็นตวัแทนค่อยบริหาร
จดัการท าใหเ้กิดงานวจิยัฉบบัน้ี 

ทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณ ศูนยก์ายภาพบ าบดัคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้การแนะน าและช่วยเหลือ
ผูว้ิจัยในเร่ืองขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัย โอกาสน้ีผูว้ิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณ ส านักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีเป็นผูส้นับสนุนทุนโครงการวิจัย
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ประจ าปี 2560ในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีช่วยเพ่ือผลิตผลงานเพ่ือสร้างองคค์วามรู้และเปิดโอกาสใหผู้ว้ิจยัไดมี้โอกาส
ศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือยงัประโยชน์ใหแ้ก่ตน้เอง  นกัศึกษา และประเทศชาติ 

 

เอกสารอ้างองิ 
ยวุนา ไขวพ์นัธ์2555.  การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีภาวะสมาธิส้ันจากการใช้โปรแกรม
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โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวดัเพชรบุรี 
Multifunctional Study Table and Chair Design Project for Elementary Students with Visual 

Impairments of the Christian Foundation for the Blind, Phetchaburi 
 

โสรัจ พฤฒิโกมล1* 

Soraj Pruettikomon1* 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ 3ขอ้ดงัต่อไปน้ี 1) ออกแบบโต๊ะเกา้อ้ี ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษของเด็กพิการทางสายตาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็กพิการ
ทางสายตาในระดบัชั้นประถมศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะการเรียนการสอน อุปกรณ์ท่ีช่วยเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษของเด็กพิการทางสายตา การเรียนการสอนในวิชาภาษาองักฤษ การปฏิสัมพนัธ์ของเด็กพิการกบัผูส้อน เพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของงานวิจยั  โดยใชว้ิธีการด าเนินงานวิจยัในการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษ 
สอบถาม สังเกตุ ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามความตอ้งการของผูพิ้การ และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการออกแบบ ผลิต ปรับปรุงแกไ้ข และน าผลงานกลบัไปประเมินผล โดยประชากรตวัอย่าง คือ อาจารย์
เจา้หนา้ท่ี และนกัเรียนโรงเรียนธรรมมิกวทิยา 

สรุปผลการทดสอบจากประชากรตวัอยา่ง 30 คนแบ่งออกเป็นครูและนกัเรียน แบ่งออกเป็นเพศชาย 12 คน หญิง 
18 คน อายเุฉล่ีย 7-60 ปี วฒิุการศึกษาปริญาตรี ถึงระดบัปริญญาเอก ผลการประเมินอยูใ่นระดบั ดี และอยากใหป้รับปรุงเร่ือง
ความปลอดภยั และประโยชน์ใชส้อยใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

 
ค าส าคญั : เด็กพิการทางสายตา, การออกแบบเพื่อมวลชน, การฝึกพฒันาการ, บทบาทสมมุติ, ชุดอุปกรณ์ 
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ABSTRACT 
 

This research had two objectives. They were 1) to design tables and chairs for an English class serving visually 
impaired elementary school children as learning development tools to meet their special needs, 2) to study these students’ 
learning behaviors, the nature of learning and teaching English, and to develop guidelines to design products. This was done 
by collecting data from questionnaires, enquiries, observations, and surveys to improve the results of assessments. The 
population consisted of teachers, staff and students in the Christian Foundation for the Blind. The population had 30 subjects, 
12 of which were males and 18 were females. Their ages ranged from 7-60 years old. The adults held bachelor degrees or 
higher. The project aim was to design tables and chairs to be used in an English class for visually impaired children to 
facilitate their comfort and safety. The result of the assessment was found to be at a good level. The products improved 
safety and usability. 

 
Keywords : Visually impaired kid, universal design, Developmental training, role play, Equipment set 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 จากโครงการพระราชด าริขององคส์มเด็จพระเจา้อยูห่ัว และองคพ์ระเทพราชสุดา ท่ีไดจ้ดัตั้งมูลนิธิ และโรงเรียน
ส าหรับผูพิ้การทางสายตาข้ึนมากมาย ทั้งมูลนิธิโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯมูลนิธิธรรมิกชนท่ีก่อตั้งทัว่ประเทศไทย 
ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 32 แห่ง และวิทยาลยัราชสุดา มหาวิทยาลยัมหิดล ฯลฯ ซ่ึงโรงเรียนเหล่าน้ีไดจ้ดัให้มีการเรียนการสอนใน
หลกัสูตรต่างๆทั้งประถมศึกษา การเรียนวชิาชีพ การเรียนเพ่ือใชชี้วติประจ าวนัใหเ้ป็นปกติและระดบัมหาวทิยาลยั ซ่ึงจากท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ในหลายหลกัสูตร ต่างจดัท าส่ือเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีพิการทางสายตาข้ึนหลายรูปแบบ แต่ปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัเด็กคือขาดส่ือการเรียนรู้ทางวชิาการท่ีเหมาะสมท่ียงัมีผูจ้ดัท านอ้ย ส่ือท่ีช่วยในเร่ืองของการสร้างพฒันาการ ฝึกทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษ หรือพฒันาการดา้นการเรียนภาษาส าหรับเด็กซ่ึงส่วนมากส่ือเหล่าน้ีจะมีและพบเห็นมากในเด็กปกติ แต่
ส าหรับเด็กท่ีพิการทางสายตายงัไม่คอยไดถู้กพฒันาอยา่งจริงจงัและสร้างข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม  เฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็กใน
ปัจจุบนัมีความหลากหลาย ทั้งทางดา้นการออกแบบ และการใชง้านเฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีเด็กใช ้และเป็น
กิจกรรมท่ีใช้ส าหรับการเรียน การศึกษา คน้ควา้หาความรู้ การเล่นผสมผสาน ซ่ึงตอ้งใช้ในสถานท่ีส าคญัๆ เช่น บ้าน 
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โรงเรียนฯลฯ ซ่ึงหากเราตอ้งการใหเ้ด็กมีพฒันาการหรือมีการพฒันาทางดา้น สติปัญญาหรือความฉลาดทางอารมณ์ควรตอ้ง
เลือกใชเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความเหมาะสม 

เด็กวยัเรียนน้ีเป็นวยัแห่งการเตรียมพร้อมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถา้เด็กไดรั้บส่ิงแวดลอ้มท่ี
ช่วยส่งเสริมการพฒันาการของเด็กทุก ๆ ดา้น เด็กก็จะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่หรือส่ิงแวดลอ้มใหม่ได้
อยา่งราบร่ืน เด็กในวยัน้ีจะมีการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเขา้โรงเรียน เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัก่อนแลว้จึง
ค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูไ่กลตวัออกไป ส าหรับเด็กท่ีเร่ิมเขา้เรียน จะสามารถเรียนรู้ไดดี้ ถา้ทางโรงเรียน
ได้จัดสภาพแวดลอ้ม โดยปล่อยให้เด็กไดมี้การเคล่ือนไหว และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จะท าให้เด็กมีพฒันาการท่ีดี
เน่ืองจากไดใ้ชจิ้นตนาการในการเรียนรู้ผสมผสาน (อิทธิพล, 2545)  

 ดังนั้ นจากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีตอบสนองความต้องการและเสริมสร้าง
พฒันาการของเด็กพิการทางสายตาไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น จะท าให้เด็กพิการทางสายตาไดส้นุกกบัการเรียนไปพร้อมกบัการฝึก
การกระตุน้ระบบรับสัมผสั ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในเด็กพิการทางสายตา จนมีค ากล่าววา่ “มือคือตาของคน
ตาบอด” เพราะเป็นประสาทสัมผสัท่ีส าคญัท่ีสุดในผูพ้ิการทางสายตา  การรับความรู้สึกโดยการจบัตอ้งจะท าให้ทราบถึง
คุณลกัษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง ความหยาบ ละเอียด ความแขง็หรืออ่อนนุ่ม ความยดืหยุน่ เป็นตน้ (โดโรที, 2530) 

 

 
 

ภาพที ่1  ผูว้จิยัลงพ้ืนเพ่ือสงัเกตุพฤติกรรมในการใชง้านโตะ๊เกา้อ้ี ท่ีโรงเรียนมูลนิธิธรรมมิกชน จงัหวดัเพรชบุรี 
 

สาเหตุของการเลือกโรงเรียนมูลนิธิธรรมมิกชน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นเนท่ืองจากโรงเรียนแห่งน้ีเป็นโรงเรียนท่ีสร้าง
ข้ึนเกือบทุกจงัหวดัภายในประเทศ ส าหรับรองรับผูพิ้การทางสายตาซ่ึงผูว้ิจยั คิดวา่จะใชเ้ป็นกลุ่มประชากรท่ีจะใชใ้นการ
ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากจากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลในหลายๆภาคส่วนพบวา่โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน
มีความขาดแคลนอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนโดยเฉพาะส่ือการเรียนการสอนทางดา้นภาษา และเคร่ืองใชจ้ านวนมากท าให้
ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะใชเ้ป็นกลุ่มประชากรตวัอย่างเพ่ือทดสอบประเมินผลผลิตภณัฑ์ รวมกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
ตอบสนองความตอ้งการของเด็กกลุ่มน้ีและช่วยเหลือใหเ้ด็กกลุ่มน้ีมีส่ือท่ีตรงตามความตอ้งการและช่วยพฒันาศกัยภาพของ
เด็กมากข้ึนดว้ย 
วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะการเรียนการสอนภาษาองักฤษ อุปกรณ์ท่ีช่วยเรียนรู้ของเด็กพิการทาง
สายตา การปฏิสมัพนัธ์ของเด็กพิการกบัผูส้อน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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2) เพ่ือออกแบบและพฒันาโต๊ะเกา้อ้ีและชุดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน
ของเด็กพิการทางสายตาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ โดยสอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็กพิการทางสายตาใน
ระดบัชั้นประถมศึกษา 

3) เพื่อทดสอบความพึ่งพอใจของเฟอร์นิเจอร์พร้อมชุดอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอนภาษาองักฤษของเด็ก
พิการทางสายตา กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั้นปฐมศึกษาโรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จงัหวดัเพรชบุรี 

 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) ศึกษางานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมโดยการศึกษาน้ี จะเนน้ท่ีรายละเอียดและงานส าหรับเด็กพิการทาง
สายตา ขั้นตอน วธีิการของเทคนิคการ โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หอ้งสมุด และหน่วยงานต่างๆ เป็น
ตน้ 

2) ส ารวจขั้นตอนการท าผลิตภณัฑแ์ละผลกระทบต่าง ๆ  ต่อผลิตภณัฑโ์ดยศึกษาตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการออกแบบ
และขั้นตอนการผลิตผลิตภณัฑส์ าหรับเด็กพิการทางสายตา และทฤษฏีต่างๆเพ่ือใชใ้นการออกแบบ 

3) ส ารวจความตอ้งการท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ ์การส ารวจคร้ังน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. เป็นการส ารวจความ
ตอ้งการของ ครูและผูป้กครอง เพ่ือก าหนดคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการอย่างแทจ้ริง  2. เป็นการส ารวจความ
ตอ้งการของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น การออกแบบ จิตวทิยาส าหรับเด็ก ของผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนองหรือแกปั้ญหา คุณลกัษณะ
ของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการส าหรับเด็กพิการทางสายตา  

4) ท าการออกแบบผลิตภณัฑป์ระเภท เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เกา้อ้ีและชุดอุปกรณ์สอนภาษาองักฤษตามความตอ้งการ
ของคุณลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการส าหรับเด็กพิการทางสายตา การรวบรวมขอ้มูล (เลือกผลิตจากขอ้มูลท่ีได้
จากการเก็บขอ้มูล) มาท าการพฒันาและจดัท าเป็นภาพสาม มิติ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญเลือก 

5) ท าการวิเคราะห์รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์จากการออกแบบและการระดมความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ มาช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการส าหรับเด็กพิการทางสายตา และว่าง
รูปแบบเพื่อท าใหก้ระบวนการในการผลิตเป็นไปตามแนวทางอุตสาหกรรม 

6) ท าการผลิตโดยน าผลท่ีได้จากการคดัเลือกการระดมความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ มาช่วยในการตดัสินใจเลือก
ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบ คุณลกัษณะของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการส าหรับเด็กพิการทางสายตามาผลิต 

7) ทดสอบความพึ่งพอใจของเด็กและครู ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
2.2 หลกัและวธีิการในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
วเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ วเิคราะห์ 5 W 1 H 
What   =  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การสอนภาษาองักฤษส าหรับเด็กพิการทางสายตา 
Who    =  เด็กพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา 
When  =   ใชเ้วลาเรียนวชิาภาษาองักฤษและสามารถเก็บส่ิงของ อุปกรณ์ต่างๆใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความ
ปลอดภยั 
Where =   ใชท่ี้โรงเรียนธรรมมิกวิทยาหรือรงเรียนสอนเด็กพิกาทางสายตาแหล่งต่างๆท่ีซ่ึงขาดเร่ืองงบประมาณและความ
ปลอดภยัต ่า 
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Why    =  เพื่อเสริมสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ท่ีเสริมสร้างทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ความปลอดภยัใหก้บัโรงเรียนสอน
คนตาบอดต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพ 
How    =  ใชส้ าหรับเรียนวชิาภาษาองักฤษ และเป็นท่ีอุปกรณ์ส่ิงของต่างๆใหก้บัเด็กพิการทางสายตา     
วเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ วเิคราะห์ S W O T 
จุดแขง็ของผลิตภณัฑ ์( Strengths ) 

เป็นวสัดุท่ีแปลกใหม่และมีราคาตน้ทุนต ่า และมีสมรรถภาพในดา้นความแข็งแรงท่ีสูงและปลอดภยั สามารถ
ตอบสนองต่อโรงเรียนสอนเด็กพิการทางสายตาท่ีขาดแคลนเร่ืองของงบประมาณในดา้นของเฟอร์นิเจอร์และมีชุดอุปกรณ
เสริมทกัษะดา้นการเรียนภาษาองักฤษส าหรับเด็กพิการทางสายตา 
จุดอ่อนของผลิตภณัฑ ์( Weaknesses ) 

เป็นงานออกแบบท่ีแปลกใหม่ ท าใหผู้ใ้ชง้านไม่มัน่ใจในตวัของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เท่าท่ีควร 
โอกาส ( Opportunities )  

ปัจจุบนัเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส าหรับเด็กพิการทางสายตามีราคาท่ีค่อนขา้งสูง และมีความปลอดภยัอยูใ่นเกณฑข์ั้นต ่า
กวา่เกณฑเ์ป็นอยา่งมาก ซ่ึงเราเลยคิดวเิคราะห์เฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็กพิการทางสายตาท่ีตอบสนองความตอ้งการต่างๆน ามา
ผลิตเป็นตวัผลิตภณัฑ ์และในตลาดยงัไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหก้บัเด็กพิการทางสายตา 
อุปสรรค ( Threats ) 

เน่ืองจากความตอ้งการของเด็กพิการมีหลากหลายและตอ้งค านึงถึงความปลอดภยั จึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีท่ีป้องกนั
ส าหรับตวัของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
กระบวนการออกแบบ 
3.1 ท าการออกแบบและผลิต 
 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบจากรูปทรงเลขาคณิตและผสมผสานรูปทรงสัตวแ์ละท าให้เด็กพิการไดส้ัมผสัภาพนูนพร้อมกบัใส่
 ประโยชน์ใชส้อยเพ่ิมเติม เช่น ท่ีเก็บอุปกรณ์ ท่ีกนัของตก ท่ีอ่านหนงัสือเบรลเป็นตน้ ภาพการทดสอบการใชง้าน
 เพ่ือท าการปรับปรุงแกไ้ข 
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ภาพที ่3  แสดงภาพโตะ๊เกา้อ้ีท่ีเสร็จสมบูรณ์สามารถวา่งชุดอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการเร่ือง 

      ภาษาองักฤษ ภาพการทดสอบหาขอ้บกพร่องเพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 
 

 
ภาพที ่4  ผูเ้ช่ียวชาญ คุณครูช่วยกนัประเมินผลการใชง้านของเด็กนกัเรียนเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง 

 

สรุปผลการวจัิย 
4.1 สรุปผลของการเก็บขอ้มูลในการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์

 1. ความเสมอภาค ทุกคนในสังคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ ชุด
อุปกรณ์ออกแบบให้เกิดความเท่าเทียม มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงได ้เด็กนักเรียนพิการางสายตาสามารถใชง้านได้
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อยา่งถูกตอ้ง ใชก้ารสัมผสัและทิศทางของเขม็นาฬิกามาช่วย อุปกรณ์มีรูปแบบของการฝึกทกัษะทางดา้นภาษาร่วมดว้ย เด็ก
ปกติสามารถน าไปเล่นได ้ 

อุปสรรค ขาดท่ีเก็บอุปกรณ์ท าใหข้องสูญหายดูแลรักษายากควรมีท่ีเก็บอยูภ่ายในโตะ๊เกา้อ้ีเพ่ือช่วยในการคน้หาและ
อยากใหมี้รูปแบบหลากหลาย(สามารถเปล่ียนเร่ืองได)้ เพ่ือใหเ้กิดการอยากพฒันา โดยเพ่ิมระดบัของความยากของเกม 

2. ความยืดหยุ่น ใชง้านไดท้ั้ งกบัผูท่ี้ถนัดซ้ายและขวา หรือปรับความสูงต ่าให้ข้ึนลงไดต้ามความสูงของผูใ้ช ้ชุด
อุปกรณ์สามารถใชง้านไดห้ลายวยั แต่ควรสีสันเพ่ือให้คนตาบอดเลือนรางสามารถเขา้ใจและเกิดความสนุกในการใชง้าน 
ส่วนเด็กตาบอดสนิทอยากใหมี้รูปภาพ ภาพนูน อกัษรเบรลเพ่ือช่วยใหเ้ด็กพิการสามารถฝึกจินตนาการไดม้ากข้ึน 

3. ความเรียบง่ายและเขา้ใจไดดี้ เช่น มีภาพ ค าอธิบาย หรือสญัลกัษณ์สากล ส าหรับคนทุกกลุ่มไม่วา่จะมีความรู้ระดบั
ไหน อ่านหนังสือออกหรือไม่ ชุดอุปกรณ์ควรออกแบบให้มีสัญลกัษณ์ส่ือความหมายและแบ่งประเภท เช่น หมวดสัตย ์
หมวดอาหาร หมวดผลไมเ้ป็นตน้ และควรมีค าอธิบายประกอบเพ่ือช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

4. ความเขา้ใจง่ายมีขอ้มูลค าอธิบายหรือรูปภาพประกอบการใชง้านท่ีเพียงพอ ชุดอุปกรณ์ควรมีภาพประกอบ มีอกัษร
หรือสญัลกัษณ์ มีท่ีใส่ช้ินงานแบบพอดี และควรใหคุ้ณครูช่วยฝึกฝนใหเ้ด็กพิการเขา้ใจถึงวธีิการเล่น 

5. มีความปลอดภยัขณะใช้งาน ทนทานต่อการใช้งานท่ีผิดพลาด ชุดอุปกรณ์ควรเลือกใช้วสัดุท่ีมีความแข็งแรง
ทนทานแต่ไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก เช่นไมแ้ต่เป็นไมท่ี้ท าการเก็บผิวใหส้วยงามไม่มีเส้ียนหรือวสัดุส่วนเกินท่ีเป็นอนัตรายต่อ
เด็ก อุปสรรค เขม็นาฬิกามีอนัตรายในการใชง้านส าหรับเด็กหากเด็กน ามาหกัหรืองดัอาจเกิดอนัตรายได ้

6. ทุ่นแรง สะดวก ท าให้ไม่ตอ้งออกแรงมาก ชุดอุปกรณ์ควรมีน ้ าหนกัไม่มากเขา้ใจง่าย รูปทรงกลมมีคุณสมบติัท่ีดี
ช่วยใหง่้ายกบัการเล่นของเด็ก แต่ควรมีท่ีใส่อุปกรณ์เพ่ือเลือกใชห้รือน ามาเล่น  

7. สถานท่ีท่ีเหมาะสมและใชง้านในเชิงปฏิบติัไดโ้ดยการออกแบบคิดเผื่อส าหรับคนร่างกายใหญ่โตคนท่ีเคล่ือนไหว
ร่างกายยาก ชุดอุปกรณ์ควรมีขนาดสัดส่วนควรไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปควรใช้ร่วมกบัชุดโต๊ะเกา้อ้ีได้เหมาะสม มีท่ีเก็บ
อุปกรณ์และควรมีรูปแบบสวยงาม 

จากขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ครู โดยใชห้ลกัเกณฑจ์าก Universal Design 7ประการ มาเป็นเกณฑใ์นการปรับปรุง
และพฒันาผลิตภณัฑ ์ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบพฒันาข้ึนอีกคร้ังโดยน าขอ้แนะน าต่างๆมาประยกุตโ์ดยน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่5. การพฒันาชุดอุปกรณ์ในการเสริมทกัษะทางดา้นการเรียนภาษาองักฤษ จดัท าภาพนูนเพ่ือใหง่้ายต่อการ 

             สมัผสัปรับปรุงพฒันาตามค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ข้อเสนอแนะของงานวจิยั 

จากการท าโครงการออกแบบโต๊ะเกา้อ้ีเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษส าหรับเด็กนกัเรียนท่ีพิการทาง
สายตา เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยัส าหรับโรงเรียนธรรมมิกวิทยา ซ่ึงผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ใน
คร้ังน้ีเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านของผูพิ้การ ผลจากการน าผลิตภณัฑชุ์ดเฟอร์นิเจอร์ตน้แบบและอุปกรณ์ใหเ้ด็ก
พิการทางสายตาทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการใชง้านอยูใ่นระดบั ดี สามารถท าให้เด็กพิการทางสายตาใช้
งานไดอ้ย่างเหมาะสม และกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในตวัเฟอร์นิเจอร์และชุดอุปกรณ์ท่ีมีสีสันและการใชง้านไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งและเป็นการผลิตท่ีมีการใชง้านง่าย โดยไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

งานวิจัยฉบบัน้ีไดท้ าการอกอแบบร่วมไปกับเด็กพิการทางสายตา มีการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากเด็กพิการโดยการใช้
แบบสอบถาม และเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์ถอดความแปลความหมายร่วมกบัการสังเกตุ พร้อมทั้งน าผลท่ีไดม้ายนืยนัโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นคนตาบอดและนกัออกแบบท่ีท างานดา้นชุดอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ จึงไดท้ าการผลิตและน าไปทดสอบ
เพ่ือดูประสิทธิภาพของผลงานการอกอแบบ กระบวนการเหล่าน้ีคือองคค์วามรู้แนวทางในการท าการออกแบบโดยให้คน
พิการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคน้ควา้ปัญหา การออกแบบพฒันา จนถึงขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ ท าให้
นกัออกแบบท่ีเขา้ร่วมในกระบวนการต่างๆสามารถเขา้ใจแนวทางในการออกแบบส าหรับคนพิการมากข้ึน 
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สนบัสนุนจากสถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  และขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะ
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รัตนโกสินทร์ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัน้ี ผูจ้ดัท าจึง
ใคร่ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานและระบบการบริหารความเส่ียงตามกรอบแนวคิด
การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO ของกลุ่มออมทรัพยต์  าบลน ้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา  และเพ่ือ
เสนอแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงภายใตอ้งคป์ระกอบทั้ง 8 องคป์ระกอบตามแนวคิดของ COSO โดย
กลุ่มตวัอยา่งคือคณะกรรมการด าเนินงานในกลุ่มออมทรัพยฯ์ รวมจ านวน 16 คน วธีิการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพซ่ึงไดท้ า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูลคือ 1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ประธาน และคณะกรรมการใน
กลุ่มออมทรัพย ์2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย ์
รายงานประจ าปี โครงสร้างของกลุ่มออมทรัพย ์ตลอดจนสังเกตการณ์ ระเบียบ ขอ้ก าหนด คู่มือในการปฏิบติังาน เอกสารท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังานรวมถึงไดท้ าการศึกษาบทความและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลการวิจยัพบวา่ กระบวนการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพยต์  าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
มีความสอดคลอ้งและคลา้ยคลึงกบัแนวทางของ COSOโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมากซ่ึงพบเพียงบางปัจจยัท่ีตอ้งปรับปรุง
ใหเ้หมาะสม อนัไดแ้ก่ ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ควรตอ้งมีการจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงทั้งภายนอกและภายใน 
ดา้นการประเมินความเส่ียงในส่วนของการก าหนดนโยบายการเงินตอ้งมีความชดัเจนในดา้นการประเมินความเส่ียงจาก
สภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้องสมาชิกและการมองหาเงินทุนส ารอง ในดา้นความเส่ียงองคก์รจะตอ้งมัน่ใจวา่คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคน  มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยจะตอ้งมีการประเมินจาก
แบบทดสอบหรือจากการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงขององคก์รมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     
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ABSTRACT 
 

 This research aimed at investigating the process and system of the risk management based on the concept of COSO 
of the savings group at Namnoi subdistrict, Hatyai district, Sonkhla province, and to propose a guideline for the development 
of a risk management system under 8 components of the COSO concept. The sample in the study was the committee of the 
savings group totally 16 persons. The research was a qualitative research.  The data was collected from two sources; 1) the 
primary source of data was from the interviews of the head of the group and also the savings group committee. 2) The 
secondary data was derived from the additional information from the savings group policy of the annual report, savings 
group structure as well as the observations, regulations, operating instructions, the documents used in the work field and the 
study of relevant articles and research papers.  
 The results revealed that the risk management process of savings group at Namnoi subdistrict, Hatyai district, 
Sonkhla province was consistent and similar to COSO concept which showed at a very good level. There were some factors 
that need to be improved. For example, the information and communication factor should be prepared the internal and 
external risk management manual. In the risk assessment, the area of financial policy must be clear in the assessment of risk 
from economic conditions, members' income and fundraising. In terms of risk, the organization must ensure that all 
committees worked and sufficiently understood the risk management of the organization. It must be assessed by the test or 
from the appropriate activities to make corporate the risk management more effective. 
 
Keyword: Savings Group, Risk management, Risk 
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บทน า 

 การบริหารความเส่ียงมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจมาก แนวทางในการบริหารความเส่ียงจึงไดรั้บความสนใจ
และมีการพฒันาการอย่างต่อเน่ืองทั้ งระดับภายในและภายนอกองค์กรโดยผูเ้ช่ียวชาญ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way A Commission (COSO) ท่ีไดพ้ฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีมีมาตรฐานในระดบั
สากลข้ึนเพ่ือให้บริษทัหรือองคก์รต่างๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวปฏิบติั ปัจจุบนัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในทุกดา้นมีการ
ปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะการเขา้สู่สมาคมอาเซียน ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวสามารถเป็นไปไดท้ั้งโอกาสและความ
เส่ียงต่อการพฒันาประเทศไปสู่ความกา้วหนา้ การเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ประชาชนสงัคมระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
การปรับตวัเพ่ือรองรับผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถพฒันาเพ่ือผลประโยชน์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จดัตั้งโครงการในชุมชนเพ่ือเตรียมตวัก่อตั้งองคก์รการเงินซ่ึงองคก์รการเงินของหมู่บา้น คือ กองทุนเงินลา้นสจัจะวนัละบาท 
กองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือผลผลิต กลุ่มออมทรัพยห์มู่บา้น จดัท าข้ึนเพ่ือใหส้มาชิกขององคก์รสามารถพ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือตนเองได ้ 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษาองคก์รการเงินของหมู่บา้นคือ กลุ่มออมทรัพยข์องหมู่บา้น  ต าบลน ้ าน้อย อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีกลุ่มออมทรัพยใ์นหมู่บา้นกลุ่มหลกัจ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพยห์มู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 และ
หมู่ 10 ในเบ้ืองตน้ทราบว่ามีเงินสัจจะหมุนเวียนอยู่กลุ่มละ 10 ลา้นบาท พบว่าปัญหาและความเส่ียงท่ีองค์กรมีอยู่ คือ 
กรรมการและสมาชิกขาดความรู้ทางดา้นการบริหารงานและการบญัชี จึงก่อให้เกิดปัญหาในดา้นการด าเนินงานและความ
เส่ียงหลกัๆ คือ ดา้นการกูย้ืมสมาชิกกูย้ืมเงินและไม่ช าระหน้ีคืนต่อกลุ่มออมทรัพยท์ าให้เกิดปัญหาหน้ีสูญเป็นจ านวนมาก 
เพราะกรรมการของกลุ่มออมทรัพยจ์ะมีกลุ่มเครือญาติท่ีท าให้เกิดความเกรงใจและง่ายในการด าเนินเอกสารจึงง่ายต่อการ
กูย้มืและการเก็บเอกสารไม่ไดเ้ก็บรักษาไวใ้นท่ีรัดกมุ กรรมการแต่ละคนเก็บเอกสารไวท่ี้ตนเองเน่ืองจากไม่มีตูเ้ก็บ เอกสารมี
การจดัเก็บแค่ระยะเวลา 1 ปี แลว้ก็ท าลาย ท าใหย้ากแก่การตรวจสอบยอ้นหลงั  

 จากผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงประสงคท่ี์จะศึกษาท่ีจะท าโครงงานเร่ืองการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ านอ้ย เพ่ือท่ีจะใหท้างกลุ่มออมทรัพยไ์ดท้ราบถึงปัญหาและความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนแลว้และน า
แนวทางการบริหารความเส่ียงมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงไดดี้ยิง่ข้ึน 
เพ่ือลดความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์
วตัถุประสงค์ของการโครงงาน 

1.  เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและระบบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

2.  เพ่ือเสนอแนวทางการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ ต าบลน ้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
ขอบเขตการวจิยั 

งานวจิยัน้ีจะศึกษาเฉพาะการบริหารความเส่ียงภายในกลุ่มออมทรัพย ์โดยใชก้รอบแนวคิดของ COSO เท่านั้น 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคดิหลกัการทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
    1.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มออมทรัพย ์
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                      กลุ่มออมทรัพย ์หมายถึง การรวมตวักนัของชาวบา้น เพ่ือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
โดยการประหยดัทรัพยแ์ลว้น าเงินออมมาสะสมรวมกนัทีละเลก็ละนอ้ยเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชเ้ป็นทุนใหส้มาชิกท่ี
มีความจ าเป็นเดือดร้อนกูย้มืเงินไปใชใ้นการลงทุนและประกอบอาชีพหรือเพ่ือสวสัดิการของตนเองและครอบครัว 

   แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย ์  
1.1.1 การรวมคนในหมู่บา้นให้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันโดยรวมคนท่ีมีฐานะแตกต่างกนัให้

ช่วยเหลือกนัอนัจะเป็นการยกฐานะคนยากจน 
1.1.2 การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยรวมกลุ่มกนัออมเงินแลว้กูไ้ปท าทุน 
1.1.3 การน าเงินทุนไปด าเนินการดว้ยความขยนั ประหยดัและถูกตอ้งเพื่อให้ไดทุ้นคืน และมี

ก าไรเป็นรายได ้
1.1.4 การลดตน้ทุนในการครองชีพโดยการจดัตั้งศูนยส์าธิตการตลาดเป็นการรวมกนัซ้ือ-ขาย 

สามารถลดตน้ทุนในการซ้ือสินคา้อุปโภค-บริโภค และปัจจยัการผลิตกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต เม่ือด าเนินการระดมเงิน
ออมมาไดร้ะยะหน่ึงจนสมาชิกมีความเขา้ใจในการด าเนินงานของกลุ่มแลว้กลุ่มสามารถน าเงินทุนท่ีมีอยูม่าด าเนินกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือหรือแกไ้ขปัญหาของสมาชิกและชุมชน    

วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 
1) ส่งเสริมใหมี้การประหยดัและออมเงินในรูปเงินสจัจะ 
2) ใหบ้ริหารเงินทุนสนบัสนุนการประกอบอาชีพและสวสัดิการของสมาชิก 
3) ใหมี้ประสบการณ์ในการบริหารและจดัท าเงินทุนดว้ยตนเอง 
4) ส่งเสริมใหมี้ความสามคัคี การท างานร่วมกนัและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
5) ใหมี้ประสบการณ์ในการบริหารและจดัการเงินทุนของตนเอง 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย ์
1)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการออมเงินและน าเงินไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ โดยลด 

ภาระการกูย้มืเงินจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง 
2) พฒันาคนใหมี้คุณธรรม 5 ประการ คือ ซ่ือสตัย ์เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็น 

ใจและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
3)  ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนใหก้บับุคคลในชุมชน 
4)  พฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนดา้นต่างๆ เช่น การเป็นผูน้ า การปกครองตาม 

ระบบประชาธิปไตย 
5)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาคิดและแกปั้ญหาของตนเองดว้ยวธีิการท างาน

ร่วมกนั 
    1.2  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

            ความเส่ียง (Risk)คือ การวดัความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วตัถุประสงคข์องงานประสบความส าเร็จ 
การตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่อยา่งเช่น การจดัท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม
ท่ีจะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จภายใต้
กรอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการในอนาคต ความเส่ียงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่
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แน่นอน และความจ ากดัของทรัพยากรโครงการผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพ่ือให้ปัญหาของ
โครงการลดนอ้ยลงและสามารถด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

1.2.1  การบริหารความเส่ียง (Risk management) คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ ง
ขบวนการ การด าเนินงานต่างๆ โดยองค์กรจะเกิดความเสียหายเพ่ือให้ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดป้ระเมินไดค้วบคุมและตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรเป็นส าคญัการบริหารความเส่ียงเป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุผลท่ีน ามาใชใ้นการบ่งช้ีวิเคราะห์ประเมินแต่การติดตามและ
ส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหน่วยงานหรือกระบวนการการด าเนินงานขององคก์รเพ่ือช่วยให้องคก์รลดความ
สูญเสียใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดและเพ่ิมโอกาสใหแ้ก่ธุรกิจมากท่ีสุด 

1.2.2  การจดัการความเส่ียง หรือ การบริหารความเส่ียง (Risk managment) คือการจดัการความเส่ียง ทั้ง
ในกระบวนการในการระบุ การวิเคราะห์ (risk analysis) และประเมิน (risk assessment) ดูแลและตรวจสอบ และควบคุม
ความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กบักิจกรรม หนา้ท่ีและกระบวนการท างาน เพ่ือให้องคก์รลดความเสียหายจากความเส่ียงมากท่ีสุด อนั
เน่ืองมาจากภยัท่ีองคก์รตอ้งเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเรียกวา่ อุบติัภยั  

1.2.3 นิยามของความเส่ียงมีความหมายในหลากหลายแง่มุม เช่น ความเส่ียง คือ  โอกาสท่ีเกิดข้ึนแลว้
ธุรกิจจะเกิด 

ความเสียหาย (Chance of loss) 
ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ (Possibility of loss) 
ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน (Uncertainty of event) 
การคลาดเคล่ือนของการคาดการณ์ (Dispersion of actual result)  

1.2.4  ปัจจยัความเส่ียง (Risk factor) ปัจจยัความเส่ียง หมายถึง การเขา้ใจวา่องคก์รมีความเส่ียงหรือไม่ 
จะไม่มีประโยชน์เพียงพอ ถา้ไม่สามารถระบุไดว้า่ความเส่ียงนั้นๆ มีสาเหตุจากปัจจยัอะไร เน่ืองจากปัจจยัความเส่ียงแต่ละ
ชนิดมีผลกระทบไม่เท่าเทียมกนั ปัจจยัความเส่ียงบางชนิดมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคใ์นระดบักิจการโดยรวม ในขณะท่ี
ปัจจยัความเส่ียงบางชนิดมีผลกระทบในระดบักิจกรรมเท่านั้น นอกจากน้ีปัจจยับางอยา่งจะมีผลกระทบเพียงในระยะสั้นๆ
แต่ปัจจยับางอยา่งส่งผลกระทบในระยะยาว และบางชนิดมีผลกระทบทั้งในระยะสั้นแลว้ต่อเน่ืองไปจนถึงระยะยาว ดงันั้น
บุคลากรของกิจการจึงตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถระบุไดว้า่ความเส่ียงนั้นๆ มีสาเหตุจากปัจจยัอะไรเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึน
ภายในองคก์รหรือเป็นปัจจยัภายนอก 

       2. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
           ภริดา พิรานนท์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการประเมินผลการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตของ

กลุ่มสตรีแม่บา้น หมู่ท่ี 1ต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง จากงานวิจยัดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดท้ าทฤษฎีการ
ประเมินผลการบริหารจดัการมาใชใ้นดา้นการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยแ์ละทฤษฎีการประเมินผล มาใชใ้นการจดัท า
แบบส ารวจในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

ชยาภรณ์ หน่อแกว้ (2553)ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตหมู่ท่ี 3บา้นท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่จากงานวิจยัดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดน้ าแนวทางในการแกไ้ขการบริหาร
จดัการกลุ่มออมทรัพยม์าเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพการบริหารจดัการของกลุ่มออมทรัพย ์เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนและจดัท าคู่มือในการแกไ้ขปัญหาความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  ธีระชน สุขประเสริฐ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต
กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร จากงานวจิยั
ดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต มาเป็นตวัอยา่งในการ
ตั้งประเด็นค าถามในแบบส ารวจการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพยแ์ลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าเคราะห์และประเมินผลต่อไป 

  สิริลกัษณ์ พลนอก (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต อ าเภอสวา่งวรีะ
วงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานีจากงานวิจยัดงักล่าวทางกลุ่มผูศึ้กษาไดน้ าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพการด าเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต มาเป็นแนวทางในการจดัท าแบบส ารวจขอ้มูลขององคก์รในการบริหารความเส่ียง  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1. แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดว้ยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ดา้นการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยสอบถามประธาน และ
คณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย ์ไดแ้ก่ ผูจ้ดัท าบญัชี เจา้หนา้ท่ีเงินกู ้เจา้หนา้ท่ีการเงิน รวมจ านวน 16 คน เพ่ือทราบเก่ียวกบั
การด าเนินงานและเพ่ือหาแนวทางในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพยต์  าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
พร้อมทั้งมีการสังเกตการปฏิบติังานจริงของกลุ่มออมทรัพย ์เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย์
ต่อไป 

1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การค้นควา้จากต าราส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และขอ้มูลงานวิจยั เพ่ือน ามาจดัท าวิจยัในการบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ าน้อย อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2. การรวบรวมข้อมูล 

ส่วนท่ี 1  เก็บรวมรวมขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มออมทรัพย ์ 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความรู้จากหนังสือ แหล่งขอ้มูลออนไลน์ โดยศึกษาทฤษฎี
เก่ียวกบักลุ่มออมทรัพย ์ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมภายในและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กลุ่มออมทรัพยแ์ละการบริหารความเส่ียง 

ส่วนท่ี 2  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาความเส่ียง 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือศึกษาความเส่ียง ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มออม
ทรัพยต์  าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 กลุ่ม  รวม 16 คน 

ส่วนท่ี 3  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประเมินความเส่ียง 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือประเมินความเส่ียง ทางกลุ่มผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลโดยการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์และสังเกตการ
ปฏิบัตงิานจริง เพ่ือระดมความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา โดยมีการ
แยกประเภทและหมวดหมู่ของขอ้มูล และมีการแปลความหมายขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย  เพ่ือน าขอ้มูลมา
ศึกษาและประเมินความเส่ียงในการกูย้มืเงินและการท างานของเจา้หนา้ท่ีท าใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดัท าวจิยัไดเ้ร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานขององคก์ร โดยการสอบถามปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ภายในองค์กร โดยการสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัติงานจริงในกลุ่มออมทรัพย ์เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
ด าเนินการในการจดัท าวจิยั เพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและบรรลุตามวตัถุประสงคว์างไว ้
 

ผลการท าวจัิย 
ตารางแสดงขอ้มูลในแต่ละดา้นของแบบสมัภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        กลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่สภาพโดยรวมของ กลุ่มออมทรัพยอ์ยูใ่นระดบั 
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เม่ือพิจารณาแลว้อยู่ในค่าเฉล่ีย 4.0 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก กลุ่มออมทรัพย ์มีการ
ก าหนดสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รท่ีดี จากการสัมภาษณ์พบวา่คณะกรรมการส่วนใหญ่เคยด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย ์คณะกรรมการกองทุนอ่ืนๆ มากกวา่ 2 ปีข้ึนไป ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยม์าจากการเลือกตั้ง โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ เป็นการคดัเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยท่ี์เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความถนดัของคณะกรรมการแต่ละคน มีการก าหนดปรัชญาและรูปแบบในการท างานชดัเจน  คณะกรรมการมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มออมทรัพย ์มีภาวะความเป็นผูน้ า การมีส่วนร่วม และยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ี
พฒันาชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งทางดา้นบญัชีการเงิน ในเร่ืองของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกนโยบายการ
บญัชีพบวา่กลุ่มออมทรัพยไ์ดเ้ลือกนโยบายบญัชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็น เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี การประมาณหน้ีสิน การรับรู้รายได้และการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชี 

- ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ อยู่ในค่าเฉล่ีย 4.4 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด กลุ่มออมทรัพย์ มีการก าหนด
วตัถุประสงคโ์ดยพิจารณาจากผลส ารวจความตอ้งการของสมาชิกและด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงร่วมไปดว้ย 
พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย ์ซ่ึงมีการตกลงร่วมกนัของคณะท างาน โดยมีการถ่ายทอดผ่านประธาน
ของกลุ่มออมทรัพยม์ายงัคณะกรรมการผูป้ฏิบติังาน ตามสายงาน ทั้งดา้นขอ้มูลรายงานทางการเงิน ดา้นการปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงวธีิการปฏิบติังานต่างๆ ก็ไดมี้การก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน กลุ่มออมทรัพย ์มีการก าหนดมาตรการใน
การส่งเงิน สัจจะสะสม การส่งคืนเงินกู ้ของสมาชิกไวใ้นระเบียบกลุ่ม และด าเนินการตามมาตรการอย่างจริงจงั ดา้นการ

รายการ ค่าเฉลีย่ เกณฑ์ 
1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 4.0 มาก 
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์ 4.4 มากท่ีสุด 
3. การระบุเหตุการณ์ 4.0 มาก 
4. การประเมินความเส่ียง 3.9 มาก 
5. การตอบสนองความเส่ียง 4.0 มาก 
6. กิจกรรมการควบคุม 3.8 มาก 
7. สารสนเทศและการส่ือสาร 3.7 มาก 
8. การติดตามและประเมินผล 4.0 มาก 
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บริหารเงินทุนและทรัพยากรโดยภาพรวมมีการพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง  กลุ่มออมทรัพย ์มีการก ากบัดูแลในเร่ืองการน า  
เงินออม (สัจจะสะสม) ของกลุ่มเขา้ฝากสถาบนัการเงินต่างๆ ตามระเบียบของกลุ่มฯ กลุ่มออมทรัพย ์มีการจดัท าเอกสาร/
หลกัฐานการเงินตามระเบียบท่ีก าหนด และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ กลุ่มออมทรัพยมี์การก าหนดระเบียบในการ
บริหารจดัการเงินทุนและ ทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบของกรมการพฒันาชุมชน 

- ด้านการระบุเหตุการณ์ อยูใ่นค่าเฉล่ีย 4.0 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก กลุ่มออมทรัพย ์มีการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงได้
อย่างน่าเพียงพอ โดยมีการระบุเหตุการณ์เส่ียงทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงมีการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใน
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย ์ทั้งภายในและภายนอก และมีการก าหนดแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขร่วมกนั และกลุ่ม
ออมทรัพย ์ยงัมีการประชุมสมาชิกและบุคลากรเพ่ือช้ีแจงผลการด าเนินงานในทุกเดือนหลงัจากท่ีไดปิ้ดงบการเงินเสร็จส้ิน
แลว้ แต่ยงัมีปัจจยัท่ีองคก์รไม่ไดมี้การระบุเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เช่น ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพยไ์ม่รู้ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยไ์ม่ก าหนดระเบียบกลุ่มฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ
ปรับปรุงระเบียบให้เป็นปัจจุบนั  กลุ่มออมทรัพยไ์ม่เผยแพร่ระเบียบกลุ่มฯ ให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่นบอร์ด 
ประชาสัมพนัธ์หนา้ท่ีท าการกลุ่มฯ หอกระจายข่าว วิทยชุุมชน และความเส่ียงจากสภาวะภายนอก ท่ีกลุ่มออมทรัพยไ์ม่ได้
ระบุเหตุการณ์เส่ียงเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี  

- ด้านการประเมินความเส่ียง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.9 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรัพย ์มีการประเมินความเส่ียงท่ี
สอดคลอ้งตามแนวทางของ COSO ในระดบัท่ีเพียงพอ ซ่ึงคณะกรรมการให้ความส าคญักบัการประเมินความเส่ียงในระดบั
องคก์รและระดบักิจกรรมเป็นอยา่งมาก ในการประชุมคณะกรรมการซ่ึงมีการก าหนดใหป้ระชุมทุกเดือน เพ่ือหารือเก่ียวกบั
การด าเนินงานต่างๆ และเพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ของความเส่ียงพร้อมทั้งประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงนั้นข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอ และคณะกรรมการผูป้ฏิบติังานทุกคนยงัประเมินความเส่ียงในระดบักิจกรรมเสนอต่อท่ีประชุมในทุกๆ เดือนดว้ย
เช่นกนั แต่ยงัมีบางส่วนท่ีพบวา่ในดา้นการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากผูป้ฏิบติังานท่ีไม่มีความเขา้ใจมากพอถึงผลกระทบ
จากความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององคก์รได ้ซ่ึงในส่วนน้ีกลุ่มออมทรัพยไ์ดมี้การจดั
อบรมใหก้บัคณะกรรมการผูป้ฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้ในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ แต่ในดา้นการบริหารเงินทุนและ
ทรัพยากร กลุ่มออมทรัพยย์งัขาดผูมี้ความรู้ดา้นการ จดัท าเอกสารหลกัฐานทางการเงิน การบญัชี กลุ่มออมทรัพย ์จดัท า
เอกสาร/หลกัฐาน การเงินไม่ถูกตอ้งตามระเบียบท่ีก าหนด หรือ ไม่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพยไ์ม่มีการ
ตรวจสอบบญัชี หลกัฐานการเงิน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก 

- ด้านการตอบสนองความเส่ียง อยู่ในค่าเฉล่ีย 4.0 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ มาก มีการวิเคราะห์สาเหตุการก าหนดวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงและลดความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ในทุกๆ ดา้น โดยมีการก าหนดระดบัความเส่ียง เช่น หากการ
ท างานส่วนใดท่ีคณะกรรมการไม่ถนดั และระดบัความเส่ียงมีมาก จะหลีกเล่ียงโดยการจา้งหน่วยงานภายนอกมาท าแทน  
ส่วนของเร่ืองท่ีผูป้ฏิบติังานคิดวา่มีความเส่ียงและไม่แน่ใจในการตดัสินใจ หรือไม่สามารถตดัสินใจได ้ก็จะน าเขา้ท่ีประชุม
หรือปรึกษาประธานกลุ่มออมทรัพยก่์อนในเบ้ืองตน้ ซ่ึงในการก าหนดระดบัความเส่ียงนั้นเพ่ือท่ีจะให้ผูป้ฏิบติังานสามารถ
รับรู้และท าความเขา้ใจและน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเบ้ืองตน้ในการท างานได ้ 

- ด้านกิจกรรมการควบคุม อยู่ในค่าเฉล่ีย 3.8 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ มาก การด าเนินงานด้านกิจกรรมการควบคุม โดย
ภาพรวมถือวา่สอดคลอ้งกบัการบริหารความเส่ียงของ COSO กลุ่มออมทรัพยมี์การก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบติังานโดยมีการ
จดัท าขั้นตอนและคู่มือในการปฏิบติังาน มีการจดัท าระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎกติกาในการท างาน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง
ชดัเจน ทั้งยงัมีการพฒันาคณะกรรมการฯ เก่ียวกบัการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง เช่น อบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกบั
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กลุ่มองคก์รกองทุนอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือพฒันาความรู้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์สนบัสนุนใหส้มาชิก
รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริมตามความตอ้งการของสมาชิก และให้การสนบัสนุนดา้นเงินทุน และ กลุ่มออมทรัพยมี์
การจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ี ทนัสมยั เพ่ือสนบัสนุนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

- ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร อยูใ่นค่าเฉล่ีย 3.7 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก เน่ืองดว้ยสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจของ
ประธานกลุ่มออมทรัพย ์และคณะกรรมการมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ซ่ึงเพียงพอต่อการตดัสินใจในการท างาน หากแต่ยงัมี
ปัญหาดา้นระบบสารสนเทศท่ียงัไม่มีการพฒันาท าให้เกิดความล่าชา้ในการท างานอยู่บา้ง และควรมีการปรับปรุงระบบ
ประชาสัมพนัธ์ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น การปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ การแจง้ข่าวสารให้เป็นปัจจุบนั กลุ่มออมทรัพยค์วรมีการช้ีแจงสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มฯ เพ่ือให้
สมาชิกเกิดความไวว้างใจคณะกรรมการโดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว บอร์ดประชาสมัพนัธ์   

- ด้านการตดิตามและประเมนิผล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.0 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์มาก แต่มีความเส่ียงมาก เพราะการติดตามหน้ีของ
องค์กรยงัไม่มีความชดัเจนในการตามหน้ีของบุคลากร ท าให้เกิดปัญหาหน้ีสูญอาจส่งผลให้องค์กรเกิดสภาพคล่องด้าน
เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มออมทรัพย ์ควรมีการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการเงินให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัเช่น ทะเบียนคุม
เงินสัจจะสะสม  ทะเบียนคุมลูกหน้ี  ทะเบียนคุมดอกเบ้ียเงินกู ้ และกลุ่มออมทรัพยค์วรมีการก าหนดให้มีการตรวจสอบ 
เอกสารหลกัฐานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร-ขาดทุน ปีละ 1 คร้ัง จากบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งร่วมกบั
ตวัแทน สมาชิกกลุ่ม 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษา การบริหารความเส่ียงของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ าน้อย โดยภาพรวมมีสภาพการพฒันาอยู่ 8                 
ดา้น ซ่ึงผูว้จิยัมีสรุปประเด็นและน ามาอภิปรายดงัน้ี 
         -  ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รของกลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ านอ้ย อยูใ่นระดบั มาก ทั้งน้ีเพราะกลุ่มออมทรัพย์
มีการก าหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัขนาดขององคก์ร และมีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความรับผิดชอบของ
บุคลากรอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยาภรณ์ หน่อแกว้ (2553) ในดา้นสภาพปัจจุบนัของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือ
การผลิต หมู่ท่ี3 คือ กลุ่มออมทรัพยมี์การวางแผนแกปั้ญหาการส่งเงินทุกประเภทท่ีเกินก าหนด มีการวางแผนพฒันากลุ่ม
ออมทรัพย ์ระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มออมทรัพย ์ 

-  ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบั มากที่สุด เพราะทางกลุ่มออมทรัพยมี์การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
การด าเนินงานและช้ีแจงนโยบายของกลุ่มออมทรัพยใ์หก้บับุคลากรและสมาชิกทราบอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของภริดา พิรานนท์ (2553) ดา้นสภาพแวดลอ้ม คือ การบริหารจดัการกลุ่มออมทรัพย ์มีความสมบูรณ์ชดัเจน ดา้นนโยบาย
และตรงตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มสตรีแม่บา้น  

-  ดา้นการระบุเหตุการณ์เส่ียง อยูใ่นระดบัมากดา้นการประเมินความเส่ียงและดา้นการตอบสนองความเส่ียงคร้ังน้ี
เป็นเพราะกลุ่มออมทรัพยมี์การระบุเหตุการณ์เส่ียง คือ บุคลากรมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการท างานอยา่งชดัเจนและมีการระบุ
ปัจจยัเส่ียง จดัล าดบัความเส่ียง และจดัท าแบบแผนการบริหารความเส่ียงอย่างชดัเจนซ่ึงมีการจดัประชุมเก่ียวกบัการให้
สมาชิกกูย้ืมเงิน เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสูญ หรือการผิดช าระหน้ีการจดัประชุมเก่ียวกบัการให้
สมาชิกกูย้มืเพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัหน้ีสูญหรือการผิดนดัช าระหน้ี และเพ่ือติดตามความกา้วหนา้ในการ
ท่ีสมาชิกไม่ช าระหน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชยาภรณ์ หน่อแก้ว(2553) ในด้านแนวคิดด้านการจัดการคือ 
คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ตามต าแหน่งท่ีไดรั้บมีบทบาทการท างาน
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ของคณะกรรมการต่างๆ สั่งการในการท างานของคณะกรรมการมีความชดัเจนและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีระชน สุข
ประเสริฐ (2550) ท่ีไดท้ าการศึกษาแนวทางแกไ้ขปัญหากลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ จงัหวดั
ก าแพงเพชร จากการศึกษาพบวา่ในภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตในเขตเทศบาล
ต าบลลานกระบืออ าเภอลานกระบือจงัหวดัก าแพงเพชรมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากดา้นการบริหารเงินทุนและทรัพยากรมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากและดา้นการพฒันาขีดความสามารถขององคก์รมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นระดบัปานกลาง
ส่วนดา้นขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหากลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 

-  ดา้นกิจกรรมการควบคุม อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มออมทรัพยมี์การก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือ
น ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกบัแผนการปฏิบติังานท่ีวางไว ้และดา้นเอกสารมีการแยกเอกสารแต่ละราย 
ซ่ึงง่ายต่อการคน้หารายช่ือสมาชิกในแต่ละราย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธีระชน สุขประเสริฐ (2550) ท่ีพบวา่ในภาพรวม
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตใน เขตเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จงัหวดั
ก าแพงเพชร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการบริหารเงินทุนและทรัพยากรมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก และดา้น
การพฒันาขีดความสามารถขององคก์รมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข
ปัญหากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้แบ่งหมวดหมู่เป็น 3 ด้าน คือ ด้าน คณะกรรมการกลุ่ม ควรให้มีการประชุม
คณะกรรมการเป็นประจ า จัดหลกัสูตรอบรมเพ่ิมความรู้ และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส ด้าน
สมาชิก ควรมีการรวมกลุ่มน าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพและน าเงินท่ีกู้ไปลงทุนตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ด้าน
เจา้หนา้ท่ี ผูรั้บผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต ควรเขา้ร่วมประชุมกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ ตรวจสอบการจดัท าเอกสาร 
การจดัท าบญัชีของกลุ่ม และส่งเสริมใหก้ลุ่มมีกิจกรรมเครือข่าย 

-  ดา้นการสารสนเทศและการส่ือสาร อยู่ในระดบัมากกลุ่มออมทรัพยมี์การจดัระบบการส่ือสารทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศในการเขา้ถึงของขอ้มูล และป้องกนัการเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในองคก์ร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสิริลกัษณ์ พลนอก (2553) ท่ีพบวา่ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการ
ผลิตอ าเภอสวา่งวีระวงศ์ จงัหวดัอุบลราชธานี คือ การจดัท าระบบบญัชีเอกสารทางการเงินและทะเบียนกลุ่ม ยงัไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัการบญัชีรองลงมาคือสมาชิกบางคนขาดความรู้เขา้ใจในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  การจดัสรร
สวสัดิการของกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตยงัไม่เป็นรูปธรรมและทัว่ถึง ดงันั้นการจดัท าสารสนเทศใหถู้กตอ้ง และเป็นขอ้มูล
ท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใชง้านไดจึ้งเป็นเร่ืองส าคญัอีกอยา่งหน่ึงขององคก์ร 

-  ดา้นการติดตามและประเมินผล อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มออมทรัพยมี์การประชุมเพื่อรายงานแผนการด าเนินงาน
และการช าระหน้ีของลูกหน้ี ในขั้นต่อมามีการติดตาม และพฒันาผลการด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่ง
ผลการด าเนินกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และทุกๆ ปีจะมีการใหบุ้คลากรและสมาชิก ประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของชยาภรณ์ หน่อแก้ว (2553) ท่ีว่า คณะกรรมการควรส่งเสริมให้สมาชิก   มีการออมอย่างสม ่ าเสมอ 
คณะกรรมการควรจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด คณะกรรมการควรมีความเสียสละและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนร่วม คณะกรรมการควรกระตุน้ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มฯ และคณะกรรมการควร
ปฏิบติังานตรงตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การจดัท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นกรณีศึกษาการบริหารความเส่ียงให้กบักลุ่มออมทรัพย ์ต าบลน ้ านอ้ย อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัญหา  การควบคุมภายในและดา้นการจดัท าบญัชีให้กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อใหค้รอบคลุมในดา้นการด าเนินงานขององคก์ร 
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2.  การจดัท าวิจยัการบริหารความเส่ียงให้เกิดประสิทธิภาพ ผูศึ้กษาตอ้งมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีค่อนขา้ง
ละเอียดในเร่ืองการบริหารความเส่ียง เพื่อใหโ้ครงงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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บทคัดย่อ 

  
                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความเส่ียงในการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้น และศึกษา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารความเส่ียงในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีกองทุนหมู่บา้น จ านวน 92 กองทุน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารสุ่มตวัอย่าง การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งวิธีการค านวณจากสูตรของ Taro 
Yamane ท่ีระดับ  ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้ ง ส้ินจ านวน 75  คน ซ่ึงได้แก่ ประธานและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา พบวา่สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ41-50 ปี ระดบัการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
5,000-10,000 บาท การบริหารความเส่ียงกองทุนหมู่บา้นอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ความเส่ียงในระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีความเส่ียงมาก คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร และความเส่ียงระดบันอ้ยคือ ดา้น
การระบุเหตุการณ์ ซ่ึงแนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มภายในของหมู่บา้นคือ 
ประธานและกรรมการในกองทุนหมู่บา้นควรใหค้วามส าคญัและสนใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงเพื่อลดปัญหาความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยการตรวจสอบการด าเนินงานของบุคลากรภายในกองทุนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และแนวทางปฏิบติัในการ
แกไ้ขปัญหาการบริหารความเส่ียงดา้นการะระบุเหตุการณ์คือ กองทุนหมู่บา้นควรมีการสอบทานขอ้มูลดา้นรายไดข้องผูกู้ย้มื
ก่อนการท าสญัญากูย้มืเพ่ือไม่ใหมี้ผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้นในขณะท่ีมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 
 
ค าส าคญั : การบริหารความเส่ียง, กองทุนหมู่บา้น 
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ABSTRACT 
  
                This research aims to study risk assessment of the village fund and study approaches to solve problems in risk 
management in Nathawi districe, Songkhla province. The Village Fund have 92 fund. The sample used in this study use 
sampling the size of the sample was calculated from Taro Yamane's formula at 95% confidence level. The sample size was 
chairman and village fund committee 75 persons. This research uses a questionnaire to collect data. Frequency, percentage, 
mean, and standard deviation were used for data analysis. The results of the study, general status of the sample Most of 
them are female, 41-50 years old, Education is high school. Farmer Average monthly income 5,000-10,000 Baht. Risk 
Assessment of the Village Fund Nathawee District, Songkhla Province at the moderate level. The most risky aspect is the 
environment within the organization and the risk low is event identification. The guidelines for solving environmental risk 
management problems in the village are: the chairman and the committee members of the village fund should give 
importance and interest in risk management to mitigate the potential risk by monitoring the operation of personnel within 
the fund at least twice a year and the solution to the problem of risk management is to identify the event are: the village 
fund should review the borrower's income before the loan agreement in order not to affect the village fund while there are 
economic problems.  
 
Keyword: Risk Assessment, Village Fund 
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บทน า 
การบริหารความเส่ียงในภาครัฐเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของภาครัฐท่ีมีต่อประชาชนและทรัพยสิ์นของ

รัฐ อนัท าใหเ้กิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และกองทุนหมู่บา้นก็ถือเป็นอีกหน่ึงหน่วยงานของภาครัฐ โครงการกองทุน
หมู่บา้นจดัท าข้ึนเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานราก พฒันาคุณภาพชีวติ และบรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศ โดย
ประเทศไทยมีจ านวน กองทุนหมู่บา้นทั้งหมด 79,000 กองทุน จะไดรั้บเงินสนบัสนุนจากภาครัฐ กองทุนละ 1 ลา้นบาท หรือ
หมู่บา้นละ 1 ลา้นบาท โดยโครงการกองทุนหมู่บา้นให้สมาชิกในหมู่บา้นท าการกูย้ืมไดร้ายละ   ไม่เกิน 20,000 บาท และ
จะตอ้งส่งเงินคืนภายใน 2 ปี นบัตั้งแต่วนักูย้มื (http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4.jsp?t_ser=9526 สืบคน้เม่ือ 24 
สิงหาคม 2559 : หนา้ 1) โดยรัฐบาลเช่ือวา่ผูกู้จ้ะสามารถน าเงินไปประกอบอาชีพเพ่ือต่อยอดรายไดแ้ละสามารถส่งเงินคืนได้
ตามระยะเวลาท่ีกองทุนหมู่บา้นไดก้ าหนดไว ้

จากการท่ีไดเ้ขา้ศึกษากองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทวี ซ่ึงมีกองทุนทั้งหมด 92 กองทุน พบวา่ปัญหาและความเส่ียง
ส่วนใหญ่ท่ีกองทุนมีอยู่ คือสมาชิกกูย้ืมเงินไปแลว้ไม่คืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยวนัครบก าหนดคือ วนัท่ี 20 ของทุก
เดือน ยอดเงินช าระเดือนละ 1,200 บาท ท าใหเ้กิดหน้ีสูญ  เป็นจ านวนมากหรือสมาชิกบางรายคืนเงินไม่ครบท าใหมี้ยอดหน้ี
คงคา้งหลายปีและไม่มีการติดต่อทวงถามหน้ี ท าให้เงินทุนหมุนเวียนในกองทุนมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิก 
(กองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา) ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้ 

 จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ทางผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าวิจยัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้น ใน
อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา เพ่ือจะช่วยเป็นแนวทางการแกปั้ญหาใหก้บักองทุนหมู่บา้นท่ีด าเนินงานในดา้นน้ีใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือให้กองทุนหมู่บา้นเป็นศูนยก์ลางทางการเงินให้กบั
หมู่บา้นหรือชุมชนไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  1. เพื่อศึกษาระดบัความเส่ียงในการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา  
    2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารความเส่ียงการบริหารความเส่ียงใหก้บักองทุนหมู่บา้นใน
อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 
ขอบเขตของการท าวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ทฤษฎีเก่ียวกบัแนวทางการบริหารความเส่ียง องค์ประกอบความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

ทฤษฎีเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น วตัถุประสงคข์องกองทุนหมู่บา้นและทฤษฎีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นใน
อ าเภอนาทวรีวมไปถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ี 

2. ขอบเขตดา้นสถานท่ี กองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา  
     3. ขอบเขตดา้นเวลา ปีการศึกษา 2559 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคดิหลกัการทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง  
1.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง 

  การบริหารความเส่ียง คือ การจดัการความเส่ียง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ประเมิน ดูแล 
ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กบั กิจกรรม หนา้ท่ีและกระบวนการท างาน เพ่ือให้องคก์รลดความเสียหายจาก
ความเส่ียงมากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากภยัท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ    ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเรียกวา่ อุบติัภยั 
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  ความเส่ียง คือ การวดัความสามารถท่ีด าเนินการใหว้ตัถุประสงคข์องงานประสบความส าเร็จภายใตก้าร
ตดัสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่อยา่งเช่น การจดัท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ี
จะด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้
กรอบเวลาอนัจ ากดั ซ่ึงเป็นก าหนดการปฏิบติัการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  อนัเน่ืองมาจากความไม่
แน่นอน และความจ ากดัของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของ
โครงการลดน้อยลง และสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีประสิทธิผลและ
ประ สิท ธิภ าพ  ( http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option= com_ content&view=article&id=8 2&Itemid=113 
สืบคน้เม่ือ 25 สิงหาคม 2559 : หนา้ 1)  

1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
   การควบคุมภายในตามค าจ ากดัความของ “COSO” หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานท่ีเป็น
ผลมาจากการออกแบบโดยคณะกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคลอ่ืนๆ ขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่ องคก์รจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
 2. ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน  
 3. การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีใชบ้งัคบัองคก์รนั้นๆ (โสภา นาจนัหอม, 2556, หนา้ 81) 

2.งานวจิยั/โครงงานทีเ่กีย่วข้อง 
จิราย ุหาญตระกลู (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชียงใหม่ จากงานวจิยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎีการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นมาใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัการ
บริหารความเส่ียง โดยน ามาใชใ้นการออกแบบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นประเด็นปัจจยัการบริหารความเส่ียง
ใหก้บัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

สิริรัตน์  เกียรติพิริยะ (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการด าเนินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในดา้น
ประสิทธิผลการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านและปัญหาจากผูกู้ ้เงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ จากงานวิจัยดังกล่าวผู ้ศึกษาได้น าแบบสอบถามมาเป็นแนวทาง ใช้ในการจัดท า
แบบสอบถามเพ่ือใชส้อบถามคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา โดยมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คนึงนิจ  ศิริสมบูรณ์, ฉันธะ จนัทะเสนา และดวงตา สราญรมย ์(2552-2553)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมาจากงานวิจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้ าแนวทางการศึกษา
ปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมาใช้เป็นตัวอย่างในการตั้ งประเด็นการสอบถามเพื่อใช้เป็น
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มตวัอยา่งแลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประเมินผลต่อไป 

อ านวย แสงโนรี (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัเส่ียงและความสามารถบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัเส่ียงต่อการบริหารจดัการกองทุน หมู่บา้นและชุมชนเมือง และเพ่ือประเมิน
ระดบัความสามารถบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมือง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลสัมภาษณ์
เจาะลึกประธานกองทุนหมู่บา้นและ ชุมชนเมือง จ านวนทั้งส้ิน 80 ตวัอยา่ง จากการศึกษาพบวา่ การด าเนินงานของกองทุน
หมู่บา้นและ ชุมชนเมือง สามารถแบ่งปัจจยัเส่ียงต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ดา้นการบริหารจดัการหน้ีของ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นและดา้นการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น โดยพบวา่ มากกวา่ร้อยละ 60 ไม่เกิดขอ้ผิดพลาดใน
ดา้นการบริหารจดัการหน้ี และไม่เกิดปัญหาดา้นการทุจริต มากกวา่ร้อยละ 95 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยั

http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php
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เส่ียงโดยแบ่ง ปัจจยัเส่ียงออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ดา้นการบริหารจดัการหน้ีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ ดา้นการ
ทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินระดบัความสามารถใน บริหารความเส่ียงของกองทุน
หมู่บา้น   

ชยาภา ค าเมรี (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลต าบลโพน
ทอง อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม จากงานวิจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาไดน้ าทฤษฎีการบริหารงานของกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองมาใชใ้นการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของกองทุนหมู่บา้นเพ่ือน าขอ้มูลทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน
มาเป็นตวัอยา่งในการจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงใหก้บักองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาในการด าเนินงานคร้ังน้ี 
1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวมรวมขอ้มูลความรู้จากหนงัสือแหล่งขอ้มูลออนไลน์ โดยศึกษา

ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง ทฤษฎีเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น ทฤษฎีเก่ียวกบัการควบคุมภายในและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นและการบริหารความเส่ียง 

1.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน โดย
สอบถามจากประธานกองทุนหมู่บา้น เหรัญญิกตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและสมาชิกรวมทั้งส้ินจ านวน 
75 คน 

1.3 น าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางสถิติต่อไป 
2. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 2.1 ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง
เป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นวา่มีเน้ือหาครอบคลุม น่าเช่ือถือในการศึกษา ภาษา ท่ีใชมี้ความหมายรัดกุมและตรงกบัเร่ืองท่ี
ตอ้งการศึกษาหรือไม่ 
 2.2 ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามตอนท่ี1 เป็นหวัขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของ ผูต้อบแบบสอบถามมาแจก
แจงความถ่ีและค านวณค่าร้อยละตามสถิติเชิงพรรณนา โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และกองทุนท่ีสงักดั
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.3 น าแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 ค าถามความคิดเห็นมาตรวจใหค้ะแนน และน าคะแนนมาค านวณหาค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉล่ีย เกณฑค์ะแนนท่ีใชส้ าหรับแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชต้ามแนวทาง ของเบสท ์(Best, 1978: 174) เพ่ือวิเคราะห์การบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทวี จงัหวดั 
สงขลา มีดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นมากท่ีสุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายความวา่ มีระดบัความเห็นนอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นน้อยมาก เกณฑ์คะแนนการวิเคราะห์สัมประสิทธ์

สหสัมพนัธ์ (r) ค่า r จะอยูร่ะหวา่ง –1ถึง +1 ถา้ r เขา้ใกล ้-1 และ +1;แสดงถึงความสัมพนัธ์สูงและถา้ r เขา้ใกล ้0;แสดงว่า
ความสมัพนัธ์ต ่าโดย ก าหนดค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มีดงัน้ี  

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่า +1 ถึง -1 โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี  
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ค่า r อยูใ่นช่วง 0.81-1.00 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัสูง  
ค่า r อยูใ่นช่วง 0.61-0.80 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัค่อนขา้งสูง  
ค่า r อยูใ่นช่วง 0.41-0.60 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัปานกลาง  
ค่า r อยูใ่นช่วง 0.21-0.41 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัค่อนขา้งต ่า  
ค่า r อยูใ่นช่วง 0.20 หมายความวา่ มีความสมัพนัธ์กนั ในระดบัต ่า 39  
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) มีค่า 0 ถือวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเชิงเสน้ตรง  
หากค่า r มีค่าเป็นบวก (+) หมายถึง ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั  
หากค่า r มีค่าเป็นบวก (-) หมายถึง ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงกนัขา้ง 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ข้อมูลสถานภาพทัว่ไป 
สถานภาพทัว่ไปของประชากรกลุ่มตวัอยา่งกองทุนหมู่บา้นอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้-ปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท 

ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บ้าน 
ตารางที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้น  
ขอ้ ปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียง ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความเส่ียง 
1  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร    
 1.1 ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บ้าน ให้ความ

สนใจต่อการบริหารความเส่ียงของกองทุน หมู่บา้น 
4.00 .493 มาก 

 1.2 ประธานกองทุนหมู่บ้านมีการแบ่งแยกหน้า ท่ี  ตาม
ความสามารถของบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังานท่ี รับผิดชอบ 

3.89 .481 มาก 

 1.3 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัระบบโครงสร้าง 
บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร 
ภายในองคก์รอยา่งชดัเจนถูกตอ้ง 

3.60 .545 มาก 

2  การก าหนดวตัถุประสงค ์    
 2.1 กองทุนหมู่บา้นมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ ระเบียบการ

ในเร่ืองการกูย้มืเงินและช าระคืนเงินกู ้อยา่งชดัเจน 
3.89 .481 มาก 

 2.2 กองทุนหมู่บ้านมีการด าเนินงานด้านการบริหาร  ทาง
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุตาม วตัถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีวางไว ้

3.65 .647 มาก 

 2.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการ ก าหนด
วตัถุประสงคข์องกองทุนหมู่บา้น 

3.52 .601 มาก 

3  การระบุเหตุการณ์    
 3.1 ปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกต ่า ท าใหมี้ผลกระทบต่อ การกูย้มื

เงินและการช าระเงินกู ้
3.89 .481 มาก 
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 3.2 สมาชิกผูกู้ย้มืไม่ช าระเงินกูต้ามระยะเวลาท่ีระบุ ไวใ้น
สญัญาเงินกูข้องกองทุนหมู่บา้น 

2.77 .909 ปานกลาง 

 3.3 ผูกู้ย้มืมีการเปล่ียนแปลงท่ีอยูอ่าศยัในระหวา่ง สญัญาเงินกู้
ของกองทุนหมู่บา้น ท าใหเ้กิดอุปสรรค ในการติดตามและทวง
ถาม 

1.89 .649 นอ้ย 

ขอ้ ปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียง ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความเส่ียง 
4  การประเมินความเส่ียง    
 
 

4.1 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัประชุม เพ่ือวเิคราะห์ โอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงและประเมินความเส่ียงท่ี เกิดข้ึน 

3.31 .716 ปานกลาง 

 4.2 ประธานกองทุนหมู่บา้นมีการจดัท าแผนปฏิบติั งานและ
นโยบาย เพื่อใชใ้นการประเมินความเส่ียง 

3.39 .590 ปานกลาง 

 4.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัท า กระบวนการ
ประเมินความเส่ียงอยา่งเหมาะสมใน กรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระ 

3.44 .500 ปานกลาง 

5  การจดัการความเส่ียง    
 5.1 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจ เกิดข้ึนใน

เร่ืองหน้ีสูญไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.68 .470 มาก 

 5.2 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการแบ่งแยก ความ
รับผิดชอบในการจดัการเก่ียวกบัลูกหน 

3.73 .445 มาก 

 5.3 กองทุนหมู่บา้นมีการจดัประชุมบุคลากรทุกคน ภายใน
องคก์รในเร่ืองการจดัการกบัความเส่ียง ท่ีจะเกิดข้ึน 

3.27 .502 ปานกลาง 

6  กิจกรรมการควบคุม    
 6.1 กองทุนหมู่บา้นจดัใหมี้การฝึกอบรมบุคลากร ภายใน

องคก์รใหมี้ความรู้เพียงพอในเร่ืองการจดัการ กบัความเส่ียง 
3.03 .657 ปานกลาง 

 6.2 กองทุนหมู่บา้นจดัใหมี้การสอบทานความ ถูกตอ้งของ
ขอ้มูลกบัสมาชิกผูกู้ย้มืก่อนการท าสญัญาเงินกู ้

3.76 .541 มาก 

 6.3 กองทุนหมู่บา้นมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการใน การปฏิบติั
หนา้ท่ีดูแลควบคุมงบประมาณภายใน องคก์รและการอนุมติั
การกูย้มืเงิน 

3.52 .578 มาก 

  ขอ้ ปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียง    ค่าเฉล่ีย S.D. ระดบัความเส่ียง 
7 สารสนเทศและการส่ือสาร 

7.1 กองทุนหมู่บา้นมีการน าเคร่ืองมือเทคโนโลย ีมาใชใ้นการ 
ด าเนินงานภายในองคก์ร เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
เป็นตน้ 

3.28 1.203 ปานกลาง 

 7.2 บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้นมีความสามารถ ในการใช้
โปรแกรมต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น Microsoft Word และ 
Microsoft Excel 

3.76 4.761 มาก 
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 7.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การพฒันา โปรแกรมท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกๆ 1
ปี 

3.04 1.179 ปานกลาง 

8  การติดตามประเมินผล    
 8.1 กองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจ าปี เพื่อ

ประเมินการท างานของบุคลากรภายในองคก์ร 
3.44 .793 ปานกลาง 

 8.2 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การติดตาม การทวงถาม
หน้ีทุกเดือน 

3.40  .637 ปานกลาง 

 8.3 กองทุนหมู่บา้นมีการติดตามและประเมินผล การใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยมีาปฏิบติังานในกองทุน หมู่บา้น ทุก  ๆ  1 
ปี 

2.64  .968 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้น ผลการศึกษา พบวา่ 
ดา้นการบริหารความเส่ียงกองทุนหมู่บา้นอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา เม่ือพิจารณาตามหลกัแนวคิดของ COSO 

พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รมีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 4.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นค าถามเก่ียวกบั
ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นให้ความสนใจต่อการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นaจากประเด็น
ค าถามดงักล่าวประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นยงัขาดความรู้ทางดา้นการบริหารความเส่ียงและไม่ให้ความ
สนใจในการบริหารความเส่ียง 

ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค ์มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.89 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก   ในประเด็นค าถามเก่ียวกบั
กองทุนหมู่บา้นมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละระเบียบการในเร่ืองการกูย้ืมเงินและช าระคืนเงินกู ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ กองทุน
หมู่บา้นไม่ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและไม่ไดว้างระเบียบในการใหกู้ย้ืมเงินตลอดจนดา้นการก าหนดช าระคืน
เงินกูท่ี้ชดัเจน    

ดา้นการระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.89 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นค าถามเก่ียวกบัปัญหา
ดา้นเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้มีผลกระทบต่อการกูย้ืมเงินและการช าระเงินกู ้ซ่ึงจะเห็นไดว้่าปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกต ่านั้นมี
ผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้นในระดบัท่ีมาก 

ดา้นการประเมินความเส่ียง มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.44 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง ในประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัท ากระบวนการประเมินความเส่ียงอยา่งเหมาะสมในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระ 
ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไม่มีการวางแผนการจดัท ากระบวนการประเมินความเส่ียง จึงส่งผลใหผู้กู้ย้มืเงินผิดช าระ 

ด้านการจัดการความเส่ียง มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.73 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ในประเด็นค าถาม 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจดัการเก่ียวกบัลูกหน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ทางคณะกรรมการ
ไม่ไดมี้การแบ่งแยกความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

ดา้นกิจกรรมการควบคุม มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.76 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก ในประเด็นค าถามเก่ียวกับ
กองทุนหมู่บา้นจดัให้มีการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัสมาชิกผูกู้ ้ยืมก่อนการท าสัญญาเงินกู้ เน่ืองจากกองทุน
หมู่บา้นยงัขาดความรอบคอบในการสอบทานขอ้มูลของผูกู้ก่้อนท าสญัญาเงินกู ้
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ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.76 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ในประเด็นค าถาม 
บุคลากรภายในกองทุนหมู่บ้านมีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น Microsoft Word และ 
Microsoft Excel บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้นยงัขาดความรู้และทกัษะในการใชโ้ปรแกรมดงักล่าวในการด าเนินงาน  

ดา้นการติดตามประเมินผล มีค่าเฉล่ียความเส่ียงมากท่ีสุดคือ 3.44 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง ในประเด็นค าถาม
เก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจ าปี เพ่ือประเมินการท างานของบุคลากรภายในองค์กร จากประเด็น
ค าถามดงักล่าวกองทุนหมู่บา้นอาจมีการมีการจดัการประชุมประจ าปีค่อนขา้งนอ้ย จึงท าให้มีการประเมินการท างานของ
บุคลากรภายในองคก์รนอ้ยลงเช่นกนั 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
ด้านสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรมีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับมากจากปัจจัยด้านการบริหารความเส่ียงใน

ประเด็นค าถามเก่ียวกบัประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นให้ความสนใจต่อการบริหารความเส่ียงของกองทุน
หมู่บ้าน ซ่ึงแนวปฏิบัติในการบริหารความส่ียงกองทุนหมู่บ้านคือ ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บ้านให้
ความส าคญัและสนใจในเร่ืองการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดปัญหาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบุคลากรภายในกองทุนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

ดา้นการก าหนดวตัถุประสงคมี์ระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหาร  ความเส่ียงในประเด็น
ค าถามเก่ียวกบัประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้นใหค้วามสนใจต่อการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้น ซ่ึง
แนวปฏิบติัในการบริหารความส่ียงกองทุนหมู่บา้นคือจะตอ้งมีการวางแผนในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของ
กองทุนอยา่งชดัเจนและควรจดัท าระเบียบการในเร่ืองการกูย้ืมเงินอยา่งเคร่งครัดและจะตอ้งก าหนดระยะเวลาในการช าระ
เงินคืนท่ีแน่นอนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิริรัตน์ เกียรติพิริยะ(2553) ซ่ึงพบวา่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประมวลขอ้มูลและ
เสนอแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตาม
เป้าหมายของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองต่อไป 

ดา้นการระบุเหตุการณ์ มีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียงในประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้มีผลกระทบต่อการกูย้ืมเงินและการช าระเงินกู ้ซ่ึงมีแนวปฏิบติัในการบริหารความ
ส่ียงคือ กองทุนหมู่บา้นควรมีการสอบทานขอ้มูลดา้นรายไดข้องผูกู้ย้ืมก่อนการท าสัญญากูย้ืม เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
กองทุนหมู่บา้นในขณะทีมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 

ด้านการประเมินความเส่ียง มีระดับความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลางจากปัจจัยด้านการบริหารความเส่ียงใน
ประเด็นค าถามเก่ียวกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัท ากระบวนการประเมินความเส่ียงอยา่งเหมาะสมในกรณีท่ี
ผูกู้ผ้ิดนดัช าระ ซ่ึงมีแนวปฏิบติัในการบริหารความส่ียงกองทุนหมู่บา้นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจะตอ้งมีการจดัท า
กระบวนการประเมินความเส่ียงอย่างเหมาะสมในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนัดช าระ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของอ านวย แสงโนรี 
(2554) ซ่ึงพบวา่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัเส่ียงต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และเพ่ือประเมิน
ระดบัความสามารถบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจากการศึกษาพบวา่ การด าเนินงานของกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง สามารถแบ่งปัจจยัเส่ียงต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ดา้นการบริหารจดัการหน้ีของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นและดา้นการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 

ดา้นการจดัการความเส่ียง มีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียงในประเด็นค าถาม
เก่ียวกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจดัการเก่ียวกบัลูกหน้ี ซ่ึงมีแนวปฏิบติัในการ
บริหารความส่ียงกองทุนหมู่บา้นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นควรมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการวางแผนในการ
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จดัการเก่ียวกบัลูกหน้ีและหากลูกหน้ีไม่ช าระเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนดคณะกรรมการจะตอ้งมีการติดต่อทวงถามหน้ี
อยา่งสม ่าเสมอ 

ดา้นกิจกรรมการควบคุมมีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียงในประเด็นค าถาม
เก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นจดัให้มีการสอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลกบัสมาชิกผูกู้ ้ยืมก่อนการท าสัญญาเงินกู ้ ซ่ึงมีแนว
ปฏิบติัในการบริหารความส่ียงคือกองทุนหมู่บา้นจะตอ้งมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการสอบทานความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลของสมาชิก ผูกู้ย้มืก่อนท าสญัญาเงินกูซ่ึ้งคณะกรรมการท่ีไดแ้ต่งตั้งข้ึนนั้นตอ้งมีความเป็นกลาง เพ่ือให ้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สมาชิกผูกู้ย้มืทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิราย ุหาญตระกลู(2557) ซ่ึงพบวา่การบริหารปัจจยัและ
ควบคุมกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ในทุกดา้นเพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโดยเฉพาะการจดัประชุมท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบฯขอ้บงัคบัและเง่ือนไขของกองทุนหมู่บา้น 

ดา้นสารสนเทศและการส่ือสารมีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากจากปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียงในประเด็น
ค าถามเก่ียวกบับุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้นมีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น Microsoft 
Word และ Microsoft Excel ซ่ึงมีแนวปฏิบติัในการบริหารความส่ียงกองทุนหมู่บา้นคือ กองทุนหมู่บา้นควรมีการจดัอบรม
ใหก้บับุคลากรของกองทุนในเร่ืองการน าระบบสารสนเทศมาใชภ้ายในองคก์ร เช่น การจดัอบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Word และ Microsoft Excel เพ่ือใหก้ารท างานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

ดา้นการติดตามประเมินผลมีระดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลางจากปัจจยัดา้นการบริหารความเส่ียงในประเด็น
ค าถามเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจ าปี เพ่ือประเมินการท างานของบุคลากรภายในองคก์ร ซ่ึงมีแนว
ปฏิบติัในการบริหารความส่ียงกองทุนหมู่บา้นคือ กองทุนหมู่บา้นไดมี้การจดัการประชุมประจ าปีอย่างนอ้ยปีละ 1-2 คร้ัง 
เพื่อประเมินและติดตามการท างานของบุคลากรภายในองคก์ร  
ข้อเสนอแนะ 
  การวิจยัคร้ังต่อไปหากจะมีการต่อยอดจากเร่ืองน้ี ควรวิจยัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของกองทุนหมู่บา้นท่ียงั
ไม่ไดมี้การศึกษาในงานวจิยัเพ่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ในการจดัท าวจิยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงคส์ าเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจาก  ดร.พชัรินทร์ บุญุ
นุ่น ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี คณะผู ้
ศึกษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาตระหนกัถึงความตั้งใจและความอนุเคราะห์ของอาจารยจึ์งขอขอบพระคุณไวเ้ป็นอยา่งสูง  
รวมถึงขอขอบคุณผูป้ฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลาส าหรับค าแนะน าและขอ้มูลภายในองคก์ร
ตลอดจนใหค้วามร่วมมือท่ีดีตลอดมา 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

Determinants of audit fees : Listed companies  
in the stock exchange of Thailand 

 
จกัรกฤษณ์  มะโหฬาร1* จุฑามาศ  ศรีบุญตา2   

Jugkrit Mahoran1* Jutamart Sriboonta2  
 

 

บทคดัย่อ  
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษทั
ท่ีมีอยูใ่นดชันี sSET ระหวา่งปี 2556-2559 จ านวนทั้งส้ิน 64 บริษทั วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบวา่  อตัราส่วน
หน้ีสิน (RISK) และก าไรของบริษทั (YEND) มีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ แต่จ านวนพนกังาน
ภายในบริษทั (SIZE) การหมุนเวยีนของลูกหน้ี (COMPAR) การหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (COMPINV) และผลตอบแทน
จากส่วนของผูถื้อหุ้น (PROF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ค าส าคญั :  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ, ดชันี sSET, การตรวจสอบบญัชี 
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ABSTRACT  
 
This study examines the factors that affect audit fees in listed companies in the stock exchange of  Thailand, 

measured by the empirical study and from 56-1 between 2013 to 2016 of  64 companies in the sSET index. Then the data 
was analyzed by statistics including mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis test. The study 
found that  Debt  ratio (RISK) , and  Net income (YEND)  significantly with audit fees . In contrast, the number employee 
( SIZE) , account receivable turnover (COMPAR) , inventory turnover (COMPINV) and return on equity (PROE) no 
significantly with audit fees . 
 

 

Keywords : Audit fee, sSet index, auditing  
 

บทน า 
 การสอบบัญชี เป็นศาสตร์ท่ีมีมาไม่นาน มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นวิชาชีพท่ี
เกิดข้ึนในโลกหลงัการปฏิวติัอุสาหกรรม เป็นเร่ืองราวของการตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการทางการบญัชี 
การทดสอบการผา่นบญัชีเอกสาร งบการเงินตลอดจนการใหค้วามเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงินต่างๆ ซ่ึงการสอบบญัชี
เร่ิมมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีการตั้งหน่วยสอบบญัชีรัฐบาลเพ่ือท าการตรวจสอบบญัชีของหน่วยราชการต่างๆภายหลงัมี
การเปล่ียนแปลงการปกครองรัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการการตรวจสอบเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2476 ซ่ึงมีหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของ หน่วยราชการต่างๆ ตลอดทั้งรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารบงัคบับญัชาของประธานการ
ตรวจสอบเงินแผน่ดิน  

ปัจจุบนัการสอบบญัชีเป็นวิชาชีพท่ีเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัทั้งในดา้นการบริหารและการด าเนินงานรวมไปถึงระบบบญัชี การวางแผนภาษี และวิธีการจดัท า
บัญชีมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายและมีความซับซ้อนมากข้ึน ผูส้อบบัญชีจึงเขา้มามีส่วนส าคัญในฐานะผูท้  าหน้าท่ี
ตรวจสอบและตรวจทานรายงานทางการเงิน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินท่ีกิจการไดจ้ดัท าข้ึนนั้นถูกตอ้งตาม
ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปหรือไม่ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วา่มีการแสดงขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจในเชิงเศรษฐกิจ ของผูใ้ชง้บการเงินในกลุ่มต่าง ๆ (จนัทร์เพญ็ ธงไชย 
2551)  

ซ่ึงส่ิงท่ีผูท้  าการสอบบญัชีจะไดรั้บเป็นค่าตอบแทนหรือเรียกว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี โดยค่าธรรมเนียม
สอบบญัชีส าหรับแต่ละส านกังานสอบบญัชีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และความเส่ียงในการตรวจสอบ แต่ในปัจจุบนักลบั
พบว่าค่าธรรมเนียมสอบบญัชีขอแต่ละบริษทัมีความแตกต่างและเหล่ือมล ้ าระหว่างกนั สาเหตุปัจจยัประการหน่ึง ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ ท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส านกังานสอบบญัชีเองก็จดัเป็นธุรกิจประเภทหน่ึงท่ี
มีการแข่งขนักนัสูง ฉะนั้นกลยทุธ์ท่ีถูกน ามาใชก็้คือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อการ
แข่งขนัและความอยูร่อดของธุรกิจ 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพและเป็นหลกัเกณฑ์อา้งอิง รวมถึงต่อยอดองค์
ความรู้ในการพฒันาทางดา้นการก ากบัดูแลอีกดว้ย  
วตัถุประสงค์การวจิัย 
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เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง              
ประเทศไทย (sSET) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี sSET ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 จ านวน 118 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 
2560, มกราคม 25) 

2. กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดชันี sSET ตั้งแต่ปี 
2556 ถึงปี 2559 ซ่ึงไม่รวมบริษทัท่ีจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 10 บริษทั  เน่ืองจากมีลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจไม่เหมือนกบักลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ และบริษทัท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้น 4  ปี จ านวน 44 บริษทั จึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ิน 64 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, มกราคม 25) 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.1 ตวัแปรอิสระประกอบดว้ย 

3.1.1  SIZE คือ จ านวนลูกจ้างภายในองค์กรท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ  
3.1.2  COMPAR คือการหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้  
3.1.3  COMPINV คือ การหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ  
3.1.4  PROF คือ  ความสามารถในการท าก าไร (ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้) 
3.1.5   RISK คือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม 
3.1.6   YEND คือ  ก าไรขององคก์รท่ีเกิดข้ึนในแต่ละงวดบญัชี 

 3.2 ตวัแปรตาม คือ ADFEES  ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี  
4. กรอบแนวคิดในการวจิยั  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที1่  แสดงกรอบความคิด 
5. สมมติฐานการวจิยั 
  Ha1 SIZE มีความสัมพนัธ์กับการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

Independent Variable 
SIZE 
COMPAR 
COMPINV 
PROF 
RISK 
YEND 

Dependent Variable 
AUDIT FEE 
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  Hb1 COMPAR มีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  Hc1 COMPINV มีความสัมพนัธ์กับการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  Hd1 PROF มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  He1 RISK มีความสัมพนัธ์กับการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  Hf1 YEND มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นข้อมูล 
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลฐานเชิงประจักษ์  ประกอบด้วย รายงานทางการเงิน (Financial Statement)  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในดชันี sSET ตลอดจน
เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารทางวิชาการ หนงัสือ วารสาร เวบ็ไซตต์่างๆ  และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเก็บขอ้มูลบริษทั
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งบริษทัมา 64 บริษทั ในระหวา่งปี พ.ศ.  2556  ถึง  พ.ศ.  2559  

7. การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 7.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 7.2 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือใชศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั  
 7.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) 
 
ผลและวจิารณ์ผล 

ตารางท่ี 1. ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีศึกษา  มีดงัน้ี 

 Mean Minimum Maximum Std. Dev 
ADFEES 

SIZE 
COMPAR 
COMPINV 

PROF 
RISK 
YEND 

2910960.9468 
1660.6914 
.9319 
.1313 
8.4098 
.4842 

1.6184E9 

.00 
10.00 
.00 
.00 

-138.69 
.00 

-4.56E9 

14700000.00 
24247.00 
194.23 
.49 

43.05 
1.00 

9.09E10 

1.86637E6 
2941.20507 

12.15309 
.12028 

18.82152 
.18540 

8.26396E9 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เม่ือพิจารณาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี (ADFEES) ของบริษทัท่ี

เป็นกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 256 ขอ้มูล พบว่าค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2,910,960 บาท  จ านวน
พนกังานภายในบริษทั (SIZE) ทั้งหมดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1,660 คน สภาพการหมุนเวียนของลูกหน้ี (COMPAR) พบวา่สภาพ
คล่องของลูกหน้ีการคา้ในบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.93 ซ่ึงหมายถึง ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัมีความคล่องตวัท่ีสูงสามารถ
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เปล่ียนเป็นสินทรัพยไ์ดเ้ร็ว สภาพการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (COMPINV) พบวา่สภาพคล่องของสินคา้คงเหลือในบริษทั 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.13 ซ่ึงหมายถึง สินค้าคงเหลือของบริษัทมีความคล่องตัวสูงสามารถเปล่ียนเป็นสินทรัพย์ได้เร็ว 
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (PROF) พบวา่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากเงินปันผลหรือก าไรจากการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 8.41 อตัราส่วนหน้ีสิน (RISK) พบว่าบริษทัมีความเส่ียง อยู่ในระดบัต ่าเน่ืองจาก
ธุรกิจยงัมีส่วนของสินทรัพยม์ากกวา่ส่วนของหน้ีสินรวม 0.48 เท่า  และกิจการยงัมีในส่วนของก าไรอยูท่ี่ร้อยละ 1.61 โดย
เฉล่ีย 
ตารางที ่2. การวเิคราะห์สหสมัพนัธ ์

  ADFEES SIZE COMP 
AR 

COMP 
INV 

PROF RISK YEND 

ADFEES Correlation Coefficient 1       
 Sig. (2-tailed)        
SIZE Correlation Coefficient  .289*** 1      
 Sig. (2-tailed)  .000       
COMPAR Correlation Coefficient -.030 .288*** 1     
 Sig. (2-tailed)  .633 .000      
COMPINV Correlation Coefficient -.040 .157* .354*** 1    
 Sig. (2-tailed)  .519 .012 .000     
PROF Correlation Coefficient -.106 .036 .368***  .182** 1   
 Sig. (2-tailed)  .090 .566 .000  .004    
RISK Correlation Coefficient .280*** .169** .103 -.083 -.205*** 1  
 Sig. (2-tailed) .000 .007 .101  .185  .001   
YEND Correlation Coefficient .086 .073 .189**  .128*  .722*** -.062 1 
 Sig. (2-tailed) .169 .248 .002  .041  .000 .326  

*Significant .05 ;  **Significant .01 ; ***Significant .001 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ ผลพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีความเป็นอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม สามารถกล่าวได้ดังน้ี  SIZE  COMPAR COMPINV PROF RISK และ YEND  เกิดการ
เปล่ียนแปลงจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงหมายความวา่
หากบริษทัมีขนาดใหญ่ข้ึน มีการหมุนเวยีนของลูกหน้ีเร็วข้ึน การหมุนเวียนของสินทรัพยเ์ร็วข้ึน ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้นดีข้ึน ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน และก าไรจากการด าเนินงานขององคก์รดีข้ึน ก็จะส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี
สูงข้ึนตามไปดว้ย แต่ในขณะเดียวกนัหากกิจการมี RISK เพ่ิมสูงข้ึนก็จะส่งผลท าให ้PROF ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้
จะนอ้ยลง ซ่ึงก็จะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบดว้ยเช่นกนั 

3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพื่อตรวจสอบตวัแปรท่ีจะมีผลกระทบต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบญัชีวา่ตวัแปรต่าง ๆ เพ่ือหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรวา่ท่ีอยูใ่นระดบันยัส าคญัต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี  
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ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
 Unstandardized 

Coefficients 
B 

Std. Error 
standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

SIZE 
COMPAR 
COMPINV 
PROF 
RISK 
YEND 

-8.236 
-5034.947 

169396.834 
-9766.001 

2446336.962 
-3.599 

38.859 
8976.489 

932573.337 
6263.708 

657008.070 
.000 

-.013 
-.033 
.011 
-.099 
.243 
-.160 

-.212 
-.561 
.182 

-1.559 
3.723 
-2.608 

.832 

.575 

.856 

.120 
    .000*** 
   .010** 

R  14.20     
Number 256     

 
ตารางท่ี 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร พบวา่ จ านวนพนกังานของบริษทั (SIZE)  ไม่มีความสมัพนัธ์กบั

การก าหนดค่าธรรมการเนียมการตรวจสอบบญัชี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับ
สมมติฐาน H0 ท่ีวา่จ านวนพนกังานไม่มีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 

อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี (COMPAR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีไม่
มีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (COMPINV) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บญัชี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีว่าไม่มีผลต่อการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุ้น (PROF) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ท่ีว่าไม่มีผลต่อการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 

อตัราส่วนหน้ีสิน (RISK) มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน H1 อตัราส่วนหน้ีสินมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 

ก าไรของบริษทั (YEND) มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .010 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน H1 ก าไรของบริษทัมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ของบริษัทท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีดว้ยกนั 2 ปัจจยั คือ RISK ความเส่ียง ซ่ึงค านวณจากหน้ีสินต่อสินทรัพย์
รวม และ YEND ก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 และ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจนัทร์เพญ็  ธงไชย (2551)  พบวา่ ซ่ึงอาจมาจากความเส่ียงใน
การด าเนินงานของกิจการมีผลต่อการพิจารณารับงานสอบบญัชีในการประเมินความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาด
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ของขอ้มูลในงบการเงิน ท าให้ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัและใชเ้วลาในการตรวจสอบมากข้ึนจึงส่งผล
ใหส้ านกังานสอบบญัชีมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีจ านวนมากข้ึน และนุปกรณ์ หาญภูวดล (2556) มี
ผลกระทบต่อความสามารถของการท างานของผูบ้ริหาร ในกิจการท่ีมีความสามารถในการท าก าไรต ่า จะมีความกดดัน
ทางด้านการเงินซ่ึง ซ่ึงเป็นงานตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นในกิจการท่ีมี
ความสามารถ ในการท าก าไรต ่าย่อมมีค่าสอบบัญชีท่ีสูงกว่า กิจการท่ีมีความสามารถในการท าก าไรสูงกว่าการวดั
ความสามารถในการท าก าไร Ming‐Wei Zhang, Steven Myrteza, (1996) ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบในมุมมองของชาวออสเตรเลียพบว่าจะดูจาก auditee size,  audit complexity, audit time,  audit quality, 
and audit risk ส่วนปัจจัยตวัอ่ืน ๆ ประกอบด้วย SIZE  COMPAR  COMPINV  และ PROF  ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ Kamal Naser, Rana Nuseibeh, (2008) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ พบวา่ corporate size,  Status of the audit firm, industry type, degree 
of corporate complexity, and risk มีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 

 
กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ” คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ซ่ึงการ
ด าเนินการวจิยัสามารถส าเร็จตามก าหนดระยะเวลาดว้ยความกรุณาในการใหค้  าแนะน าอยา่งดียิง่จากอาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
การบญัชี คณะผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านมาท่ียงัมิไดเ้อ่ยถึง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีมีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลจากจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ ง 7 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลย ีท่ีท าใหไ้ดข้อ้มูลในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้ก าลงัใจ และใหค้วามร่วมมือ ประกอบกบัใหปั้จจยัในการจดัท างานวจิยัคร้ังน้ีจน
ท าใหง้านวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษามูลค่าทางบญัชีท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภค

บริโภค มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามูลค่าทางบญัชี และปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ และอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้น
การศึกษาหรือประเมินราคาหลกัทรัพย ์ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค.ไดจ้ านวนบริษทัท่ีมีขอ้มูลท่ีผา่นเง่ือนไขการวเิคราะห์ทางสถิติทั้งส้ิน  
17 บริษทั จากประชากรทั้งหมด 49 บริษทั รวมจ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ทั้งส้ิน 85 Firm-Years โดยด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง   พ.ศ..2558 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สมการถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ และอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้มีความสัมพนัธ์ต่อ
ราคาหลกัทรัพย ์ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ท่ีระดบันยัส าคญั 
ทางสถิติเท่ากบั .028 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ 0.05 ในขณะท่ีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนและอตัราส่วน
ก าไรต่อหุ้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยใ์นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มสินคา้
อุปโภคบริโภค 
 
ค าส าคญั : งบการเงิน,  มูลค่าทางบญัชี,  ราคาหลกัทรัพย ์
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ABSTRACT 
  
                 The purpose is to study the book value and the factors that affect the stock price. The variables used in this study 
were working current ratio, price to earnings ratio and price to book value to study or evaluate the stock price.  It will collect 
data from listed companies on the Stock Exchange of Thailand Consumer Products Group the number of companies that 
passed the statistical analysis of 17 companies from 49 companies. The total amount of data for the analysis of 85 Firm 
Years from the year 2011 to 2015. Statistics used in data analysis were multiple regression equations the results show that 
price to book value is correlated with stock price. The statistical significance was 0.028, which was lower than the 
significance level of 0.05. Meanwhile, the current ratio and price to earnings ratio does not affect the stock price in the Stock 
Exchange of Thailand Consumer products industry group. 
 
Keyword: Financial Statements, Book Value, Stock price 
 
1 สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต าบลท่าชะมวง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90180  Department of 
Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province, 
Thailand 
2 สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต าบลท่าชะมวง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90180  Department of 
Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province, 
Thailand 
2 สาขาการบญัชี วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต าบลท่าชะมวง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90180  Department of 
Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province, 
Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  172 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

บทน า 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ถือเป็นสถาบนัในตลาดทุนท่ีจดัตั้งข้ึน

โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเพ่ือส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละการ
ระดมทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีสามารถระดมเงินทุนไดจ้าก 
ทั้งในและต่างประเทศ ท าให้มีผูป้ระกอบการจ านวนมากท่ีตอ้งการขยายกิจการน าหลกัทรัพยข์องตนเองเขา้จดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และท าการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อสาธารณชน ท าให้มีบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีผูท่ี้สนใจเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ีอาจเกิดจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถท าไดง่้ายและสะดวกมากข้ึนส่งผลให้การซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว (ปาริชาติ ประจกัษสู์ตร์, 2555, หนา้ 8) 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยร์าคาหลกัทรัพยก็์เป็นส่ิงส าคญัโดยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค              
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้นท่ีสูงกว่าหลายๆอุตสาหกรรมรวมทั้งสูงกว่าอตัราเฉล่ียของ
ตลาด ซ่ึงหมายถึงการเป็นกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีราคาสูงแต่ในขณะเดียวกนักลบัมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดท่ีต ่าท่ีสุด อีก
ทั้งในอุตสาหกรรมกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคน้ีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของทุกคนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้คือความ
ตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัฤดูกาล การเมือง หรือความผนัผวนของเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัสินคา้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอ่ืน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจโดยผลตอบแทนจาก     การลงทุนท่ีไดรั้บมากหรือนอ้ย
นั้นส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของตลาดทุนซ่ึงสงัเกตไดจ้ากความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีประกาศในตลาดหลกัทรัพย์
กบัราคาหลกัทรัพย ์(เบญจพร เดชะ,   ปภาวรินท ์น่วมโพธิ, สุพรรษา นิสนธ์ิ, 2558, หนา้ 10) ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูจ้ดัท าใช้
ขอ้มูลจาก    งบการเงินของบริษทัมาเป็นขอ้มูลเพ่ือศึกษามูลค่าทางบญัชีท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี   จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค (อริษา สุรัสโม, 2554,  หนา้ 12) 
 การวิจัยคร้ังน้ีได้น าเอาตวัแปรท่ีรวบรวมจากการศึกษาในอดีตมาว่าใช้ในการศึกษา ได้แก่ อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ของบริษทัท่ีมีขอ้มูลครบมาท าการ
วเิคราะห์มูลค่าท่ีแทจ้ริงของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะช่วยใหน้กัลงทุนและผูท่ี้สนใจในธุรกิจกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค สามารถ
ตดัสินใจลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมมุมมองการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. กลุ่มประชากร จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจ้าก Set Smart ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 

คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 17 บริษทั เน่ืองจากเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ในเชิงการพยากรณ์ 
ดงันั้นผูว้จิยัคดัเลือกเฉพาะบริษทัท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์ครบตามท่ีตอ้งจดัเก็บรายตวัแปรเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ผลการวจิยั  

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
      ส าหรับการทดสอบคร้ังน้ี คือ โดยมีการศึกษา 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis) 
1. ผลการวเิคราะห์สติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)   
2. ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis) 

2.1) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชส้ าหรับการสรุปและรายงานผลในรูปแบบของ ตาราง ขอ้ความ 
      2.2) การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชอ้ตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) ประกอบดว้ยอตัราส่วนต่างๆ ดงัน้ี  
    2.2.1)  อตัราส่วนวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ประกอบดว้ย  
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  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน =  
สินทรัพยห์มุนเวยีน

หน้ีสินหมุนเวยีน
                     (1) 

 
  สินทรัพยห์มุนเวียน (Current Assets) คือ สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง สามารถจะเปล่ียนเป็นเงินสด เช่น เงินสด เงิน
ฝากธนาคาร เป็นตน้ หรือสินทรัพยอ่ื์นท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ีการคา้ สินคา้
คงเหลือ หน้ีสินหมุนเวยีน  (Current Liabilities)  หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งช าระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น 
เจา้หน้ีการคา้เงินเบิก เกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืจากธนาคารระยะสั้น ตัว๋เงิน  อตัราส่วนน้ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์งบการเงิน
ของแต่ละบริษทัเพ่ือทราบผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการ
บริหารงานของแต่ละบริษทัไดอ้ยา่งครอบคลุม 
           2.2.2) อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)  
 

  อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ =    
ราคาตลาดของหุ้น

ก าไรต่อหุ้น
                      (2) 

 
ราคาตลาดของหุน้ (Market Price) เป็นราคาท่ีตกลงซ้ือขายหุน้กนั หากความตอ้งการซ้ือหุน้มีมากกวา่การเสนอขาย

หุ้นราคาของหุน้ก็จะสูง แต่ถา้ความตอ้งการเสนอขายมีมากกวา่ความตอ้งการเสนอซ้ือหุน้จะส่งผลใหร้าคาตลาดของหุน้นั้น
ตกต ่า ก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share) คือ จ านวนเงินก าไรส าหรับงวดบญัชีหน่ึงๆ ซ่ึงเป็นของผูถื้อหุน้สามญัหน่ึงหุน้ การ
ค านวณก าไรต่อหุ้นจะแสดงเฉพาะส่วนของผลตอบแทน ท่ีเป็นของหุ้นสามญัเท่านั้น จ านวนเงินท่ีค านวณไดจ้ะเป็นเคร่ือง
วดัผลการด าเนินงานเพ่ือใหท้ราบวา่ในงวดหน่ึงๆผูถื้อหุน้สามญัไดรั้บผลตอบแทนเท่าไร อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ คือ 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ประจ างวด ซ่ึงเป็นตวัเปรียบเทียบราคา สามารถสะทอ้นมูลค่าของกิจการ  
             2.2.3) อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value : P/BV Ratio) 
 ใชอ้ตัราส่วนน้ีในการประเมินมูลค่าหุน้ สามารถแกไ้ขขอ้จ ากดัของการประเมินมูลค่าหุน้โดยใชก้ระแสเงินสดจาก
เงินปันผล และการใชอ้ตัราส่วนราคาต่อก าไรในกรณีท่ีกิจการไม่จ่ายเงินปันผลหรือมีผลการด าเนินงานขาดทุน ทั้งน้ีมีมูลค่า
ตามบญัชีต่อหุ้นเป็นมูลค่าเบ้ืองตน้ท่ีใชว้ดัมูลค่าสินทรัพยซ่ึ์งธุรกิจมีการจดบนัทึกไว ้จึงเป็นตวัแปรประเภทหน่ึงท่ีมีความ
น่าเช่ือถือท่ีจะใชใ้นการประเมินมูลค่าหุน้สามญั สามารถค านวณไดด้งัน้ี  
 

  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ =   
สินทรัพยท์ั้งหมด − หน้ีสินทั้งหมด

จ านวนหุ้นสามญัทั้งหมด
         (3) 

 
 ราคาตามบญัชีต่อหุน้ หมายถึง สิทธิส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุน้ ณ วนัใดวนัหน่ึง ราคาตามบญัชีต่อหุน้ หมายถึง สิทธิ
ส่วนได้เสียของผูถื้อหุ้น ท่ีจะได้รับคือตามอตัราส่วนเฉล่ียของมูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์เป็นของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะได้รับ
ผลตอบแทน ณ วนัใดวนัหน่ึง หุ้นสามญั (Common Stock)  คือ เป็นตราสารท่ีออกโดยบริษทั มหาชนจ ากดั (บมจ.) ท่ีตอ้ง
ระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถื้อหุน้สามญัจะมีสิทธิร่วมเป็นเจา้ของบริษทั  
 

2.2.4) ก าไรทางบญัชีต่อหุ้น หมายถึง รายไดร้วมหักค่าใชจ่้ายรวม จะเป็นการวดัผลการด าเนินงานท่ีมีเป็น
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขอยา่งชดัเจน ตามหลกัการบญัชีและมาตรฐานทางบญัชี โดยท่ียงัไม่มีการคิดค านวณถึงผลกระทบทางธุรกิจ
ท่ีไม่สามารถวดัค่าได ้ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก ก าไรสุทธิหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีเรียกช าระแลว้  
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   ก าไรทางบญัชีต่อหุน้ =  
ก าไรสุทธิ

จ านวนหุ้นสามญั
                      (4) 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การศึกษามูลค่าทางบญัชีท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบสหสัมพนัธ์ สามารถแสดงการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation analysis) เป็น

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กนัเองระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจหรือตวัแปรอิสระท่ีไดเ้ลือกน ามาศึกษาทั้งหมด 3 ปัจจยั ซ่ึง
ได้แก่ อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน โดยในการ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ์ของตวัแปรใชค้  าสัง่ Pearson correlation 
 
ตารางที ่1  แสดงค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งราคาหลกัทรัพยก์บัตวัแปรอิสระ 

 
Current 
Ratio P/E Ratio 

P/BV 
Ratio 

Stock 
Price 

  

Current  Ratio  Correlation 1     
Sig. (2-tailed)     

P/E Ratio Correlation .607** 1    
Sig. (2-tailed) .010     

P/BV Ratio Correlation -.202 .172 1  
Sig. (2-tailed) .438 .510   

Stock Price Correlation -.045** -.091** .047** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 17 17 17 17 
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เป็นวิธีการทางสถิติท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัโดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบ แสดงความสัมพนัธ์ทางลบหรือทางตรงกนั
ขา้ม ค่าบวก แสดงความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนั การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์จะใชต้วัเลขของค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

ส าหรับการพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์โดยทัว่ไปอาจใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี ค่า r ระดบัของความสมัพนัธ์ 
.90-1.00 มีความสมัพนัธ์กนัสูงมาก 
.70- .90 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.30- .50 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
.00- .30 มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่ามาก 
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ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามภายใตก้ารทดสอบ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2 ระดบัท่ีค่านยัส าคญั 0.05 และ 0.1 พบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนกบัอตัราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรต่อหุน้ มีค่า r = 607 ≤ p.01 แสดงวา่กิจการมีทรัพยสิ์นหมุนเวยีนมากพอท่ีจะช าระหน้ีระยะสั้นท าใหมี้ความคล่องตวัใน
การช าระหน้ี มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบันกัลงทุนมีความมีความเช่ือมัน่ในความสามารถในการท าก าไรในอนาคต
ของกิจการ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติสรุปของสมการความถดถอย  

 

a. Predictors: (Constant), อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี, อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้, อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน 
b. Dependent Variable: ราคาหลกัทรัพย ์
 
 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบพบว่า ตวัแปรอิสระทั้งสามตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัราคา หลกัทรัพย ์โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ เท่ากบั 0.069 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.371 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากบั 14.02 

การทดสอบค่าสถิติ (Durbin-Watson) จะข้ึนอยูก่บัขนาดตวัอยา่ง และจ านวนตวัแปรอิสระในสมการถดถอยเพ่ือ
ทดสอบความคลาดเคล่ือนท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในสมการถดถอย ถา้  Durbin-Watson มีค่าใกล ้2 หรือมีค่าระหวา่ง 1.5 ถึง 2.5 
จะสรุปไดว้่า ตวัแปรอิสระเป็นอิสระต่อกนั แต่ถา้ Durbin-Watson < 1.5 แสดงว่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระอยูใ่นทิศ
ทางบวก และถา้ Durbin-Watson มีค่าใกล ้0 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนั (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2553) ซ่ึงจากการ
ค านวณสมัประสิทธ์ิถดถอยพบวา่ค่าสถิติ (Durbin-Watson) อยูท่ี่ 1.903 แสดงวา่ความคลาดเคล่ือนแต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
ตารางที ่3 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ 

  
ค่าสมัประสิทธ์ิ 
ตวัแปรอิสระ 

Unstandardized 
coefficients 

Standardized 
coefficients 

  Collinearity statistics 

B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
Model 1 Constant 

  
11.602 8.736  1.33 .207   

Current 
Ratio 

1.281 2.412 .160 .531 .604 .536 1.867 

 P/E Ratio .028 .164 .050 .168 .869 .542 1.846 
  P/BV 
Ratio 

0.165 .000 .601 2.49 .028 .823 1.216 

Dependent Variable: ราคาหลกัทรัพย ์ 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity หมายถึง ตวัแปรท่ีน ามาใชพ้ยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพนัธ์

กนัสูงเกินไป ดงันั้น จึงท าการทดสอบ Multicollinearity โดยใชค้่า VIF ค่าท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 4 หรือ 5 หากเกินกว่าน้ี

สมการความ
ถดถอย 

R R square Adjusted R 
square 

Std. error of the 
estimate 

Durbin- 
Watson 

Model 1 .609a .371 .226 14.01968 1.903 
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แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2553) จาก    ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ค่า VIF ของตวัแปร
ในตารางการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทั้งสามม่ีค่าเท่ากบั 1.867, 1.846 และ1.216 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่ 5 
ทุกตวัแปร แสดงวา่ไม่มีปัญหา Multicollinearity 

ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบพบวา่มีตวัแปรอิสระเพียงตวัแปรเดียวท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ไดแ้ก่ อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงมีค่าเท่ากบั เท่ากบั 0.028 < α 0.05 (Sig) ดงันั้น ตวัแปรอตัราส่วนราคาต่อ
มูลค่าตามบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามสามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% และส าหรับตวัแปรอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.604 > α 0.05 (Sig) ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ระดบันยัส าคญั จึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95% 
และอตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้มีค่าเท่ากบั 0.896 > α 0.05 (Sig) ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย ์ไม่สามารถน ามาใชใ้นการพยากรณ์ได ้สามารถสรุปผลการ
ทดสอบรายตวัแปร พบวา่ 

1) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 
จากการทดสอบ พบว่า อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพยข์องบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 
.604 ซ่ึงม่ีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(α) ท่ี 0.05 อาจเน่ืองมาจากอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนท่ี
สะทอ้นถึงสภาพคล่องของบริษทั ซ่ึงเป็นการบอกถึงการช าระหน้ีในระยะสั้นเท่านั้น อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอาจไม่ได้
แสดงถึงก าไรท่ีบริษทัสร้างอย่างเห็นไดช้ดัท่ีจะกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจึงไม่ไดเ้ป็นปัจจยั
หลกัในการตดัสินใจ (เบญจพร เดชะและคณะ , 2558) จึงส่งผลให้อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติกบัราคาหลกัทรัพย ์

2) อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุน้ 
จากการทดสอบ พบว่า อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณได ้เท่ากบั 
0.896 ซ่ึงม่ีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้(α) ท่ี 0.05เน่ืองจากราคาตลาดต่อก าไรหุน้ เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงวา่นกั
ลงทุนจะยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือหุน้เป็นก่ีเท่าของก าไรต่อหุน้ หากตดัสินใจซ้ือหุน้ตวันั้นจะใชเ้วลาก่ีปีท่ีผลตอบแทนหรือก าไรท่ี
บริษทัท าได ้    จะเท่ากบัเงินทั้งหมดท่ีซ้ือไป ซ่ึงผูล้งทุนอาจสนใจเพียงส่วนต่างของราคาหลกัทรัพยใ์นระยะสั้นๆ หรือ
อาจจะใหค้วามสนใจกบัภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจมากกวา่อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
ก าไรต่อหุ้น (เบญจพร เดชะและคณะ, 2558) จึงท าให้อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้นไม่มีความสัมพนัธ์กับราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค 

3) อตัราส่วนมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
จากผลการทดสอบ พบว่า อตัราส่วนมูลค่าทางบญัชีต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กนักบัราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั .028 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีไดก้ าหนดไว ้(α) ท่ี 0.05 ซ่ึงอตัราส่วนน้ีจะบอก
ให้รู้วา่ราคาหุน้ ณ ขณะนั้นสูงเป็นก่ีเท่าของมูลค่าตามบญัชี แสดงวา่เราซ้ือหุน้ท่ีต ่ากวา่มูลค่าทางบญัชี หมายความวา่ เราซ้ือ
หุน้ไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่มูลค่าตามบญัชีของบริษทั (ณฏัฐ ์ณ ตะกัว่ทุ่ง, 2558) จึงอาจท าใหเ้ป็นตวัเลือกท่ีส าคญัในการตดัสินใจ
ลงทุน จึงท าใหอ้ตัราส่วนมูลค่าตางบญัชีต่อหุน้มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
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 อยา่งไรก็ดีในการศึกษามูลค่าทางบญัชีท่ีส่งผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ยงัคงสามารถพฒันาการศึกษาโดยอาจเพ่ิมตวัแปรในการศึกษาท่ีหลากหลายและให้
มากกวา่น้ีเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ท่ีมีค่าความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสาขาวิชาการบญัชี และคณะผูบ้ริหาร วิทยาลยัรัตภูมิ ท่ีจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้ให้

นักศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัในการเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ ท าให้ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาวิจยัจนเสร็จส้ินลงดว้ยดี คณะผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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การเปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนจาก 

การปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีและข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวดัพทัลุง 
A Comparison of the Costs and Returns from 

Rice Rice Berry and Sangyod Farmers in Phatthalung. 
 

ระริน  เครือวรพนัธ์ุ1* 
Khuawaraphan Rarin1*  

 

บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีและข้าวสังข์หยด  2) วิเคราะห์

โครงสร้างของตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสังข์หยด  3) เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ เกษตรกรในจงัหวดั
พทัลุง ท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีจ านวน 30 ราย และปลูกขา้วสงัขห์ยด จ านวน 30 ราย คดัเลือกโดยวิธีโควตาตามพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูก ใชแ้บบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ  

จากผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและกลุ่มตวัอย่างท่ีปลูกขา้วสังข์หยดทั้งหมดใน
จงัหวดัพทัลุงใชวิ้ธีการปลูกดว้ยวิธีหวา่นแทนการปักด า 2) ตน้ทุนรวมจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี เท่ากบั 3,253.86 บาท
ต่อไร่  ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในผลิต เท่ากับ 407.74 , 1,130.00 และ 
1,716.12 บาทต่อไร่ ตามล าดบั ในส่วนของตน้ทุนรวมท่ีเกิดจากการปลูกขา้วสังข์หยด เท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่ 
ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  เท่ากบั 254.42 , 999.34 และ 2,232.34 
บาทต่อไร่ ตามล าดบั โดยตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วสังขห์ยด สูงกว่าขา้วไรซ์เบอรร่ี เท่ากบั 401.48 บาท/ไร่ 3) อตัรา
ก าไรขั้นตน้ของขา้วไรซ์เบอร่ีเท่ากบั 42.24 % ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้ของขา้วสงัขห์ยดเท่ากบั 23.81%   
 
ค าส าคัญ : ตน้ทุน ผลตอบแทน ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด   
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to  1) study how to grow Rice Berry  and Sangyod Rice. 2) study  
analysis of the cost structure of rice cultivation. 3) study compare the costs and benefits of planting of Farmers Rice 
Berry and Sangyod Rice in Phatthalung Province. The samples were farmers in Phatthalung province. 30 rice 
cultivators and 30 sampling cultivators were selected by the quota method. Use interview as a research. The 
descriptive statistics were analyzed by percentage and means. 
 The results were as follow:  
 1) Rice Berry  and Sangyod Rice farmers in Phatthalung Province grow rice by sowing.  2) The total cost 
of Rice Berry was 3 ,253.86 baht per unit : Direct Material was 407.74 baht, Direct labor was 1 ,130 .00 bath and 
Manufacturing Overhead was 1,716.12 baht. The total cost of Sangyod was 3,655.86 baht per unit: Direct Material was 
254.42 baht, Direct labor was 999.34 baht and and Manufacturing Overhead was 2,232.64 baht. Total cost of Sangyod  
Higher than Rice Berry  was 401.48 baht per unit. 3)  The Gross Profit Margin of Rice Berry  was 42.24%, Sangyod 
was 23.81%   
 
Keyword : Cost, Return, Rice Berry , Sangyod. 
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บทน า 
พ้ืนท่ีในภาคใตเ้ป็นท่ีราบริมทะเล และเป็นท่ีราบระหวา่งภูเขา ส่วนใหญ่ใชน้ ้าฝนในการท านา และฝนจะมา

ล่าชา้กว่าภาคอ่ืนๆ ดว้ยเหตุน้ีการท านาในภาคใตจึ้งล่าชา้กว่าภาคอ่ืน ชาวนาในภาคน้ีปลูกขา้วเจา้ในฤดูนาปีกนัเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนนอ้ยในเขตชลประทานของจงัหวดั เช่น นครศรีธรรมราช พทัลุง และสงขลา มีการปลูกขา้วนาปรัง 
และปลูกแบบนาสวน บริเวณพ้ืนท่ีดอน และท่ีสูงบนภูเขา ชาวนาปลูกขา้วไร่ เช่น การปลูกขา้วไร่เป็นพืชแซม
ยางพารา การเลือกพนัธ์ุขา้วและช่วงเวลาปลูกขา้วของเกษตรกรหรือชาวนา พนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (กรมวิชาการเกษตร, 2556) 

1. พนัธ์ุข้าวชนิดไม่ไวแสง เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ทั้ งนาปีและนาปรัง โดยมีอายุการเก็บเก่ียว
ประมาณ 4 เดือน ส่วนมากใหผ้ลผลิตต่อไร่ ประมาณ 100 ถงั เน่ืองจากขา้วชนิดน้ีมีการตอบสนองต่อปุ๋ยดี ตวัอย่าง 
เช่น ข้าวพนัธ์ุสุพรรณบุรี, ข้าวพนัธ์ุชัยนาท, ข้าวพนัธ์ุกข. 23, ข้าวพนัธ์ุเจ้าหอมคลองหลวง , ข้าวพนัธ์ุเจ้าหอม
สุพรรณบุรี และ ขา้วไรซ์เบอร่ี ช่วงเวลาปลูกท าไดต้ลอดทั้งปีข้ึนอยู่กบัสภาพน ้ า เหมาะกบัวิธีท านาโดยการปักด า 
หรือการหว่านขา้วตม แต่ไม่เหมาะกบัการปลูกขา้วติดต่อกนัตลอดทั้งปีเป็นเวลานาน จ าเป็นตอ้งปลูกคัน่ดว้ยพืช
หมุนเวียนในบางฤดูกาล ซ่ึงจะช่วยใหต้ดัวงจรศตัรูพืชและรักษาสภาพพ้ืนดินท่ีใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว ใหค้งความ
สมบูรณ์อยูต่ลอด 

2. พนัธ์ุขา้วชนิดไวแสง โดยเกษตรกรปลูกไดเ้ฉพาะนาปี มีวนัเกบ็เก่ียวผลผลิตท่ีค่อนขา้งแน่นอน ส่วนมาก
จะให้ผลผลิตท่ีไม่สูงมากนกั เพราะการปลูกขา้วประเภทน้ีตอบสนองต่อปุ๋ยต ่า ขา้วไวแสงเป็นขา้วพนัธ์ุทอ้งถ่ินท่ี
ชาวนาในภาคใตใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินคดัเลือกสายพนัธ์ุมาเป็นเวลานานในปัจจุบนัสามารถรวบรวมพนัธ์ุขา้วได้
มากกว่า 300 ชนิดมีพ้ืนท่ีปลูก และความนิยมปลูกแต่ละสายพนัธ์ุแตกต่างกนัไปในแต่ละจงัหวดัข้ึนอยู่กบัสภาพ
พ้ืนท่ีและความนิยมบริโภคขา้วของคนในพ้ืนท่ี ขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองจดัเป็นขา้วไวต่อช่วงแสง จะปลูกเฉพาะในช่วงละ
ปีเท่านั้นพนัธ์ุ เช่น ขา้วสังข์หยด ขา้วเล็บนก ขา้วพนัธ์ุหอมมะลิ ขา้วพนัธ์ุกข.15 ขา้วพนัธ์ุขาวตาแห้ง 17 ขา้วพนัธ์ุ
เหลืองประทิว 123  และขา้วพนัธ์ุป่ินแกว้ 56 ช่วงเวลาในเพาะปลูกท่ีเหมาะสมต่อเกษตรกรประมาณเดือนกรกฎาคม 
ถึง สิงหาคม โดยเกษตรกรจะนบัวนัเก็บเก่ียวยอ้นข้ึนมา โดยใหข้า้วมีอายุ 3 ถึง 4 เดือน โดยถา้ใชก้ารวิธีหว่านอายุ
ขา้วจะสั้นลง โดยตอ้งพิจารณาประกอบกบัสภาพน ้า ในเขตหนา้น ้าฝน ซ่ึงอาจใชวิ้ธีหวา่นขา้วแหง้ หรือปักด า 

ในจังหวดัพัทลุงมีการปลูกข้าวเล็บนก (PTNC 84210 ) เป็นอันดับหน่ึงของจังหวดั โดยมีพ้ืนท่ีปลูก
ประมาณ 207,536 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งจงัหวดั แต่เน่ืองจากเกษตรประสบกบัปัญหาราคาขา้วตกต ่า 
เกษตรกรบางส่วนในจงัหวดัพทัลุงไดห้นัมาเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุไรเบอร์ร่ีและพนัธ์ุขา้วสงัขห์ยดอยา่งจริงจงั ควบคู่กบั
การปลูกขา้วพนัธ์ุเล็บนกซ่ึงเป็นพนัธ์ุดังเดิมท่ีปลูก แต่เกษตรกรได้ประสบกบัปัญหาคุณภาพขา้ว ช่องทางการ
จ าหน่ายขา้วว่าในระยะยาวจะส่งผลอยา่งไร และราคาของผลผลิตจะเกิดความคุม้ค่าหรือไม่  การตดัสินใจเลือกปลูก
ขา้วของเกษตรกรข้ึนอยู่กบัตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ (ส าเริง แซ่กนั, 2548) ปัญหาของเกษตรกรในจงัหวดั
พทัลุงคือ ไม่ทราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ซ่ึงจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกปลูกขา้ว 
ผูว้ิจยัจึงสนใจการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วพนัธ์ุไรเบอร่ีและขา้วพนัธ์ุสังขห์ยดของเกษตรกร
ในจงัหวดัพทัลุง เพ่ือน าผลการวิจยัมาใชใ้นการสนบัสนุนทางเลือกในการตดัสินใจของเกษตรผูป้ลูกขา้วต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาวิธีการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยด ของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 

2. เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของตน้ทุนในการผลิตขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดั
พทัลุง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรใน
จงัหวดัพทัลุง 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรในจงัหวดัพทัลุงท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอรร่ี จ านวน 83 ราย และ

เกษตรกรท่ีปลูกข้าวสังข์หยด จ านวน 3,521 ราย กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 2 กลุ่ม คัดเลือกโดยวิธีโควตาตามพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูก โดยแยกเป็น  

-เกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอรร่ี จ านวน  30 ราย  
-เกษตรกรท่ีปลูกปลูกขา้วสงัขห์ยด จ านวน  30 ราย 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีในจงัหวดัพทัลุง 
ล าดบั ภาค/จงัหวดั/อ าเภอ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

      1 เมืองพทัลุง  17 6  

      2 กงหรา  - -  

      3 เขาชยัสน 1 1  

      4 ตะโหมด 12 4  

      5 ควนขนุน  41 14  

      6 ปากพะยนู  4 1  

      7 ศรีบรรพต - -  

      8 ป่าบอน  7 3  

      9 บางแกว้  - -  

      10 ป่าพะยอม 1 1  

      11 ศรีนครินทร์  - -  

รวม 83 30 
 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง 2559 

http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
http://farmer.doae.go.th/farmer/report_act/reportAmphur
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง 
ล าดบัท่ี อ าเภอ ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

1 เมือง 448 4  

2 กงหรา 12 -  

3 เขาชยัสน 226 2  

4 ตะโหมด 167 1  

5 ควนขนุน 1180 10  

6 ปากพะยนู 638 5  

7 ศรีบรรพต 106 1  

8 ป่าบอน 509 4  

9 บางแกว้ 91 1  

10 ป่าพะยอม 80 1  

11 ศรีนครินทร์ 64 1  

รวม 3,521 30  30 
 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง 2559 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเป็น 5 
ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพอ่ืน กรรมสิทธ์ิท่ีนา แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้น
การท านา แรงงานในครอบครัวแบบเตม็เวลา หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในการท านาแต่ละปี และรูปแบบการจ าหน่าย 

ตอนท่ี  2 วิธีการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสังข์หยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย วิธีการ
ปลูก ขั้นตอนการเตรียมดิน ขั้นตอนการหวา่นเมลด็ ขั้นตอนการเกบ็เก่ียว และประเภทปุ๋ยท่ีใช ้

ตอนท่ี  3 การวิเคราะห์โครงสร้างของตน้ทุนในการผลิตขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสังขห์ยดของเกษตรกรใน
จงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีในการปลูกขา้ว วตัถุดิบทางตรง ค่างแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต 

ตอนท่ี  4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสังขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดั
พทัลุง ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวม รายไดต่้อไร่  รายไดร้วม และราคาขายต่อกิโลกรัม 
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วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ประกอบดว้ยตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว
ไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยด ของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 
 2) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ สรุปผลจากการศึกษากระบวนการ
ปลูกขา้ว ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรในการปลูกขา้ว 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดย 
 1) สถิติพ้ืนฐาน คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)   

2) การวิเคราะห์ตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยด โดยจ าแนกตน้ทุนเป็น วตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต  (TC = DM + DL + OH) (ดวงมณี โกมารทตั, 2546) 
 3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยด 
  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 

ตารางที่ 3  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง 
 

 

รายการ ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
 ชาย 8 26.7 11 36.7 
 หญิง 22 73.3 19 63.3 
อาย ุ     
 ต ่ากวา่ 25 ปี - - - - 
 25 - 30 ปี - - - - 
 31 - 40 ปี 2 2 - - 
 41 - 50 ปี 5 16.7 14 46.7 
 มากกวา่ 50 ปี 23 76.7 16 53.3 
อาชีพอ่ืน     
 เกษตรกร   22 73.3 27 90 
 ประมง - - - - 
 คา้ขาย 1 3.3 1 3.3 
 รับจา้ง - - - - 
 อ่ืนๆ 7 23.3 2 6.7 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

รายการ ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กรรมสิทธ์ิท่ีนา     
 เจา้ของ 30 100 30 100 
 เช่า - - - - 
แหล่งเงินท่ีใชล้งทุนในการท านา     
 เงินทุนตวัเอง 30 100 27 90 
 เงินกู ้ - - - - 
 เงินทุนตวัเองและเงินกู ้ - -  3 10 
แรงงานในครอบครัวแบบเตม็เวลา     
 ไม่มี - - 1 3.3 
 1-3 คน 30 100 28 93.3 
 4-6 คน - - 1 3.3 
 มากกวา่ 6 คน - - - - 
หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการท านาในแต่ละปี     
 ไม่มี 29 96.7 25 83.3 
 นอ้ยกวา่ 10,000 1 3.3 2 6.7 
 10,000-20,000 บาท - - 1 3.3 
 20,001-30,000 บาท - - - - 
 30,001-40,000 บาท - - - - 
 มากกวา่ 40,000 บาท - - 2 6.7 
รูปแบบการจ าหน่าย     
        ขา้วเปลือก 30 100 30 100 
        ขา้วสาร - - - - 

 
จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มี

อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 76.7 อาชีพอ่ืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 100 โดย
แรงงานแบบเต็มเวลา มาจากสมาชิกในครอบครัว มีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการ
ปลูกขา้ว ร้อยละ 96.7 และมีการจ าหน่ายเป็นขา้วเปลือก ร้อยละ 100 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีปลูกขา้วสังขห์ยดในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายมุากกวา่ 50 
ปีข้ึนไป ร้อยละ 53.3 อาชีพอ่ืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิใน
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ท่ีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเตม็เวลา มา
จากสมาชิกในครอบครัว มีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 83.3 
ร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 4  แสดงวิธีการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุง 
 

รายการ ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วิธีการปลูก     
     นาหยอด - - - - 
     นาหวา่น 30 100 30 100 
     นาด า - - - - 
ขั้นตอนการเตรียมดิน     
     แรงงานตนเอง 4 13.33 9 30 
     จา้งแรงงาน 26 86.7 21 70 
ขั้นตอนการหวา่นเมลด็     
     แรงงานตนเอง 8 26.7 11 36.7 
     จา้งแรงงาน 22 73.3 19 63.3 
ขั้นตอนการเกบ็เก่ียว     
     แรงงานตนเอง - - - - 
     แรงงานเคร่ืองจกัร/รถเก่ียวขา้ว 30 100 30 100 
     จา้งแรงงานคน - - - - 
ประเภทปุ๋ยท่ีใช ้     
 ปุ๋ยอินทรีย ์ 1 3.3 10 33.3 
  ปุ๋ยเคมี 27 90 9 30.3 
 ทั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี 2 6.7 11 36.7 

 
จากการวิจยัพบวา่ เกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น ร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูก

ขา้วส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน ร้อยละ 
86.7 การหว่านเมลด็ จา้งแรงงาน ร้อยละ 73.3 การเก็บเก่ียว ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัร/รถเก่ียวขา้วร้อยละ 100 ปุ๋ยท่ีใช้
เป็นปุ๋ยเคมี ร้อยละ 90 

ส่วนเกษตรกรท่ีปลูกขา้วสังขห์ยด ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น ร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูกขา้วส่วนใหญ่
ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน ร้อยละ 70 การหว่าน
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เมลด็ จา้งแรงงาน ร้อยละ 63.3 การเก็บเก่ียว ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัร/รถเก่ียวขา้วร้อยละ 100 ใชปุ๋้ยทั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละ
ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 36.6  

ตอนที่ 2 ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอร่ีและข้าวสังข์หยดในจงัหวดัพทัลุง 
 

ตารางที่ 5   แสดงตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 
ตน้ทุน ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 

 จ านวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ 
วตัถุดิบทางตรง 407.74     12.53  254.42 6.96 

ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00     34.73  999.34 27.34 
ค่าใชจ่้ายในการผลิต 1,716.12     52.74  2,232.64 61.08 

ตน้ทุนรวม 3,253.86    100.00  3,655.34 100.00 
  

จากตารางพบว่า ตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่  
ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
1,716.12 บาทต่อไร่ 

ตน้ทุนในการปลูกขา้วสังข์หยดของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย 
วตัถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในการผลิต 2,232.64 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
 
ตารางที่ 6  แสดงค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสงัขห์ยดของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 

ค่าแรงงานทางตรง ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 
 จ านวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน/ไร่ (บาท) ร้อยละ 

ค่าเตรียมดิน 650        57.52  401.67 40.19 
ค่าจา้งหวา่น 80          7.08  66.01 6.60 
ค่าปักด า 0               -    - - 
ค่าเกบ็เก่ียว 400        35.40  531.67 53.20 

รวม 1,130     100.00  999.34 100.00 
 
จากตารางพบว่า ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดิน 

รองลงมาเป็นค่าแรงในการเก็บเก่ียว และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 650, 400 และ 80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
57.52, 35.40 และ  7.08 ตามล าดบั 
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ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วสังขห์ยด ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว รองลงมาเป็นค่าแรง
ในการเตรียมดิน และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.20, 40.19 
และ 6.60 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 7  แสดงค่าใชจ่้ายในการผลิตในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 

 จ านวนเงิน/ไร่ 
(บาท) 

ร้อยละ จ านวนเงิน/ไร่ 
(บาท) 

ร้อยละ 

ค่าปุ๋ย 1,000.00 58.27 946.24 42.38 
ค่าก าจดัศตัรูพืช 10.04 0.58 8.37 0.37 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 702.01 40.91 786.84 35.24 
ค่าซ่อมแซม - - 205.95 9.22 
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 4.07 0.24 276.89 12.40 
ค่าเช่าท่ีนา - - - - 
อ่ืนๆ - - 8.33 0.37 

รวม 1,716.12 100.00 2,232.64 100.00 
 
 จากตารางพบวา่ ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วไรซ์เบอร่ี เท่ากบั 1,716.12 บาท/ไร่ ค่าใชจ่้ายท่ีสูงท่ีสูดคือ ค่า
ปุ๋ย รองลงมาเป็นค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค่าก าจดัศตัรูพืช และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  เป็นเงิน 1,000 , 702.01, 
10.04 และ 4.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.27 , 40.91 , 0.58 และ 0.24 ตามล าดบั 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั 2,232.64 บาท/ไร่ ค่าใชจ่้ายท่ีสูงท่ีสูดคือ ค่าปุ๋ย รองลงมาเป็น
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง  ค่าซ่อมแซม ค่าก าจดัศตัรูพืช และอ่ืนๆ เป็นเงิน 946.24, 
786.84, 276.89, 205.95, 8.37 และ 8.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.38 , 35.24 , 12.40 , 9.22 , 0.37  และ 0.37 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ผลตอบแทน 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนผลผลิตและรายไดใ้นการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีของเกษตรกรในจงัหวดัพทัลุง 
 

 ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 
ผลผลิต (กก./ไร่) 452.67 318.32 
รายไดต่้อไร่ (กก./ไร่) 5,633.07 4,797.83 
ราคาขายต่อกิโลกรัม 12 15.10 

 
จากตารางพบว่า ผลผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีในจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั  452.67 กิโลกรัม/ไร่ 

และมีรายไดใ้นการขายขา้วเปลือก เท่ากบั 5,633.07 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท ส าหรับผลผลิต
ของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วสังข์หยด เท่ากบั 318.32 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายไดใ้นการขายขา้วเปลือกเท่ากบั 4,797.83 
บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 15.10 บาท 

 
ตารางที่ 9   แสดงการวิเคราะห์อตัราก าไรขั้นตน้ของปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีและสงัขห์ยด 

 ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วสงัขห์ยด 
ขาย 5,633.07  4,797.83  
ตน้ทุนขาย 3,253.86  3,655.34  
ก าไรขั้นตน้ 2,379.21  1,142.49  
อตัราก าไรขั้นต้น 42.24%  23.81%  

  
จากการวิจยัพบวา่ ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต่อไร่ เท่ากบั 42.24% และขา้ว

สงัขห์ยด เท่ากบั 23.81% โดยขา้วไรซ์เบอร่ี มีอตัราผลตอบแทนขั้นตน้สูงกวา่ขา้วสงัขห์ยด คิดเป็น 18.43% 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 สรุปผล 
 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายมุากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 76.7 อาชีพอ่ืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในท่ีดินปลูกขา้ว 
ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 100 โดยแรงงานแบบเตม็เวลา มาจากสมาชิกใน
ครอบครัว มีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 96.7 และมีการจ าหน่ายใน
รูปแบบขา้วเปลือก ร้อยละ 100 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีปลูกขา้วสงัขห์ยดในจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายมุากกวา่ 50 ปี
ข้ึนไป ร้อยละ 53.3 อาชีพอ่ืนนอกจากการปลูกขา้ว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินปลูกขา้ว ร้อยละ 90 แหล่งทุนในการปลูกขา้วมาจากเงินทุนของตวัเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มา
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จากสมาชิกในครอบครัว มีจ านวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่วนใหญ่ไม่มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการปลูกขา้ว ร้อยละ 83.3 
และมีการจ าหน่ายในรูปแบบขา้วเปลือก ร้อยละ 100 

3. เกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหวา่น คิดเป็นร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูกขา้วส่วน
ใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกว่าการใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 
86.7 การหวา่นเมลด็ จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 73.3 การเกบ็เก่ียว จา้งแรงงานคิดเป็นร้อยละ 100 ปุ๋ยท่ีใชเ้ป็นปุ๋ยเคมี 
คิดเป็นร้อยละ 90 

4. เกษตรกรท่ีปลูกขา้วสังขห์ยด ใชว้ิธีการปลูกแบบนาหวา่น คิดเป็นร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูกขา้วส่วน
ใหญ่ใชวิ้ธีการจา้งแรงงานมากกวา่การใชแ้รงงานตนเอง ประกอบดว้ย  การเตรียมดิน จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 70 
การหวา่นเมลด็ จา้งแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 63.3 การเกบ็เก่ียว จา้งแรงงานคิดเป็นร้อยละ 100 ใชปุ๋้ยทั้งปุ๋ยอินทรียแ์ละ
ปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 36.6 

5. ตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย 
วตัถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในผลิต 1,716.12 บาทต่อ
ไร่ 

6. ตน้ทุนในการปลูกขา้วสังขห์ยดของเกษตรกรจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่  ประกอบดว้ย 
วตัถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใชจ่้ายในการผลิต 2,232,64 บาทต่อ
ไร่ 

7. ตน้ทุนในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี ประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการ
ผลิต คิดเป็นร้อยละ 12.53, 34.73 และ 52.74 ตามล าดบั และตน้ทุนในการปลูกขา้วสังข์หยด ประกอบดว้ย วตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้ายในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 6.96, 27.34 และ 61.08 ตามล าดบั 

8. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดิน รองลงมาเป็น
ค่าแรงในการเก็บเก่ียว และค่าแรงในการจา้งหวา่น เป็นเงิน 650, 400 และ 80 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.52, 35.40 และ  
7.08 ตามล าดบั 

9. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกขา้วสังข์หยด ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเก็บเก่ียว รองลงมาเป็น
ค่าแรงในการเตรียมดิน และค่าแรงในการจา้งหว่าน เป็นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.20, 
40.19 และ 6.60 ตามล าดบั 

10. ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วไรซ์เบอร่ี เท่ากบั 1,716.12 บาท/ไร่ ประกอบดว้ย ค่าปุ๋ย ค่าก าจดัศตัรูพืช 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าเช่าท่ีน่า และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 58.27, 0.58, 
40.91, 0 , 0.24 , 0 และ 0 ตามล าดบั 

11. ค่าใชจ่้ายในการผลิตของขา้วสังข์หยด เท่ากบั 2,232,64 บาท/ไร่ ประกอบดว้ย ค่าปุ๋ย ค่าก าจดัศตัรูพืช 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าเช่าท่ีนาและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 42.38, 0.37, 
35.24, 9.22, 12.40, 0  และ 0.37 ตามล าดบั 

11. ผลผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีในจงัหวดัพทัลุง เท่ากบั 452.67 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายไดใ้น
การขายขา้วเปลือก เท่ากบั 5,633.07 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท 
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12. ผลผลิตของเกษตรกรท่ีปลูกข้าวสังข์หยด เท่ากับ 318.32 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายได้ในการขาย
ขา้วเปลือกเท่ากบั 4,797.83 บาท/ไร่ รายไดจ้ากการขายกิโลกรัมละ 15.10 

13. ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีม อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบั 42.24% และ ขา้วสังข์หยด เท่ากบั 
23.81% โดยขา้วไรซ์เบอร่ี มีอตัราผลตอบแทนขั้นตน้สูงกวา่ขา้วสงัขห์ยด 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
1. เกษตรกรท่ีปลูกขา้วทั้ง 2 ชนิด ทั้งขา้วไรซ์เบอร่ีและขา้วสังข์หยด ใชวิ้ธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ 

100 แทนการท านาแบบนาด า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วาทินี จนัทร์ช่วงโชติ (2557) ไดศึ้กษา เร่ือง การ
เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วหอมมะลิ 105 แบบหวา่นและปักด าของเกษตรกร อ าเภอส าโรง
ทาบ จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ การปลูกขา้วแบบนาด าใหผ้ลผลิตท่ีสูงกวา่นาหวา่น แต่ตน้ทุนแรงงานจะเพ่ิมข้ึนจากการ
จา้งปักด า ทั้งน้ีเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัพทัลุงท่ีมีการจา้งแรงงานในการท านา ตั้งแต่การเตรียมดิน การหว่าน
เมลด็ ไปจนถึงกระบวนการเกบ็เก่ียว การท านาแบบนาด าจึงเป็นการลดตน้ทุนแรงงานของเกษตรกร 

2. ในขั้นตอนกระบวนการเก็บเก่ียว มีการใชร้ถเก่ียวขา้วคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์   
เบอร่ีและขา้วสังขห์ยด เน่ืองจากการจา้งรถเก่ียวขา้วมีตน้ทุนต ่ากว่าการจา้งแรงงานคน และใชเ้วลาในการเก็บเก่ียว
นอ้ยกวา่แรงงานคน 

3. ชาวนาผูป้ลูกขา้วทั้งสองชนิดในจงัหวดัพทัลุง เป็นเกษตรกรท่ีมีกรรมสิทธ์ิในท่ีนาเป็นของตนเอง ร้อยละ 
100 จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนั เกษตรกรท่ีเช่าพ้ืนท่ีนาเพ่ือท านามีอตัราท่ีลดลงและมีการเปล่ียนอาชีพจากท านาไป
ประกอบอาชีพอ่ืน โดยจะเห็นว่าเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอรร่ีและขา้วสังข์หยดในจงัหวดัพทัลุง ส่วนใหญ่มีอายุ 
มากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 76.7 และ 53.3 ตามล าดบั 

4. ตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี เท่ากบั 3,253.86 บาทต่อไร่ ต ่ากว่าตน้ทุนรวมในการปลูกขา้วสังข์
หยด ซ่ึงเท่ากบั 3,655.34 บาทต่อไร่ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ย วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใชจ่้าย
ในการผลิต ขา้วไรซ์เบอร่ี เท่ากบั  407.74, 1130.00 และ 1,716.12 บาทต่อไร่ ขา้วสังขห์ยด เท่ากบั  254.42, 999.34,  
และ 2,232.64 บาทต่อไร่ ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์แลว้ สาเหตุท่ีท าใหต้น้ทุนในการปลูกขา้วสังขห์ยดมีตน้ทุนสูงกว่า 
เน่ืองมากจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการซ่อมแซมเคร่ืองมือ และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมากกวา่ หากสามารถหาวิธีแกไ้ขได้
จะท าใหต้น้ทุนในการผลิตต่อไร่ลดลง 

7. จากการศึกษาของ นงลกัษณ์  จ๋ิวจู (2556) เร่ือง การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกข้าวระหว่างพนัธ์ุ ขาวตาแห้งกับพนัธ์ุไรซ์เบอร์ร่ี ของเกษตรกรต าบลท่าไม ้อ าเภอพรานกระต่าย จังหวดั
ก าแพงเพชร พบว่า ตน้ทุนการปลูกขา้วพนัธ์ุไรซ์เบอร์ร่ี มีตน้ทุนเท่ากบั 2,785.43 บาทต่อไร่ วตัถุดิบเท่ากบั 739.99 
บาทต่อไร่ ค่าแรงงานเท่ากบั 1,713.63 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากบั 331.81 บาทต่อไร่  ซ่ึงจะเห็นว่า
ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงในการท านาของเกษตรกรในจงัหวดัก าแพงเพชร สูงกว่าตน้ทุนวตัถุดิบของเกษตรกรใน
จงัหวดัพทัลุง แต่ค่าใช้จ่ายในการท านาของเกษตรกรในจังหวดัพทัลุงสูงกว่าเกษตรกรในจังหวดัก าแพงเพชร 
ส าหรับค่าแรงงานทางตรงอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั 
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8. ค่าปุ๋ยของเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี คิดเป็นร้อยละ 58.27 ของค่าใชจ่้ายในการผลิตทั้งหมด ส่วนค่า
ปุ๋ยของเกษตกรท่ีปลูกขา้วสงัขห์ยด คิดเห็นร้อยละ 42.38 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็น
ค่าปุ๋ยสูงกว่า ทั้งน้ีเน่ืองมากจากเกษตรกรท่ีปลูกขา้วสังขห์ยดมีการใชปุ๋้ยนินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี ร้อยละ 36.7 ในขณะท่ี
เกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ี ร้อยละ 90  

9. เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรพบว่า ขา้วไรซ์เบอร่ีใหผ้ลผลิต เท่ากบั  452.67 กิโลกรัม/ไร่ 
ส่วนขา้วสังขห์ยดให้ผลผลิต เท่ากบั 318.32 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีกระบวนการปลูกขา้วใชวิ้ธีนาหว่านเหมือนกนั 
ทั้งน้ีอาจอาจแตกต่างในกระบวนการดูแลรักษา โดยเกษตรกรท่ีปลูกขา้วไรซ์เบอร่ีใชปุ๋้ยเคมี ร้อยละ 90 ในขณะผู ้
ปลูกขา้วสงัขห์ยดใชปุ๋้ยเคมีเพียง ร้อยละ 36.7 

10. เม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายขา้วเปลือกของเกษตรกรพบว่า ผูป้ลูกขา้วไรซ์เบอร่ีมีรายได ้เท่ากบั 
5,633.07 บาท/ไร่ มีราคาขายกิโลกรัมละ 12 บาท ขา้วสงัขห์ยดเท่ากบั เท่ากบั 4,797.83 บาท/ไร่  มีราคาขายกิโลกรัม
ละ 15.10 บาท  จะเห็นว่ารายไดจ้ากขา้วไรซ์เบอร่ีสูงกว่า แมว้่าราคาขายต่อกิโลกรัมจะต ่ากว่า ทั้งน้ีเกิดจากจ านวน
ผลิตต่อไร่ท่ีสูงกวา่ 

11. อตัราก าไรขั้นตน้ของขา้วไรซ์เบอร่ีเท่ากบั 42.24% และขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั 23.81% โดยขา้วไรซ์เบอร่ี 
มีอตัราผลตอบแทนขั้นตน้สูงกวา่ขา้วสงัขห์ยด เท่ากบั 18.43%  ดงันั้น ขา้วไรซ์เบอร่ีถือไดว้า่เป็นขา้วท่ีใหอ้ตัราก าไร
ขั้นตน้สูงกวา่ขา้วสงัขห์ยดถึงแมร้าคาขายแต่กิโลกรัมจะต ่ากวา่ 
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Analysis of costs and returns of rice cultivation in Amphoe Si Prachan. Suphanburi Province 
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บทคัดย่อ 
 

        การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรีประจนัต์ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี   โดยแบ่งตามขนาดและเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการปลูกขา้วโดยขอ้มูลท่ีใช้
ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์ชาวนาตัวอย่างในเขตอ าเภอศรีประจันต์   จังหวดั
สุพรรณบุรีโดยการสุ่มตวัอยา่ง แบบง่าย ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษารวม 252  ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นนาขา้ว  ขนาดเลก็ (1-
5 ไร่) จ านวน 112 ตวัอยา่ง นาขา้ว  ขนาดกลาง (6-15 ไร่) จ านวน 92  ตวัอยา่ง และนาขา้วขนาดใหญ่ (15 ไร่ข้ึนไป) จ านวน 
48 ตวัอยา่ง 
      ถา้พิจารณาผลผลิตและรายไดจ้ากปลูกขา้ว โดยแยกตามขนาด พบ ว่าจ านวนผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ขา้ว ขนาดเล็ก เท่ากบั  
4,750  ขนาดกลาง  เท่ากบั  14,250  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  76,000   ราคาขายเฉล่ีย (บาทต่อกิโลกรัม) ตน้ทุนรวม (บาทต่อ
ขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  3,698.20  ขนาดกลาง  เท่ากบั  3,997.49    และขนาดใหญ่  เท่ากบั  4,411.46   ตน้ทุนคงท่ี
ทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  364.35 ขนาดกลาง  เท่ากบั  370.56  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  379.18  ตน้ทุน
ผนัแปรทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  3,333.85  ขนาดกลาง  เท่ากบั  3,997.49  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  
4,411.46   จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อขนาดไร่) ขนาดเล็ก เท่ากบั  8,750  ขนาดกลาง  เท่ากบั  16,250   และขนาดใหญ่  
เท่ากบั  21,154    ตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเลก็ เท่ากบั  0.76  ขนาดกลาง  เท่ากบั  0.36  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  
0.10  ราคาขายเฉล่ีย (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  7.12  ขนาดกลาง  เท่ากบั  7.25  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  7.68    
ปริมาณการผลิตคุม้ทุน (กิโลกรัมต่อไร่) ขนาดเล็ก เท่ากบั  1,304.13 ขนาดกลาง  เท่ากบั  1,508.37  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  
1,625.71 และ ราคาขายคุม้ทุน (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเลก็ เท่ากบั  3.75 ขนาดกลาง  เท่ากบั  5.56  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  
5.98 ตามล าดบั ปัญหาการผลิตและการตลาดของชาวนาจะคลา้ยคลึงกนั โดยปัญหาการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาราคา
ปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช เป็นตน้ มีราคาแพง ส่วนปัญหาการตลาดท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาตลาดไม่มี
ความแน่นอน ราคาขา้วข้ึนๆ ลงๆ 
 
ค าส าคญั : ชาวนาปลูกขา้ว   ตน้ทุนและผลตอบแทน   จุดคุม้ทุน   อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ABSTRACT  
 

 This study aims to analyze the cost and return of rice cultivation. In the area of Si Prachan. Suphanburi Province 
By size and to study the problems and obstacles.  The results of the study are the primary data.  Sampling and interviewing 
farmers in Si Prachan. The sample size was 112 small rice paddies (1-5 rai), medium rice paddy (6-15 rai), and rice paddies 
( Up to 48 rai) 

If the yield and income from rice.  By size, it was found that the average yield per rai of rice was 4 ,750 medium 
sized, 14,250 and large was 76,000. (Baht per kilogram) Total Cost The average size was 3,698.20. The mean size was 
3,997.49 and the size was 4,411.46. The average size was 364.35, the mean size was 370.56 and the size was 379.18. The 
average size was 3,333.85, the mean size was 3,997.49 and the size was 4,411.46. The average yield was 8,750, the average 
was 16,250 and the size was 21,154. Variable cost (Baht per kilogram) was small. 0.76. The mean is 0.36 and the mean is 
0.10. The average selling price The average size was 7.12 and the size was 7.68 and the size was 7.68. The average size 
was 1,304.13 m. The average size was 1,508.37 and the large size was 1,625.71. The average size was 5.56 and 5.98 
respectively.  The farmers' production and marketing problems were similar.  Production problems such as fertilizer, 
chemical pesticide, and so on are the most important problems. Rice prices up. 

 
Key word: Rice farmers , Cost and return,   Break even point  Si Prachan District  Suphanburi Province 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการท าไร่ท านาเป็นส่วนใหญ่ ดินแดนพ้ืนท่ีท่ีเพาะปลูกย่อมมี

ความส าคญั นัน่หมายถึงหากพ้ืนท่ีดินด ามีธาตุอินทรียอุ์ดมสมบูรณ์ พืชผลยอ่มเติบโตงอกงามใหด้อกผลอยา่งเตม็ท่ี แต่
หากดินขาดสารอาหาร ดอกผลก็ไม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ชาวนาไทยมีการท านาสองแบบ คือ การท านาในช่วงท่ีเหมาะสม
คือฤดูฝน ซ่ึงมีฤดูน้ีปีละคร้ัง เรียกวา่ นาปี ส่วนการท านาในฤดูอ่ืนเพ่ิมข้ึนคือท าในฤดูแลง้ จึงเรียกวา่นาปรัง ผลผลิตจาก
นาปีและนาปรังอาจไม่เหมือนกนั เน่ืองจากนาปีเป็นการท านาปีละคร้ัง ในวถีิชีวติของคนไทยนั้นผกูพนัธ์กนัมานานนบั
แต่โบราณจนถึงปัจจุบนัเพียงแต่ในปัจจุบนัมีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือช่วยในการท านา ซ่ึงมีความแตกต่างจากสมยัโบราณ ท่ี
ใชว้วัหรือควายท่ีใชใ้นการไถนา และใชแ้รงงานคนเป็นส่วนใหญ่บทบาทส าคญัของขา้วในวถีิแห่งชีวติคนไทยและคน
ในเอเชียนั้นมุ่งปลูกขา้วใชเ้พ่ือการปริโภค ใชเ้พ่ือการแลกเปล่ียน กบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติเช่น เส้ือผา้ ยา
รักษาโรค หรืออาหารประเภทอ่ืนดา้นการปลูกขา้วโดยใชส้ารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและ
กายภาพของดินท าให้ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ในดินนั้น สูญหายและไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลน้ีเป็นอนัตรายจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งต่อเน่ือง และดินสูญเสียความสามารถในการดูดซบัแร่ธาตุส่งผลให้ดินเส่ือมคุณภาพ ท า
ให้ผลผลิตมีแร่ธาตุ และวิตามินต ่า เป็นผลใหเ้กิดการขาดแคลนธาตุอาหารเสริมในพืช พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิตา้นทาน
โรคและทาใหก้ารคุกคามของแมลงและเช้ือโรคเกิดข้ึนไดง่้าย ซ่ึงจะน าไปสู่การใชส้ารเคมีฆ่าแมลงและเช้ือราเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ีดินท่ีเส่ือมคุณภาพนั้น จะเร่งการเจริญเติบโตของวชัพืชให้แข่งกบัพืชเกษตร และน าไปสู่การใช้
สารเคมีสังเคราะห์ก าจดัวชัพืช ขอ้บกพร่องเช่นน้ีก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซ่อาหารและระบบการเกษตร ซ่ึงท าให้เกิด
ปัญหาทางสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งยิง่ เกษตรอินทรียจ์ะเป็นหนทางของการแกปั้ญหาเหล่านั้นได ้เน่ืองดว้ยเกษตร
อินทรีย ์คือ การท าการเกษตรด้วยหลกัธรรมชาติ บนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกคา้ง และหลีกเล่ียงจากการ
ปนเป้ือนของสารเคมีทางดิน ทางน ้ า และทางอากาศ เพ่ือส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในระบบนิเวศน์ และฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใชส้ารเคมีสงัเคราะห์(นรินทร์,2557) 
นอกจากน้ีการปลูกขา้วโดยใชส้ารเคมียงัท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนท่ีคาด วา่จะสูงกวา่ 

ผู ้ท าวิจัยจัดท าวิจัยข้ึนเพ่ือศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพ้ืนท่ี                            
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี  ส าหรับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะใช้เป็นแนวทางส าหรับเกษตรกรหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการตดัสินใจในการท านาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต รวมทั้ง
เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาโดยทัว่ไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปและปัญหาของการการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
2. เพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
      ขอบเขตของการวิจยั 
                 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษา ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดั
สุพรรณบุรี คือ 
               ศึกษาตน้ทุนการปลูกขา้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการไถ่กลบหนา้ดิน เตรียมเมด็พนัธ์ุขา้ว หวา่นขา้ว  การดูแลบ ารุงรักษา 
การป้องกนัก าจดัโรค แมลงและศตัรูพืช การเก็บเก่ียว 
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    การศึกษา 
                การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ   เพ่ือศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรี
ประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยแบ่งลกัษณะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกขา้วในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรี
ประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ตาราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวจิยัตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่ และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และหลกัการทางวิชาการ ซ่ึงมีความส าคญัในการน ามา
ประกอบการวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการศึกษา ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรี
ประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ชาวนาตวัอยา่งในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์  จงัหวดัสุพรรณบุรีโดยการสุ่มตวัอยา่ง แบบง่าย ตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษารวม 252  ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นนาขา้ว  ขนาดเล็ก (1-5 ไร่) จ านวน 112 ตวัอยา่ง นาขา้ว  ขนาดกลาง (6-
15 ไร่) จ านวน 92  ตวัอยา่ง และนาขา้วขนาดใหญ่ (15 ไร่ข้ึนไป) จ านวน 48 ตวัอยา่ง 
    เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง โดยประยกุตจ์ากงานวิจยัของจุฑา
ทิพย ์สองเมือง และคณะ (2551) เร่ือง “การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วอินทรียแ์ละขา้วใช้
สารเคมีของเกษตรกร ในอ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี” แบบสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย 

ข้อมูลส่วนที ่1. เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามของเกษตรกรการเพาะปลูกขา้ว ใน
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการ
วเิคราะห์ในรูปตาราง และภาพ ประกอบค าอธิบายโดยค่าสถิติท่ีใช ้คือ ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ข้อมูลส่วนที่ 2. เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับตน้ทุนจากการเพาะปลูกขา้ว  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางและภาพประกอบค าอธิบาย โดยอภิปรายเป็นร้อย
ละโดยหาค่าเฉล่ียของตน้ทุนต่อไร่ ส าหรับการค านวณตน้ทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ตน้ทุนรวมต่อไร่ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ตน้ทุนรวมท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นเงินสด และไม่เป็นเงินสด 
จ าแนกเป็นสองชนิด คือ ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร แสดงไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร 
2. ตน้ทุนคงท่ีต่อไร่ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ค่าใชท่ี้ดิน ค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์การเกษตรโดยแสดงรายละเอียดดงัน้ี 
3.  ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ค่าแรงงาน ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ แสดง

รายละเอียดดงัน้ี 
ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรี

ประจนัต์  จงัหวดัสุพรรณบุรี วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรูป
ตารางประกอบค าอธิบาย โดยอภิปรายเป็นร้อยละโดยหาค่าเฉล่ียของผลตอบแทนต่อไร่ส าหรับการค านวณ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

1. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) = ผลผลิตเฉล่ียต่อหน่ึงฤดูกาลปลูก  
2 . ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) = ราคาขายเฉล่ียต่อกิโลกรัมจากการจ าหน่ายโดยอิสระ 
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3. รายไดท้ั้งหมด = จ านวนผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) x ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 
4. ก าไรส่วนเกินท่ีเป็นเงินสด = รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นเงินสด 
5. ก าไรส่วนเกิน = ก าไรส่วนเกินท่ีเป็นเงินสด – ตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นเงินสด 
6.  ก าไรสุทธิ = ก าไรส่วนเกิน – ตน้ทุนคงท่ี หรือ (รายไดท้ั้งหมด – ตน้ทุนรวม) ขอ้มูลส่วนท่ี 4  
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

                การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกข้าว ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอศรีประจันต์                     

จังหวดัสุพรรณบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ด าเนินการโดยนัดหมายล่วงหน้าตามวนัเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างอนุญาตให้เขา้
สมัภาษณ์ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ขนาดเลก็ (1-5 ไร่) จ านวน 112 ตวัอยา่ง นาขา้ว  ขนาดกลาง (6-15 ไร่) จ านวน 92  ตวัอยา่ง และนาขา้วขนาด

ใหญ่ (15 ไร่ข้ึนไป) จ านวน 48 ตวัอยา่ง ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิเป็นขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนความสมบูรณ์ของการศึกษา โดยได้
รวบรวมส่วนใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วมีอายุโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีเหมาะกับการท างาน 
การศึกษาจบชั้นประถมปีท่ี 4 ส่วนประสบการณ์การปลูกขา้วมากกวา่ 5 ปี จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีขนาด 4-6 คน 
สมาชิกท่ีช่วยในการเพาะปลูกขา้วเต็มท่ี  ร้อยละ 88.59 ลกัษณะการถือครองท่ีดินเป็นของตนเองร้อยละ 86.96  เน้ือท่ี
เพาะปลูกขา้วเฉล่ีย                9.25   ไร่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปลูกขา้วส่วนใหญ่เป็นของตนเอง แหล่งเงินกู้
ส่วนใหญ่กูจ้ากแหล่งเงินกูใ้นระบบ โดยเฉพาะธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นแหล่งเงินกูท่ี้ส าคญั
ร้อยละ 46.85 อตัราดอกเบ้ีย 12% ต่อปี ภาวะหน้ีสินของเกษตรกรเป็นผูมี้หน้ีสินร้อยละ 65.39 โดยมีหน้ีสินเฉล่ียต่อ
ครัวเรือนท่ีกูย้มื 44,176 บาท และหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งหมดเท่ากบั 28,854 บาท 

ตน้ทุนรวมจากการปลูกขา้วเฉล่ียต่อไร่  ขนาดเล็ก เท่ากบั 3,698.20 บาท   ขนาดกลาง เท่ากบั 3997.49  บาท  
และขนาดใหญ่  เท่ากบั  4411.46  โดยตน้ทุนรวมประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี ขนาดเลก็  เท่ากบั 364.35 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 9.20  ขนาดกลาง  เท่ากบั  370.56 คิดเป็นร้อยละ  9.27 และขนาดใหญ่   เท่ากบั 379.18  คิดเป็นร้อยละ 8.59 และ
ตน้ทุนผนัแปรขนาดเลก็  เท่ากบั 3,333.85  บาท คิดเป็นร้อยละ 90.15 ขนาดกลาง  เท่ากบั 3,627.43 คิดเป็นร้อยละ 90.73 
และขนาดใหญ่   เท่ากบั 4,032.28 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ซ่ึงตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ยค่าใชท่ี้ดิน ค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และ
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร  ส่วนตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงาน รองลงมาคือค่าวสัดุ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  เป็นตน้ 

จ านวนผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัมต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั 8,750 ขนาดกลาง  เท่ากบั 16,250 และขนาด
ใหญ่  เท่ากบั  21,154    ราคาขายเฉล่ีย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากบั  7.12 ขนาดกลาง  เท่ากบั 7.25 และขนาด
ใหญ่  เท่ากบั  7.68  รายไดท้ั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  12,285.00  ขนาดกลาง  เท่ากบั 14,991.00 
และขนาดใหญ่  เท่ากบั 20,482.00 ตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  3,333.85 ขนาดกลาง  เท่ากบั  
3,627.43 และขนาดใหญ่  เท่ากบั 4,032.28 ก าไรส่วนเกิน (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั 8,951.15 ขนาดกลาง  
เท่ากบั  11,363.57  และขนาดใหญ่  เท่ากบั 16,449.72 ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเลก็ เท่ากบั  364.35 
ขนาดกลาง  เท่ากบั  370.56 และขนาดใหญ่ เท่ากบั 379.18 ก าไรสุทธิ (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  8,586.80  
ขนาดกลาง  เท่ากบั  10,993.01และขนาดใหญ่ เท่ากบั 16,070.54 ตามล าดบั 
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  ตน้ทุนรวม (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  3,698.20 ขนาดกลาง  เท่ากบั  3,997.49 และขนาดใหญ่  
เท่ากบั  4,411.46   ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเลก็ เท่ากบั  364.35 ขนาดกลาง  เท่ากบั  370.56   และ
ขนาดใหญ่  เท่ากบั  379.18 ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่)  ขนาดเลก็ เท่ากบั  3,333.85  ขนาดกลาง  เท่ากบั  
3,997.49  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  4,411.46 จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อขนาดไร่) ขนาดเลก็ เท่ากบั  8,750  ขนาดกลาง  
เท่ากบั  16,250 และขนาดใหญ่  เท่ากบั 21,154 ตน้ทุนผนัแปร (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากบั  0.76  ขนาดกลาง  
เท่ากบั  0.36  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  0.10  ราคาขายเฉล่ีย (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเล็ก เท่ากบั  7.12 ขนาดกลาง  
เท่ากบั 7.25 และขนาดใหญ่  เท่ากบั  7.68    ปริมาณการผลิตคุม้ทุน (กิโลกรัมต่อไร่) ขนาดเลก็ เท่ากบั  1,304.13  ขนาด
กลาง  เท่ากบั  1,508.37  และขนาดใหญ่  เท่ากบั  1,625.71 และ   ราคาขายคุม้ทุน (บาทต่อกิโลกรัม)  ขนาดเลก็ เท่ากบั  
3.75 ขนาดกลาง  เท่ากบั 5.56  และขนาดใหญ่  เท่ากบั 5.98 ตามล าดบั    

สรุปผลการศึกษาการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว ในเขตพ้ืนท่ี   อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดั
สุพรรณบุรี  อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
             1. ตน้ทุนการปลูกขา้วประกอบดว้ย 3 ส่วนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการผลิต  ค่าแรงงาน และค่าวตัถุดิบ  จะ
เห็นไดว้า่ในการปลูกขา้วของเกษตรกรมีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการผลิตสูงมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมนึก 
เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการปลูกขา้วปัจจุบนัเกษตรมีค่าใชจ่้ายมาก ทั้งค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ ค่าจา้งรถ
เก่ียวขา้ว ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าปุ๋ยเคมี ค่าจา้งไถนา ค่าบ ารุงฮอร์โมนบ ารุงขา้ว ค่ายาก าจดัวชัพืช จะเห็นไดว้่าความ
จ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีมากข้ึนท าใหต้น้ทุนในการผลิตเพ่ิมสูงมากข้ึนตามไปดว้ย 
            2. ผลตอบแทนจากการปลูกขา้วนาของเกษตร  จะเห็นไดว้า่ผลผลิตต่อไร่ท่ีไดย้งัต ่าอยูเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุน
ท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ท่ีจะน ามาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพ ในการผลิตขา้วเพื่อให้ได้
ผลผลิตท่ีมากข้ึนตลอดจนประสบปัญหาภยัแลง้จึงท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ท่ีไดต้  ่า และเม่ือพิจารณาจากจ านวนผลผลิตเฉล่ีย 
(กิโลกรัมต่อขนาดไร่)  ขนาดเลก็ เท่ากบั  8,750  ขนาดกลาง  เท่ากบั  16,250 และขนาดใหญ่  เท่ากบั  21,154 ราคาขาย
เฉล่ีย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากบั  7.12 ขนาดกลาง  เท่ากบั 7.25 และขนาดใหญ่  เท่ากบั  7.68  รายไดท้ั้งหมด 
(บาทต่อขนาดไร่)   ขนาดเล็ก เท่ากบั  12,285.00  ขนาดกลาง  เท่ากบั  14,991.00   และขนาดใหญ่  เท่ากบั  20,482.00  
ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งต ่า ผลการวิจยัท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของนีรนาท ศรีเจริญและคณะ (2554) ท่ีได้
ศึกษาการพฒันาบญัชีตน้ทุนการผลิตขา้วเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีมีนาเป็นของตนเอง ต าบลบา้นวงั
ยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ รายไดจ้ากการปลูกขา้วจา้วท่ีเป็นนาหวา่น เฉล่ียไร่ละ 6,571.25 บาท 
ผลตอบแทนท่ีเป็นก าไรเฉล่ียไร่ละ 3,328 บาท อตัราก าไรต่อยอดขาย เท่ากบั 50.65% ทั้งน้ี เน่ืองจากการปลูกขา้วของ
เกษตรมีตน้ทุนในการผลิตสูงมากเม่ือเทียบกบัรายไดห้ลงัหกัตน้ทุน และค่าใชจ่้ายต่างๆ จึงท าใหมี้อตัราก าไรต่อตน้ทุน
เพียงร้อยละ 7.49 
             3. อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) จะเห็นไดว้า่การลงทุนปลูกขา้ว ใหผ้ลตอบแทนต ่ามาก สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของสุขใจ ตอนปัญหา (2554) ท่ีไดศึ้กษาตน้ทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกร หมู่ 5 
ต  าบลหวัดง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร พบวา่ เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดเลก็ (10-30 ไร่) มีอตัราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 9.16 อาจเน่ืองมาจากการลงทุนปลูกขา้วของเกษตรกรรายย่อยให้ผลผลิตต่อไร่ต ่า 
ในขณะท่ีตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน จึงท าใหก้ าไรสุทธิเฉล่ียต่อไร่ต ่า 
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   ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ตน้ทุนผนัแปรการปลูกขา้ว  ในส่วนของตน้ทุนค่าวสัดุ โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีและค่า

เมล็ดพนัธ์ุมีตน้ทุนสูง ปัญหาศตัรูพืช ปุ๋ยเคมีราคาแพงและมีขอ้สังเกตเพ่ิมเติมคือเกษตรกรไม่มีการจดบนัทึกรายรับ
รายจ่าย ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. การใชปุ๋้ยอินทรียท์ดแทนปุ๋ยเคมีโดยอาจซ้ือหรือเล้ียงสัตวเ์อง เช่น โค กระบือ เพ่ือให้ไดมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ย
อินทรียแ์ละยงัสามารถน าหญา้ท่ีเป็นวชัพืชในนาขา้วมาให้สัตวเ์ล้ียงกินช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงในการก าจัดและ
ปัญหาวชัพืชไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงจากผลการวจิยัการเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนจากการปลูกขา้วอินทรียแ์ละขา้ว
ใชส้ารเคมีของเกษตรกรในเขตอ าเภอล าลูกกาจงัหวดัปทุมธานี พบวา่เกษตรกรท่ีผลิตขา้วอินทรียมี์ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า
กว่าเกษตรกรผูผ้ลิตขา้วใชส้ารเคมี (จุฑาทิพย ์สองเมือง และคณะ, 2551) และยงัส่งผลดีกบัสุขภาพท่ีไดบ้ริโภคขา้ว
อินทรีย ์

2. เมล็ดพนัธ์ุขา้วเกษตรกรควรคดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวป้ลูกเอง ซ่ึงจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตไม่ตอ้งซ้ือพนัธ์ุ
ขา้วจากภายนอกโดยมีหลกัการคดัเลือกพนัธ์ุขา้วของศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 
(2555) ดงัน้ี        1) เกษตรกรจ าเป็นตอ้งรู้จกัลกัษณะประจ าพนัธ์ุขา้วท่ีจะคดัเลือก เช่น ลกัษณะล าตน้ สี อาย ุรสชาติ 
ความตอ้งการน ้ าและแสง เป็นตน้ เพ่ือท่ีว่าเม่ือท าการคดัพนัธ์ุขา้วก็จะสามารถระบุไดว้่าขา้วท่ีมีคุณภาพท่ีดีตรงตาม
พนัธ์ุเป็นอยา่งไร 2) เลือกเก็บรวงขา้วพนัธ์ุท่ีตอ้งการ จากกอท่ีไม่มีโรคหรือไม่มีแมลงรบกวน เลือกรวงท่ีสมบูรณ์ติด
เมลด็ดี รวงยาวเป็นตน้ 3) คดัเลือกเมลด็ท่ีมีความสมบูรณ์ดี รวมทั้งมีลกัษณะตรงตามสายพนัธ์ุท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีวธีิน้ีจะท า
คร้ังแรกเท่านั้น ปีต่อไปเกษตรกรเพียงปลูกรักษาพนัธ์ุไวแ้ละท าการสุ่มตรวจคุณภาพเป็นระยะ ๆ  เท่านั้นก็เพียงพอ 
             3. การสะทอ้นการใชจ่้าย โดยเกษตรกรควรจดัท าบนัทึกรายรับรายจ่ายเพ่ือใหท้ราบขอ้มูลเป็น “กระจกส่องเงา” 
สะทอ้นผลการท างาน สะทอ้นการใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงการผลิตในรอบต่อ ๆ ไป 
              4.จดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีกระบวนการเพาะปลูกและการจ าหน่าย
แปลงตวัอยา่งท่ีมีก าไรสูงสุดจากการปลูกขา้ว’ 

กติติกรรมประกาศ 
 ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ เทศบาลต าบลวงัยาง  ส านกัเกษตรอ าเภอศรีประจนัต ์ ผูน้ าชุมชน  ชาวนาปลูก
แห้ว  ชาวนาปลูกขา้ว วิสาหกิจชุมชน   รศ.ระวิวรรณ สุวรรณศร และรศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ท่ีคอยให้การ
สนบัสนุน พฒันาและช้ีแนวทางในการด าเนินการวิจยัตลอดทุกช่วงเวลาของการด าเนินการดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดี
เยีย่ม ในการศึกษา ตลอดจนไดก้รุณาแกไ้ขและปรับปรุงจนงานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได ้

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พ่ีและนอ้ง และบุคคลท่านอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
กรุณาให้ค  าแนะน า  และขอ้คิดอนัเป็นประโยชน์  ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่ตน้
จนกระทัง่งานวจิยัฉบบัน้ีสมบูรณ์ การสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีสุดของขา้พเจา้ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ กรุณาอบรมสั่งสอนใหศิ้ษยมี์ความรู้ ความสามารถและมีความมานะ
พยายาม อนัประมาณค่ามิไดจ้นงานวจิยัไดส้ าเร็จ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณไวเ้ป็นอยา่งสูง 
 สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่วจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจ อน่ึงหากมีขอ้บกพร่องประการ
ใด ขา้พเจา้ขออภยัและขอนอ้มรับไวเ้พียงผูเ้ดียว 
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เอกสารอ้างองิ 
กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ สิริมา บูรณ์กุศล และ ธนาศกัด์ิ ข่ายกระโทก.(2559).ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวนา
ปรัง  กรณีศึกษา บา้นฮี หมู่ 3 ต าบลค าเจริญ อ าเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี.การประชุมวิชาการและ
น าเสนอ ผลงานวจิยัระดบัชาติ ราชธานีวชิาการ คร้ังท่ี 2. 
จรินทร์ เทศวานิช (2554) “ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตทางการเกษตร”ในประมวลสาระ                           
 ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร ห น่วยท่ี3 หน้า 1-109 นนทบุรี
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
จิตติยา สุระนรากลุ และคณะ 2555) “การเปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรทีป่ลูกผกัระหว่างการใช้ปุ๋ ย
มูล กระบือและปุ๋ ยเคม”ี แก่นเกษตร ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 2 ปีพ.ศ. 2555. 
จุฑาทิพย ์สองเมือง และคณะ 2551“การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวใช้
สารเคมขีอง เกษตรกรในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี” การวิจัยพ้ืนฐาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี. 
ชาลิสา สุวรรณกิจและกนกเนตร เปรมปรี.2559.การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวเกษตร
อนิทรีย์  กบัเกษตรเคม.สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ. 
นรินทร์ พนัธ์ุครู 2557“เกษตรอินทรียคื์ออะไร” (ออนไลน์) เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.sahavicha.com/? name= know 
 ledge&file=readknowledge&id=218 (สืบคน้วนัท่ี 7 ตุลาคม 2557) 
นีรนาท ศรีเจริญและคณะ. 2554การพัฒนาบัญชีต้นทุนการผลิตข้าวเพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ี                          
 มีนาเป็นของตนเอง ต าบลบ้านวงัยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม. รายงานวิจัย.มหาวิทยาลยั                                          
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ราตรี ลว้นจิรพนัธ์ 2553 “การเปรียบเทยีบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าวอนิทรีย์และการปลูกข้าวใช้
สารเคม ี ในอาเภอสวา่งอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี” การคน้ควา้อิสระเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิตภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 
บณัฑิต วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
วรธัช บุญประเทือง 2550 “วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหล ่าปลีปลอดสารพิษกับ
กะหล า่ปล ี กระแสหลกัของเกษตรในศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ศิริพร เผือกยิ้ม 2551“การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ โดยใช้ปุ๋ ยพืชสดในพ้ืนท่ีต าบลไผ่ อ าเภอ                    
 ราศีไศล จังหวดัศรีสะเกษ ปีการเพาะปลูก 2549/50” ค้นควา้อิสระปริญญาเศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต  
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
สมศกัด์ิ เพียบพร้อม 2554 “อุปสงค์ อุปทานสินค้าเกษตรและการประยุกต์” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์  
เกษตร และการจดัการทรัพยากรการเกษตร หน่วยท่ี 2 หนา้ 1-61นนทบุรี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สาขาวชิา
 เศรษฐศาสตร์ 
สมพงษ ์เจษฏาธรรมสถิต, ศกัดา อินทรวชิยั, บญัญติั เศรษฐฐิติ และเกรียงไกร แกว้ตระกลูพงษ.์(2552). การส ารวจเพ่ือ
 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา : พ้ืนท่ีปลูกขา้วจงัหวดั
ชยันาท.  ภาควชิาเกษตรกลวธิานคณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 
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ความพร้อมในการบริหารงานการคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัสุพรรณบุรี  

The resdiness in finance administration with the operation of electronic systems (e-LAAS) sub-
district administration organization  

in Suphan Buri province 
 

จุรีพร สุขสมกิจ1*  จุฑามาศ  ศรีบุญตา2   
Jureeporn Suksomgij1* Jutamart Sriboonta2  

 
บทคดัย่อ  

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS) และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในจังหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวดั
สุพรรณบุรี จ านวนทั้งส้ิน 77 กลุ่มตวัอยา่ง ไดรั้บการตอบกลบัมาคิดเป็นร้อยละ 95.06 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามมี
ความเช่ือมัน่ 0.978 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s least significant 
difference :LSD) ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น บุคลากรมีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั
ดังน้ี ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ังคบับญัชา  ด้านเทคโนโลยี  ด้านความรู้และประสบการณ์  และด้านบุคลากร  2) 
เปรียบเทียบความแตกต่าง  พบวา่ เพศ  และอาย ุไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และระดบั
การศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  และเขตพ้ืนท่ี มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05    
 
ค าส าคญั :  ระบบ e-LAAS, องคก์ารบริหารส่วนต าบล, การบริหารงานการคลงั 
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ABSTRACT  
 

This research aimed to examine the resdiness in finance administration with the operation of electronic system                
(e-LAAS)  sub-district administrative organization in Suphan Buri Province. The purposes of this research were to                         
1) investigate the resdiness in finance administrative with the operation of electronic system (e-LAAS) and  2) explore 
the comparative the resdiness in finance  administrative with the operation of electronic system (e-LAAS) sub-district 
administrative organization in Suphan Buri Province. The sample groups were personal sub-district  administrative 
organization in Suphan Buri Province, totally 77 respondents calculated 95.06% . The questionnaires were used as 
research tool to collect data, with reliability at 0.978. Then the data was analyzed by descriptive statistics, meanwhile 
t-test, one-wayANOVA  and Fisher’s Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The 
study found that                 1) The overall, there were 4 aspects has resdiness personal in the high level, by mean that 
is support from management , technology, know and experience and personal 2) Significantly different of resdiness 
personal by education, experience and area at .05. In contrast, the resdiness personal which classified by their sex and 
age was no significantly different at .05 . 

 
Keywords : System e-LAAS, sub-district administrative organization, resdiness personal 
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บทน า 
ในทศวรรษท่ีผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดก่้อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

กวา้งขวาง ประเทศท่ีพฒันาหลายประเทศประสบผลส าเร็จในการรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ในขณะเดียวกนัความสะดวกของระบบส่ือสารน าสมยั ท าใหค้วามเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัว่โลกเร่ิมมองเห็นความส าคญัของการสร้างฐานความรู้ในสงัคมท่ามกลางกระแสโลกาภิ
วตัน์ อนัท าใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนในสงัคมดี การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลกต่ืนตวัและไดทุ่้มเท
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองและสังคมของตนให้ทนัโลกทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและกติกา
ใหม่ของสงัคม (ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545, หนา้ 6)  

จากการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบนัจึงท าให้สถาบนัแต่ละสถาบนั ไม่วา่จะเป็นสถาบนัการเงิน สถาบนัการ
ลงทุน หรือแมแ้ต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ตอ้งเปล่ียนบทบาทการด าเนินงานต่าง ๆ ใหท้นัสมยัต่อการน าขอ้มูลต่าง ๆ 
มาใชใ้นการบริหารจดัการธุรกิจหรือหน่วยงาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ถือเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของทอ้งถ่ินในทุก ๆ ดา้น เพราะในอดีตองค์กรการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและสถิติจากการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่
ว่าจะเป็นในดา้นงบประมาณ การเงินการคลงั การบญัชี หรือแมแ้ต่ขอ้มูลในส่วนของบุคคลากรต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน ท่ี
สามารถน ามาใชใ้นเชิงการวิเคราะห์และประสิทธิภาพการท างานขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือสนองนโยบายต่างจาก
รัฐบาลท่ีไดม้อบหมายให้ปฏิบติั  การไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพ่ือน ามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นยอ่มตอ้งมีการน าขอ้มูลแต่ละพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์  แต่ในขณะเดียวกนัขอ้มูลท่ีมีอยู่นั้นกลบัเป็นขอ้มูลท่ีกระจดั
กระจายอยูค่นละส่วนงานขององคก์ร ท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้าไม่ทนักาล ในบางคร้ังขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น และไม่ตรง
กับความเป็นจริง รวมถึงเสียเวลาในการคน้หาหรือสืบคน้มาก จึงจ าเป็นตอ้งสร้างระบบงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานประจ าวนัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดมาตรฐานและประสิทธิภาพในการท างาน โดยจดัเก็บไวใ้น
รูปแบบของระบบท่ีสามารถน าไปใชง้านในองคก์รไดอ้ยา่งทนัเวลา ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ไดม้าตรฐานในการท างานรวมถึง
สามารถรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาไวท่ี้ส่วนกลางเพ่ือการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
มีความทนัสมยั และตรวจสอบไดง่้าย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2559) 

โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือ (Electronic Local Administrative 
Accounting Systems : e – LAAS ) ซ่ึงประกอบดว้ย งานดา้นซอฟตแ์วร์ระบบบญัชีและฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบ โดย
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดใ้หท้างหน่วยงานสถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TU-
RAC) เขียนโปรแกรมระบบงานดงักล่าวในวงเงิน 50 ลา้นบาท (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2561, มีนาคม 2) ซ่ึง
ลกัษณะของโปรแกรมเป็นลกัษณะWeb Based Application คือผูใ้ช้งานสามารถท าธุรกรรมผ่านระบบ Onlineจาก
หน่วยงานตน้สังกดัผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามสิทธิส่วนงานท่ีรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัสูงจาก
ส่วนกลาง ซ่ึงขอ้มูลท่ีป้อนเขา้ไปส่งไปยงัส่วนกลางหรือกรมส่งเสริมการปกครองปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลถือเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานดา้นการคลงัทอ้งถ่ินเขา้สู่ระบบอิเลคทรอนิคส์             ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกบญัชีผ่านระบบออนไลน์ 
จากหน่วยงานตน้สงักดัผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ตามสิทธิส่วนงานท่ีรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัการปกครอง    
ส่วนทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2561, หนา้ 2) แต่ปัจจุบนัองคก์รป้องครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง
ทั่วประเทศมีการจดัท ารายงานทางการเงินและบัญชีดว้ยระบบมือและไดมี้การพฒันาโปรแกรมทางบญัชีเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์ร ช่วยในการจดัท าบญัชีและรายงานท่ีมีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกนัทัว่ประเทศ ง่ายต่อการติดตาม และประมวลผลสถานการณ์การคลงัในภาพรวม 

ดงันั้นจึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                     
(e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวดัสุพรรณบุรี เพ่ือน าขอ้มูลมาพฒันาและปรับปรุง แก้ไขการ
บริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบ
กบัเพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งทางบุคลากร เทคโนโลย ีและความรู้ต่าง ๆ ใหค้รบถว้น เพ่ือใหพ้ร้อมใชแ้ละใชป้ระโยชน์
จากระบบ (e-LAAS) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนต่อไปใน
อนาคต 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน

ทั้งส้ิน 81 คน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2561, มีนาคม 5) 
2. กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการวิจยั คือ หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน

ทั้งส้ิน 81 คน เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีศึกษามีจ านวนท่ีแน่นอน (Finite populations) สูตรท่ีใชใ้นการหาขนาดของ
ตวัอยา่งจึงใชสู้ตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการ
ค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง (Taro Yamane, 1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 67 คน แต่เน่ืองจากจ านวนประชากร
มีจ านวนนอ้ยผูว้จิยัจึงน าประชากรทั้งหมด 81 คนมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง   
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้ิจัยได้สร้างข้ึนจาก
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสอบถามกลุ่มตวัอยา่งคือ หัวหน้าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน   
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม
เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ท างาน  และเขตพ้ืนท่ี    

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพร้อมการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้น
บุคลากร  ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นความรู้และประสบการณ์ 
 โดยลกัษณะการใหค้ะแนนของแต่ละค าถามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (rating scale)   และมีระดบัการวดั
ประเภทช่วง (interval scale) การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ถือตามเกณฑต์่อไปน้ี 
 5   หมายถึง  มีความพร้อมมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความพร้อมมาก 
 3   หมายถึง  มีความพร้อมปานกลาง 
 2   หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ย 
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 1   หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 4.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามล าดับ
ขั้นตอน ดงัน้ี  
    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดขอบเขตในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบั 
ตวัแปรท่ีศึกษา  
  4.2 ทดสอบความเท่ียงตรง (validity) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามเน้ือหา 
และน าไปปรึกษาคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัวจิารณ์และแกไ้ข เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีวจิยั โดยใหค้ะแนน
เป็น 3 ระดบั คือ            1 = สอดคลอ้ง  0 = ไม่แน่ใจ  -1 = ไม่สอดคลอ้ง โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม
ตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป โดยท าการทดสอความเท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบญัชี และระบบคอมพิวเตอร์ E-
LAAS จ านวน 3 ท่านโดยค่าความเท่ียงตรงรวมทั้งฉบบัและแยกรายดา้นมีค่าเท่ากบั 0.67 ซ่ึงถือวา่มากกวา่เกณฑข้ึ์นต ่า
ของระดบัความเท่ียงตรงท่ียอมรับได ้
  4.3 การหาความเช่ือมัน่ (reliability) ผูว้ิจัยได้ด าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับเจ้าหน้าท่ีบญัชีองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัชัยนาท ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 คน และน าขอ้มูลท่ีได ้มาตรวจสอบหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามในภาพรวมทั้งฉบบัและ
แยกในรายดา้นมีค่า 0.978 ซ่ึงถือวา่มากกวา่เกณฑข์ั้นต ่าของระดบัความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้
 4.4 น าแบบสอบถามท่ีไดท้ดลองใชแ้ลว้ มาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้
น าไปเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐาน
ในการวจิยัต่อไป 
  5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.1 ผูว้ิจยัติดต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือขอขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
สุพรรณบุรี  

 5.2 ส่งแบบสอบถามไปถึงผูท่ี้เป็นกลุ่มตวัอย่างทุกรายโดยผูว้ิจยัส่งดว้ยตนเอง รวมถึงส่งทาง E-mail 
ใหก้บัหวัหนา้บญัชีท่ีรู้จกั และรับแบบสอบถามคืน  
           5.3 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการตรวจสอบการจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  6. การจดักระท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 6.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามน ามาวเิคราะห์ดว้ยวิธีแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 6.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ดว้ยวธีิการหาค่าเฉล่ีย  และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแปลความหมายเฉล่ียระดบัความพร้อม
การบริหารงานการคลงัขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยก าหนดช่วงคะแนนตามเกณฑข์อง 
ชูศรี วงษรั์ตนะ (2541, หนา้ 90) ดงัน้ี 
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 ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความพร้อมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพร้อมมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพร้อมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 

 6.3 ทดสอบและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน                                                                                                                                                         และเขตพ้ืนท่ี 
โดยใชก้ารทดสอบค่าท่ี (t-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 3 
กลุ่มข้ึนไป เม่ือมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิ ธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Signification 
Difference : LSD) 
 
 

สรุปผลการวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าแบบสอบถามแจกไปยงักลุ่มตวัอยา่ง คือ หัวหนา้บญัชีองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวนทั้งส้ิน 81 ชุด และไดก้ลบัมาจ านวน 77 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.06 โดยผลการวิจัยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สรุปลกัษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่าบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
77.30 มีอายุอยู่ในช่วง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.60  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.00 มี
ประสบการณ์ในการท างาน 4 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.60 ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี และอ าเภอสองพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 16.90  
 ตอนท่ี 2 ความพร้อมการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี คอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้น
บุคลากร                ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นดา้นความรู้และประสบการณ์ โดยจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 1. ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ังคบับัญชา  พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
สุพรรณบุรี         ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับัญชาเก่ียวกับการใช้งานระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดับได้ดังน้ี ผูบ้ ังคบับัญชาเห็นถึงความส าคญัในการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือช่วยใหก้ารท างานมีความสะดวกสบายและยงัด าเนินงาน
ไดร้วดเร็ว รองลงมาผูบ้งัคบัมีการสนบัสนุนในเร่ืองอุปกรณ์การใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ใหมี้ความพร้อมต่อการ
ใชง้าน  และผูบ้งัคบับญัชามีการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  
 2. ดา้นบุคลากร พบวา่หวัหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูบ้ังคับบัญชาเก่ียวกับการใช้งานระบบบัญชีบริหารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียง
ตามล าดับได้ดังน้ี ผูป้ฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพียงพอต่อการ
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ปฏิบติังาน  รองลงมาผูป้ฏิบติังานสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบติังานจริง  และการใชง้าน
ระบบ (eLAAS) ส่งผลใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 3. ดา้นเทคโนโลยี พบวา่หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อมใน
การบริหารงานคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี การอบรม
ใชง้านระบบ (e-LAAS) ท าให้เกิดความผิดพลาดนอ้ยลงเม่ือน าไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง  คู่มือในการใชง้านระบบมี
รายละเอียดครบถว้นและเขา้ใจง่ายต่อการน าไปใชจ้ริง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชร่้วมกบัคอมพิวเตอร์เหมาะสม
ต่อการใชง้านระบบ (e-LAAS) 
 4. ดา้นความรู้และประสบการณ์ พบวา่หัวหนา้บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มี
ความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัได้
ดงัน้ี มีการเขา้ใชง้านระบบบญัชีการบริหารงานคลงัดว้ยคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยูเ่ป็นประจ า และมีการพฒันาความรู้
เก่ียวกบัปัญหาการใชง้านโดยสอบถามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระบบ ประกอบกบัอ่านคู่มือ รองลงมามีการถ่ายทอด
ความรู้จากประสบการณ์การใช้งานระบบ (e-LAAS) แก่ผูอ่ื้น และผูใ้ช้หมั่นท าความเขา้ใจการใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นประจ า 
 5. ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีท่ีบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ดา้น มีความพร้อมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไดด้งัน้ี ดา้นการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นบุคลากร  
ดา้นเทคโนโลย ี และดา้นความรู้และดา้นประสบการณ์  
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี คอมพิวเตอร์  
(e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)             
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของหัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และเขตพ้ืนท่ี 
ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. จ าแนกตามเพศ เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 2. จ าแนกตามอาย ุเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี  25 - 35 ปี  36 - 45 ปี  และมากกวา่ 45 ปี พบวา่หัวหน้า 
ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงั
ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 3. จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  กลุ่มอนุปริญญา/ปวส.  กลุ่ม
ปริญญาตรี  และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี  พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 209 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

  3.1 ด้านบุคลากร พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมี
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กบักลุ่มปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และกลุ่มประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง กบั
กลุ่มปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี               ระดบั .001 
  3.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมี
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กบักลุ่มปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความพร้อมในการบริหารงานการ
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
  3.3 ด้านความรู้และประสบการณ์ พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
สุพรรณบุรี                ท่ีมีการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง กบักลุ่ม
ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี             มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.4 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ กลุ่มระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง กบักลุ่มปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มี
ความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 4. จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มต ่ากวา่ 1 ปี  1 - 3 ปี  4 - 6 ปี  7 - 9 ปี  และมากวา่ 9 ปี 
พบว่า หัวหน้าฝ่ายบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมี
ความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  4.1 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมี
ประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1-3 ปี กบักลุ่มประสบการณ์ มากกว่า 9 ปี มีความพร้อมในการ
บริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  4.2 ด้านความรู้และประสบการณ์ พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
สุพรรณบุรี               ท่ีมีประสบการณ์ท างาน ต ่ากวา่ 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี  กบักลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และ
มากกวา่ 9 ปี มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
  4.3 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี มี
ประสบการณ์ท างาน ต ่ากวา่ 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี  กบักลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และมากกวา่ 9 ปี มีความพร้อม
ในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 5. จ าแนกตามเขตพ้ืนท่ี เป็น 10 เขตพ้ืนท่ี คือ เขตพ้ืนท่ีอ าเภอดอนเจดีย ์ เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวช  เขต
พ้ืนท่ีด่านชา้ง  เขตพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ  เขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางปลามา้  เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  เขตพ้ืนท่ี
อ าเภอศรีประจนัต ์ เขตพ้ืนท่ีอ าเภอสองพ่ีน้อง  เขตพ้ืนท่ีอ าเภอสามชุก  และเขตพ้ืนท่ีอ าเภออู่ทอง พบว่าหัวหน้าฝ่าย
บญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีอยูเ่ขตพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการ
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คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
  5.1 ดา้นบุคลากร พบวา่ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีท างานอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางปลามา้ เขตพ้ืนท่ีอ าเภอสองพ่ีนอ้ง กบัเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี และเขตพ้ืนท่ีอ าเภอดอน
เจดีย ์ มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี กบัเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองอู่ทอง มีความพร้อมในการบริหารงานการ
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.2 ดา้นเทคโนโลยี พบวา่ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีท างาน
อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  เขตพ้ืนท่ีอ าเภอดอนเจดีย ์เขตพ้ืนท่ีอ าเภอสามชุก กบัเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้
ไซ และเขตพ้ืนท่ีอ าเภอด่านชา้ง มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองอู่ทอง กบัเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอเดิมบางนางบวช มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.3 ด้านความรู้และประสบการณ์ พบว่า หัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
สุพรรณบุรี                 ท่ีท างานอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  กบัเขตพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ และเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอด่านช้าง มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองอู่ทอง กบัเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเดิม
บางนางบวช มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
   3.4 ภาพรวม พบวา่ หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีท างานอยูใ่น
เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  กับเขตพ้ืนท่ีอ าเภอดอนเจดีย ์และเขตพ้ืนท่ีอ าเภอสามชุก มีความพร้อมในการ
บริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเขต
พ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี                   เขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองอู่ทอง กบัเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวช และเขตพ้ืนท่ี
อ าเภอศรีประจนัต ์ มีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ความพร้อมของหัวหน้าฝ่ายบญัชี ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
พบวา่ทั้ง 4 ดา้น มีความส าคญัและหัวหนา้ฝ่ายบญัชีมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอาจะเป็นเพราะวา่
ปัจจุบนัการท างานภายใตร้ะบบปฏิบติัการหรือระบบการท างานคลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นจ าเป็นต่อการ
บริหารจดัการงานภายใตเ้ครือข่าย (network) เพราะรัฐบาลให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการงานแบบเป็นระบบ 
เพ่ือให้การท างานสามารถตรวจสอบความโปร่งใส ความยติุธรรม ความรวดเร็ว และท่ีส าคญัอีกประการก็คือ เพ่ือเป็น
การจดัเก็บขอ้มูลบนฐานขอ้มูลเดียวกนั (data bases) เพ่ือให้ง่ายต่อการใชง้านในทุก ๆ ภาคส่วน แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของวรรณา เจริญนาน (2556) ศึกษาเร่ืองความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัจนัทบุรี                         ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารงานคลงัดว้ย
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัจนัทบุรี มีความพร้อมในการบริหารอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่ในปี 2556 นั้น ระบบ (e-LAAS) เร่ิมมีการน ามาใชแ้ต่ยงัไม่มีนโยบายท่ีชดัเจน
จากภาครัฐวา่จะใหป้ระเทศไทยเป็นประเภทท่ีมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการอยา่งเตม็รูปแบบ จึงท าให้
ความพร้อมในการบริหารงานคลงัยงัมีความพร้อมอยู่ในระดบักลาง เพราะบุคลากรอาจจะยงัไม่เห็นถึงความจ าเป็น
ประกอบกบัยงัไม่มีการศึกษาการใชร้ะบบอยา่งแทจ้ริง 
  1. ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ังคับบัญชา  พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดั
สุพรรณบุรี ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจะเป็นเพราะว่าผูบ้งัคบับญัชาเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในอนัดบัตน้ ๆ ขององค์กรเพราะเม่ือ
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัการใชร้ะบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ก็จะท าใหก้ารท างานในส่วนต่าง ๆ เร่ิมมี
การใชด้ าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัท าใหอ้งคก์รเกิดการกระตุน้ถึงการศึกษาวธีิการใชข้องระบบ (e-LAAS) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทองสุข บุญศรี (2558) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อการใชร้ะบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีผล
ต่อระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นการควบคุมโดยผูบ้งัคบับญัชา จะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาดน้การจดัหาบุคคล ดา้นการสัง่การ ดา้น
การจดัองคก์ร และดา้นการวางแผน 
 2. ด้านบุคลากร พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อม
เก่ียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่หวัหนา้ฝ่าย
บญัชี หรือทางดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านบนระบบ e-LAAS จ าเป็นตอ้งเรียนรู้การใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ เพราะ
เม่ือใดท่ีบุคลากรในองคก์รเกิดปัญหา หรือตอ้งการปรึกษา เก่ียวกบัการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS หวัหนา้บญัชีซ่ึง
เป็นผูท้  างานเก่ียวกบัการบริหารงานคลงัโดยตรง จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหค้  าปรึกษาแก่ผูข้อรับค าปรึกษา เพราะฉะนั้น
บุคคลากรจึงเป็นตอ้งมีความพร้อมในการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) อยา่งสม ่าเสมอและแทจ้ริง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจิรวดี  สืบสุนทร (2553) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการบริหารงาน
คลงัทอ้งถ่ินดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิชยั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานคลงัโดยการน าโปรแกรมบญัชีระบบบญัชี บุคคลผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีวสิยัทศัน์ท่ีแล
เห็นความส าคญัในการพฒันาการบริหารงานคลงัในทุก ๆ ดา้น ยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั รับฟังความคิดเห็น ความร่วมมือจากทุกฝ่ายบริหารงานแบบมีส่วนร่วม              ใชจิ้ตวทิยา 
มีความยติุธรรม ประกอบกบับุคลากรปฏิบติังานในส่วนการคลงัมีความพร้อม บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ท่ีดี ปฏิบติังานเป็นทีม ซ่ึงการน าโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใชน้ั้น จึงเป็นการ
เร่ิมตน้ท่ีดีในการสร้างมาตรฐานการท างานการบริหารเป็นไปอย่างมีระบบตามหลกัการบริหารงานจดัการท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพมัน่คง ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ ผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลทางการคลงัเป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นปัจจุบนัก่อใหเ้กิดการเกิดการควบคุมภายในท่ีดี 
 3. ดา้นเทคโนโลยี พบว่าหัวหน้าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพร้อม
เก่ียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่ความพร้อม
เร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งตระหนกัถึงการรับรองของระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ               ท่ีตอ้งมีความเสถียร รองรับต่อการใชง้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (internet) และ
ความรวดเร็วในการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วบคู่กบัระบบ (e-LAAS) ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กับผลงานวิจัยของวรรณา เจริญนาน (2556) ความพร้อมในการบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ เทคโนโลยีมีส่วนส าคญัต่อการใชร้ะบบ 
(e-LAAS) โดยหน่วยงานจะตอ้งมีความพร้อมในการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีจ านวนท่ีเพียงพอกบับุคลากร
ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบงบประมาณ  เก่ียวกบัระบบขอ้มูลรายรับ และเก่ียวกบัระบบบญัชี 
 4. ดา้นความรู้และประสบการณ์พบว่าหัวหน้าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี มี
ความพร้อมเก่ียวกบัการใชง้านระบบบญัชีบริหารการคลงั (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะวา่
ทักษะความรู้ และประสบการณ์ในการใช้ระบบ (e-LAAS) จ าเป็นต่อการให้ความรู้ต่อบุคลากรท่านอ่ืน ๆ รวมถึง
แนวทางการแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดปัญหาในการใชร้ะบบ (e-LAAS) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพรรณ อินทรแหยม 
(2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานคลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-
LAAS) ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจในการใชง้าน
ระบบ ในดา้นระยะเวลาในการเขา้ใชง้าน จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการฝึกอบรม สถานการณ์เขา้ใชง้าน และระดบัความรู้
ความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการปฏิบติังานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปัจจยัดา้นการน าเขา้ขอ้มูล 
ดา้นบุคลากร ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นความเหมาะสมของระบบ  และดา้นความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการปฏิบติังานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
 จากการเปรียบเทียบความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี พบความแตกต่างจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดด้งัน้ี 
 1. จ าแนกตามเพศ พบวา่หัวหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีเพศแตกต่าง
กนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณา เจริญนาน (2556) ศึกษาเร่ืองการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัจันทบุรี พบว่า เพศ การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และ
ประสบการณ์ ต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัจนัทบุรีแตกต่างกนั 
 2. จ าแนกอาย ุ พบวา่หวัหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี
ความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประภาพร  พรมโคตร (2559)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัหนองคาย 
ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  โดย
ส่วนมากมีต าแหน่งงาน คือ เจา้หนา้ท่ีการเงินและ บญัชีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการเงินและบญัชี 
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ระยะเวลา 6-10 ปี ส าหรับข้อมูลเบ้ืองต้น เก่ียวกับการใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เคย เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ิมทดลองการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี 2555-2556 การเปรียบเทียบปัจจยั 
ส่วนบุคคลขา้ราชการหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัหนองคาย กบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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 3. จ าแนกระดบัการศึกษา พบวา่หวัหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของประภาพร  พรมโคตร (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตจงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี  โดยส่วนมากมีต าแหน่งงาน คือ เจ้าหน้าท่ีการเงินและ บัญชีหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงินและบญัชี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน ระยะเวลา 6-10 ปี ส าหรับขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เก่ียวกบัการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เคย เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ิมทดลองการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี 
2555-2556 การเปรียบเทียบปัจจยั ส่วนบุคคลขา้ราชการหน่วยงานคลงัขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั
หนองคาย กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบวา่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 4. จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบวา่หวัหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมหญิง ตุม้เมืองโดน (2558) ศึกษาเร่ือง ปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั  มีปัญหาในการใชง้านระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ดา้นระบบงบประมาณ ดา้นระบบรายรับ ดา้นระบบรายจ่าย 
ดา้นระบบบญัชี และดา้นระบบรายงานผูบ้ริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5. ดา้นเขตพ้ืนท่ี พบว่าหัวหน้าฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีอยู่เขตพ้ืนท่ีท่ี
แตกต่างกนัมีความพร้อมในการบริหารงานการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของทรงสิทธ์ิ ประสานศักด์ิ (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ดา้น
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัอุดรธานี นายกองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูอ้  านวยการกองคลงัหรือหัวหนา้ส่วนการคลงัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัอุดรธานี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก                         โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นคุณภาพของงาน
ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และด้านค่าใช้จ่ ายในการด าเนินงาน ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครอง ส่ วนท้อ ง ถิ่น ในเขตจงัหวดัอุดรธานีการ
บริหารงานคลงัโดยรวม  ปัจจยัส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการไดรั้บการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และการบ ริหารง านคลัง  การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน 
ตามความคิดเห็นของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูอ้  านวยการกองคลงั
หรือหัวหนา้ส่วนการคลงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัอุดรธานี จะมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัอุดรธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
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 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 1. จะเห็นไดว้า่ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพ้ืนท่ี หวัหนา้ฝ่ายบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เพราะฉะนั้นหน่วยงานควรจะตอ้งใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และการฝึกอบรม แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
การใชโ้ปรแกรม e-LAAS โดยอาจจะพิจารณาถึงระดบัการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้หวัหนา้ฝ่ายบญัชีเกิด
ความรู้ และมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการการใชโ้ปรแกรม e-LAAS เพ่ิมมากข้ึน 
 2. เขตพ้ืนท่ีในแต่ละพ้ืนท่ีมีการท างานท่ีเหมือนกนั เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีโครงสร้างองคก์ร                          
ท่ีเหมือนกนั แต่ส่ิงท่ีอาจจะต่างกนัคือทกัษะความรู้ และความช านาญ เพราะฉะนั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รนั้น ๆ 
ควรจะตอ้งให้ความรู้ ในหลาย ๆ รูปแบบ เก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม e-LAAS แก่หัวหน้าฝ่ายบญัชี หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
เพ่ือใหก้ารท างานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ขอ้เสนแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรจะตอ้งท าการศึกษาเชิงลึก โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการใช้โปรแกรม e-LAAS 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก และตรงกบัความตอ้งการในการพฒันามากยิง่ข้ึน 
 2. ควรจะตอ้งเพ่ิมเติมตวัแปรใหม้ากข้ึน เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และไดป้ระเด็นหรือประโยชน์เพ่ิมมาก
ข้ึนกวา่เดิม รวมถึงควรจะตอ้งเพ่ิมค าถามปลายเปิดในแบบสอบถามในแต่ละขอ้เพ่ือจะไดม้องเห็นถึงมิติอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
 3. ควรจะตอ้งศึกษาถึงสภาพปัญหาการใชโ้ปรแกรม  e-LAAS เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหา อนัจะ
ส่งผลท าใหป้ระสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชโ้ปรแกรมลดนอ้ยลง  
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การปรับปรุงกระบวนการการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยของโรงพยาบาลแห่ง
หน่ึง   โดยใช้แนวคิดของลนี 

Improvement of Consumable Supplies Requisition Process to Reduce Waiting Time in a 
Hospital Using the Lean Concept 

 
ปรีชา พรพยหุเกียรติ1*  และจิระพงค ์เรืองกนุ1  

Preecha Pornphayuhakread1* and Jirapong Ruanggoon1  
 

บทคดัย่อ  
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยการรับ
วสัดุส้ินเปลืองไวใ้ชข้องหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง เก็บรวบรวมขอ้มูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายก่อนปรับ
กระบวนการในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2560 พบวา่ ระยะเวลาการรอคอยเฉล่ียอยูท่ี่ 9.67 วนั ชา้กวา่เกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้7 วนั วเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้ของการเบิก-จ่ายโดยใชเ้ทคนิค 5W1H แผนผงักา้งปลา และแผนภูมิ
กระบวนการ พบวา่ ปัญหาความล่าชา้เกิดข้ึนจากกระบวนการท างานท่ีมีหลายขั้นตอนและซ ้ าซอ้น ความไม่สมบูรณ์
ของเอกสารเบิก-จ่าย สถานท่ีจดัเก็บวสัดุ และปัญหาดา้นบุคลากร หลงัจากนั้นไดป้รับกระบวนการท างานโดยใช้
เทคนิค ECRS ตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น รวมขั้นตอนการท างาน จดัล าดบังานใหม่ และจดัสถานท่ีจดัเก็บวสัดุ
ใหง่้ายต่อการท างาน เก็บขอ้มูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายภายหลงัการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบวา่ ระยะเวลาการรอคอยเฉล่ียอยูท่ี่ 6.67 วนั ท าใหร้ะยะเวลาการรอคอยการ
รับวสัดุส้ินเปลืองลดลง 3 วนั และเร็วกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
 
ค าส าคญั : การปรับปรุงกระบวนการ, การเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลือง, แนวคิดลีน 
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ABSTRACT  
 

The purpose of this research was to improve the consumable supplies requisition process to reduce 
waiting time in a hospital by using lean concept.  Data collecting before process improvement in July - 
September 2017 found that the average waiting time was 9. 67 days, slower than the threshold.  5W1H 
technique, fishbone diagram, and process chart were used to analysis the delay of drawdown found that the 
delay was caused by a multi-step process and redundancy, the incompleteness of disbursement document, 
material storage problem, and staffing issues problem. After that, the workflow was adjusted using the ECRS 
technique, eliminating unnecessary work procedures, combination of processes, rearrangement of appropriate 
processes, and simplify the material store easy to work.  Post-process improvement data was collected in 
November-December 2017 and January 2018 shown that the average waiting time was 6.67 days, resulting in 
a waiting time  dropped 3 days and sooner than the required criteria. 
 

Keywords : Process improvement,  Consumable supplies requisition,  Lean concept 
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บทน า 
โรงพยาบาลมีพนัธกิจหลกัในเร่ืองบริการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผูป่้วย ให้บริการทางการแพทย ์พยาบาล 

และสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหรือภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค และการฟ้ืนฟูสภาพภายหลงัการ
เจ็บป่วย ในการด าเนินการดงักล่าวน้ี หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลต่างมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานเพ่ือใหโ้รงพยาบาลบรรลุตามพนัธกิจท่ีไดก้ าหนดไว ้กลุ่มงานพสัดุเป็นกลุ่มงานหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัดงักล่าว 
ซ่ึงผลงานวิจยัของเรณู (2559) พบวา่ หากหน่วยงานไม่มีการบริหารงานพสัดุท่ีเหมาะสมแลว้อาจท าให้เกิดความเส่ียง
ข้ึนในหลายประการ เช่น การสูญหายหรือเสียหายของพสัดุ พสัดุเส่ือสภาพไม่สามารถใชง้านได ้และการถูกเรียกเงิน
คืนในการจัดหาพสัดุ เป็นตน้ ความเส่ียงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม ส่วน
ผลงานวิจยัของตาลทิพย ์และคณะ (2557) แสดงให้เห็นว่า หากการบริหารพสัดุเกิดความบกพร่อง ล่าชา้ ย่อมส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการให้บริการแก่ผูป่้วยและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล ในทางกลบักนั หากการบริหารพสัดุใน
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การบริการผูป่้วยมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมา ดงันั้นการบริหารงานพสัดุ
เพ่ือสนับสนุนโครงการ กิจกรรม และการด าเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย มุ่งเน้นความ
คล่องตวั และลดความความผิดพลาดต่างๆ จึงมีความส าคญัยิง่ 

กลุ่มงานพสัดุของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานส านักงานของ
หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล มีหน้าท่ีในการจดัหาวสัดุส ารองคลงัหรือวสัดุส้ินเปลืองให้กบัหน่วยงาน วสัดุท่ี
จดัซ้ือมานั้นน ามาใชใ้นการท างานประจ าวนัของพนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ A4 กระดาษทิชชู่ ลวดเยบ็กระดาษ 
และแฟ้มเอกสาร เป็นตน้ วสัดุเพ่ือการท าความสะอาดส านกังาน เช่น ผงซกัฟอก น ้ ายาลา้งห้องน ้ า สเปรยด์บักล่ินฆ่า
เช้ือ ไมก้วาด และไมถู้พ้ืน เป็นตน้ กลุ่มงานพสัดุยงัท าหน้าท่ีก ากบัดูแล และประมาณการใชว้สัดุของหน่วยในแต่ละ
เดือน โดยการเบิกวสัดุของแต่ละหน่วยงานนั้นทางคลงัไดก้ าหนดใหเ้บิกไดเ้ดือนละคร้ัง  

การเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองในช่วงแรกเร่ิมของปีท่ีก่อตั้ง ทางกลุ่มงานยงัคงใชร้ะบบมือ (manual) ซ่ึงปัญหาท่ี
พบ คือ การสูญหายของเอกสาร ความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย และปัญหาของการตรวจสอบและตดัยอดวสัดุ 
(stock) ส่งผลใหห้น่วยผูรั้บบริการไดรั้บของท่ีตอ้งการเบิกชา้กวา่ท่ีควรจะเป็น ในปี พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มงานพสัดุไดน้ า
ระบบสารสนเทศเขา้มาใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท างานทั้ งหน่วยงานท่ีขอเบิกและหน่วยพสัดุเองท่ีเป็นผู ้
ใหบ้ริการ หน่วยงานต่างๆ สามารถท าเร่ืองเบิก-จ่ายและตรวจสอบยอดวสัดุผ่านระบบสารสนเทศ อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะ
ท าการเบิก-จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ แต่ยงัคงตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาตามสายการบงัคบับญัชาลงนามอนุมติั โดยรอง
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเป็นผูอ้นุมติัคนสุดทา้ย ท าให้ยงัมีการสูญหายของเอกสาร และมีความล่าชา้จากการท่ีตอ้งรอ
อนุมติัตามสายงาน ซ่ึงในบางคร้ังระยะเวลาในการเบิก-จ่ายนานถึง 17 วนั ส่งผลใหห้น่วยงานต่างๆ ขาดวสัดุส้ินเปลือง
เพ่ือน ามาใชง้าน และเกิดปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการจากการท่ีตอ้งเสียเวลาในการรอคอยการเบิก-
จ่าย ดงันั้นการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายใหส้ามารถลดระยะเวลาการรอคอยจึงมีความจ าเป็น 

การลดระยะเวลการรอคอยสามารถท าไดโ้ดยการน าแนวคิดของลีนมาประยกุตใ์ช ้ดงัเช่น ผลการวจิยัของ  ธนิ
ตา,  จิราพร, และนภาพร (2556) ท่ีไดน้ าแนวคิดลีนเขา้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยเบาหวาน โดย
มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการท างาน ท าให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ ช่วยให้
พยาบาลมีเวลาเพียงพอท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือและดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพยิง่ข้ึน ขณะท่ีชุติพร และปณิธาน (2559) 
ไดท้ าการปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการและจดัระบบคิวเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผูรั้บบริการในคลินิกทนัตก
รรมแห่งหน่ึงโดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ECRS ซ่ึงประกอบดว้ยการตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอน
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การท างาน การจดัล าดบังานใหเ้หมาะสม และการปรับปรุงการท างานหรืออุปกรณ์เพ่ือใหง่้ายต่อการท างาน ท าใหเ้วลา
รอคอยลดลงถึงร้อยละ 50.69 ช่วยใหค้ลินิกแห่งน้ีรองรับการใหบ้ริการไดจ้ านวนมากข้ึน  

จากสภาพปัญหาระยะเวลาการรอคอยการเบิก-จ่ายพสัดุ และประโยชน์ของการน าแนวคิดลีนมาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนขา้งตน้น้ี ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาการปรับปรุงกระบวนการ
เบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองโดยใชแ้นวคิดลีนของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวงัวา่จะสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายเพ่ือท าให้
การบริหารงานของกลุ่มงานพสัดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน
โรงพยาบาลไดดี้ยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยการรับวสัดุส้ินเปลืองไวใ้ชข้อง
หน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ลีนเป็นแนวทางท่ีเป็นองค์รวมและน าไปสู่ความยัง่ยืน (holistic & sustainable approach) โดยอาศัยการ
ด าเนินงานท่ีพยายามใชท้รัพยากรท่ีนอ้ยลงแต่ไดผ้ลงานมากกวา่ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
(Pepper & Spedding, 2010; Kuma et al., 2015) ส่ิงท่ีลดนอ้ยลงคือ ความสูญเปล่า (waste) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเวลา การใช้
แรงงาน เคร่ืองมือ และพ้ืนท่ีปฏิบติังาน หวัใจส าคญัของลีนคือ การเปล่ียนจากความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของ
ผูรั้บผลงาน มุ่งเนน้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยา่งไม่รู้จบ โดยอาศยัแนวคิด กิจกรรม และวิธีการท่ีจะช่วยผลกัดนัให้
วฒันธรรมขององคก์ารเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ผ่านการพฒันาจิตส านึกท่ีดีในการท างานของพนกังานทุกระดบั 
การน าแนวคิดลีนเขา้มาใชใ้นการท างานช่วยใหเ้กิดการพฒันากระบวนการทางธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยการบริหารห่วง
โซ่คุณค่า (value chain) เพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั การน าแนวคิดลีนเขา้มาใช้
ให้ประสบความส าเร็จนั้นข้ึนอยู่กบัการมีส่วนร่วมของพนกังาน โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขบัเคล่ือน ผลกัดนั และการ
ก าหนดทิศทาง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงปัญหาอุปสรรคและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการด าเนินการโดยใชแ้นวคิดลีน 
(Mann, 2014) 

แนวคิดลีนมีพ้ืนฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยตา้ ซ่ึงมุ่งเน้นความต่อเน่ืองของการไหลของงานโดย
ปราศจากความสูญเสียและความส้ินเปลือง หลกัการส าคญัแบบลีนมี 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) การระบุคุณค่าของสินคา้หรือ
บริการสู่ลูกคา้ เพ่ือสนองความพึงพอใจและความคาดหวงัของลูกคา้เป็นส าคญั 2) การระบุสายธารแห่งคุณค่า (value 
stream) ท าให้เกิดคุณค่าในตวัสินคา้หรือบริการ 3) การด าเนินการให้เกิดกระบวนการไหลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือไม่ใหเ้กิด
ความสูญเปล่า 4) ระบบดึง (pull system) จากความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหวา่งการผลิตและการ
ขาย โดยท่ีลูกคา้เป็นตวัก าหนดจ านวนสินคา้ท่ีจะท าการผลิต ซ่ึงแตกต่างจากการผลิตแบบผลกั (push system) ท่ีปฏิบติั
กนัมาชา้นาน และ 5) การพยายามปรับปรุงแกไ้ขไปสู่ความเป็นเลิศเพ่ือน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Womack 
& Jones, 2003; StenZel, 2007; Gündüz, 2015)  

การน าแนวคิดลีนเขา้มาใชใ้นการปรับกระบวนการท างานสามารถช่วยลดระยะเวลาการท างาน การรอคอย 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได ้ดงัเช่นผลงานของเมืองมนต ์(2545) เร่ือง “การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารคลงัสินคา้: กรณีศึกษาบริษทั โซลูเซีย เคมีคลัส์(ประเทศไทย) จ ากดั” 
พบวา่ เม่ือน าแนวคิดลีนเขา้มาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารคลงัสินคา้โดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหบ้ริษทัลด
กิจกรรมการท างานท่ีซ ้ าซอ้น ลดเวลาในการท างาน พนกังานสามารถท างานไดง่้ายข้ึน สามารถตรวจสอบการท างาน 
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ส่งผลใหมี้การบริหารคลงัสินคา้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สอดคลอ้งกบัอรรถพร และรุ่งฉตัร (2555) ท่ีไดท้ าการศึกษาการ
ปรับปรุงการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ทคนิคลีนและ
การจ าลองสถานการณ์เพ่ือหาแนวทางการลดการรอคอยของลูกคา้และเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการ ซ่ึงพบวา่ สามารถลดเวลาเฉล่ียของการรอคอยของลูกคา้จาก 7.22 นาที เหลืออยูท่ี่ 0.95 นาที หรือลดลงถึงร้อย
ละ 86.84 
 เทคนิคการลดความสูญเปล่าท่ีส าคญั คือ เทคนิค ECRS ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการก าจดั การรวม การจดัใหม่ 
และการท าให้ง่าย ซ่ึงมาจากค าว่า Eliminate,  Combine, Rearrange และ Simplify โดยสรุปได้ว่า ECRS คือการตดั
ขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป รวมขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนัเพ่ือประหยดัเวลาหรือแรงงาน
ในการท างาน มีการจดัล าดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม และปรับปรุงวธีิการท างานหรือสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์ข้ึนมาช่วยให้
สามารถท างานไดง่้ายข้ึน เทคนิค ECRS สามารถน ามาใชล้ดความสูญเปล่าท าใหเ้กิดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ดงัตวัอย่างผลงานวิจยัของธนิดา สุนารักษ์ (2555) ท าการปรับปรุงการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตให้กับสายการผลิตขดลวดแม่เหล็ก โดยประยุกต์ใช้หลกัการศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา การปรับสมดุล
สายการผลิต และการลดความสูญเปล่าดว้ยเทคนิค ECRS ซ่ึงไดมี้การรวมขั้นตอนการปฏิบติังาน การออกแบบอุปกรณ์
ช่วยในการปฏิบัติงาน การจัดท าเวลามาตรฐานเพ่ือปรับความสมดุลของสายการผลิต จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพสายการผลิต ค่าความแปรปรวน และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานของแต่ละขั้นตอนการท างาน 
จากผลการด าเนินการดงักล่าว พบวา่ ประสิทธิภาพสายของการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75.7  

ขณะท่ีผลงานของอรพรรณ และนิวิท (2554) ท าการวิจยัเพ่ือลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิตห้อง
สะอาดโดยใชเ้ทคนิคการปรับปรุงงาน โดยท าการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแลว้จึงปรับปรุงงานดว้ยการกระตุน้ให้
เกิดจิตส านึกของการประหยดั การเพ่ิมค่าแรงจูงใจ การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานเทคนิคการควบคุมดว้ยการมองเห็น 
(visual control) และการท าให้ง่ายข้ึน (simplify) ตามหลกั ECRS เก็บขอ้มูลภายหลงัการปรับปรุงงานเป็นระยะเวลา 3 
เดือน พบวา่ สามารถลดความสูญเปล่าลงได ้โดยค่าเฉล่ียของปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุงงานอยูท่ี่ ร้อยละ 75.72 
ขณะท่ีภายหลงัท าการปรับปรุงงานแลว้ ของเสียมีปริมาณลดลง อยูท่ี่ร้อยละ 55.03 จากแนวคิดและผลงานวจิยัขา้งตน้น้ี
แสดงให้เห็นวา่ แนวคิดลีนสามารถน ามาปรับกระบวนการท างานเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอย ลดความสูญเปล่า และ
สร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการไดเ้ป็นอย่างดี ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดน้ าแนวคิดลีนเขา้มาใชศึ้กษาเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการเพื่อลดการระยะเวลารอคอยการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองของโรงพยาบาล 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดการรอคอยของโรงพยาบาลแห่ง
หน่ึงโดยใชแ้นวคิดของลีน มีขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลือง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบันทึกการเบิก-จ่ายวสัดุ
ส้ินเปลือง และบนัทึกขอ้ร้องเรียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2560  
 2. วเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้และหาแนวทางแกปั้ญหา โดยการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ 5W1H แผนภูมิ
กระบวนการ และแผนผงักา้งปลา สะทอ้นใหเ้ห็นสาเหตุของปัญหา โดยอาศยัการระดมสมองพนกังานภายในกลุ่มงาน
พสัดุ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัหนา้กลุ่มงาน รองหวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้ทะเบียนคุมทรัพยสิ์น หวัหนา้คลงัพสัดุ รองหวัหนา้
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คลงัพสัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ พนกังานธุรการ พนกังานคลงั และพนกังานทะเบียนคุมทรัพยสิ์น รวมจ านวน 16 คน จากนั้น
ไดร่้วมกนัระดมสมองเพ่ือหาแนวทางการแกส้าเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  3. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค ECRS ปรับปรุงกระบวนการ โดยน าปัญหาท่ีวเิคราะห์ไดม้าปรับปรุงกระบวนการ
ตามแนวทาง 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น 2) การรวมขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั 3) การ
จดัล าดบังานใหเ้หมาะสม และ 4) การปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือใหง่้ายต่อการท างาน  
  4. ศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองหลงัการปรับปรุงกระบวนการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
บนัทึกการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลือง และบนัทึกขอ้ร้องเรียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

ผลและวจิารณ์ผล 
 ผลการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองในเดือนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2560 พบวา่ ระยะเวลา
การเบิก-จ่ายมีความล่าชา้กวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้7 วนัท าการ ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองก่อนการปรับกระบวนการ 

เดือน ระยะเวลาการเบิก-จ่ายเฉล่ีย สรุปผลการเบิกจ่าย-วสัดุส้ินเปลือง (เร็ว ปกติ ชา้) 
กรกฎาคม 60 9 วนั ชา้ 
สิงหาคม 60  11 วนั ชา้ 
กนัยายน 60 9 วนั ชา้ 
เฉล่ีย 3 เดือน 9.67 วนั ชา้ 

 
 จากปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึน ผูว้จิยัไดร้ะดมสมองร่วมกนักบัพนกังานภายในกลุ่มงานพสัดุ เพื่อคน้หาสาเหตุ
ของปัญหาโดยใชเ้ทคนิค 5W1H ดงัตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้ของการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองโดยใชเ้ทคนิค 5W1H 
5W1H ค าถาม ค าตอบ 
Who ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ กลุ่มงานพสัดุ  
What อะไรคือปัญหา การจ่ายวสัดุล่าชา้ มีการท างานซบัซอ้น 
Where ปัญหาเกิดท่ีไหน คลงัพสัดุ กลุ่มงานพสัดุ 
When ปัญหาเกิดเม่ือไหร่ เม่ือ 1 ปีท่ีผา่นมา 
Why ท าไมถึงเกิดปัญหา มีการเบิกของจากหน่วยงาน ส่งตามสายงาน ซ่ึงใชเ้วลานานในการลงช่ือ มีการ

ท างานซบัซอ้น และใชเ้วลาในการจดัของตามท่ีหน่วยเบิกนาน 
How ท าการเบิกจ่ายวสัดุ

อยา่งไร 
1. หน่วยงานท าเร่ืองเบิกวสัดุ และส่งตามสายงานผา่นระบบสารสนเทศ 
2. กลุ่มงานพสัดุตรวจสอบและเช็คเอกสารเบิก-จ่าย 
3. จดัของตามใบเบิกท่ีหน่วยเสนอมา และเช็คของท่ีจดัวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
4. โทรแจง้หน่วยงานใหม้ารับวสัดุท่ีขอเบิก 

 ปัญหาเกิดข้ึนจากขั้นตอนการเบิกจ่ายตามสายงานท่ีมีหลายขั้น และตอ้งให้หัวหนา้ของแต่ละหน่วยงานลง
นามอนุมติัตามล าดบัการบงัคบับญัชา รวมทั้งปัญหาภายในหน่วยคลงัพสัดุเองท่ีมีการท างานซ ้ าซอ้น และมีความล่าชา้
ในการจัดวสัดุตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ขอเบิก ปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดข้ึนนั้ นมีสาเหตุมาจากกระบวนการท างาน 
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ปัญหาความ
ล่าช้าในการ
เบิกจ่ายวัสดุ 

โดยเฉพาะการเดินทางของเอกสารท่ีต้องไดรั้บการเซ็นอนุมติัการเบิก-จ่ายตามสายงาน และมีขั้นตอนการท างานท่ี
ซ ้ าซ้อน รวมทั้ งสาเหตุในเร่ืองของเอกสารท่ีมีการหล่นหายระหว่างการส่งเร่ืองอนุมติัตามสายงาน ประกอบกบัมี
เอกสารท่ีไม่สมบูรณ์จึงท าใหต้อ้งส่งเอกสารกลบัไปแกไ้ข ใชเ้วลาในการเบิก-จ่ายยาวนานข้ึน (ดูภาพท่ี 1 ประกอบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุของความล่าชา้ในการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองดว้ยแผนผงักา้งปลา 
 
 ความล่าชา้ยงัมีสาเหตุมาจากสถานท่ีจดัเก็บวสัดุ ซ่ึงเกิดจากการท่ีไม่ไดมี้การออกแบบพ้ืนท่ีการจดัวางวสัดุไว้
ใหเ้ป็นระเบียบ และไม่ไดแ้ยกประเภทของวสัดุ ท าใหเ้สียเวลาในการจดัของ/วสัดุ นอกจากน้ี สาเหตุของความล่าชา้ยงั
เกิดข้ึนจากบุคลากรท่ีขาดการประสานงาน และขาดความรู้ความเขา้ใจในการท างาน ประกอบกบัในดา้นกระบวนการ
ท างาน พบวา่มีเส้นทางเดินของเอกสารท่ีไม่จ าเป็น และมีการท างานท่ีซ ้ าซอ้นของการตดัยอดวสัดุท่ีมีการใชท้ั้งระบบ
มือและการตดัยอวสัดุผ่านระบบสารสนเทศ และความซ ้ าซอ้นของขั้นตอนการตรวจเช็ควสัดุ ซ่ึงเกิดจากการขาดการ
ส่ือสารกนัระหวา่งพนกังานภายในคลงัพสัดุเอง จึงท าใหเ้กิดการเสียเวลาโดยไร้ประโยชน์  
 ความล่าช้าของการเบิก-จ่ายวสัดุยงัเกิดข้ึนจากการขออนุมติัการเบิก-จ่ายตามสายงานท่ีค่อนขา้งยาว ใน
บางคร้ังระยะเวลาของการเบิก-จ่ายยงัเพ่ิมข้ึนจากการท่ีตอ้งรอหัวหน้าแผนกลงนามเพ่ือเสนอเร่ืองเบิก-จ่ายระหวา่ง
แผนก จนกวา่จะมาถึงแผนกพสัดุ ในบางคร้ังใชเ้วลานานถึง 17 วนั ขณะท่ีในดา้นบุคลากร ปัญหาความล่าชา้เกิดข้ึน
เน่ืองจากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศ ท าใหก้ารท างานผา่นระบบสารสนเทศนั้นยงัไม่
สามารถลดระยะเวลาการเบิก- จ่ายไดดี้เท่าท่ีควร อีกทั้งบุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการเบิกจ่ายวสัดุ ดงัท่ี
มีปรากฏใหเ้ห็นวา่มีการส่งเอกสารเบิก-จ่ายผิดหน่วยงาน เอกสารท่ีส่งถึงแผนกพสัดุมีความผิดพลาด และยงัมีเอกสารท่ี
หน่วยงานเสนอเร่ืองมาแต่ไม่ถึงแผนกพสัดุเน่ืองจากเอกสารหล่นหายระหวา่งขั้นตอนการอนุมติัตามสายงาน สาเหตุ
ของความล่าชา้ยงัเกิดจากสถานท่ีจดัเก็บวสัดุ โดยพบวา่ มีการจดัวางของไม่เป็นประเภท กระจดักระจาย และไม่เป็น
ระเบียบ ท าใหข้าดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และเสียเวลาในการจดัวสัดุตามใบเบิก 

บุคลากร 

ขาดการ
ประสานงานกนั ขาดความรู้ 

ความเขา้ใจใน
การท างาน 

สถานที่จดัเกบ็ 
 การจดัวางวสัดุ 

การจดัประเภทวสัดุ 

กระบวนการท างาน 

การท างาน
ซ ้าซอ้น 

 

เอกสาร 

เอกสารไม่สมบูรณ์ 

เอกสารหล่นหาย การเดินทางของ
เอกสาร 
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 ปัญหาความล่าชา้ของการเบิก-จ่าย ส่งผลกระทบต่อการท างานภายในภายในโรงพยาบาล และมีผลทางออ้ม
ต่อการให้บริการผูป่้วยภายในโรงพยาบาลอีกดว้ย จากปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีไดว้ิเคราะห์นั้น ผูว้ิจยัไดท้ าการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการโดยใชเ้ทคนิค ECRS เพ่ือแกปั้ญหา มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในการท างาน โดยการตดั
ขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นออก ความล่าชา้เกิดข้ึนจากการตดัยอดวสัดุท่ีซ ้ าซ้อนกนัของการใชร้ะบบมือ (manual) 
และการตดัยอดวสัดุผ่านระบบสารสนเทศ ดงันั้นจึงไดป้รับกระบวนการท างานใหม่ โดยลดขั้นตอนการตดัยอดวสัดุ
แบบมือออก รวมทั้งไดมี้การรวมขั้นตอนการท างาน จากการท่ีภายในหน่วยคลงัพสัดุเองท่ีมีการเช็คยอดวสัดุซ ้ าหลาย
คร้ังโดยท่ีไม่มีการส่ือสารกนัภายในหน่วยงาน ส่งผลให้มีการท างานซ ้ าซ้อนและเพ่ิมระยะเวลาในการจ่ายวสัดุ ทาง
ผูว้ิจยัจึงไดก้ารรวมขั้นตอนการตรวจเช็คยอดวสัดุไวท่ี้พนักงานคนใดคนหน่ึง เพ่ือลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน และลด
ระยะเวลาการรอคอย รวมทั้งไดมี้การจดัล าดบังานใหม่ ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 
  
 

 
 
 
 

เสน้ทางการเดินของเอกสารก่อนปรับกระบวนการ 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

ภาพที ่2 การปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายวสัดุ 
 

 ผูว้ิจยัไดมี้การจดัล าดบังานใหม่ โดยการปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายตามสายงานท่ีตอ้งรอหัวหนา้
กลุ่มงานพสัดุลงนามอนุมติั ซ่ึงก่อนปรับกระบวนการนั้นจะอยูใ่นล าดบัท่ี 8 การรอหวัหนา้แผนกลงนามอนุมติักระทบ
ต่อระยะเวลารอคอยเอกสารเบิก-จ่ายเป็นอย่างมาก ดงันั้นจึงไดมี้การจดัล าดบัการเดินทางของเอกสารใหม่ โดยได้
เปล่ียนขั้นตอนการลงช่ืออนุมติัของหนา้หนา้กลุ่มงานพสัดุมาอยูใ่นล าดบัท่ี 10 ดงัภาพท่ี 2 
ผูว้จิยัยงัไดมี้การปรับปรุงสถานท่ีภายในคลงัพสัดุใหม่ โดยไดจ้ดัหมวดหมู่ของวสัดุและท าแยกจดัเก็บตามประเภทของ
วสัดุ ไดแ้ก่ ห้องวสัดุใชท้ าความสะอาด ห้องวสัดุใชใ้นส านกังาน และห้องวสัดุทัว่ไป รวมทั้งไดท้ าการจดัระเบียบการ
วางวสัดุในแต่ละหอ้งใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย และปรับใหส้ามารถเดินท างานไดอ้ยา่งคล่องตวั  

เสน้ทางการเดินของเอกสารหลงัปรับกระบวนการ 
 

ผูท้  าเบิกในระบบ 
EMR ลงนาม 

หน.แผนก/หน.
หน่วย ลงนาม 

หน.กลุ่มงาน      
ลงนาม 

ธุรการ รพ. เสนอ ผอ.รพ. 
รอง ผอ.รพ.ลงนาม 

ธุรการ รพ. กลุ่มงานพสัดุ หน.กลุ่มงานพสัดุ
ลงนาม 

หน.คลงัลุหภณัฑ์
ลงนาม 

เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแลว้จดั

ของจ่าย
หน่วยงาน 

ผูท้  าเบิกในระบบ 
EMR ลงนาม 

หน.แผนก/หน.
หน่วย ลงนาม 

หน.กลุ่มงาน      
ลงนาม 

ธุรการ รพ. เสนอ ผอ.รพ. 
รอง ผอ.รพ.ลงนาม 

ธุรการ รพ. กลุ่มงานพสัดุ หน.กลุ่มงานพสัดุ
ลงนาม 

หน.คลงัลุหภณัฑ์
ลงนาม 

เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแลว้จดั

ของจ่าย 
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 นอกจากน้ี ทางคลงัพสัดุไดมี้การอบรมให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจแก่พนกังานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้มี
ความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย หรือการส่งเอกสารผิดหน่วยงานลดลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด แกปั้ญหาท่ีเกิดจากสาเหตุ
ดา้นบุคลากร ส าหรับภายในหน่วยคลงัพสัดุดว้ยนั้นไดมี้การหมุนเวียน เพ่ือให้พนกังานสามารถท าหนา้ท่ีแทนกนัได ้
เพ่ือป้องกนัความล่าชา้ท่ีเกิดจากการลา และกรณีท่ีพนักงานเกิดอุบติัเหตุจนไม่สามารถมาท างานไดเ้ป็นระยะเวลา
ยาวนาน ผลจากการปรับกระบวนการท างานท าใหร้ะยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุลดลง และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองหลงัการปรับกระบวนการ 

เดือน ระยะเวลาเฉล่ีย 
สรุประยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลือง 

(เร็ว ปกติ ชา้) 
พฤศจิกายน 60 7วนั ปกติ 
ธนัวาคม 60 7 วนั ปกติ 
มกราคม 61 6 วนั เร็ว 
เฉล่ีย 3 เดือน 6.67 วนั เร็ว 

 
จากตารางท่ี 3 จะเห็นวา่ ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุภายการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 อยู่ท่ี 6.67 วนั เร็วข้ึนกว่าก่อนปรับกระบวนการเป็นเวลา 3 วนั และเร็วกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 ผลการวจิยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ แนวคิดลีนสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายเพ่ือช่วย
ลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวสัดุส้ินเปลืองของโรงพยาบาลได ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของธนิตา และคณะ (2556) 
ท่ีไดน้ าแนวคิดลีน และเทคนิค ECRS มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน
ของโรงพยาบาลระยอง โดยสามารถลดความสูญเปล่าในเร่ืองขั้นตอนการท างาน และท าให้ระยะเวลาการรอคอยของ
ผูป่้วยลดลง รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของธนิดา (2555) ท่ีไดมี้การปรับปรุงการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค ECRS กระบวนการผลิตท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ผลการวิจยัคร้ังน้ียงัเป็นไปตามแนวคิดลีนซิกส์ซิกมา (lean six sigma) ซ่ึงน าหลกัการ DMAIC มาปรับปรุง
กระบวนการลดขอ้ผิดพลาดต่างๆ โดยเร่ิมจากการระบุปัญหาหรือขอ้ผิดพลาด ก าหนดเป้าหมายการปรับปรุง การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานปัจจุบนัเทียบกบัความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ียงัเป็นช่องวา่ง 
(gap) และแหล่งของความผิดพลาดต่างๆ แลว้จึงด าเนินการปรับกระบวนการเพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ซ่ึงถือเป็นการปรับ
กระบวนการใหม่ดว้ยการออกแบบทางเลือกของการแกปั้ญหาท่ีสร้างสรรค ์โดยมีการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเป็น
การควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการ การน าหลกัการดงักล่าวน้ีมาใชส้ามารถลดระยะเวลาการรอคอยดงัเช่น
ผลงานวิจยัของ Pandit & Debmallik (2016) ท่ีสามารถลดระยะเวลาการรอคอยของการให้บริการทางรังสีวิทยาใน
โรงพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุปผลการวจัิย 
  การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยการรับ
วสัดุส้ินเปลืองไวใ้ชข้องหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง โดยไดท้ าการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลือง 
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วเิคราะห์ปัญหาความล่าชา้และหาแนวทางแกปั้ญหาโดยการประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และ
แผนผงักา้งปลา จากนั้นไดร่้วมกนัระดมสมองเพ่ือหาแนวทางการแกส้าเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้จึงประยุกต์ใช้
เทคนิค ECRS ปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลือง 
  ผลการปรับปรุงกระบวนการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองด้วยการตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น การรวม
ขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั การจดัล าดบังานให้เหมาะสม และการปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือให้ง่ายต่อการท างานท าให้
สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวสัดุลงได ้กล่าวคือ จากก่อนปรับปรุงกระบวนการท่ีมีระยะเวลาเฉล่ีย 9.67 วนั 

ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการระยะเวลาการเบิก-จ่ายอยูท่ี่ 6.67 วนั ลดลงร้อยละ 31.02  
  ผลการวจิยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดลีนสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
พสัดุของโรงพยาบาลไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นโรงพยาบาลอ่ืนๆ จึงสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปปรับใชเ้พ่ือการ
เบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองภายในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยควรเร่ิมตน้ท าการศึกษาระยะเวลาการ
เบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองวา่มีความล่ามากนอ้ยเพียงใด หากพบวา่ล่าชา้กวา่จึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพร้อม
หาแนวทางไข               โดยการประยุกต์ใชก้ารวิเคราะห์  5W1H แผนภูมิกระบวนการ และแผนผงักา้งปลา ซ่ึงเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมนั้นควรไดใ้หพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูล และระดมสมองร่วมกนัพิจารณาถึงสาเหตุและหาแนวทางการแกส้าเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน หลงัจากนั้นจึงท า
การปรับปรุงกระบวนการ ซ่ึงควรไดด้ าเนินการการตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น การรวมขั้นตอนการท างาน การ
จดัล าดบังานให้เหมาะสม และการปรับปรุงสถานใหม่เพ่ือใหง่้ายต่อการท างาน การปรับกระบวนการดงักล่าวน้ีจะท า
ใหห้น่วยงานสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายวสัดุส้ินเปลืองลงไดเ้ป็นอยา่งดี  
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Factors affecting to Manufacturing costs Determination Case Study: Agricultural Product Processing Group 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค านวณตน้ทุนการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของ
ชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา การค านวณ
ตน้ทุนตามสภาพจริงส าหรับการจดัท าบญัชีตน้ทุนการแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชน  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินงานของชุมชน จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ชุมชนแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรบา้น
หนองไมแ้ก่น มีกระบวนการผลิตสินคา้ตามค าสัง่ของลูกคา้ แต่ไม่ไดมี้การบนัทึกตน้ทุน อยา่งครบถว้น ส่งผลใหมู้ลค่า
ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ท่ีค  านวณไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ท าให้มีการรับรู้ผล   การด าเนินงานผิดพลาด จากประเด็น
ปัญหาดังกล่าวจึงน ามาสู่การออกแบบบัตรต้นทุนงานสั่งท า และการให้ความรู้แก่ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในการให้
ความส าคญัและสร้างความเขา้ใจการค านวณตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ตามลกัษณะของ   การค านวณตน้ทุนอย่างเป็นระบบ
ใหแ้ก่กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น   ต าบลท่าชะมวง  อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
สามารถบนัทึกตน้ทุนงานสั่งท าได้อย่างถูกตอ้ง ท าให้ชุมชนทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงในแต่ละงวดเวลา 
ส่งผลใหมี้ระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการบนัทึกรายการตน้ทุนในการผลิตไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคญั : ตน้ทุนงานสัง่ท า, บตัรตน้ทุนงานสัง่ท า  
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ABSTRACT 
 

 Study on Factors affecting to Manufacturing costs Determination Case Study: Agricultural Product 
Processing Group of Ban Nong Mai Kaen Community, Tha chamamang Sub-District, Rattaphum District, Songkhla. 
The purpose is to study the actual costing problem for the cost accounting of agricultural products of the community 
is accurate and appropriate to the operation of the community. According to the data, it was found that Ban Nong Mai 
Kaen agricultural product processing community had the process of producing products according to customers' orders 
but not all costs are recorded as a result, the value of the product cost is not factually calculated, resulting in erroneous 
recognition of operating results.  From this point of view, it led to the design of the costing card and educating 
stakeholders on how to prioritize and understand costing. The systematic costing for agricultural products processing 
of  Ban Nong Mai Kaen community, Tha Chamamang district, Rattaphum district, Songkhla  province. Can save the 
cost of work done correctly. Make the community aware of actual performance over time. As a result, systematic data 
collection and recording of production costs are more systematic and efficient. 

 
Keyword: Job order costing, Job order cost sheet 
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บทน า 
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้ถือไดว้่าเป็นค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในการก าหนดราคาขายและสามารถ

น าไปใชเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัทางการคา้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่หรือแมแ้ต่กระบวนการผลิตกลว้ยท่ี
ท าการศึกษา ก็จะมีการค านวณตน้ทุนการผลิตหลงัจากการผลิตทุกคร้ัง การกระท าน้ีเพ่ือท่ีจะไดท้ราบตน้ทุนของการผลิตใน
งานนั้นๆ และสามารถจะก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์  จากกลว้ยได ้ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงผลก าไร วิธีท่ีจะท า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การลดตน้ทุน เพ่ือเพ่ิมผลก าไรจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัภายในกลุ่มการผลิต และการลด
ตน้ทุนนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินคา้ท่ีผลิต หากเม่ือทราบถึงตน้ทุนของสินคา้ในแต่ละขั้นตอนแลว้ ก็จะ
สามารถก าหนดราคาสินคา้ได ้ในส่วนของการก าหนดตน้ทุนการผลิตเพ่ือน าไปซ่ึงการผลิตและส่งผ่านไปยงัการตั้งราคาขาย
เพ่ือการจดัจ าหน่ายนั้น จะตอ้ง มีความละเอียดและรอบคอบค่อนขา้งสูงเพราะทั้งหมดจะตอ้งมีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั
ในทุกขั้นตอน ทั้งน้ีจะส่งผลให้เกษตรกรผูผ้ลิตสามารถวางแผนการผลิตตลอดจนวางแผนการขายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองนั่นเอง 
(ทศพรไชยประคอง และคณะ, 2559)  

การด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัต
ภูมิ จงัหวดัสงขลา เร่ิมตน้จากในอดีตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกพืช (ยางพารา)  เล้ียงสตัวเ์ป็นส่วนใหญ่ ชาวบา้น
ในชุมชนจะปลูกพืชหลายชนิดเพ่ือการบริโภคและในส่วนท่ีเหลือจากบริโภค ก็น าไปขาย และ   ท่ีขาดไม่ไดทุ้กครัวเรือนจะ
มีการตอ้งปลูก คือ กลว้ย ซ่ึงก็จะมี กลว้ยน ้ าวา้ กลว้ยหอม กลว้ยไข่ เม่ือก่อนจะมีการน ากลว้ยมาท าขนมและน ามาแปรรูป
ภายในครัวเรือน เช่น ท าขา้วตม้มดั กลว้ยตาก กลว้ยฉาบต่างๆทุกรูปแบบ ดงันั้นทางชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่นจึงไดมี้การ
จดัตั้งกลุ่มภายในชุมชน และมีการน ากลว้ยมาแปรรูปรวมกนัโดยการท ากลว้ยฉาบขาย เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นและ
สมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงราคาเดิมค่อนขา้งต ่า เม่ือแปรรูปใหม่ๆ ราคา 2 บาท และเพ่ิมข้ึนมาเป็น 5 บาท 10 บาท ตามล าดบั และทาง
กลุ่มชุมชนไดมี้การพฒันารูปแบบจากกลว้ยฉาบแบบธรรมดามาเป็นกลว้ยกรอบแกว้ในรสชาติต่างๆ ท่ีแปลกใหม่และมีการ
พฒันาตวับรรจุภณัฑใ์หมี้ความสวยงามและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค ซ่ึงราคาท่ีขายก็ไม่แพงมากและมีการผลิต
อยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เน่ืองจากวตัถุดิบมีปริมาณมากทั้งในกลุ่มและในชุมชน 

จากการลงพ้ืนท่ีกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น พบปัญหาส าคญัคือ  ทางกลุ่ม
ชุมชนยงัไม่มีการค านวณตน้ทุนงานสั่งท าท่ีชดัเจน จึงท าให้ทางกลุ่มไม่สามารถทราบไดว้า่ตน้ทุนงานสั่งท าในการผลิตแต่
ละหน่วยเป็นอยา่งไร จึงท าให้เกิดความยุง่ยาก และซบัซอ้นในการจดัท าบญัชี และใชร้ะยะเวลาใน  การท าบญัชีเป็นระยะ
เวลานาน ซ่ึงในการจดัท าบญัชีแต่ละคร้ังอาจเกิดขอ้ผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบเอกสารขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการ
ด าเนินงาน 

จากการศึกษาประเด็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท่ีมาของของค าถามการวจิยัเราจะมีกระบวนการอยา่งไรให ้การบนัทึก
บญัชีตน้ทุนมีความถูกตอ้งชดัเจน ทางกลุ่มผูว้ิจยัจึงสนใจในการจดัท าวิจยัทางการบญัชีเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการค านวณ
ตน้ทุนการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ต าบล   ท่าชะมวง อ าเภอรัต
ภูมิ จงัหวดัสงขลา ส าหรับการออกแบบการจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า และการจดัท าบญัชีบตัรตน้ทุนงานสัง่ท า เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการคิดตน้ทุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพจริง ท าใหไ้ดก้ระบวนการเอกสาร แบบฟอร์มส าหรับการบนัทึกรายการตน้ทุน
งานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินงานของชุมชน 

การทบทวนวรรณกรรม 
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณและคณะ (2560) ไดท้ าการศึกษา การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพร

ของกลุ่มเกษตรกรบา้นหนองสุวรรณ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดั จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีผลก าไรสุทธิ
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ทางการบญัชี เฉล่ียเท่ากบั 2,708.76 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี มีอตัราก าไรส่วนเกินต่อยอดขายรวมเท่ากบั ร้อยละ 40.81 และมี
ยอดขาย ณ จุดเสมอตวั เฉล่ียเท่ากบั1,473.39 บาทต่อครัวเรือนต่อปี การวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พบว่า
เกษตรกรมีก าไรสุทธิเหนือตน้ทุนเงินสด เท่ากบั 6,416.48 บาทต่อครัวเรือนต่อปี หรือมากกวา่ก าไรสุทธิทางการบญัชี 2.37 
เท่า จากผลตอบแทนทางการบญัชีและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ท าให้ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสมุนไพรต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสอง จงัหวดัแพร่ มีรายไดร้วมจากการปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพเสริมและรายไดห้ลกัเพียงพอ มีค่าใชจ่้าย ท่ี
สามารถประหยดัไดแ้ละสามารถด ารงชีพอยูไ่ด ้นอกจากน้ี   การท าความร่วมมือกนัระหวา่งโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยศนนท์ ศรีวิจารยแ์ละกิตติ (2560) ได้ท าการศึกษา เร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนในการปลูกขา้วนาหยอดของ
เกษตรกรในจงัหวดัอุบลราชธานี จากการศึกษาพบวา่เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีเลือกปลูกขา้วแบบ นาหยอดใชปั้จจยั
การผลิตด้านเมล็ดพนัธ์ุ 5.34 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยเคมีในอตัรา 17.91 กิโลกรัมต่อไร่ และมีตน้ทุน  การผลิตต ่าเท่ากบั 
3,249.59 บาทต่อไร่ และไดรั้บผลตอบแทน 1,838.68 บาทต่อไร่สูงกวา่เกษตรกรท่ีปลูกขา้วแบบนาด าและนาหวา่น ท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนเท่ากบั 1,586.77 และ 552.40 บาทต่อไร่ ตามล าดบั ดงันั้นการใหค้วามรู้     ในการปลูกขา้วแบบนาหยอดจึงเป็น
ส่ิงส าคญั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขา้ว และเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรผูผ้ลิต เมล็ดพนัธ์ุให้กบัศูนยข์า้วชุมชน และ
เกษตรกร ผูป้ลูกขา้วทัว่ๆ ไปไดห้นัมาสนใจท านาในรูปแบบนาหยอดเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนสูงข้ึน
และสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นระยะยาว 

ดุษฎี บุญธรรม (2556) ไดท้ าการศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตของแท่งช้ินงานในอุตสาหกรรม จาก
การศึกษาพบวา่ ผลจากการท่ีปรับเปล่ียนวธีิการค านวณตน้ทุน การผลิตใหม่โดยปรับมาใชก้ารค านวณตน้ทุนกิจกรรม ท าให้
ทราบถึงความแตกต่างของตน้ทุน แท่งช้ินงานทั้ง 4 ชนิดพบวา่ตน้ทุนการผลิตแท่งช้ินงาน ชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 นั้นมีส่วน
ต่างกบัการคิดตน้ทุน แบบเดิมอยูท่ี่ -25.1% และ -24.4% ตามล าดบั ส่วนการตน้ทุนการผลิตแท่งช้ินงาน ชนิดท่ี 3 และชนิดท่ี 
4 นั้น แตกต่างกบัการคิดตน้ทุนแบบเดิมอยูท่ี่ 25.3% และ 23.2% ตามล าดบั จากการค านวณตน้ทุนกิจกรรมท าให้ทราบว่า
ทางบริษทัสามารถท่ีจะท าการลดราคาขายหรือให้ส่วนลดต่าง ๆ ของแท่งงานชนิดท่ี 1 และ ชนิดท่ี 2 ลงได ้เม่ือเกิดการ
แข่งขนัในเร่ืองของราคา   ส่วนตน้ทุนแท่งช้ินงานชนิดท่ี 3 และชนิดท่ี 4 มีตน้ทุนกิจกรรมมากกว่าการคิดตน้ทุนแบบเดิม 
ดงันั้นอาจจะตอ้งท าการพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นก่อนท่ีจะลดราคาหรือใหส่้วนลดต่างๆกบัลูกคา้เพ่ือไม่ใหข้าดทุน 

ปรีเปรม นนทลีรักษ์และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษา เร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท าใน
หน่วยงานโรงพิมพข์องมหาวิทยาลยัธุรกิจ จากการศึกษาพบว่า การคิดตน้ทุนส่ิงพิมพข์องโรงพิมพน์ั้นไม่ไดเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 โดยไม่ไดร้วมตน้ทุนแปลงสภาพมาคิดเป็นตน้ทุนการผลิตของส่ิงพิมพต์น้ทุนการผลิตท่ีค านวณ
ไดจึ้งไม่ถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี ส่งผลให้มูลค่าของสินคา้คงเหลือต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และแสดงมูลค่าท่ีไม่ถูกตอ้ง
ในงบการเงิน ผลจากการศึกษาน าเสนอตน้แบบการค านวณตน้ทุนงานสั่งท า ก าหนดให้ส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิต
ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ วตัถุดิบซ่ึงเป็นวสัดุมาตรฐานท่ีใชใ้นการผลิต โดยเสนอวิธีการปันส่วนค่าแรงงานการผลิตและ
ค่าใชจ่้ายการผลิตและค านวณหาอตัราคิดเขา้งานของแต่ละงาน ตน้แบบการคิดตน้ทุนแสดงใหเ้ห็นตน้ทุนการผลิตท่ีถูกตอ้ง 
ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลดา้นตน้ทุนมาใชใ้นการบริหารงานและตดัสินใจ 

จตุพร พินิจนึกและนภาพร วงศว์ชิิต (2559) ไดท้ าการศึกษา เร่ืองการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน การผลิตเสน้
ไหมกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียงไหมต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ จากผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มผูป้ลูกหม่อนเล้ียง
ไหม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิตเส้นไหม 
ส่วนใหญ่ 0-5 ปี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากทุนส่วนตวั ตน้ทุนผนัแปรต่อผลผลิตเส้นไหม 1 กิโลกรัมเท่ากบั 1,215.41 บาท 
ประกอบดว้ย ค่าแรงเล้ียงไหมจ านวน 449.94 บาท ค่าแรงสาวไหมจ านวน 300.08 บาท ค่าแรงเก็บใบหม่อนจ านวน 281.25 
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บาท ค่าปุ๋ยเคมี จ านวน 49.95 บาท ค่าถ่านจ านวน 44.97 บาท ค่าพนัธ์ุหม่อน จ านวน 29.17 บาท ค่าแรง เตรียมดินจ านวน 
25.04 บาท ค่าแรงปลูกหม่อน จ านวน 25.04 บาท และค่าน ้ าตม้สาว ไหมจ านวน 9.97 บาท ตามล าดบั ผลตอบแทนจากเสน้
ไหมพุ่งกิโลกรัมละ 1,700 บาท และมีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน เท่ากบั1.49 ซ่ึงมีค่ามากกวา่1 สรุปคือมีความคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน 

จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยัหรือโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสั่งท าและมา
ใชเ้ป็นรูปแบบในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตน้ทุนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นตน้ทุนทางตรงหรือตน้ทุนทางออ้มสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการศึกษาและด าเนินงานในการจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท าส าหรับผลิตภณัฑก์ลว้ยกรอบแกว้ของชุมชนบา้น
หนองไมแ้ก่นซ่ึงจะมีการศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของการจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท า 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัประยกุตเ์พ่ือน าผลการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาการคิดตน้ทุนของกลุ่ม

แปรรูปผลิตภณัฑเ์พ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายการผลิต ตามปรากฏการ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับ
การออกแบบฟอร์ม  และบตัรตน้ทุนงานสัง่ท า มาใชใ้นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุน การผลิตจริง โดยมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 

1. แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมดว้ยวธีิการใชแ้บบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินงาน ในการจดัท าบญัชี

ของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 23/3 หมู่ท่ี 14 ต  าบลท่าชะมวง อ าเภอ
รัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 90180 โดยสอบถามจากผูท่ี้จดัท าบญัชี เพ่ือท าใหท้ราบเก่ียวกบัผล   การด าเนินงานของกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 

1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือและส่ืออินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัท าบญัชี
ตน้ทุนงานสัง่ท าและการออกแบบฟอร์มทางการบญัชีส าหรับการผลิตกลว้ยกรอบแกว้ของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล  
จากการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ การลงพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพ่ือการออกแบบเอกสารทางการบญัชี                   

ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์กบัการด าเนินงานเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีใชจ่้ายจริง หากพบขอ้บกพร่อง จะท าการปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดนั้นๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็นต่อการจดัท าบญัชีของการวจิยั การจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท าและ
ออกแบบฟอร์มใหก้บักลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร จะตอ้งค านึงถึงรูปแบบและโครงสร้างของ    การด าเนินงาน 
เพื่อใหส้ามารถออกแบบฟอร์มทางการบญัชีมาใชใ้นการบนัทึกบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท าและสามารถใชใ้นการด าเนินงานได้
จริง (ยศนนท ์ศรีวจิารยแ์ละกิตติ, 2560) 

2.1 การออกแบบฟอร์มในการบนัทึกบญัชีของการวจิยัในคร้ังน้ี จะออกแบบฟอร์มท่ีมีรูปแบบไม่ยุง่ยาก เขา้ใจง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และผูจ้ดัท าบญัชีของกลุ่มสามารถจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.2 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์                       
ทางการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น โดยจะสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและเอกสารท่ีใชใ้นการลงบญัชีของกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น เพ่ือใชใ้นการจดัท าตน้ทุนงานสั่งท าและออกแบบฟอร์มทางการ
บญัชีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและเพ่ือใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องในการจดัท าบญัชีของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์าง
การเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 
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2.3 กระบวนการสมัภาษณ์ในการสมัภาษณ์ประธานและผูจ้ดัท าบญัชี ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ในส่วน
ของลกัษณะตน้ทุนงานสัง่ท าของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น มาใชใ้นการออกแบบ
ฟอร์มเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนและเป็นแบบฟอร์มท่ีสามารถ
ใชง้านไดจ้ริง  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 จากการออกแบบการจดัท าบญัชี ผูจ้ดัท าบญัชีไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้าการศึกษา สมัภาษณ์ และขอ้มูลในการบนัทึกบญัชี 
มาวเิคราะห์และสรุปผลจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมจนไดก้ารจดัท าบญัชีท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า
ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการท างานของกลุ่มชุมชน และท าการออกแบบฟอร์มท่ีเหมาะสมกบัการจดัท าบญัชีใหง่้ายยิง่ข้ึนดงัน้ี 

 แบบฟอร์มทางการบัญชี 
 

ใบคุมวตัถุดบิ 

  
 

 
 

 

 

 

บัตรลงเวลาท างาน  
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บัตรบันทึกเวลางาน  

 
 

 

ต้นทุนงานส่ังท า 
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 งบก าไรขาดทุน 

กลุ่มแปรรูปผลติภณัฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น (1) 
งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน ส้ินสุด 31 มกราคม 25X1 
บาท : หน่วย (2) 

ราคาขาย (3) d            d     
หัก ตน้ทุนขาย : (4) 
       วตัถุดิบในการผลิต (4.1) d            d 
       ค่าแรงงานในการผลิต (4.2) d            d 
       ค่าใชจ่้ายในการผลิต (4.3)  d                   d  d            d 
ก าไรขั้นตน้ (5) d            d  
หัก ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (6) (ค่าผูจ้ดัท าบญัชี)  d            d  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (7) d                                                                     .               . 

 

การลงข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ดงัตวัอย่าง  ขอ้มูลต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสัง่ท า 

พ.ศ. 2560 
พ.ย. 1 ยอดยกมา  

1) น ้ ามนัพืช  10 ถุง ๆ ละ  30 บาท 
2) น ้ าตาลทรายแดง  4 ถุง ๆ ละ  25 บาท 

พ.ย. 4 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ดงัน้ี 
1) กลว้ย 110 ก.ก. ๆ ละ 10 บาท 
2) น ้ าตาลทรายแดง    5 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท 
3) น ้ ามนัพืช  16 ถุง ๆ ละ 30 บาท  
4) กระดาษซบัมนั    2 ก.ก. ๆ ละ 70 บาท *1 ก.ก. มี 35 แผน่ 
5) ถุง ขนาด 20 x 30    6 แพค็ ๆ ละ 45 บาท *1 แพค็ มี 150 ถุง 
6) แก๊ส    1 ถงั ๆ ละ          360 บาท *1 ถงั มี 15 ก.ก. 

พ.ย. 4 เบิกใชว้ตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ดงัน้ี 
1) กลว้ย 110 ก.ก. ๆ ละ 10 บาท 
2) น ้ าตาลทรายแดง    9 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท 
3) น ้ ามนัพืช   26 ถุง ๆ ละ 30 บาท 
4) กระดาษซบัมนั 5 แผน่ ๆ ละ       2 บาท   
5) ถุง ขนาด 20 x 30 784 ถุง ๆ ละ 0.3 บาท   
6) แก๊ส 6 ก.ก. ๆ ละ 24 บาท 
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พ.ศ. 2560 
พ.ย. 8 ซ้ือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ดงัน้ี 

1) น ้าตาลทรายแดง     5 ก.ก. ๆ ละ 25 บาท 
2) น ้ามนัพืช   16 ถุง ๆ ละ 30 บาท 
3) แก๊ส     1 ถงั ๆ ละ          360 บาท 

พ.ย. 11 ขายสินคา้ 784 ถุง ๆ ละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 5,488 บาท 
พ.ย. 12 แบ่งค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดงัน้ี 

1) ค่าแรงงาน 75% ของก าไรทั้งหมด 
2) ค่าจดัท าบญัชี 2% ของก าไรทั้งหมด 
3) ค่าขนส่ง 12% ของก าไรทั้งหมด 
4) ค่าน ้ าค่าไฟ 1% ของก าไรทั้งหมด 
5) ค่าเงินปันผลส้ินปี 10% ของก าไรทั้งหมด 

ขอ้มูลการลงเวลาท างานของสมาชิกกลุ่มชุมชน 
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

พี่แกน 12.00 17.00  5 ชม. 
นอ้งแมว 13.00 17.00  4 ชม. 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พี่แกน 11.00 17.30 6.5 ชม. 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พี่แกน 09.00 17.30  8.5 ชม. 
พี่หมี 13.00 17.30  4.5 ชม. 
พี่ย ุ 10.00 15.30  5.5 ชม. 

วนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พี่แกน 10.00 15.30 5.5 ชม. 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พี่แกน 08.30 17.00 8.5 ชม. 
พี่หมี 08.30 17.00 8.5 ชม. 
พี่ย ุ 09.00 16.00   7 ชม. 
นา้พิน 09.00 17.00   8 ชม. 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
นา้พิน 08.00 15.30 7.5 ชม. 
พี่แกน 09.30 15.30   6 ชม. 
พี่หมี 08.00 12.00   4 ชม. 
พี่ย ุ 12.00 15.30 3.5 ชม. 
พี่แมว 08.30 15.30   7 ชม. 
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ขั้นตอนการลงข้อมูล 
จากขอ้มูลขา้งตน้ ใหท่้านน าขอ้มูลท่ีไดม้าลงในใบคุมวตัถุดิบ เป็นล าดบัแรก ดงัในภาพท่ี 1 
  

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 การบนัทึกขอ้มูลลงในในคุมวตัถุดิบ 
จากภาพที่ 1 อธิบายไดว้า่ขอ้มูลท่ีเป็นยอดยกมาจะบนัทึกในช่องคงเหลือ  ขอ้มูลการซ้ือวตัถุดิบจะบนัทึกใน
ช่องน าเขา้ แลว้น าไปบวกกบัยอดคงเหลือ ในแต่ละชนิดของวตัถุดิบ ขอ้มูลการเบิกใชว้ตัถุดิบจะบนัทึกในช่อง
เบิกใช ้แลว้น าไปหักกบัยอดคงเหลือในแต่ละชนิดของวตัถุดิบ ต่อไปจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลลงในบตัรลง
เวลางาน โดยน าขอ้มูลการลงเวลาท างานของสมาชิกกลุ่มชุมชนมาลงในแบบฟอร์ม ดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงขอ้มูลลง
เวลาท างานจะเป็นขอ้มูลค่าแรงงานในการผลิต แต่ละคร้ังท่ีผลิต 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2 การลงขอ้มูลในบตัรลงเวลาท างาน 
จากภาพที ่2  เม่ือท าการลงขอ้มูลลงในบตัรลงเวลาท างานแลว้ จะน าขอ้มูลมาแยกเป็นรายบุคคลเพ่ือใหง่้าย
ต่อการคิดค่าแรงงานในบตัรตน้ทุนงานสัง่ท า โดยจะน าขอ้มูลท่ีวงรีสีแดง ในภาพท่ี 2 มาบนัทึกในบตัร
บนัทึกเวลางาน ดงัภาพท่ี 3-1 – ภาพท่ี  3-4 
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ภาพที ่3-1 แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน 
 

 
 

ภาพที ่3-2 แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3-3 แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน 
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ภาพที ่3-4 แสดงตวัอยา่งของบตัรบนัทึกเวลางาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : บตัรบนัทึกเวลางานจะบนัทึกหลงัจากผลิตสินคา้เสร็จ พร้อมกบัการคิดค่าจา้งหลงัจากขาย

สินคา้เป็นท่ีเรียบร้อยในคร้ังนั้น 
 เม่ือบนัทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มขั้นตน้เรียบร้อย ต่อไปจะเป็นการน าขอ้มูล ท่ีไดจ้ากแบบฟอร์มขั้นตน้

มาลงในบัตรต้นทุนงานสั่งท าเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนจะน าข้อมูลไปบันทึกลงในงบก าไรขาดทุน
โดยประมาณต่อไป 

 
ภาพที ่4 บตัรตน้ทุนงานสัง่ท า 
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หมายเหตุ : 
1.  ค่าขนส่งและค่าน ้ าค่าไฟ ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต   
2.  ค่าแรงงานต่อหน่วย ค่าขนส่งและค่าน ้ าค่าไฟไดม้าจาก ขายหกัวตัถุดิบ      ในการผลิตคูณดว้ยการ

ปันส่วนค่าใชจ่้ายในก าหนดของวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2560 ตน้ทุนในการปันส่วนค่าให้จ่าย เท่ากบั 5,488 – 
2,494 = 2,994 บาท 

2.1 ค่าแรงงานต่อหน่วย (2,994 x 75%)/ 95.5 ชม. = 22.57 บาท  
2.2 ค่าขนส่ง (2,994 x 12%) = 359.28 หรือ 359 บาท 
2.3 ค่าน ้ า-ค่าไฟ (2,994 x 1%) = 29.94 หรือ 30 บาท 

 
งบก าไรขาดทุน  

กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 1 เดือน ส้ินสุด 31 มกราคม 2560 
       (บาท) : หน่วย  
ราคาขาย (784 x 7)  5,488.-  
หกั ตน้ทุนขาย :  
       วตัถุดิบในการผลิต 2,494.-       
       ค่าแรงงานในการผลิต  2,245.-       
       ค่าใชจ่้ายในการผลิต .   389.-     5,128.-          
ก าไรขั้นตน้ 360.-           
หกั ค่าผูจ้ดัท าบญัชี (2,994 x 2%)                          .    60.-             
ก าไรสุทธิโดยประมาณ .   300.- 
 

หมายเหตุ :  
ก าไรสุทธิ  เป็นจ านวนเงินท่ีจะเก็บเงินปันผลส้ินปีใหแ้ก่สมาชิก 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1.  เน่ืองจากลกัษณะการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่นเป็นการ
แปรรูปกลว้ยกรอบแกว้ข้ึนเอง โดยจะซ้ือวตัถุดิบ มาจากพอ่คา้หรือแม่คา้ปลีกหรือร้านประจ า ในการลงบนัทึกแต่ละคร้ัง ไม่
มีการลงรายการบญัชีมีเพียงแต่การเก็บเอกสารท่ีส าคญัท่ีไดรั้บจากการซ้ือ ผูว้จิยัไดอ้อกแบบฟอร์มเพ่ือใชใ้นการบนัทึกบญัชี
ตน้ทุนงานสั่งท าให้กบักลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ ์ทางการเกษตรของชุมชนบา้นหนองไมแ้ก่น เพ่ือใหก้ารลงบนัทึกบญัชีแต่ละ
คร้ังเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 2.  การจดัท าบญัชีตน้ทุนงานสั่งท าช่วยใหชุ้มชนทราบถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งส้ิน ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละวนั และช่วยใหก้ลุ่มชุมชนทราบผลก าไรขาดทุนโดยประมาณจากการด าเนินงาน 
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 จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ของชุมชนหนองไมแ้ก่น เพ่ือการออก
แบบฟอร์มในการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนการผลิต ส าหรับการสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มในการรับรายการสั่งซ้ือในแต่ละ
คร้ัง ท าให้ทราบถึงขอ้มูลตน้ทุนในการผลิตอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ ผ่านการก าหนดเกณฑ์การปันส่วนตามตวัผลกัดนั
ตน้ทุน ซ่ึงช่วยแกปั้ญหาใหก้บักลุ่มท่ีมีปัญหาการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิต เช่น ค่าก๊าซหุงตม้ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน ้ า เขา้
เป็นตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงัน าผลการวิจยัตน้ทุนการผลิตเพ่ือการออกแบบการบนัทึกบญัชีตน้ทุนงาน มาอบรมท า
ความเขา้ใจให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกลุ่มรับรู้ถึงความสมเหตุสมผลของการค านวณตน้ทุน เพ่ือการรับรู้ก าไรขาดทุนท่ีแทจ้ริง 
การวางแผน การลดตน้ทุนท่ีไม่จ าเป็น รวมถึงการบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือความอยูร่อดของกลุ่มในอนาคตต่อไป 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกบัมูลค่าของกจิการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารทีจ่ดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

Relationship Between Corporate  Income Taxand Value Of  Firms Agriculture And Food Industry  
Listed Companies In The Stock Exchange Of Thailand  

 
จินตนา  โสมโสดา1*  จกัรกฤษณ์ มะโหฬาร2 สุลิตา พลเสน3 ศิรินภา ซาวสกลุ4  

Jintana Somsoda1* Jugkrit Mahoran2 Sulita Polasen3 Sirinapa Soundsakul4 
 

บทคัดย่อ  
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนด้านภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของ
กิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์าก
งบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษทัท่ีเป็นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างปี 2557 - 2560 จ านวนทั้งส้ิน 38 
บริษทั วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ก าไรสุทธิ (NI) และอตัราส่วนดา้นภาษีต่อ
สินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 001  ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) ขนาดของกิจการ (SIZE)  อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/CFO) และ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DIFFTAX) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ 
 

ค าส าคญั :  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล, กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, มูลค่าของกิจการ 
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ABSTRACT  
 

This study examines the relationship between corporate income tax and value of firma agriculture and food 
industry in the stock exchange of Thailand, measured by the empirical study and from financial statement and form 56-1 
between 2015 to 2017 of  59 companies.  Then the data was analyzed by statistics including mean, standard deviation and 
multiple regression analysis for hypothesis test.  The study found that Net income (NI)  tax to total assets (TAX/ASSETS)  
significantly with value of operations at 001. In contrast, corporate income tax (ETR), SIZE (Log natural total assets), Tax 
to cash flow operating (TAX/CFO) and Deferred tax (DIFFTAX) no relationship. 

 

Keywords : corporate income tax, agriculture and food industry, value of operations 
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บทน า 
ประ เทศไทยนับได้ว่ า เ ป็นประ เทศ ท่ี มีความ อุดมสมบูร ณ์ เ ป็นอย่า งมากอัน เ น่ื อ งมากจากสภาพ 

ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร การปศุสัตวแ์ละการประมง ตลอดจนทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดใ้ห้ความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีท่ีจะใหค้วามรู้และช่วยเหลือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีดงักล่าว จึงท าให้ประเทศไทยสามาร
สร้างผลผลิตเพ่ือส่งออกไปสู่นานาประเทศไดเ้ป็นจ านวนมากและน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดเ้ป็นอย่างมากเช่นกนั เม่ือมี
วตัถุดิบเป็นจ านวนมากจึงท าให้อุตสาหกรรมอาหารในไทยเติบโตข้ึนเป็นอย่างมาก มีแรงงานท่ีมีฝีมือและมีประสบการณ์
เป็นจ านวนมาก มีการขนส่งท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งทางบกและทางน ้ าท าใหว้ตัถุดิบต่างๆขนส่งไดท้นัเวลา โดยในปัจจุบนัไดมี้การ
ลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอาหารในไทยเป็นจ านวนมาก ยิ่งในตอนน้ีเปิดเสรีทางการค้า AEC  (ASEAN Economic 
Community) ดว้ยแลว้จึงมีต่างประเทศเขา้มาให้ความสนใจอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไทยไดเ้ปรียบกวา่ประเทศอ่ืนๆในหลายๆดา้น
ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ สินคา้ของไทยจึงเป็นท่ียอมรับจากหลายประเทศทัว่โลกมีการส่งออกสินคา้ไปทุกทวปีและมีแนวโนม้
วา่ยงัมีการเติบโตอีกมากท าใหไ้ทยเราไดเ้ปรียบดุลการคา้ในส่วนน้ี (Coats, A.W., 1961) 

ในปีท่ีผ่านมาภาพรวมของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปรับตวัดีข้ึน ได้แก่ เศรษฐกิจและการคา้ของกลุ่ม
ประเทศ Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง หรือ นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ได้แก่ 
นโยบาย Super Cluster “การจดัตั้งเมืองวตักรรมดา้นอาหาร” ท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาดา้นวตักรรมอาหารอยา่งครบ
วงจร และการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีแนวโน้มขยายตวั 
(ธนาคารออมสิน, 2561, มกราคม 29) ซ่ึงการเลือกลงทุนในประเทศท่ีมีทรัพยากรและค่าแรงถูกเพ่ือความไดเ้ปรียบดา้นการ
แข่งขนัดา้นราคา และความไดเ้ปรียบเร่ืองกฎเกณฑท์างการคา้ท่ีจะไดรั้บในประเทศท่ีท าการลงทุน รวมถึงนโยบายดา้ยภาษี
ของรัฐบาลในประเทศ เป้าหมายท่ีเป็นแรงจูงใจและดึงดูดใหน้กัลงทุนเขา้ไปลงทุน  

อย่างไรก็ตาม การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนจึงตอ้งมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์ก่อนการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยวิธีการวิเคราะห์ท่ีส าคญัวิธีหน่ึงคือ การวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใช้
ปัจจยัพ้ืนฐาน ซ่ึงมูลค่ากิจการในส่วนของการวิเคราะห์บริษทั เป็นหน่ึงในขอ้มูลท่ีนกัลงทุนควรให้ความส าคญัและใชเ้ป็น
ปัจจยัช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมูลค่ากิจการอาจไดรั้บผลกระทบ
จากการบริหารภาษี กล่าวคือ การบริหารภาษีเป็นการเลือกใชน้โยบายในการด าเนินธุรกิจ หรือการเลือกวิธีการปฏิบติัทางบญัชีท่ีส่งผล
ใหค้่าใชจ่้ายทางภาษีของกิจการลดลง (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)  

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลกบัมูลค่ากิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์ร รวมถึงเพ่ือเป็นตวัแบบท่ีใชใ้นการค านวณก่อนท่ีจะมีการลงทุนในหุ้นทุน
ของบริษทั รวมทั้งเพ่ือใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีสนใจ ไดมี้ขอ้มูลใชใ้นการตดัสินใจก่อนการลงทุน อนัจะส่งผลท าใหเ้กิดความ
คุม้ทุนตอ่ไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 59 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29) 
2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 59 บริษทั ซ่ึงบริษทัมีขอ้มูลไม่ครบถว้นจ านวน 11 บริษทั และเป็นกลุ่มธุรกิจ Market 
for Alternative Investment - MAI เน่ืองจากเป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจท่ีมีศกัยภาพขนาดกลางและเลก็ จ านวน 10 
บริษทั จึงเหลือจ านวน 38 บริษทั ซ่ึงเป็นงบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ระหว่างปี 2557 - 2560 ไดข้อ้มูลทั้งส้ิน 
152 กลุ่มขอ้มูล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)  

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  
3.1 ตวัแปรอิสระ คือ อตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ประกอบดว้ย 

3.1.1 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) 
3.1.2 อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (TAX/CFO) 
3.1.3 อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) 
3.1.4 ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) 

3.2 ตวัแปรตาม คือ มูลค่าของกิจการ  
3.3 ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย 

3.3.1 ขนาดของบริษทั (SIZE)  
3.3.2 อตัราก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI)  

 4. กรอบแนวคิดในการวจิยั  
  ผูว้จิยัน าแนวคิดทฤษฎีของ Philip K. M'Pherson (1998) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Independent Variable 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง 
อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสด 

จากการด าเนินงาน 
อตัราส่วนภาษีเต่อสินทรัพยร์วม 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 

Dependent Variable 
มูลค่าของกิจการ 

Control Variable 
อตัราก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม 

ขนาดของบริษทั 

https://www.emeraldinsight.com/author/M%27Pherson%2C+Philip+K
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5. สมมติฐานการวจิยั 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) 
 Ha0   :  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 
 Ha1   :  อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 
อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/CFO) 

Hb0   :  อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/CFO) ไม่มีความสัมพันธ์ 
กบัมูลค่าของกิจการ (V) 

 Hb1   :  อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมี (TAX/CFO) มีความสัมพันธ์ 
   กบัมูลค่าของกิจการ (V)  

อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) 
 Hc0   :  อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 

 Hc1   :  อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  
การเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายภาษีอากร (DIFFTAX) 
 Hd0   :  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 

Hd1   :  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V)  
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) 

He0   :  อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) He1   :  
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 
ขนาดของบริษทั (SIZE) 

Hf0   :  ขนาดของบริษทั (SIZE) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 
 Hf1   :  ขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (V) 
 
6. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

6.1 งบการเงิน และ แบบรายงาน 56 - 1 ปี 2557 - 2560 ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคมของทุกปี ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยท า
การรวบรวมจากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 6.2 ข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันท่ี  30 ธันวาคมของทุกปี ปี  2557 -  2560 ของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยท าการเก็บรวบรวมจากฐานขอ้มูล
จากเวบ็ไซตบ์ริการขอ้มูลออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแบบ 56 - 1   

7. การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 7.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 7.2 การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือใชศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวั  
 7.3 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) ใชใ้นเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  
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ผลและวจิารณ์ผล 
 ผลการศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของ
กิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีดงัน้ี 
ตาราง 1  การวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของ 
               กิจการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 Min Max Mean S.D 

VALUE  0.5343 16.1223 2.1135 1.9780 

ETR -11.0352 42.4049 0.1635 3.6452 

TAX/CFO -7.0440 2.6015 0.0572 0.8088 

TAX/ASSET 0.0000 0.0460 0.0131 0.0123 

DIFFTAX -6.96 356.35 54.51 4.4930 

NI -0.1410 0.2540 0.0609 0.0674 

SIZE 20.39 30.08 22.6758 1.4376 
  

พบว่า อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 16.35 ลา้นบาท อตัราภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.31 ลา้นบาท อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/CFO) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
5.72 ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (DIFFTAX) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 54.51 ลา้นบาท แสดงให้เห็นวา่กิจการมีค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสูง และมูลค่าของกิจการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 211.35 ลา้นบาท 

ตาราง 2  การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Simple Correlation Analysis) ของตวัแปร 

Variable VALUE ETR TAX/CFO TAX/ASSET DIFFTAX NI SIZE 

VALUE 1.000       
ETR -0.031  1.000           
TAX/CFO 0.090  0.006  1.000         
TAX/ASSET 0.376**  -0.032  0.170*  1.000        
DIFFTAX 0.000  0.000  0.029  0.079  1.000     
NI 0.246**  -0.011  0.148  0.639**  0.015  1.000   
SIZE -0.061  -0.005  -0.004  -0.253**  0.001  -0.065  1.000 

 ตาราง 2 พบวา่ อตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าของกิจการ และ
อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/CFO) อตัราก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (NI) มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัมูลค่าของกิจการ (VALUE) และอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET)  และขนาดของบริษทั (SIZE) มี
ความสมัพนัธ์ผกผนักบัอตัราส่วนภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET)  ซ่ึงแสดงเห็นวา่เม่ือใดท่ีกิจการมีอตัราส่วนดา้นภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึน ก็จะส่งผลท าใหเ้กิดมูลค่าของกิจการเพ่ิมข้ึนดว้ยในทิศทางเดียวกนั แต่ในขณะเดียวกนัหากกิจการมี
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มูลค่าของสินทรัพยร์วม (SIZE) เพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็จะส่งผลท าใหอ้ตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
ทิศทางผกผนักนั   
ตาราง  3  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการ (Regression Analysis) 
 

 Coefficient t-stat.                   Sig 

ETR .316 -0.353 0.725 
NI -.381 3.009      0.003** 
SIZE -.139 -0.561 0.248 
TAX/CFO  .908 0.678 0.499 
TAX/ASSET -.011 3.662       0.000*** 
DIFFTAX .321 -0.049 0.961 

R2    =   44%  
N     =   148  

 

 ตาราง 3 พบวา่ก าไรสุทธิ (NI)  และอตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสัมพนัธ์เชิงลบ
กบัมูลค่าของกิจการ (VALUE) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนอตัราส่วนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) 
ขนาดของกิจการ (SIZE) อตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/CFO) และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
(DIFFTAX) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ (VALUE) และสามารถท าการพยากรณ์การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของกิจการ
ไดร้้อยละ 44 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมรมอาหาร สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR)  ขนาดของกิจการ (SIZE) และอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน TAX/CFO และภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ เน่ืองจาก
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีแทจ้ริงเป็นอตัราภาษีท่ีเกิดจากสินทรัพยข์องกิจการซ่ึงจะเกิดข้ึนไดจ้าก 2 กรณีคือ กรณีสินทรัพย์
สุทธิของกิจการ และกรณีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินทรัพย ์จึงท าให้ผลออกมาปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของธญัพร ตนัติยวรงค ์(2552) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพนัธ์ระหว่าง
การวางแผนภาษีกบัมูลค่าของกิจการ ผลพบวา่การวางแผนภาษีไม่มีผลกระทบกบัมูลค่าของกิจการ ซ่ึงการวางแผนภาษี วดั
ค่าตวัแปรจาก อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีแทจ้ริง (ETR) และอตัราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
(TAX/CFO) แสดงถึงการวางแผนภาษีไม่เก่ียวกบัการด าเนินงานหลกัของบริษทั ตลาดทุนไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัขอ้มูล
ค่าใชจ่้ายภาษี  ธญัพร ตนัติยวรงค ์(2552)  แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ อาจไม่ค านึงถึงการวางแผนภาษีหรืออาจถูก
ควบคุมโดยรัฐบาลจึงท าให้ไม่สามารถควบคุมนโยบายการบริหารได ้ ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอาทิตย ์นิรันดรธรา
กุล (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการ ของบริษทัจด

Vit+1 = β0 + β1 ETRit + β2NIit + β3SIZEit+ β4TAX/CFOit + β5TAX/ASSETit + β6DIFFTAXit  + eit                  
MODEL 1 
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ผลการศึกษาพบวา่การภาษี
เงินไดร้อตดับญัชี (DIFFTAX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมูลค่าของกิจการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 
0.01 ซ่ึงหากการเปล่ียนแปลง ค่าใชจ่้ายทางภาษีมีค่าสูงข้ึน ก็จะส่งผลใหมู้ลค่าของกิจการต ่าลง แสดงวา่หากกิจการใดมีการ 
เปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายทางภาษีของปีปัจจุบนักบัปีทีผา่นมาในจ านวนท่ีสูงมากๆ แลว้นั้น ก็จะส่งผลในเชิงลบใหแ้ก่มูลค่าของ
กิจการ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายทางภาษีทีแตกต่างกนัมากๆ นัน่ อาจเกิดจากการบริหารภาษีหรือการวางแผนภาษีทีสูง
นั่นเอง ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีต ่าลงอย่างเห็นไดช้ดั ซ่ึงคนภายนอกอาจคิดว่ากิจการนั่นๆ มีการด าเนินกิจการทีไม่
ตรงไปตรงมาหรือพยายามทีจะหลบภาษีท าให้มีค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีต ่า แต่ท าการยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ขนาดของกิจการ 
(NI) และสมมติฐานท่ี 5 อตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม (TAX/ASSET) มีความสมัพนัธ์กบัมูลค่าของกิจการ ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของแต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสัตยา ตนัจนัทร์พงษ ์(2558) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการก ากบัดูกิจการ การบริหารก าไรและการวางแผนภาษีท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ การวางแผนภาษี คืออตัราส่วนดา้นภาษีต่อสินทรัพยร์วม 
(TAX/ASSET) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน คือ มูลค่ากิจการ แสดงให้เห็นวา่ในปัจจุบนับริษทัส่วนใหญ่เลือก
ลงทุนในสินทรัพยม์ากข้ึน เพ่ือลดค่าใชจ่้ายภาษีอากร  

 
กติติกรรมประกาศ 

การวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลกบัมูลค่าของกิจการของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ส าเร็จลงไดด้ว้ยการสนบัสนุน และให้
ความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ มาโดยตลอด ผูว้ิจยัจึง
ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยสุ์กญัญา วงษล์คร อาจารยท่ี์ปรึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี เป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้  าปรึกษา พร้อม
ทั้งค  าแนะน า ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ซ่ึงท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
จกัรกฤษณ์ มะโหฬาร ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาและแนวคิด ตลอดจนไดช่้วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยัฉบบัน้ีมาตั้งแต่เร่ิม
จนกระทัง่แลว้เสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเตม็ใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาท่ีเป็นก าลังใจแก่ผูว้ิจัยมาโดยตลอดของการท าวิจัยคร้ังน้ี ตลอดจน 
ท่านอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้อ่ยนามในท่ีน้ี ท่ีเป็นก าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ ซ่ึงมีส่วนท าใหก้ารท างานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
และหากงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีน้ีแก่บิดามารดา และอาจารยทุ์ก
ท่าน ท่ีถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตอ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวดัสุพรรณบุรี 

Factors affecting the selection of electricity payment service. By clearing the bank account of the 
consumer. In the district of Sri Prachan. Suphanburi Province 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชี

เงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีมา
ช าระค่าไฟฟ้า ณ ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรีจ านวน 390 ชุด 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี  คิดเป็นร้อย
ละ 42.3 มีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 62.8 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.5อาชีพเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 60.3  ช าระค่าไฟฟ้าของสถานท่ีบา้นพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 96.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
กระบวนการบริการ มีความส าคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก และอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธี
หกับญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเช่ือถือในการบริการถูกตอ้งแม่นย  า มีขั้นตอนในการใหบ้ริการชดัเจน สะดวก รวดเร็ว 
และไม่ยุ่งยาก ซ่ึงส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี มีความพยายามในการ
ผลกัดนัให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าหันไปช าระผ่านตวัแทน หรือจุดบริการการรับช าระเงินค่าไฟฟ้าจุดอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้มิตอ้งเดินทางมาช าระเงินค่าบริการดว้ยตนเอง ณ ส านกังาน และเป็นการลดภาระงานให้แก่ลูกจา้ง
พนกังานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 
ค าส าคญั : บญัชีธนาคาร ช าระค่าไฟฟ้า  อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to investigate the factors influencing the choice of payment service. By clearing the 
bank account of the consumer.  In the district of Sri Prachan.  Suphanburi Province The researcher collected data from the 
consumers who paid for electricity at the Provincial Electricity Authority Si Prachan District 390 Suphan Buri Provinces 

The majority of respondents were female, 229 or 58.7%.  They were over 50 years of age or 42.3%.  62.8% of 
primary education. Percentage 70.5. 60.3% paid for electricity at the place of residence. 96.7% of service marketing mix. 
Service Process It is important in the high level. And the first to affect the choice of payment services. The way to clear the 
bank deposit is to be reliable in the service is accurate. There are steps to provide clear, easy and fast service. The Office of 
Provincial Electricity Authority In the district of Sri Prachan. Suphanburi Province Efforts have been made to push electric 
consumers to pay through agents. In order to facilitate the electricity users, they will not have to pay for their own services 
at the office and will reduce the workload for the employees of the Electricity Generating Authority of Thailand.  In the 
district of Sri Prachan. Suphanburi Province 
 
Keyword: Bank Account  Pay for electricity  Si Prachan Suphanburi Province 
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บทน า 
จอมพลเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี เป็นผูเ้ร่ิมกิจการไฟฟ้า ท าใหป้ระเทศไทยมีไฟฟ้าใชใ้นปี พ.ศ. 2427 และต่อมาในปี 

พ.ศ. 2497 ไดมี้การขยายกิจการไฟฟ้าโดยการจดัตั้ง “องคก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” และไดด้ าเนินงานจนประสบความส าเร็จ
อยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับเปล่ียนจาก “องคก์ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มาเป็น “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ให้เป็นผูด้  าเนินการ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคแต่เพียงผูเ้ดียว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผูซ้ื้อพลงังานไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แลว้น ามาจ าหน่ายใหก้บัประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าอีกต่อหน่ึง การคิดค่าไฟฟ้าจะคิดเป็นรอบเดือน โดย
จะใหพ้นกังานมาจดหน่วยการใชไ้ฟฟ้า และออกบิลค่าไฟฟ้า ซ่ึงผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีช่องทางการช าระเงินค่าไฟฟ้าได ้3 ทาง คือ การ
รับช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตวัแทนจุดบริการ , การรับช าระเงินค่าไฟฟ้าต่างส านักงาน และการรับช าระเงินค่าไฟฟ้าโดยหัก
บญัชีเงินฝากธนาคาร โดยการท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดมี้ช่องทางในการช าระการบริการไฟฟ้าท่ีมีความหลากหลายนั้น ก็
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกต่อลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการโดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งเดินทางมาช าระดว้ยตนเองท่ีส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

จากการสังเกตการณ์พฤติกรรมของผูใ้ช้ไฟฟ้าในเขตพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจันต์ จังหวดั
สุพรรณบุรี มีความนิยมเขา้มาช าระท่ีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นจ านวนมาก
เตม็พ้ืนท่ีใหบ้ริการชั้น 1 จากขอ้มูลท่ีไดมี้การสงัเกตและรวบรวมจากสรุปรายไดค้่าไฟฟ้า ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 พบวา่ มี
จ านวนครัวเรือนผูใ้ชไ้ฟฟ้าในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้งส้ิน 19,106 ครัวเรือน 

การท่ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่นิยมวิธีช าระค่าไฟฟ้าผ่านตวัแทนจุดบริการ และวิธีช าระดว้ยตนเองท่ีส านักงานการ
ไฟฟ้ามากกวา่การช าระโดยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร จึงท าใหผู้ว้จิยัเกิดความสนใจท่ีจะเขา้มาศึกษาสาเหตุ และปัญหาของ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ช าระค่าไฟฟ้าดว้ยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือจะไดห้าขอ้สรุปอนัจะเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาด ในการท่ีจะโนม้นา้วชกัจูงผูใ้ชไ้ฟฟ้าเปล่ียนมาเลือกช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัญหาของผูใ้ชไ้ฟฟ้าท่ีไม่เลือกวธีิช าระค่าไฟฟ้า โดยการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร 
2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขต

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ขอบเขตของการวจิัย 
                 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี  ดงัน้ี 

1.  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

การศึกษา 
การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่า

ไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี โดยรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี บทความวิชาการ เอกสาร รายงานการวิจยั  รายงานการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นกรอบในการศึกษาและน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือน าไปเก็บขอ้มูล 
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2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยน าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบแลว้ไปแจกให้กบั
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้าท่ีส านกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 รายประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร (Population) ) ในการศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวดัสุพรรณบุรี ท่ี
เดินทางมาใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้าท่ีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 
11,721 ราย (อา้งอิงขอ้มูลจากรายงานสรุปการรับช าระเงินประจ าเดือนมกราคม 2560 ของส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี) 

กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ี
เดินทางมาใช้บริการช าระค่าไฟฟ้าท่ีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต์ จังหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 390 ราย วธีิการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรของ Yamane 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม) ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ดงัน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นลกัษณะค าถาม ปลายปิด (Close-
Ended Questions) โดยแบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ท่านช าระค่าไฟฟ้าของสถานท่ี เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question)  โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 สาเหตุของการไม่เลือกวิธีช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale method) ซึงใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 

ส่วนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ใน
เขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา  
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการบริการ  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale method) ซ่ึงใชร้ะดบัวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale)  
               ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบแลว้ไปแจกให้กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ในพ้ืนท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้าท่ีส านกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 ราย 

 
ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่มีอาย ุมากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ42.3 รองลงมาคือ มีอาย ุ41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรสคิดเป็น
ร้อยละ 62.8 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา
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คือระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็นร้อยละ 3.8 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคืออาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.9 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.9 มีท่านช าระค่าไฟฟ้าของสถานท่ีบา้นพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 
96.7  รองลงมาคือท่านช าระค่าไฟฟ้าของสถานท่ีส านกังาน / กิจการ คิดเป็นร้อยละ 3.3 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการ การช าระค่าไฟฟ้า โดยการ
ช าระค่าไฟฟ้าโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความส าคญัอยูใ่น
เกณฑ์ระดับมาก ซ่ึงปัจจัย ด้านราคา เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ปัจจัยด้านพนักงานท่ี
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นราคา มีความส าคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก เน่ืองจากมีอตัราค่าธรรมเนียม
ในการใชบ้ริการมีความเหมาะสม ซ่ึงการช าระเงินค่าบริการไฟฟ้า 

ณ ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม แต่ถา้หาก
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าช าระเงินค่าบริการผ่านช่องทางอ่ืน ๆ จะมีค่าใชจ่้ายในการช าระค่าบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler 
(1997) ทีกล่าวว่า คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ สูงกว่าราคาของ
ผลิตภณัฑน์ั้นราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมินทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติ
ผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต ่ากวา่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นกระบวนการบริการ มีความส าคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก และอนัดบั
แรกท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเช่ือถือในการบริการถูกตอ้ง
แม่นย  า มีขั้นตอนในการใหบ้ริการชดัเจน สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุง่ยาก ซ่ึงส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรี
ประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีความพยายามในการผลกัดนัใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าหนัไปช าระผา่นตวัแทน หรือจุดบริการการรับช าระ
เงินค่าไฟฟ้าจุดอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าให้มิตอ้งเดินทางมาช าระเงินค่าบริการดว้ยตนเอง ณ 
ส านักงาน และเป็นการลดภาระงานให้แก่ลูกจา้งพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรีประจนัต์ จังหวดั
สุพรรณบุรี 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ มีความส าคญัอยูใ่นเกณฑร์ะดบัปานกลาง และอนัดบั
แรกท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการการช าระค่าไฟฟ้า โดยการช าระค่าไฟฟ้าโดยหักบญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีอธัยาศยัดีต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ สุภาพเรียบร้อย ซ่ึงเป็นธรรมชาติขอผูใ้ชบ้ริการส่ิงใดก็ตามท่ียอ่มตอ้งการไดรั้บความดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจาก
ผูท่ี้ใหก้ารบริการ เน่ืองจากการบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้แต่ผูใ้ชบ้ริการนั้นสามารถสมัผสัไดจ้ากความรู้สึกท่ี
ไดรั้บจากผูใ้หบ้ริการท่ีส่งผา่นออกมาจากการกระท า หากผูใ้ห้บริการนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดีแลว้นั้นก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัเขา้มาใชบ้ริการดงัเช่นเคย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler 
(1997) ท่ีกล่าววา่ บุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employee) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่าง
เหนือคู่แข่ง พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีดี เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร มีความส าคญัอยู่ในเกณฑ์ระดบัปาน
กลาง และอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคาร คือ มีการให้ค  าแนะน าแก่
ผูใ้ช้ไฟให้เลือกใช้วิธีน้ี มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ซ่ึงในกระบวนการการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ในส่วนของบริการรับบริการช าระค่าไฟฟ้า
อย่างชดัเจนมีการอธิบายขั้นตอนในการรับบริการอยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1997) ท่ีกล่าวว่า การ
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ประชาสัมพนัธ์ หมายถึงความพยายามท่ีมีการวางแผน โดยองค์กรหน่ึง เพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ให้เกิดกบักลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระค่าไฟฟ้า โดยวธีิหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ในเขต

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูว้จิยัในคร้ังต่อไป คือ ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของพนกังาน / เจา้หนา้ท่ีส านกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททีจ่ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Facters Relating to Director Compensation Listed Companies in the stock Exchange of Thailand 
  

สุกญัญา วงษล์คร1*  นฤพล อ่อนวิมล1 กาญจนาพร  เงินมาก2 
Sukanya Wonglakron1* Naruphon Oanwimon1 Kanjanaporn Negunmak2 

 

บทคัดย่อ  

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริษทัท่ีมีอยูใ่นดชันี Set 
100 ระหวา่งปี 2556 - 2559 จ านวนทั้งส้ิน 65 บริษทั วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั
พบว่า สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และขนาดของบริษทั เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธาน
กรรมการบริษทั อายขุองบริษทั อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

ค าส าคญั :  ค่าตอบแทน, บริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, กรรมการของบริษทั 
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ABSTRACT  
 

This study examines the factors relating to director compensation listed companies in the stock exchange of  
Thailand, measured by the empirical study and from 56-1 between 2013 to 2016 of  65 companies in the Set 100 index. 
Then the data was analyzed by statistics including mean, standard deviation and multiple regression analysis for hypothesis 
test. The study found that size independent director , Size director , and Size total assets significantly with director 
compensation at .05. In contrast, Independent Board director and Director , Age company , Return on assets, Return on 
equity , and Share Holder no significantly with director compensation at .05. 

 
Keywords :  Compensation, Listed companies in the stock exchange of Thailand, Director. 
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บทน า 
ปัจจุบนัในการด าเนินธุรกิจคณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญั เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนท่ีถูกเลือกข้ึนมาเพ่ือเป็น

ตวัแทนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจ อีกทั้งท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการท างานของ คณะกรรมการบริหารใหบ้ริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมด้วยความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุ์จริต อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการด าเนินดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในการ
บริหารงานขององคก์ร ซ่ึงควรเขา้ใจถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนและลกัษณะการด าเนินกรรมต่าง ๆ ของบริษทัไปใน
ลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทในการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีส าคญัในการตดัสินใจ เก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ี
ส าคญัของกิจการ และดูแลให้มัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดน้ านโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวเ้พ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบดว้ย ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะท าหนา้ท่ีดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี
องค์ประกอบท่ีเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารและกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารในสัดส่วนท่ีจะท าให้
เป็นคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัธุรกิจและมีการถ่วงดุลอ านาจ ภายในคณะกรรมการ
ของบริษทัเพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ านาจเหนือการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, สิงหาคม 28) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารไม่ไดถู้กก าหนดตามคุณสมบติัของคณะกรรมการ แต่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะมีความเก่ียวขอ้งกบัทั้ ง
โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั และโครงสร้างคณะกรรมกรรมการ จะเห็นไดว้า่ การก าหนดผลตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารมีความส าคญัในโลกธุรกิจปัจจุบนั และเป็นเร่ืองท่ีบุคคลภายนอกใหค้วามสนใจ เพราะจ านวนผลตอบแทนนั้นอาจ
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของกิจการ และการปฏิบติังานของคณะกรรมการการจ่ายผลตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม
ดงักล่าว อาจเป็นสัญญาณท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความอ่อนแอของระบบการด าเนินดูแลกิจการขององคก์ร ในการด าเนินธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งมีกลุ่มบุคคลท่ีด าเนินงานเพ่ือให้กิจการบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้มีหน้าท่ี
กระท าการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น คือ 2 คณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นเร่ืองท่ี
ละเอียดอ่อน เน่ืองจากค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจูงใจเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงค่าตอบแทน
ควรก าหนดหรือประเมินโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในค่าตอบแทนนั้น ค่าตอบแทนควรก าหนดให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ี ภาระความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลงานและความรู้ ความสามารถ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระควรท่ี
จะมากพอท่ีจะเหน่ียวร้ังใหอ้ยูก่บัองคก์ร เพ่ือสร้างมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน (Ryan and Wiggins iii, 2004) 

จากความส าคญัดังกล่าวผูว้ิจัยจึงได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลในการลงทุน หรือแนวทางในการบริหารจดัการ
องคก์รให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด และรวมถึงท าให้รู้ถึงแนวทางถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายค่าตอบแทนอนัจะ
น าไปสร้างเป็นกลยทุธ์ในการบริหารและด าเนินงานของธุรกิจไดต้่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ขอบเขตเน้ือหา 

 ผู ้วิจัยท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างประชากร 
บริษทัท่ีอยู่ในดชันี SET100 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้ งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 โดยจดัเก็บเป็นรายปี

จ านวน 100 บริษทั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, สิงหาคม 28) 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจากจ านวนบริษัทท่ีอยู่ในดัชนี  SET100 ในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560, สิงหาคม 28) ในการน้ีหัก
บริษทัท่ีมีขอ้มูลในงบการเงินไม่ครบถว้นออกจ านวน 35 บริษทั คงเหลือบริษทัท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 65 
บริษทั  

3. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัองคก์ร ไดแ้ก่ สดัส่วนกรรมการอิสระ 
 3.2 ตวัแปรตาม คือ การก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 3.3. ตวัแปรควบคุม ประกอบดว้ย 
 3.1.1 ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI) 
 3.1.2 ขนาดของบริษทั (สินทรัพยร์วม) (SIZETA) 
 3.1.3 ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษทั (INBOD) 
 3.1.4 กรรมการบริษทั (INBOD) 
 3.1.5 อายขุองบริษทั (AGE)  
 3.1.6 ผลการด าเนินงาน (ROA และ ROE) 

 
4. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 กรอบแนวคิดของการท าวจิยั ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET100) (Ryan and Wiggins iii,2004) 
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5. สมมตฐิานการวจิยั 

 Ha1 สดัส่วนกรรมการอิสระมีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 Hb1 ขนาดคณะกรรมการมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 Hc1 ขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์กับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 Hd1 ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษทัมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 He1 อายขุองบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 Hf1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 Hg1 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจัยรวบรวมจากแหล่งทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลแบบหลักฐาน 
เชิงประจกัษ ์(empirical study) ประกอบดว้ย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56 - 1 จากเวบ็ไซตส์ านกังานคณะกรรมการ

ปัจจยัองค์กร 

สดัส่วนกรรมการอิสระ 

ปัจจยัควบคุม 

ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI) 
ขนาดของบริษทั (สินทรัพยร์วม) (SIZETA) 
ความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและประธาน
กรรมการบริษทั (INBOD) 
อายขุองบริษทั (AGE) 
ผลการด าเนินงาน (ROA และ ROE) 

การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  261 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ก ากบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รายงานประจ าปีและขอ้มูล อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องแต่ละ
บริษทั 

7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ จากงบการเงินและรายงานประจ าปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปี 2559 จ านวน 4 ปี จากแหล่งท่ีมาดงัน้ี  
 1. ฐานขอ้มูลส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 2. ฐานขอ้มูลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 3. ฐานขอ้มูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) 

8. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อสมมตฐิาน 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หรือค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation : S.D.)  
 2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation analysis)  
 3. ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression ) ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
 

ผลและวจิารณ์ผล 

ผลการศึกษา เป็นดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน
หลกัทรัพยท่ี์อยู่ในดชันีSET 100 ยกเวน้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีขอ้มูลในงบการเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่
เพียงพอต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ตารางที ่1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน (S.D.) 
ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : ลา้นบาท) 29.6692 3.4804 
สดัส่วนกรรมการอิสระ 0.4230 0.0997 
ขนาดของคณะกรรมการ (คน) 11.9923 2.6740 
ความเป็นอิสระในดา้นการบริหารของประธานกรรมการบริษทั 0.2500 0.4338 
สดัส่วนการถือหุน้ (%) 33.1377 34.1471 
อายขุองบริษทั (ปี) 22.7308 1.8218 
ขนาดของบริษทั (หน่วย : ลา้นบาท) 1.1621 1.6515 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 10.2621 1.0373 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) 16.7076 1.8289 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉล่ียเป็น 29.6692 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.4804 
หมายความว่า การกระจายของขอ้มูลน้อย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่านอ้ยกว่าค่าเฉล่ีย (Mean) สัดส่วนกรรมการอิสระท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็น 0.4230 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.0997 แสดงวา่ โดยเฉล่ียแลว้บริษทัมีกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 
3 ของคณะกรรมการตามหลักปฏิบัติท่ีดีของหลกัการดูแลก ากับกิจการท่ีดีและขนาดของคณะกรรมการมีค่าเฉล่ียเป็น 
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11.9923 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 2.6740 หมายความว่า การกระจายของขอ้มูลน้อย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า
นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย (Mean) และสัดส่วนการถือหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกโดยเฉล่ียเป็น 33.1377 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 34.14716 

ตารางที ่2 การแจกแจงความถ่ีของตวัแปรควบคุมความเป็นอิสระจากการบริหารของประธานกรรมการ 

ปัจจยัควบคุมความเป็นอิสระจากการบริหารของประธานกรรมการบริษทั เปอร์เซ็นต ์
อิสระ 

ไม่อิสระ 
รวม 

75 
25 
100 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประธานกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในดา้นการบริหาร (CEO Duality) คิดเป็นร้อยละ 75 
และไม่มีความเป็นอิสระในดา้นการบริหารคิดเป็นร้อยละ 25 

  

 

2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือช้ีวดัความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัองคก์รและการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เรียกวา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson’s - r) และทดสอบ
นยัส าคญัเพ่ือการตดัสินใจเชิงสถิติซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง -1≤ r ≥ 1โดย ท่ีถา้ r มีค่าเป็นลบแสดง
ว่าปัจจัยองค์กรและการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม แต่ ถา้ r มีค่าเป็นบวกแสดงวา่ ปัจจยัองคก์รและการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และถา้ r มีค่าเป็นศูนยแ์สดงวา่
ปัจจัยองค์กรและการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 SIZEID SIZEDI INBOD SHOLDER AGE SIZETA ROA ROE 
SIZEID   1        
SIZEDI  .162**   1       
INBOD -.047 -.015   1      
SHOLDER -.040  .030  .023        1     
AGE .210***  .154* -.245***       .056  1    
SIZETA .142*  .345***  .051 .088  .315***   1   
ROA -.073 -.281*** -.021      -.093 -.231*** -.043   1  
ROE -.115 -.212*** -.011       .016 -.175**  .797***   .008     1 

*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าสัดส่วนของขนาดกรรมการ (SIZEDI) มีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนกรรมการอิสระ อายุของ
กิจการมีความสัมพนัธ์กับสัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดของกรรมการ และความเป็นอิสระของกรรมการบริหารและ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  263 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ประธานกรรมการ ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดของกรรมการ และอายขุองกิจการ ซ่ึง
สัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย แต่ส าหรับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละส่วนของผูถื้อหุ้นพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัขนาด
ของกรรมการ อายขุองกิจการ แต่ขนาดของกิจการมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  
 การทดสอบสมมติฐานแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
ตารางที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐานสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 
สดัส่วนกรรมการอิสระ 
ขนาดคณะกรรมการ 
ความเป็นอิสระจากการบริหารของประธาน
กรรมการบริษทั 
อายขุองบริษทั 
ขนาดของบริษทั 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นสัดส่วนการถือ
หุน้ 

-56.609 
59.652 

4.152 
4.642 
.124 
.042 
.102 
.208 
.063 

12.411 
20.023 

.791 
4.560 
.114 
.013 
.318 
.176 
.056 

 
.171 
.319 
.058 
.065 
.197 
.030 
.109 
.062 

-4.561 
2.979 
5.250 
1.018 
1.091 
3.318 
.320 
1.180 
1.117 

.000 

.003** 

.000*** 

.310 

.276 

.001*** 

.749 

.239 

.265 

*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะประกอบไปดว้ยปัจจยัองคก์รคือ สดัส่วนกรรมการอิสระ และตวัแปรควบคุมประกอบไปดว้ย 
ขนาดของคณะกรรมการ และอายขุองกิจการ โดยมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .001 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
Ha1  Hb1 และ He1 ส่วนตวัแปรอ่ืนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ี Hc1  Hd1  Hf1 และ Hg1 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย อภิปรายไดว้่า บริษทัท่ีมีสัดส่วนกรรมการอิสระท่ีสูง ค่าตอบแทนกรรมการจะสูงตาม เพ่ือให้เหมาะสมกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ี ภาระความรับผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลงานและความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการอิสระ และจะมีผล
ต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสูงตาม เพ่ือเป็นการเหน่ียวร้ังให้อยูก่บับริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Ryan and Wiggins III (2004) ซ่ึงพบว่ากรรมการอิสระท่ีมีสัดส่วนมากจะมีค่าตอบแทนท่ีมากตามเพ่ือท่ีจะ
รักษากรรมการอิสระไว ้ค่าตอบแทนควรท่ีจะให้มากพอท่ีจะรักษากรรมการอิสระไวแ้ละเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุ้นดว้ย ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นกลไกหน่ึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงจะท าใหผู้ถื้อหุ้นมีความมัน่ใจท่ี
จะไดป้ระโยชน์สูงสุดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระท่ีสูง 
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 เม่ือท าการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขนาดของบริษทั มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เน่ืองจาก
ขนาดของบริษทัจะศึกษาจากสินทรัพยร์วมเฉล่ียของกิจการ ซ่ึงท าให้เห็นว่าเม่ือกิจการมีสินทรัพยร์วมท่ีมากเพียงพอ จะ
ส่งผลสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการไหลเวยีนของสินทรัพยใ์นธุรกิจ หรือฐานะทางการเงินของธุรกิจ  และทา้ยสุดก็จะเป็นตวัช้ีวดัอีก
ด้านหน่ึงในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของอญัชลี ทัศนวงศ์(2553) ศึกษาเร่ือง
สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงานพบวา่สัดส่วนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพนัธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารโดยตรง แต่อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) ขนาดของกิจการ (Size) และอายุของบริษทั (Age) มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กลุจิรา สมวงศ ์(2551) พบวา่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีความสมัพนัธ์
กนักบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในทิศทางเดียวกนัเล็กน้อย นอกจากนั้นแลว้ยงัพบว่าขนาดของบริษทัและอายขุอง
บริษทัมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัเชิงบวกกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กล่าวคือเม่ือยอดรวมสินทรัพยบ์ริษทั
สูงข้ึน บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Davila and Penalva (2006) 
ขนาดของบริษทัถือเป็นอีกหน่ึงตวัช้ีวดัผลการการด าเนินการของผูบ้ริหาร ในการน ามาพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร 
 ในส่วนของอายขุองกิจการนั้น ยงัพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงอาจเกิดจากเม่ือกิจการมีการ
ด าเนินงานมาหลายปี ท าให้กิจการมีทิศทางในการด าเนินงานท่ีคงท่ี รวมทั้งมีผลการด าเนินงานท่ีแน่นอน หรืออาจจะพดูได้
วา่กิจการมีฐานะทางการเงินท่ีดีและสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของอญัชลี ทัศนวงศ์(2553) ศึกษาเร่ืองสัดส่วนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบกบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารต่อผลการด าเนินงานพบวา่สดัส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารโดยตรง แต่อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ขนาดของกิจการ 
(Size) และอายขุองบริษทั (Age) มีความสัมพนัธ์กบัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธัญญ์นรี 
แซ่โงว้ (2559) ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและสดัส่วนผูบ้ริหารหญิงกบัผลตอบแทน
ของผู ้ถือหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ผลการศึกษาพบวา่ ผลตอบแทนของ
ผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและจ านวนคณะกรรมการบริษัท และอัตรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์ เชิงบวกกับขนาดของบริษทัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ส าหรับค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร สดัส่วนผูบ้ริหารเพศหญิง อายขุองกิจการ และสดัส่วนจ านวนกรรมการอิสระ
กบัจ านวนกรรมการทั้งหมดไม่พบความสมัพนัธ์ต่อผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ตามขอ้สมมติฐาน 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่ สดัส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และอายขุองบริษทั มีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทน
ของกรรมการอยา่งมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นวา่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม SET100 ท่ีมีสัดส่วนกรรมการ
อิสระท่ีสูงจะมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูง เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการด ารงรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถไวแ้ละยงัถือ
เป็นกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงจะท าให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจท่ีจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการท่ีมากพอ และยงัสามารถลดปัญหาตวัแทนในส่วนของบริษทัท่ีมีสินทรัพยร์วมขนาดใหญ่แสดงถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการของบริษทั และจะมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการท่ีสูงกวา่บริษทัขนาดเล็กอยา่งไรก็
ตาม บริษทัขนาดใหญ่จะมีกรรมการบริษทัเป็นจ านวนมากตามเพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของบริษทั อีกทั้งยงัคอยสอดส่องดูแล ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ถ่วงดุล
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยส าเร็จลงไดด้ว้ยการสนบัสนุน และให้ความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีให้ค  าปรึกษา ให้
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยพิ์ธาน แสนภกัดี อาจารยท่ี์ปรึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นอยา่งยิ่งท่ีใหค้  าปรึกษา พร้อม
ทั้งค  าแนะน า ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงท าให้งานวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
จกัรกฤษณ์ มะโหฬาร ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาและแนวคิด ตลอดจนไดช่้วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยัฉบบัน้ีมาตั้งแต่เร่ิม
จนกระทัง่แลว้เสร็จสมบูรณ์ดว้ยความเตม็ใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดาท่ีเป็นก าลังใจแก่ผูว้ิจัยมาโดยตลอดของการท าวิจัยคร้ังน้ี ตลอดจน 
ท่านอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้อ่ยนามในท่ีน้ี ท่ีเป็นก าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือ ซ่ึงมีส่วนท าใหก้ารท างานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
และหากงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีน้ีแก่บิดามารดา และอาจารยทุ์ก
ท่าน ท่ีถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในธุรกจิ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวดัสุพรรณบุรี  

The Factor Contributing to Stress of Accountant in Small and Medium Enterprises Business in 
Meuang, Suphan Buri Province  

 
พิธาน แสนภกัดี1* พฒิุพงษ ์กลุโสภณ2   

Pitan Sanpakdee1* Phuttiphong Kulsopon2  
 

บทคัดย่อ 
 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ 
SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
พนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
งาน ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ พนกังานบญัชีธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวนทั้งส้ิน 140 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองและมีความเช่ือมัน่ 
0.882 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ตามวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’ Least 
Significant Difference : LSD) ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น พนักงานบญัชีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเรียงตามล าดับดังน้ี ด้านลกัษณะของงานท่ีตอ้งปฏิบติั ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน
นโยบายการบริหารในองค์กร และด้านสภาพแวดลอ้มและปฏิบติังานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน และเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่าง พบวา่ ต าแหน่ง และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
ค าส าคญั : พนกังานบญัชี, ธุรกิจ SMEs, ความเครียดในการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT  
 

This research aimed to examine factor contributing to stress of accountant in Small and Medium Enterprises 
Business in Meuang, Suphan Buri Province. The purposes of this research were to 1) investigate the factor contributing to 
stress of accountant in Small and Medium Enterprises Business in Meuang District, Suphan Buri Provine.and 2) explore the 
comparative the factor contributing to stress of accountant in Small and Medium  Enterprises Business in Meuang, Suphan 
Buri Province ; classified by sex,  age,  education, position, experience and revenue average per month. The sample groups 
were accountant in small and medium enterprises business in Meuang Suphan Buri District, Suphan Buri Province, totally 
140 respondents. The questionnaires were used as a research tool to collect data, with reliability at 0.882. Then the data was 
analyzed by statistics including percentage, mean and standard deviation, meanwhile t-test, one-wayANOVA and Fisher’ 
Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The study found that1) The overall, there were 5 
aspects has opinion in the middle level, by mean that is compensation ,work progress, policy organization, and environment 
and working with colleague 2) Significantly different of Stress by position and revenue average at .05. In contrast, the stress 
which classified by their sex, age, education and experience was no significantly different at .05 . 
 
Keywords : Accountant, Small and Medium Enterprises, Stress 
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บทน า 
ภายใตแ้ผนงานเสริมสร้างศกัยภาพของ SMEs ไทย ให้เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

เตรียมความพร้อมในการแข่งขนัท่ีจะมีมากข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.)                     ไดท้ าการศึกษาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ SMEs ท่ีมีการเติบโตสูงของประเทศ (SMEs High Growth 
Sectors) เพ่ือหาตวัช้ีวดัในการก าหนดกลุ่มธุรกิจ SMEs ท่ีมีการเติบโตสูง วิเคราะห์หาโอกาสและศกัยภาพในการเติบโต 
ศึกษาประเด็น ปัญหา อุปสรรค ของธุรกิจ SMEs ท่ีเป็น High Growth Sector ในไทย รวมทั้งแนวทางและนโยบายภาครัฐท่ี
เหมาะสมในการสนับสนุนส่งเสริม กลุ่ม SMEs ดังกล่าว ให้เติบโตและเป็นหัวเรือในการน ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่ือมโยงเขา้สู่ตลาดสากลไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2560) ในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี การคา้ การลงทุนและการส่งออก 
มิไดจ้ ากดัอยูแ่ต่เพียงในประเทศเท่านั้น แต่ไดมี้การขยายตวัออกไปยงัต่างประเทศในลกัษณะท่ีไร้พรมแดน (Globalization) 
ซ่ึงภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้ทุกผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารองคก์ร ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง เช่น 
ความกดดนัดา้นการแข่งขนั การปรับเปล่ียนโครงสร้างขององคก์ร การร่วมลงทุนจากบริษทัต่างประเทศ การประหยดัตน้ทุน
และค่าใชจ่้าย (สายหยดุ ใจส าราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, 2545 : 12) ทั้งน้ีการด าเนินธุรกิจ จ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรมนุษย์
เป็นเคร่ืองมือเสริมสร้างศกัยภาพในการด าเนินงาน ผูป้ระกอบการควรตอ้งให้ความส าคญัในการมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการด าเนินงาน เพราะการท่ีองคก์าร มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจะช่วยให้
องคก์ารนั้น ๆ สามารถเพ่ิมผลผลิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2546 : 72) 

การท าบญัชีเป็นงานหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะการท างานภายใตค้วามกดดนั เน่ืองจากตอ้งสรุปผลการด าเนินงานของบริษทั 
และถือวา่เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีตอ้งรับเอกสารหรือรายการต่าง ๆ ซ่ึงสร้างความเครียดใหก้บันกับญัชีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
การท างานดา้นบญัชีเป็นงานท่ีเก่ียวพนักบับุคคลหลายฝ่าย เก่ียวขอ้งกบัตวัเลข และความลบัของบริษทั (สุธาทิพย ์พาโพธ์ิ, 
2547 : 8) ดงันั้นงานบญัชีจึงเป็นลกัษณะงานท่ีมีความซ ้ าซอ้น และปัญหามากมาย แต่ตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบและความ
รับผิดชอบอย่างสูง ตอ้งใช้ความรู้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในหลกัวิชาการบญัชีและความรู้ทางธุรกิจ รวมถึงหลกัวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ภาษีอากร และกฎหมาย ตอ้งใชค้วามสามารถในการวิเคราะห์ ใชค้วามคิด สมาธิและเวลาท่ีต่อเน่ืองในการ
ท างาน ตอ้งมีระเบียบวินัยและยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงลกัษณะงานดงักล่าวท าให้นักบญัชีตอ้งมีความจริงจงั มี
บุคลิกภาพเคร่งและเงียบขรึม อาจส่งผลใหเ้กิดความเครียด วติกกงัวลหดหู่และเหน่ือยลา้ได ้(กชกร ภทัทกวงศ,์ 2542)  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูศึ้กษาวิจยัจึงไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีใน
ธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงผลการวิจัยท่ีออกมานั้ นอาจใช้เป็นแนวทางในการให้
ผูป้ระกอบการใชป้รับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและคุณภาพการท างานของ
พนกังานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในการท างาน 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี โดยจะท าการสุ่มแบบเจาะจงจากสถานประกอบการธุรกิจ SMEs จ านวน 216 แห่ง (ส านกังานอุตสาหกรรม จงัหวดั
สุพรรณบุรี, 2560 เมษายน 12) 

2. กลุ่มตวัอย่างใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 
จ านวน 216 คน เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีศึกษามีจ านวนท่ีแน่นอน (Finite populations) สูตรท่ีใชใ้นการหาขนาดของ
ตวัอย่างจึงใชสู้ตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการ
ค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, หนา้ 138) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 140 คน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มูล คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพ่ือสอบถาม
กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบญัชี จ านวน 1 ฉบบั ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ระดบัต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs              
ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงานท่ีตอ้งปฏิบติั ความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน สภาพแวดลอ้มและปฏิบติังานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน ผลตอบแทน และนโยบายการบริหารในองคก์ร 
 โดยลกัษณะการให้คะแนนของแต่ละค าถามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี (rating scale) และมีระดับการวดั
ประเภทช่วง (interval scale) การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ถือตามเกณฑต์่อไปน้ี 
 5   หมายถึง  มีความเครียดมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความเครียดมาก 
 3   หมายถึง  มีความเครียดปานกลาง 
 2   หมายถึง  มีความเครียดนอ้ย 

 1   หมายถึง  มีความเครียดนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 4.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือตามล าดบัขั้นตอน 
ดงัน้ี  
    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือก าหนดขอบเขตในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับ 
ตวัแปรท่ีศึกษา  
  4.2 ทดสอบความเท่ียงตรง (validity) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามเน้ือหา และ
น าไปปรึกษาคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัวิจารณ์และแก้ไข เพ่ือให้สอดคลอ้งกับเน้ือหาท่ีวิจยั โดยให้คะแนนเป็น  
3 ระดับ คือ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามต้อง 
มีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.67 ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงถึงความเท่ียงตรงของเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
  4.3 การหาความเช่ือมั่น (reliability) ผู ้วิจัยได้ด าเนินการหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ โดยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบัพนกังานบญัชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตอ าเภออู่ทองและอ าเภอศรี
ประจันต์ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน าข้อมูลท่ีได้ มาตรวจสอบหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น โดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟา                        (α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.882 
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 4.4 น าแบบสอบถามท่ีไดท้ดลองใชแ้ลว้ มาปรับปรุงแกไ้ขและจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ แลว้น าไปเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือน าผลมาวเิคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานในการวจิยัต่อไป 
 
  5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.1 ผูว้ิจยัติดต่ออุตสาหกรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี เพ่ือขอขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)            
ในจงัหวดัสุพรรณบุรี  

 5.2 ส่งแบบสอบถามไปถึงผูท่ี้เป็นกลุ่มตวัอย่างทุกรายโดยผูว้ิจยัส่งดว้ยตนเอง รวมถึงส่งทาง E-mail ให้กบั
หวัหนา้ฝ่ายบญัชีของธุรกิจท่ีรู้จกั และรับแบบสอบถามคืน  
           5.3 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการตรวจสอบการจดักระท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  6. การจัดกระท าขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 6.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
 6.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ใน
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน ดว้ยวิธีการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดยแปลความหมายเฉล่ียระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดใน
การปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
โดยก าหนดช่วงคะแนนตามเกณฑข์องชูศรี วงษรั์ตนะ (2541, หนา้ 90) ดงัน้ี 

 ค่าเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  ส่งผลมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง  ส่งผลมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง  ส่งผลปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง  ส่งผลนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง  ส่งผลนอ้ยท่ีสุด 

 6.3 ทดสอบและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคูข่อง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใชก้ารทดสอบคา่ท่ี (t-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชก้ารทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่มข้ึนไป เม่ือมีนยัส าคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิของฟิชเชอร์ 
(Fisher’sLeasSignification Difference : LSD) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าแบบสอบถามแจกไปยงักลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี จ านวนทั้ งส้ิน 140 ชุด และไดก้ลบัมาจ านวน 140 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 โดยผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สรุปลกัษณะสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่พนกังานบญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 83.60 มีอายรุะหวา่ง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.10 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.90 มีต าแหน่งเป็น
หวัหนา้ฝ่ายบญัชี คิดเป็นร้อยละ 47.90มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.30  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 8,000 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.60 
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 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ทั้ ง 5 ดา้น อนัประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มและปฏิบติังานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทน และ
ดา้นนโยบายการบริหารในองคก์ร โดยจ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีตอ้งปฏิบติั พบว่า มีผลท าให้พนักงานบญัชีมีความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( = 2.97, S.D.= 0.67) เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี งานท่ีท่านปฏิบติัมีความรับผิดชอบสูง ( = 3.45, S.D.= 0.97) รองลงมาคือ 
งานท่ีท่านปฏิบติัมีความซบัซอ้นหลายขั้นตอน ( = 3.33, S.D.= 0.81) และมีทกัษะการท างานไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
( = 2.51, S.D.= 1.03)  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
 2. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน พบว่ามีผลท าให้พนกังานบญัชีมีความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
( = 2.58, S.D.= 0.79) เรียงล าดบัไดด้งัน้ี การเล่ือนขั้นหรือต าแหน่งงานมีหลกัเกณฑก์ารในประเมินพนกังานท่ีสูง ( = 
2.71, S.D.= 0.96) รองลงมาคือ งานท่ีท่านปฏิบติัมีความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงานล่าชา้ ( = 2.66, S.D.= 1.02) และการ
เล่ือนต าแหน่งงานไม่ไดรั้บความยติุธรรม ( = 2.39, S.D.= 1.11) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
 3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและการปฏิบติังานร่วมกบัเพ่ือนร่วงงาน พบวา่มีผลท าใหพ้นกังานบญัชีมีความเครียดในการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวม 
อยู่ในระดับน้อย (  = 2.50, S.D.= 0.83) โดยเรียงตามล าดับไดด้ังน้ี สถานท่ีปฏิบัติงานของท่านไม่มีความเป็นส่วนตวั  
( = 2.87, S.D.= 0.91) รองลงมา สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เช่น มีเสียงดงั อากาศไม่
ถ่ายเท ( = 2.85, S.D.= 0.98) และการท่ีไม่สามารถปฏิบติังานหรือร่วมงานกบัเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ได ้( = 2.09, S.D.= 
1.12) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
 4. ดา้นผลตอบแทน พบว่ามีผลท าให้พนักงานบญัชีเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.60, S.D.= 0.86) 
โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพในปัจจุบนั ( = 3.04, S.D.= 1.11) รองลงมา เงินเดือนท่ีไดรั้บ
ไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีปฏิบติั หรือความสามารถในการท างานของท่าน ( = 2.66, S.D.= 0.93) และองคก์รของท่าน
ไม่มีค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุในการปฏิบติังาน( = 2.29, S.D.= 1.00) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
 5. ดา้นนโยบายการบริหารในองคก์ร พบวา่มีผลท าให้พนกังานบญัชีเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดบัปานกลาง ( = 2.55, S.D.= 0.79) โดยเรียงตามล าดบัดงัน้ี องคก์รมี
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานท่ีเคร่งครัด ( = 2.80, S.D.= 1.04) รองลงมา องคก์รมีนโยบายในการบริหารงานไม่
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และการเปล่ียนแปลงนโยบายขององค์กรมิได้แจ้งให้พนักงานทราบ
ล่วงหนา้ ( = 2.33, S.D.= 0.96) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
 6. ภาพรวมทั้ง 5 ดา้น พบวา่มีผลท าให้พนกังานบญัชีเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.64, S.D.= 0.67) โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ดา้นลกัษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ  (  = 2.97, S.D.= 0.67)  ด้านผลตอบแทน (  = 2.60, S.D.= 0.86)  ด้านความก้าวหน้าในหน้า ท่ีการงาน  
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(  = 2.58, S.D.= 0.79) ด้านนโยบายการบริหารในองค์กร (  = 2.55, S.D.= 078) และด้านสภาพแวดล้อมและการ
ปฏิบติังานร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน ( = 2.50, S.D.= 079)  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของพนกังาน ซ่ึง
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. จ าแนกตามเพศ เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวา่พนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 2. จ าแนกตามอาย ุเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มต ่ากว่า 25 ปี กลุ่ม 25 - 35 ปี กลุ่ม 36 - 45 ปี และ กลุ่ม 45 ปีข้ึนไป พบวา่
พนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของการเกิด
ความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 3. จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มต ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี  
 4. จ าแนกตามต าแหน่งงาน เป็น 4 กลุ่มคือ พนกังานบญัชี เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และอ่ืนๆ 
พบวา่พนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุ
ของการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานในธุรกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 5. จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน เป็น 4 กลุ่ม คือ ต ่ากว่า 1 ปี 1-5 ปี 6 - 10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป พบวา่พนกังาน
บญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุของการเกิด
ความเครียดในการปฏิบติังานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  พบว่าทั้ ง 5 ด้าน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานระดบัปานกลาง  ซ่ึงอาจจะเกิดจากส่วนมากพนกังานบญัชีธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนมากจะจดัท า
เอกสารบญัชีการรับจ่ายเท่านั้น ส่วนการจดัท ารายงานทางการเงินทางธุรกิจ จะจดัส่งให้ส านักงานบญัชีเป็นผูรั้บผิดชอบ 
ประกอบกบัพนกังานบญัชีส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานมาบา้งแลว้ จึงท าใหเ้กิดความเครียดอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนงนุช สงวนสตัย ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน
ของพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบัญชีบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เกิดความเครียดจากปัจจยัต่างๆ และดา้นความเครียดท่ีส่งผลต่อการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในดา้นเพศ อาย ุรายได ้ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้นสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อความเครียดในการท างาน
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน และปัจจยัภายนอก ในดา้นสังคม ดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นการเมือง มีความสมัพนัธ์กบัความเครียดท่ีส่งผลต่อการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีตอ้งปฏิบติั พบวา่ท าใหพ้นกังานบญัชีเกิดความเครียดอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเกิดจาก
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติันั้นพนกังานบญัชีไม่ไดท้ าหนา้ท่ีจดัท างบการเงินประจ าปี แต่ท าหนา้ท่ีออกเอกสารรับหรือจ่ายเงิน
ให้กับผูใ้ช้บริการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสรรพากรเท่านั้น จึงท าให้เกิดความเครียดปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลงานวจิยัของนิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชี 
ในส านักงานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานตรวจสอบบญัชีในส านกังานสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยเชิงบวก คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัดา้นเงินเดือนและส่ิงท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นผลตอบแทนในส่วนของโบนสั และปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนปัจจยัดา้นเสรีภาพในการปฏิบติังานและโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ
ปัจจยัความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานส่งผลเชิงลบ ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคล ผลการวิจยั
พบวา่ พนกังานตรวจสอบบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดย
เฉล่ียสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และยงัพบวา่ระดบัพนกังานตรวจสอบบญัชีท่ีมีระดบัเงินเดือนต ่าจะมีระดบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานโดยเฉล่ียสูงกวา่ระดบัเงินเดือนท่ีสูงกวา่ ในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายไุม่ไดส่้งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบบญัชี  
 2. ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน พบวา่ท าให้พนกังานเกิดความเครียด อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเกิดจาก
พนักงานบญัชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากจะมีลกัษณะความกา้วหน้าคลา้ย ๆ กนั เพราะธุรกิจ SMEs ใน
จงัหวดัสุพรรณบุรี ส่วนมากพนกังานบญัชีจะมีประสบการณ์ท างานและมีครอบครัว และมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุรี 
จึงท าให้พนกังานเกิดความเครียดในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเพญ็ภาวีร์ อคัรรัฐวงศา (2557) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดและบุคลิกภาพของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านกังานใหญ่ ผลการวจิยั พนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นโดยรวมต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดทั้ง 10 ดา้น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คิดเป็น
ค่าเฉล่ีย 3.17 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดคือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ อยู่ในระดบัความ
คิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัความ
คิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.49 และปัจจยัดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัความคิดเห็นค่อนขา้ง
เห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.46 พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีความเครียดอยูใ่นระดบัปกติ จ านวน 176 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ
ความเครียดอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปกติอยา่งมาก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
 3. ด้านสภาพแวดลอ้มและปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน พบว่าท าให้พนักงานเกิดความเครียดในระดับ 
ปานกลาง อาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังานของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นลกัษณะธุรกิจแบบ
ครอบครัว จึงท าให้สภาพแวดลอ้มการปฏิบัติงานและการด าเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเจตน์ รอดอ่อน (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดจากการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการศาลยุติธรรมสังกดัภาค 4 ผลการศึกษาพบว่า 1) ขา้ราชการศาลยุติธรรมสังกดัภาค 4 มีความเครียดในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมในระดบันอ้ย  2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ปัจจยัปัญหาดา้นความส าเร็จ
และความกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงมีผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัปัญหาดา้นลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ีโครงสร้างและบรรยากาศขององคก์ร และสมัพนัธภาพในการท างาน ไม่มี
ผลต่อความเครียดของขา้ราชการศาลยติุธรรมสังกดัภาค 4 3) ความคิดเห็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัแนวทางการจดัการความเครียด 
ไดแ้ก่ ควรเนน้การจดัการความเครียดโดยให้ความส าคญักบัการปรับโครงสร้างและบรรยากาศในองค์กรให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน นอกจากนั้น ควรพิจารณาให้บุคลากรรับการอบรมพฒันาตามความเหมาะสม จดัให้มีการหมุนเวียนงานเพ่ือลด
ความซ ้ าซากจ าเจในการท างาน และควรก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรอยา่งชดัเจน 
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 4. ด้านผลตอบแทน พบว่ามีผลต่อความเครียดในการท างานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ค่าตอบแทนใน
จงัหวดัสุพรรณบุรีมีค่าตอบแทน หรือสวสัดิการต่าง ๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก เน่ืองจากเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม รวมถึงเป็นบริษทัท่ีท างานแบบครอบครัวมากกวา่ท่ีจะท างานแบบโครงสร้างการถือหุน้ใหญ่ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของเพญ็ภาวร์ี  อคัรรัฐวงศา (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดและบุคลิกภาพของพนกังานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ ผลการวิจยั พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความเห็นโดยรวมต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียด
ทั้ง 10 ดา้น อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.17 ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดคือ ปัจจยั
ด้านความสัมพนัธ์กับลูกค้า อยู่ในระดับความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นด้วย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.52 รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.49 และปัจจยัดา้นสวสัดิการและ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดบัความคิดเห็นค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.46 พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มี
ความเครียดอยูใ่นระดบัปกติ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ความเครียดอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และความเครียดอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปกติอยา่งมาก จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
 5. ดา้นนโยบายการบริหารในองคก์ร พบวา่มีผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานบญัชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากนโยบายการ
บริหารงานจะจดัวางแบบครอบครัวมากกวา่จะจดัท าแบบระบบใหญ่ ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของสุดารัตน์ ครุฑสึก 
(2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์รและการส่ือสารในองคก์ร
ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวติใน
การท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน ดา้นสิทธ์ิส่วนบุคคลในการท างาน ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการท างานและความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเช่ือถือ และยอมรับใน
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และดา้นความเตม็ใจในการปฏิบติังานเพื่อองคก์รของพนกังานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เม่ือท าการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. จ าแนกตามเพศ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบญัชีในธุรกิจ 
SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไวแ้ตส่อดคลอ้งกบักญันิษฐ ์แซ่วอ่ง (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของอาจารย์
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ ส่งผลต่อความเครียดไม่แตกต่างกนั 
 2. จ าแนกตาม อายุ พบว่าอายุท่ีแตกต่างกนัไม่ไดส่้งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนักงานบญัชีใน
ธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ต่สอดคลอ้งกับ กัญนิษฐ์ แซ่ว่อง (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดในการ
ปฏิบติังานของอาจารยม์หาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ พบวา่ ปัจจยัดา้นอาย ุส่งผลต่อความเครียดไม่แตกต่างกนั 
 3. จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของ
พนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของฐาปนี วงักานนท ์(2556) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยั
ดา้นการท างานท่ีมีผลต่อความเครียดของพนกังาน : กรณีศึกษา บริษทั แอมพาส อินดสัตรี จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
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ส่วนบุคคล ประกอบดว้ยระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างานและสถานภาพมีอิทธิพลต่อความเครียดของพนกังานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 4. จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังาน
บัญชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของเจษฎา คูงามมาก (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ความเครียดในการท างาน
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐ พบว่า อาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐส่วนใหญ่มีความเครียดในการท างานในระดบัต ่าถึงปานกลาง 
ขณะท่ีความแตกต่างของเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือนสถานภาพสมรส สถานภาพภายในสถาบนัอุดมศึกษา 
ประเภทมหาวิทยาลยัรัฐ กลุ่มวิชาต าแหน่งทางวิชาการ อายุงาน และจ านวนชัว่โมงการท างานสอนต่อสัปดาห์ พบว่าไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัเก่ียวกบัองคก์ารท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารยม์หาวทิยาลยัรัฐเป็นอนัดบัแรก 
คือ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นภาระงานทางวิชาการ ดา้นระบบบริหารและการ
จดัการภายในมหาวิทยาลยัและดา้นต าแหน่งทางวิชาการ ตามล าดบันอกจากน้ี อาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดต ่า
เห็นวา่ ปัจจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นค่าตอบแทน ดา้นภาระงานทางวิชาการ ดา้นต าแหน่งทางวิชาการ มีผล
ต่อความเครียดในการท างานต ่ากวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดปานกลางและเครียดสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ ปัจจยัดา้นระบบบริหารและการจดัการภายในมหาวิทยาลยั อาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดสูง กลบัเห็นวา่ 
ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อความเครียดในการท างานในระดบัสูงกวา่ อาจารยม์หาวทิยาลยัรัฐกลุ่มความเครียดปานกลางและเครียด
ต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเครียดในการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัรัฐท่ีควรไดรั้บ
ความสนใจจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในอนัดบัตน้ คือ ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดา้นค่าตอบแทน 
 5. จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน
ของพนักงานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งงานวิจยัของสอดคลอ้งกบั นงนุช สงวนสัตย ์(2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของพนกังานบญัชีบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความเครียดในการท างานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6. จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบญัชีในธุรกิจ SMEs ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนงนุช สงวนสตัย ์(2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างานของ
พนักงานบญัชีบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อความเครียดในการท างานไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 1. จากท่ีผลการวิจยัพบว่าต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน
เพราะฉะนั้นผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารองคก์ร ควรให้ความส าคญัในการวิเคราะห์พิจารณาการให้สวสัดิการ
หรือเงินเดือนแก่พนกังานโดยค านึงถึงต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นรายการหลกั ๆ   
 2. ผูบ้ริหาร ท่ีมีส่วนในการประเมินผลการท างาน เพ่ือเป็นการลดความเครียดในการท างานของพนักงานควร
จะตอ้งให้ความส าคญักบัพนกังานในทุก ๆ ต าแหน่งงาน และให้ความส าคญักบัฐานรายไดข้องทุก ๆ ต าแหน่งให้มีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
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 3. การท่ีต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น ส่งผลต่อความเครียดก็อาจเป็นเพราะวา่บุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง
สูงและมีประสบการณ์มาก อาจจะมีฐานเงินเดือนท่ีไม่เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณางานตา่ง 
ๆ           ใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงานและรวมถึงสวสัดิการและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งเช่นเดียวกนั 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นปลายเปิดท่ีส่งผลกระทบการเกิดความเครียดในการท างาน
ของพนกังาน 
 2. ควรจะตอ้งศึกษาถึงตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ผลการด าเนินงาน ลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ เพ่ิมเติม 
 3. ควรจดัท าการสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
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แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพิม่รายได้ภาคครัวเรือนส าหรับเกษตรกร บ้านสองธาร ต าบลบ้าน
ทบั อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดั เชียงใหม่  

Integrated Planting Form of Increasing Household Income for Famers in Song Tan Village, Bann 
Tab Sub-District,  

Mae Chaem District, Chiang Mai Province 
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Paipan Thanalerdsopit1*, Prangtip Maythangsupat2, Suriyon Sungkam3 and Nopparat Suksawan4 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายไดข้องเกษตรกรบา้นสองธาร 
ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีประชากรไดแ้ก่ เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร
มีจ านวน 24 ครัวเรือน ใชว้ิธีการวิจยัแบบการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการจดักลุ่ม
สนทนา ผลจากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานจ านวน 15 ชนิด ซ่ึงมีจ านวนการปลูกทั้ งส้ิน 23,751 ตน้ ตน้ทุนในการเพาะปลูก จ านวนทั้ งส้ิน 
222,805 บาท ประมาณการรายได ้จ านวนทั้งส้ิน 1,813,275 บาท และประมาณการก าไร จ านวนทั้งส้ิน 1,590,470 บาท ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัอตัรารายไดข้องเกษตรกรของบา้นสองธารแลว้ พบวา่ การปลูกมะละกอพนัธ์ุเรดเลด้ี, แขกด าและฮอลแลนด์
สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพไดสู้งสุด คิดเป็นร้อยละ 38.19 รองลงมาไดแ้ก่ สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 11.46 
และแกว้มงักร คิดเป็นร้อยละ 9.55 

 
ค าส าคญั : เกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรกร, รายไดภ้าคครัวเรือน 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to study the integrated planting form to increase the household income of 
farmers in Song Tan Village, Bann Tab Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. This study was qualitative 
research.  Research populations were 24 farmers. The research methods were in-depth interviews, participatory observation, 
and group discussion. Research results found that farmers selected to grow 15 varieties of plants, totaling 23,751 trees. Cost 
of the integrated planting was 222,805 baht; total revenue was 1,813,275 baht, so estimated profit for total farmers was 
1,590,470 baht. A farmer planted Red lady, Black and Holland papaya in a maximum rate of 38.19 percentage, followed by 
Pattawia Pineapple of 11.46 percentage and dragon fruit accounted for 9.55 percentage. 
 
Keyword: integrated agriculture, household income, farmer 
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บทน า 
อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นดินแดนแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่มีหมู่บา้น

อยูต่ามท่ีราบและกระจดักระจายอยูต่ามหุบเขาใหญ่นอ้ยท่ีลอ้มรอบอยูม่องจากท่ีสูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ ปัจจุบนัอ าเภอ
แม่แจ่ม มี 7 ต  าบลดว้ยกนัประกอบดว้ย ต าบลช่างเค่ิง ต าบลท่าผา ต าบลบา้นทบั ต าบลบา้นศึก ต าบลแม่นาจร ต าบลปางหิน
ฝน และต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม มีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นพ้ืนท่ีป่าและภูเขาสูงชนัประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด ท่ีราบเชิงเขาประมาณร้อยละ 20  และท่ีราบลุ่มประมาณร้อยละ 10  มี พ้ืนท่ีอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่
อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ตามกฎกระทรวง ฉบบั 712 พ.ศ. 2517 (ส านกังานท่ีดินส่วนแยกแม่แจ่ม, 2556) 

บา้นสองธาร เดิมมีช่ือวา่ บา้นแม่ข้ีมูก ตั้งอยู ่ต  าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะภูมิประเทศท่ี
เป็นป่า ภูเขาสูงและมีความลาดชัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 เป็นพ้ืนท่ีภูเขา เกษตรกรในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท าอาชีพปลูก
ขา้วโพดเพ่ือสร้างรายไดใ้ห้แก่ครัวเรือน โดยใชพ้ื้นท่ีลาดเชิงเขาเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก อีกทั้งยงับุกรุกแผว้ถางป่าเพ่ือท าเป็น
พ้ืนท่ีท ากินมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี แต่แมว้่าเกษตรกรจะป้องกนัวชัพืชโดยการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีโดยคาดว่าวิธีการ
ดงักล่วจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตใหแ้ก่ขา้วโพดในพ้ืนท่ีท ากินของตน แต่ในทางกลบักนัการใชว้ิธีเหล่าน้ีกบัใหผ้ลผลิตตกต ่าไม่
คุม้ทุน อีกทั้งยงัท าใหเ้ป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา คือการมีหน้ีสินค่อนขา้งสูง เน่ืองจากรายไดจ้ากการเพาะปลูก
ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผลผลิตตกต ่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีขายไดร้าคาไม่แน่นอน ส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุนท่ี
น าไปใชจ่้ายเพ่ือประกอบอาชีพ เกษตรกรจึงหาแนวทางเพ่ือขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก เพ่ือเพ่ิมรายรับใหก้บัครัวเรือนมาก
ข้ึน แต่ปัญหาท่ีตามมาคือพ้ืนท่ีป่ากลบัลดลง จึงท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ จึงนบัไดว้า่พ้ืนท่ีบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอ
แม่แจ่ม เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท าเกษตรกรรมเชิงเด่ียว  ส่งผลใหพ้ื้นท่ีป่าลดลงเป็นผลจากเกษตรกรท่ีใชพ้ื้นป่า
ท่ีท าการเกษตร 

จากขอ้มูลส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2552 - 2554 ผืนป่าตน้
น ้ าแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็นพ้ืนท่ีท ากินมากข้ึน พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็นไร่ขา้วโพดเล้ียงสตัวเ์พ่ิมข้ึน 
ในปีเดียวกนัมีเกษตรกรปลูกขา้วโพดในพ้ืนท่ีมากข้ึนจึงท าให้ราคาขา้วโพดตกต ่าลงอย่างเห็นไดช้ดั ท าให้เกิดปัญหา เช่น 
การขาดแคลนน ้ าในช่วงฤดูแลง้ แหล่งน ้ าต้ืนเขิน/ช ารุด น ้ าท่วมในฤดูน ้ าหลาก น ้ าประปาไม่มีคุณภาพ และไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชาชน และปัญหาการจดัการน ้ าเกษตรกร อีกทั้งปัญหาจากการใชส้ารเคมีในการท าการเกษตรเชิงเด่ียว 
ไดแ้ก่การปลูกขา้วโพด ท าให้เกษตรกรมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพ่ือปรับเปล่ียนวิถีชีวิตในการท าการเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานโดยการสนบัสนุนของภาครัฐบาลทั้ง ภาคการศึกษา อนัไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัท่ีเขา้ไปช่วยใหค้วามรู้ในการท าเกษตร 
การจดัการแหล่งน ้ า การปรับปรุงดิน การจดัการหน้ีสิน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีหน่วยงานภายในพ้ืนท่ี ไม่วา่จะเป็นกรมป่า
ไม ้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และส่วนราชการในอ าเภอแม่แจ่มเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหห้ลุดพน้
จากสภาวะของการมีหน้ีสินจากการท าเกษตรกรรมเชิงเด่ียว ทั้งน้ี พบวา่มีหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมโครงการเพ่ือรับซ้ือ
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตร ดงักล่าวดว้ย  

ส าหรับงานวจิยัน้ี นกัวจิยัจึงไดมุ่้งประเด็นงานวจิยัในแนวทางการสร้างรายไดด้ว้ยการปลูกพืชแบบผสมผสานของ
เกษตรกรของบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีผลการวจิยัจะแสดงผลลพัธ์รายไดจ้ากการวาง
แผนการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพ้ืนท่ีดงักล่าว  
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)  
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองจนัทบุรี (2555) กล่าววา่ ระบบเกษตรผสมผสาน 

เป็นระบบการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกพืชหรือการเล้ียงสัตวต์่าง  ๆ  ชนิดอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัภายใตก้ารเก้ือกูล ประโยชน์ต่อ
กนัและกนัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศยัหลกัการอยูร่วมกนัระหวา่งพืช สตัว ์และส่ิงแวดลอ้มการอยูร่วมกนัอาจจะอยู่
ในรูปความสัมพนัธ์ระหว่างพืชกบัพืช  พืชกบัสัตวห์รือสัตวก์บัสัตวก็์ได ้ ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลส าเร็จได ้
จะตอ้งมีการวางแนวทาง และด าเนินการ โดยให้ความส าคญัต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ท่ีดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนรู้จกัน าวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตชนิดหน่ึงมาหมุน เวียนใชป้ระโยชน์กบัการผลิตอีกชนิดหน่ึงกบัการผลิตอีกชนิด
หน่ึงหรือหลาย ชนิด  ภายในไร่นาแบบครบวงจร ตวัอยา่งกิจกรรมดงักล่าว เช่น การเล้ียงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเล้ียง
ปลาในนาขา้ว การเล้ียงผึ้งในสวนผลไม ้  เป็นตน้ 
แนวทางของระบบเกษตรผสมผสาน 

ระบบเกษตรผสมผสานนั้น ถึงแมว้่าเกษตรกรจะมีการด าเนินการกันมาช้านานแลว้ก็ตามแต่ลกัษณะของการ 
ด าเนินการ ยงัมีความแตกต่างกนัไป แลว้แต่การจะน าองคป์ระกอบต่าง ๆ มาผสมผสานกนัมากนอ้ยแค่ไหน และผสมผสาน
ในรูป แนวทางใดก็ตามยงัมีความหมายหลากหลาย การศึกษารายละเอียดเชิงวิชาการในดา้นน้ีก็ยงัมีไม่มาก เม่ือเปรียบเทียบ 
กบัการศึกษาในดา้นกิจกรรมเด่ียว ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว ์หรือปลาก็ตาม ฉะนั้นการก าหนดแนวทางด าเนินการเกษตร 
ผสมผสานก็จะมีหลายแบบเช่นกนั ทั้งน้ีอาจจะยึดการแบ่งตามวิธีการด าเนินการลกัษณะพ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีด าเนิน ทรัพยากร 
เป็นตน้ ซ่ึงพอท่ีจะกล่าวไดด้งัน้ี 
1. แบ่งตามกิจกรรมท่ีด าเนินการอยูเ่ป็นหลกั 

1.1 ระบบเกษตรผสมผสานท่ียดึกิจกรรมพืชเป็นหลกั ซ่ึงกิจกรรมท่ีด าเนินการน้ีจะมีพืชเป็นรายไดห้ลกั 
1.2 ระบบเกษตรผสมผสานท่ียดึกิจกรรมเล้ียงสตัวเ์ป็นหลกั ซ่ึงการด าเนินการเล้ียงสตัวจ์ะเป็นรายไดห้ลกั 
1.3 ระบบเกษตรผสมผสานท่ียดึกิจกรรมประมงเป็นหลกั ซ่ึงจะมีกิจกรรมเล้ียงสตัวน์ ้ าเป็นรายไดห้ลกั 
1.4 ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตรเป็นระบบท่ีมีการจดัการป่าไม ้ เป็นหลกัร่วมกบัการเกษตร 

ทุกแขนง อาจประกอบดว้ยการปลูกพืชเกษตรในสวนป่า การปลูกพืชเกษตรร่วมกบัการเล้ียงสตัวใ์นสวนป่าระบบน้ีมุ่ง หวงัท่ี
จะใหเ้ป็นตวักลางเพ่ือผอ่นคลายความตอ้งการท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม กบัความตอ้งการป่าไม ้ เพ่ือควบคุมส่ิง แวดลอ้มให้
สามารถด าเนินควบคู่กนัไปโดยค านึงถึงสภาพทางสงัคมเศรษฐกิจและ วฒันธรรมประเพณี   รวมทั้งช่วย พฒันาความเป็นอยู่
ของราษฎรท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบวนเกษตรท่ีดีควรสามารถเพ่ิมการซึมซบัน ้ า รักษาน ้ าใตดิ้น ลดการสูญ เสียดิน ลกัษณะพนัธ์ุพืชท่ี
ใชค้วรเป็นทรงพุม่เพ่ือลดความรุนแรงของเมด็ฝนท่ีตกกระทบ ผิวดินสามารถรักษาสภาพดุลของสภาวะแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัพืชท่ีปลูกร่วม เช่น บงัร่มเงา พาย ุฝน อีกทั้งควบคุมสภาพความชุ่มช้ืนและอุณหภูมิ ใหดี้ พนัธ์ุไมท่ี้ปลูกควรมีราก
ลึกพอท่ีสามารถหมุนเวยีนธาตุอาหารในระดบัท่ีลึก ข้ึนมาสู่บริเวณผิวดิน เป็นประโยชน์ต่อพืชรากต้ืนท่ีปลูกร่วม โดยรวมทั้ง
ระบบควรใหผ้ลตอบแทนแก่เกษตรกรหลายดา้น เช่น ผลผลิตในรูปอาหาร ยารักษา โรค ไมฟื้น ไมส้ร้างบา้นและรายได ้ ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดควรเป็นระบบท่ีอนุรักษดิ์นและน ้ าไดดี้ปลูกไดห้ลายสภาพแวด ลอ้ม และง่ายต่อการปฏิบติัในสภาพของเกษตรกร
วนเกษตรท่ีพอประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยมี อยู ่3 ระบบใหญ่ คือ ระบบป่า ไม-้ไร่นา, ระบบป่าไม-้เล้ียงสตัว ์และระบบเล้ียง
สตัว-์ป่าไม-้ไร่นา ซ่ึงวธีิการน าแต่ละระบบไปประยกุตใ์ชย้อ่มข้ึนอยูก่บั สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีเป็นเกณฑ ์
2. แบ่งตามวธีิการด าเนินการ 
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2.1 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีการใชส้ารเคมี ในระบบการผลิตจะมีการใชส้ารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือจุดประสงค ์
ใหไ้ดผ้ลผลิตและรายไดสู้งสุด 

2.2 ระบบการเกษตรอินทรียห์ลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีทุกชนิด เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช ฮอร์โมน สารเคมีในอาหาร 
สตัว ์ ค  านึงถึงการสงวนรักษาอินทรียว์ตัถุในดินดว้ยการปลูกพืชหมุนเวยีนการปลูกพืช คลุมดิน ใชปุ๋้ยคอกปุ๋ยหมกั ใช ้ เศษ
อินทรียว์ตัถุจากไร่นา มุ่งสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่พืชดว้ยการบ ารุงดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ ผลผลิตท่ีไดก็้จะอยูใ่นรูป ปลอด
สารพิษ 

2.3 ระบบการเกษตรธรรมชาติ เป็นระบบการเกษตรท่ีใชห้ลกัการจดัระบบการปลูกพืชและเล้ียงสตัวท่ี์ประสาน ความ 
ร่วมมือกบัธรรมชาติอยา่งสอดคลอ้งและเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั งดเวน้กิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นหลกัใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ไม่มีการ พรวน
ดิน ไม่ใชปุ๋้ยเคมี ไม่ก าจดัวชัพืช ไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ทั้งน้ีจะมีการปลูกพืชตระกลูถัว่คลุมดิน ใชว้สัดุเศษ พืชคลุมดิน 
อาศยัการควบคุมโรคแมลงศตัรูดว้ยกลไกการควบคุมกนัเองของส่ิงมีชีวติตาม ธรรมชาติ การปลูกพืชใน ในสภาพแวดลอ้มท่ี
มีความสมดุลทางนิเวศวทิยา 
3. แบ่งตามประเภทของพืชส าคญัเป็นหลกั 

3.1 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีนาท าการปลูกขา้วนาปีเป็นพืชหลกัการผสม 
ผสานกิจกรรมเขา้ไปใหเ้ก้ือกลูอาจท าไดท้ั้งในแนวทางของพืช-พืชเช่นการปลูกพืช ตระกลูถัว่ พืชผกั พืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ก่อน
หรือหลงัฤดูกาลท านา อีกระบบหน่ึงท่ีนบัไดว้า่มีความส าคญัเช่นกนั แต่ยงัไม่ไดมี้การกล่าวถึงมากนกัในแง่ของการ เกษตร
ผสมผสาน แต่จะมีความสมัพนัธ์กบัวถีิชีวติของเกษตรกรในช่วงเวลาท่ีผา่นมาอยูค่่อนขา้ง มากและมีใหเ้ห็นอยูท่ัว่ ๆ ไปใน
พ้ืนท่ีนาดอนอาศยัน ้ าฝนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ ระบบตน้ไมใ้นนาขา้ว ตน้ไมเ้หล่าน้ีมีทั้งเป็นป่าดั้ง เดิม และเป็น
ป่าไมท่ี้ชาวบา้นปลูกข้ึนใหม่หรือเกิดจากการแพร่พนัธ์ุตามธรรมชาติ ภายหลงัตน้ไมเ้หล่าน้ีจะอยูท่ั้งในนา บนคนันา ท่ีสูง 
เช่น จอมปลวก หรือบริเวณเถียงนา เป็นตน้ ท่ีพบเห็นโดยทัว่ ๆ ไป ไดแ้ก่ ยางนา ตะเคียนทอง กะบาก สะแบง ไมรั้ง จามจุรี 
มะขาม มะม่วง เป็นตน้ นบัไดว้า่เป็นทรัพยากรเอนกประสงคใ์ชเ้ป็นอาหารและยาแก่มนุษย ์อาหารสตัว ์เช้ือเพลิง ไมก่้อสร้าง 
ไมใ้ชส้อยขนาดเลก็ ผลิตภณัฑจ์ากตน้ไมน้ าไปใชป้ระโยชน์ เช่น น ้ ายาง ท าคบไต ้คร่ัง เคร่ืองจุดไฟ ใหร่้มเงา นอกจากน้ียงั
ช่วยรักษาคนันาใหค้งรูป สามรถเก็บกกัน ้ า ทั้งน้ีเน่ืองดว้ยดินโดยทัว่ไปมีเน้ือดินเป็น ทราย มีโครงสร้างอ่อนแอ ไม่สามารถ
สร้างคนันาใหท้นทาน เวน้เสียแต่จะมีส่ิงมาเสริมหรือยดึไว ้ ตน้ไมย้งัใชเ้ป็นหลกั ท่ีเก็บฟางขา้วมาสุมไว ้ ส าหรับเอาไวเ้ล้ียง
สตัวใ์นฤดูแลง้ ระบบพืชในนาขา้วท่ีนบัวา่เป็นคู่สมพงษแ์ละมีความยัง่ยนืมา ชา้นาน ไดแ้ก่การปลูกตาลร่วมกบัระบบการ
ปลูกขา้ว ท่ีพบเห็นกนัในพ้ืนท่ีบางส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและ ภาคใต ้เป็นตน้ เป็นลกัษณะการปลูกตน้ตาลบน
คนันาเป็นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนท่ีตน้ตาลข้ึนอยูใ่นกระทงนา เกษตรกร ไดท้ั้งผลผลิตขา้วและผลิตภณัฑจ์ากตาล ซ่ึงอาจอยู่
ในรูปของน ้ าหวานน ้ ามาเค่ียวเป็นน ้ าตาล ผลตาลอ่อน ผลตาลแก่น ามา ท าขนมต่าง ๆ ได ้ ตน้ตาลท่ีมีอายมุาก ผลผลิตลดลง 
สามารถแปรสภาพเน้ือไมม้าใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างไดด้ว้ย เช่น ท าเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อีกแนวทางหน่ึงท่ีปัจจุบนัมีการ
ด าเนินการกนัมากข้ึนในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก เฉียงเหนือไดแ้ก่ การน า ปลาเขา้มาร่วมระบบ ซ่ึงท าไดท้ั้งในลกัษณะการเล้ียง
ปลาในนาขา้ว การผสมผสาน พืช-สตัว-์ปลา เช่น การแปรเปล่ียน พ้ืนท่ีนาบางส่วนเป็นร่องสวนปลูกไมผ้ลเล้ียงปลาในร่อง
สวน เล้ียงสตัวปี์ก โค โดยใชเ้ศษอาหารจากพืชต่าง ๆ ในฟาร์ม ใหเ้ป็นอาหารสตัวไ์ดด้ว้ย 

3.2 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีพืชไร่เป็นพืชหลกั การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น ลกัษณะการปลูกพืชตระกลูถัว่ 
แซมในแถวพืชหลกั เช่น ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ฝ้าย เป็นตน้ ส าหรับแนวทางของกิจกรรม พืช-สตัว ์เช่น ปลูกพืชอาหาร สตัว์
ต่าง ๆ ควบคู่กบัการเล้ียงโค การปลูกหม่อนเล้ียงไหม เป็นตน้ 

3.3 ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีไมผ้ล ไมย้นืตน้ เป็นพืชหลกั การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น การใชไ้มผ้ลต่างชนิด 
ปลูกแซม เช่น ในกรณีโกโกแ้ซมในสวนมะพร้าว การปลูกพืชตระกลูถัว่ในแถวไมผ้ลยนืตน้ การปลูกพืชต่างระดบั เป็นตน้ 
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แนวทางกิจกรรม พืช-สตัว ์โดยการเล้ียงสตัว ์เช่น โคในสวนไมผ้ล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสตัวใ์นแถวไมผ้ล ไมย้นื
ตน้ แลว้เล้ียงโคควบคูจ่ะมีการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
4. แบ่งตามลกัษณะของสภาพพ้ืนท่ีเป็นตวัก าหนด 

4.1 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีสูง ลกัษณะของพ้ืนท่ีจะอยูใ่นท่ีของภูเขาซ่ึงเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าแต่ไดถู้กหัก ลา้งถาง
พง มาท าพืชเศรษฐกิจและพืชยงัชีพต่าง ๆ ส่วนใหญ่พ้ืนท่ีมีความลาดชนัระหวา่ง ร้อยละ 10-50 ซ่ึงเดิมเกษตรกรจะปลูกพืช
ใน ลกัษณะเชิงเด่ียวอายุสั้น เช่น ขา้ว ขา้วโพด พืชตระกูลถัว่ ผกัต่าง ๆ ซ่ึงมกัจะเกิดปัญหาของการท าลายทรัพยากรธรรม 
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการชะลา้งหนา้ดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงรวดเร็ว มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชใน    ระยะ
ยาว ฉะนั้น แนวทางของการท าการเกษตรผสมผสานจะช่วยรักษาหรือชะลอความสูญเสียลงไดร้ะดบั หน่ึง  การ ด าเนินการ
อาจท าในรูปของวนเกษตร การปลูกไมผ้ลไมเ้มืองหนาวชนิดต่าง ๆ ผสมผสาน เช่น ไดมี้การศึกษาระบบพืช แซมของไมผ้ล
เมืองหนาว ไดแ้ก่ บ๊วยแซมดว้ยทอ้ บ๊วยแซมดว้ยพลบั พลบัแซมดว้ยทอ้ และพลบัแซมดว้ยพลบั ทั้งน้ี การจดัการดินโดยท า
ขั้นบนัได เพ่ือลดการพงัทะลายของดินพร้อมทั้งท าการปลูกหญา้แฝกตามขอบบนัได ผลการศึกษา ในระยะแรกขณะท่ีไมผ้ล
ยงัไม่ใหผ้ลผลิต ไดน้ าพืชอายสุั้นปลูกในแถวไมผ้ล ไดแ้ก่ ถัว่แดง และขา้วไร่ ซ่ึงไดผ้ลผลิตถัว่ แดง 82 กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วไร่
เจา้ฮ่อ และขา้วเจา้อาข่า ใหผ้ลผลิต 302 และ 319 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั นอกจากน้ีการเจริญ เติบโตของแฝกค่อนขา้งดี มี
ใบแฝกปริมาณมาก ซ่ึงจะท าการเก่ียวใบแฝกแลว้น ามากองเป็นระยะในระหว่างขั้นบนัได และให้สลายตวัใชเ้ป็นปุ๋ยหมกั
และเพ่ิมอินทรียว์ตัถุ เกิดประโยชน์ต่อไมผ้ลหลกั มีการศึกษาในแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การผสมผสานระบบปลูก
พืชร่วมกบัแถบไมพุ้ม่ (Alley Cropping) หรือแถบหญา้ (Grass Strip Cropping) ตามแนวระดบัในพ้ืนท่ีความลาดชนั 10-50% 
ตวัอยา่งของไมแ้ถบ เช่น กระถิน แคฝร่ัง แคบา้น  ถัว่มะแฮะ ครามป่า ตน้เสียว เป็นตน้ ส าหรับพืชแซมในแถวไมพุ้่ม ไดแ้ก่ 
พืชตระกลูถัว่ พืชอาหารสตัว ์เช่น ถัว่ด า ถัว่เลบ็มือนาง ถัว่แปบ ถัว่น้ิวนางแดง ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง หญา้รูซ่ี เนเปียร์ กินี บาเฮีย 
แฝกหอม เป็นตน้ 

4.2 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีราบเชิงเขา พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นท่ีดอนอาศยัน ้าฝน มีการปลูกพืชไร่ชนิด
ต่าง ๆ เป็นหลกั รองลงมาจะเป็นไมผ้ลยืนตน้ ขา้วไร่ การจดัการในรูปผสมผสาน ไดแ้ก่ การปลูกไมผ้ลไมย้ืนตน้ 
ตลอดจนไมใ้ชส้อยร่วมกนั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในดา้นผลผลิต รายได ้ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติดี
ข้ึนได ้การปลูก พืชเศรษฐกิจแซมดว้ยพืชอาหารสัตว ์ซ่ึงมีรายงานผลการด าเนินการปลูกขา้วไร่แซมดว้ยพืชอาหาร
สัตว์พวกเซ็นโตรซีมา และแกรมสไตโล จะท าให้ทั้ งผลผลิตขา้วและถั่วต่าง ๆ ซ่ึงใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ต่อไป การ
ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ เศรษฐกิจอายุสั้น หรือขา้วไร่บางส่วน มาท ากิจกรรมการเล้ียงสัตวแ์ละปลูกพืชอาหารสัตว์
ประเภทต่าง ๆ ควบคู่กนัไป จะเป็นการสร้างความหลากหลายของระบบไดม้ากข้ึนและช่วยลดความเส่ียง 

4.3 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีดอน โดยทัว่ไปในพ้ืนท่ีดอนจะมีการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจต่าง ๆ เชิงเด่ียวเป็นหลกั 
ลกัษณะของการท าการเกษตรผสมผสานอาจท าไดห้ลายแนวทาง เช่น ลกัษณะการปลูกพืชแซม โดยใชพื้ชตระกลูถัว่แซม ใน
แถวพืชหลกัต่าง ๆ เช่น ขา้วโพด ฝ้าย มนัส าปะหลงั ฯลฯ การเปล่ียนพ้ืนท่ีเป็นไมผ้ล ไมย้นืตน้ ไมใ้ชส้อยผสมผสาน และ
อาจจะมีพืชตระกลูถัว่แซมในแถวพืชหลกัในระยะแรก ๆ อีกแนวทางหน่ึง ไดแ้ก่ การใชพ้ื้นท่ีมาด าเนินการเล้ียง ปศุสตัว ์เช่น 
โค และปลูกพืชอาหารสตัวค์วบคูก่นัไป เป็นตน้ 

4.4 ระบบเกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเป็นนาขา้วแบบแผนการปลูกพืชส่วนใหญ่จะเป็นขา้ว 
อยา่งเดียว ขา้ว-ขา้ว, ขา้ว-พืชไร่เศรษฐกิจ, ขา้ว-พืชผกัเศรษฐกิจ, พืชผกั-ขา้ว-พืชไร่, พืชไร่-ขา้ว-พืชไร่ เป็นตน้ การจะปลูก
พืชไดม้ากคร้ังในรอบปีข้ึนอยู่กบัระบบการชลประทานเป็นหลกั การเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีน้ีจะมีแนวทางและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 3.1 (ระบบเกษตรผสมผสานท่ีมีขา้วเป็นพืชหลกั) ส าหรับในพ้ืนท่ีท่ีมี
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ระดบัน ้ าสูง นอกจากจะท าการปลูกขา้วข้ึนน ้ าแลว้ ยงัมีลู่ทางพฒันาและปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพ่ือท า กิจกรรมการเล้ียงปลาในบ่อ
ไดด้ว้ยแนวทางการเกษตรผสมผสานหลกั ๆ  ตามท่ีกล่าวมาแลว้น้ียงัอาจแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้กหลายแนวทาง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
วา่จะใชห้ลกัการอะไรมาเป็นตวัก าหนด ซ่ึงจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น การใชล้กัษณะของทรัพยากรน ้ าเป็น
ตวัก าหนดก็จะมีแนวทางเกษตรผสมผสานแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ เกษตรผสมผสาน ในพ้ืนท่ีเขตใช้น ้ าฝนและเกษตร
ผสมผสานในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน นอกจากน้ีในเขตชลประทานก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ย่อยได้อีกตามระบบของ
ชลประทาน คือ ชลประทานท่ีมีเข่ือนกกัเก็บน ้ าและมีคลองส่งน ้ าไปในไร่-นาชลประทานโดย การสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้าจากแหล่ง
น ้ า ระบบบ่อบาดาลน ้ าต้ืน น ้ าลึก ตลอดจนระบบการใชน้ ้ าหยด เป็นตน้ นอกจากน้ี การใชคุ้ณสมบติัของดินเป็นตวัก าหนด ก็
จะสามารถก าหนดแนวทางของการเกษตรผสมผสานไดด้งัน้ี คือ เกษตรผสมผสานใน พ้ืนท่ีดินเปร้ียว พ้ืนท่ีดินเคม็ พ้ืนท่ีดิน
ด่าง และพ้ืนท่ีดินพรุ เป็นตน้ ถึงแมจ้ะมีการแบ่งแนวทางการเกษตรผสมผสานได้ ์้หลายอย่าง แต่การด าเนินการตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย พืช-พืช  พืช-สัตว พืช-ปลา สัตว-์ปลาและพืช-สัตว-์ ปลา จะมีลกัษณะเป็นไปในท านอง
เดียวกนั แลว้แต่วา่ในแนวทางต่าง ๆ จะมีศกัยภาพในการด าเนินการมากนอ้ยแตกต่าง กนัออกไปตามลกัษณะพ้ืนท่ี ทรัพยากร 
และสภาพเศรษฐกิจ สังคม อยา่งไรก็ตามการท่ีจะน าองคป์ระกอบดา้น พืช สัตว ์ประมง มาด าเนินการผสมผสานเขา้ดว้ยกนั
ในระบบการเกษตรนั้น ยอ่มท่ีจะมีทั้งปฏิสมัพนัธ์เชิงเก้ือกลูและเชิงแข่งขนั ท าลายกนั 

ปัจจยัและความส าเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน 
            กรมวิชาการเกษตร (2547: หน้า 15) กล่าวว่า การด าเนินงานวิจัยและพฒันาระบบการเกษตรผสมผสานมีหลาย
หน่วยงานภายใตส้ังกดั กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ไดพ้ฒันางานวิจยัและส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนินการ หน่วยงาน
ดังกล่าวได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงมีส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 1-8 เป็นผูด้  าเนินการในส่วนภูมิภาค กรม
ส่งเสริมการเกษตร โดยมีส านัก งานเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัเป็นผูด้  าเนินการส าหรับนโยบายของรัฐบาลในขณะน้ี ยงัได้
เล็งเห็นความส าคญัของระบบ การผสมผสานว่า เป็นระบบท่ีสามารถจะแกปั้ญหาการว่างงานของประชากรและลดความ
เส่ียงจากการ ประกอบอาชีพ ทางการเกษตรของเกษตรกรได ้จึงมีนโยบายการพฒันาการเกษตรตามระบบแผนการผลิตของ
เกษตรกรโดยเร่ิมโครง การตั้งแต่ปี 2535 เป็นตน้มา และไดย้ดึหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการคือ 

ประการท่ี 1 จะเนน้การพฒันาท่ีตวัเกษตรกรใหเ้ป็นผูริ้เร่ิมคิดเอง ท าเองจนในท่ีสุดสามารถพฒันาไปในทิศทางท่ี 
พ่ึงตนเองได ้และจะเป็นผูก้  าหนดแผนการผลิตของตนเอง 

ประการท่ี 2 แผนการผลิตของเกษตรกรจะปรับเปล่ียนจากการผลิตพืชเด่ียว เช่น ขา้ว หรือพืชไร่ชนิดใดชนิดหน่ึง 
มาท าการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงรวมถึงการผลิตไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ไมด้อก ไมป้ระดบั การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง โดย
ค านึงถึงความตอ้งการของตลาดภายในประเทศและความสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของ พ้ืนท่ีนั้นเป็นหลกั 

ประการท่ี 3 ส าหรับบทบาทของเจา้หนา้ท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเนน้ใหค้วามรู้และทางเลือกในการ และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้เกษตรกรตดัสินใจ ปรึกษาหารือคิดร่วมกบัเกษตรกรและให้การสนบัสนุน ตามท่ี
จ าเป็น 
            การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงักล่าว มีเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการในปี 2535-2537 
รวมพ้ืนท่ี 42 จงัหวดั และเพ่ิมครบทุกจงัหวดัในปี 2539 ผลของการด าเนินงานปรากฎว่ามีเกษตรกร จ านวนหน่ึงประสบ
ผลส าเร็จ และมีเกษตรกรอีกจ านวนหน่ึงไม่ประสบความส าเร็จ ในดา้นระบบเกษตรผสมผสาน ทั้ งน้ีเพราะระบบเกษตร
ผสมผสานเป็นระบบท่ีตอ้งมีการวางแผน มีการจดัการทรัพยากรการผลิตในระดบัไร่นาและ การจดัการในดา้นเทคโนโลยี
การผลิตท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี ทุน แรงงาน และการตลาด ซ่ึงปัจจยัและความส าเร็จ ของระบบเกษตรผสมผสาน โดย
การสรุปผลจากผลการด าเนินงานของเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
วตัถุประสงค์ 
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เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะมีเน้ือหาเก่ียวกับแนวทางการปลูกพืชแบบ

ผสมผสานเพ่ือการสร้างรายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกรพ้ืนท่ี บา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ใชก้ารเจาะลึกรายบุคคล โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจดักลุ่ม
สนทนา ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาไปพร้อมกบัการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผลการศึกษาวจิยัสามารถน าไป
ปรับใชแ้ละเกิดประโยชน์โดยตรงใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ี โดยแบ่งการสมัภาษณ์เป็น 2 ลกัษณะคือ 

1. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal Interview) คือ เกษตรกรในบา้นสองธาร จ านวน 24  ครัวเรือน 
โดยศึกษาจ านวนชนิดพืชท่ีปลูกแบบผสมผสานในพ้ืนท่ี และน ามาประกอบการวเิคราะห์ 

2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จดักลุ่ม
สนทนา โดยการพดูคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการจากเกษตรกรบา้นสองธาร จ านวน 24 ครัวเรือน ถึงแนวทาง

การปลูกพืชแบบผสมผสานและการสร้างรายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกร พบวา่ การปลูกพืชแบบผสมผสานในพ้ืนท่ี ๆ มี
ความสูง 780-890 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง และมีความแหง้แลง้เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเกษตรกรใชป้ลูกขา้วโพด มี
การใชส้ารเคมีมากกวา่ 18 ปี ท าให้หนา้ดินขาดการดูแลรักษาและไม่มีสารอาหารท่ีเหมาะสม ดงันั้น การเลือกชนิดพืชท่ีจะ
น ามาปลูกจึงควรเป็นพืชท่ีมีความทนทานต่อสภาพอากาศดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัสรุปไวใ้นตารางท่ี 3 โดยการปลูกพืชของ
เกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุพืชจากบริษทัเชียงใหม่วิสาหกิจเพ่ือสังคมจ ากดั โดยค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
เพาะปลูกกบัชนิดของพืช เน่ืองจากพ้ืนท่ีเดิมเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดและมีความแหง้แลง้ พืชท่ีน ามาปลูกจึงจ าเป็นตอ้งมีความ
ทนต่อความแหง้แลง้ไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ีผูส้นบัสนุนยงัไดมี้การวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด ทั้งน้ีเกษตรกรบา้น
สองธารไดรั้บการสนับสนุนองคค์วามรู้เร่ืองการปลูกพืช การดูแลรักษา การบ ารุงดินและพืช จากมูลนิธินวตักรรมเกษตร
อินทรีย์ไทยท่ีได้ลงพ้ืนท่ีท างานกับชาวบ้านโดยเฉล่ีย 2 คร้ังต่อเดือน มีเกษตรกร จ านวน 24 ครัวเรือน ปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน ทั้งหมด จ านวน 15 ชนิด ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ตารางที ่1 จ านวนชนิดพืชท่ีปลูกแบบเกษตรกรรมผสมผสาน 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน (ตน้) ล าดบัท่ี รายการ จ านวน (ตน้) 

1 กลว้ยไข ่ 495 8 ตะไคร้ 2,720 

2 กลว้ยน ้ าวา้ 2,800 9 นอ้ยหน่าพนัธ์ุเพชรปากช่อง 606 

3 กลว้ยหอม 589 10 ฝร่ังพนัธ์ุกิมจู 664 

4 แกว้มงักร 510 11 มะกรูดเสียบยอด 460 

5 ขม้ิน 86 12 มะละกอพนัธ์ุแขกด า 112 
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ล าดบัท่ี รายการ จ านวน (ตน้) ล าดบัท่ี รายการ จ านวน (ตน้) 

6 ข่า 1,367 13 มะละกอพนัธ์ุเรดเลด้ี 240 

7 ขิง 31 14 มะละกอพนัธ์ุฮอลแลนด ์ 421 

   15 สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย 12,650 
 

รวม (ตน้) 23,751 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ปลูกพืชแบบ

ผสมผสานจ านวน 15 ชนิด ซ่ึงมีจ านวนการปลูกทั้งส้ิน 23,751 ตน้ ซ่ึงพืชท่ีเกษตรกรในหมู่บา้นสองธารนิยมปลูกมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมา ไดแ้ก่ กลว้ยน ้ าวา้ คิดเป็นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็นร้อยละ 
11.45 ข่า คิดเป็นร้อยละ 5.76 ฝร่ังพนัธ์ุกิมจู คิดเป็นร้อยละ 2.80 และอ่ืน ๆ ตามล าดบั ทั้งน้ีสามารถจ าแนกพนัธ์ุพืชท่ีเกษตรกร
น าไปปลูกในไรแบบผสมผสานและด าเนินการค านวนตน้ทุนของพืชท่ีน าไปปลูกในแต่ละพ้ืนท่ีของเกษตรกรดงัน้ี 
ผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ การเก็บขอ้มูลพืชท่ีปลูก ตน้ทุนรายบุคคล รวมถึงการประมาณการรายไดห้ลงัการเก็บเก่ียว
ผลผลิต โดยอา้งอิงราคาพืชผลการเกษตรของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา่เกษตรกรมีรายไดห้ลงัจากหลกัตน้ทุน
ดงัน้ี 
ตารางที ่2 ตน้ทุน ประมาณการรายไดแ้ละประมาณก าไร (ขาดทุน) ต่อปีของการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

เกษตรกร 
ตน้ทุนพืช 
(บาท) 

ประมาณการรายได ้
(บาท) 

ประมาณการก าไร
(ขาดทุน) 
(บาท) 

รายท่ี 1 7,200.00 90,690.00 83,490.00 
รายท่ี 2 8,180.00 66,450.00 58,270.00 
รายท่ี 3 11,570.00 77,750.00 66,180.00 
รายท่ี 4 8,358.00 74,460.00 66,102.00 
รายท่ี 5 8,193.00 50,320.00 42,127.00 
รายท่ี 6 11,900.00 92,150.00 80,250.00 
รายท่ี 7 11,705.00 107,710.00 96,005.00 
รายท่ี 8 14,115.00 96,370.00 82,255.00 
รายท่ี 9 9,313.00 81,170.00 71,857.00 
รายท่ี 10 12,976.00 107,190.00 94,214.00 
รายท่ี 11 5,710.00 56,310.00 50,600.00 
รายท่ี 12 9,818.00 96,570.00 86,752.00 
รายท่ี 13 8,400.00 47,900.00 39,500.00 
รายท่ี 14 9,513.00 58,135.00 48,622.00 
รายท่ี 15 8,563.00 77,495.00 68,932.00 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  288 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 

เกษตรกร 
ตน้ทุนพืช 
(บาท) 

ประมาณการรายได ้
(บาท) 

ประมาณการก าไร
(ขาดทุน) 
(บาท) 

รายท่ี 16 6,600.00 47,650.00 41,050.00 
รายท่ี 17 13,593.00 98,170.00 84,577.00 
รายท่ี 18 7,030.00 47,600.00 40,570.00 
รายท่ี 19 5,000.00 52,650.00 47,650.00 
รายท่ี 20 7,020.00 49,165.00 42,145.00 
รายท่ี 21 7,500.00 90,690.00 83,190.00 
รายท่ี 22 7,810.00 61,600.00 53,790.00 
รายท่ี 23 11,655.00 96,390.00 84,735.00 
รายท่ี 24 11,083.00 88,690.00 77,607.00 
รวม (บาท) 222,805.00 1,813,275.00 1,590,470.00 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยของการค านวณตน้ทุนของพืชท่ีน าไปปลูกในแต่ละพ้ืนท่ีของเกษตรกร จ านวน 24 
ครัวเรือน พบว่า จ านวนชนิดพืชแบบผสมผสาน พบตน้ทุนในการเพาะปลูก จ านวนทั้งส้ิน 222,805 บาท ประมาณการ
รายได ้จ านวนทั้งส้ิน 1,813,275 บาท และประมาณการก าไร จ านวนทั้งส้ิน 1,590,470 บาท ซ่ึงเม่ือเทียบกบัอตัรารายไดข้อง
เกษตรกรของบา้นสองธาร  

นอกจากน้ี จากการค านวณต้นทุนและรายได้ของพืชผสมผสานของเกษตรในพ้ืนท่ีดังกล่าว พบว่าการปลูก
มะละกอพนัธ์ุเรดเลด้ี, แขกด าและฮอลแลนดส์ามารถสร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพไดสู้งสุด คิดเป็นร้อยละ 38.19 รองลงมาไดแ้ก่ 
สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 11.46 และแกว้มงักร คิดเป็นร้อยละ 9.55 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาแนวทางการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมรายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกรบา้นสองธาร ต าบล

บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั เชียงใหม่ เป็นการปรับเปล่ียนการท าเกษตรกรรมแบบเชิงเด่ียวจากการปลูกขา้วโพด เป็นการ
ท าการปลูกพืชแบบผสมผสานแบบเกษตรปลอดภยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพชรบุญ ฟักเกตุและคณะ (2559: หน้า 96-
104) ซ่ึงศึกษาเร่ืองการสร้างความมัน่คงทางอาหารของเกษตรอินทรียใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและวลัลภจนัดา
เบา้และคณะ (2556: หนา้131-150) ท่ีศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวทางวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรในหมู่บา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการปลูก
พืชแบบผสมผสานจ านวน 15 ชนิด ซ่ึงมีจ านวนการปลูกทั้งส้ิน 23,751 ตน้ โดยพืชท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สับปะรด
พนัธ์ุปัตตาเรีย คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมา ไดแ้ก่ กลว้ยน ้ าวา้ คิดเป็นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็นร้อยละ 11.45 ข่า คิด
เป็นร้อยละ 5.76 ฝร่ังกิมจู คิดเป็นร้อยละ 2.80 และอ่ืน ๆ ตามล าดบั แต่เม่ือเทียบกบัอตัรารายไดข้องเกษตรกรของบา้นสอง
ธาร พบวา่ การปลูกมะละกอพนัธ์ุเรดเลด้ีและแขกด า สร้างรายไดใ้หก้บัอาชีพไดสู้งสุด คิดเป็นร้อยละ 38.19 รองลงมาไดแ้ก่ 
สับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวีย คิดเป็นร้อยละ 11.46 และแก้วมงักร คิดเป็นร้อยละ 9.55 ในส่วนการส่งเสริมการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่มจงัหวดัเชียงใหม่จะเป็นการปลูกพืชผสมผสานท่ีไม่ใช่การ
ปลูกพืชร่วมกบัพืชหลกัเพ่ือเพ่ิมรายได ้พบว่ามีความแตกต่างกบังานวิจยัของนุจนาจย ์งิดชยัภูมิและบุศรา ล้ิมนิรันดร์กุล 
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(2555: หน้า 245-248) ท่ีไดศึ้กษาการปลูกพืชเพ่ือการปรับตวัของเกษตรกรรยย่อยในการลดตน้ทุนการผลิตขา้วนาน ้ าฝน 
อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ แต่เป็นการปลูกพืชผสมผสานเพ่ือเป็นอาชีพหลกัโดยการปรับเปล่ียนวถีิชีวติจากการท าเกษตร
เชิงเด่ียวเป็นการท าเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งน้ีพบวา่งานวิจยัน้ี ไดน้ าเสนอเฉพาะแนวทางการสร้างรายไดจ้ากการปลูกพืช
แบบผสมผสาน ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองรายไดจ้ากการท าเกษตรลกัษณะอ่ืน เช่น การเล้ียงสัตว ์หรือการปลูกพืชใน
พ้ืนท่ีป่าในลักษณะป่าสามอย่างประโยชน์ส่ีอย่างซ่ึงเป็นหน่ึงในสาระส าคัญของศาสตร์พระราชาของรัชกาลท่ี 9 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (บุษกรและคณะ, 2561: หนา้ 539-552) 
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 งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โครงการวจิยัการลดปัญหาหมอกควนัและผลกระทบ
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สภาวะการตลาดค้าส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

Study the chili wholesale market in Northeast of Thailand. 
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Natthaporn  Jirajetsada1* Panuwat Supprung2 Nataya  Kumplanon1 Arirat  Chueabunkoet Noth1 

 

บทคัดย่อ 

 

 งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวบรวมขอ้มูลจากผู ้
รวบรวมพริกและผูค้ ้าส่งพริก  ในตลาดค้าส่งพืชผกัทางการเกษตรเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีทั้ งหมด 4 ตลาด 
ประกอบดว้ย  1. ตลาดสุรนครเมืองใหม่ จงัหวดันครราชสีมา  2. ตลาดวารินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี   3. ตลาดเมือง
ทองเจริญศรีจงัหวดัอุดรธานี  4. ตลาดเจริญศรีเมืองทอง   จงัหวดัขอนแก่น     
   ผลวิจยัสรุปไดด้งัน้ี   ส่วนใหญ่ผูร้วบรวมพริกในหมู่บา้นจะรวบรวมพริกจากเกษตร และส่งต่อให้กบัพ่อคา้แม่คา้
ในตลาดคา้ส่งพืชผกัทางการเกษตร โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาซ้ือขายพริก ข้ึนอยู่กบัคุณภาพของพริก และการจ่ายเงินส่วน
ใหญ่จะซ้ือขายเป็นเงินสด   ปัญหาท่ีพบในการซ้ือพริกคือคุณภาพพริกไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดและการเก็บรักษา
พริก  ส่วนการรับซ้ือพริกในฤดูฝนนั้นผูค้า้ส่งพริกจะซ้ือจากผูร้วบรวมในหมู่บา้น  และพริกในฤดูแลง้จะซ้ือจากเกษตรกร
โดยตรงเน่ืองจากพริกในฤดูแลง้มีไม่มากและออกสู่ตลาดเป็นจ านวนน้อย กลยุทธ์การตลาดในการจดัจ าหน่ายพริกคือ
สามารถต่อรองราคาพริกได ้  รวมถึงความสนิทสนมกนัระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 

 
ค าส าคญั :  การคา้ส่ง,   พริก 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the chili wholesale market in Northeast of  Thailand. The most data are from the chili 
wholesaler and collectors chili. In wholesale market of agricultural crops. The Northeast of  Thailand  region is comprised 
of  4 markets.  1. Suranakonmuangmai  market Nakonratchasima provice  2. Warinjarensri market Ubonratchathani  provice    
3. Muangthong market  Udonthani  provice   4. Jarensrimuangthong market khonkaen  provice  
   The results were as follows:   Most collectors will collect the chili in the village of Agriculture. And forwarded to 
the sellers in the wholesale market of agricultural crops. The factors that influence the price of chili. Depending on the 
quality of the chili  and payments are to be traded for cash.  Problems encountered in chili  is the quality does not meet the 
market demand and storage of chili. The chili purchase in the rainy season, the wholesaler will buy from collectors in the 
village. And chili, to buy directly from farmers in the dry season because the chili is not much in the dry season and the 
market is small. Marketing strategy for the distribution of chili  is a bargain. The camaraderie between the buyer and seller. 
 
Keywords : Wholesale,  Chili 
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บทน า 
  พริกเ ป็นพืชท่ีปลูกอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ทั้ งภาค เหนือ ภาคกลาง  ภาคใต้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   การปลูกพริกส่วนใหญ่มีทั้ งปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้หลักของ
ครอบครัว    ทั้งพริกยงัเป็นพืชผกัท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากและมีปริมาณการบริโภคท่ีสูงทั้งในรูปของพริก
สด   และการน าพริกมาแปรรูปต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ  540,000  ไร่ต่อปี  ผลผลิตทั้งหมด
ประมาณ  333,672 ตนั ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งท่ีปลูกประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ีทั้งประเทศ 
ผลผลิตพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีออกสู่ตลาดมีจ านวนทั้งหมด 32,681 ตนัต่อปี     (วรีะ ภาคอุทยัและคณะ, 2549)   
   ประเทศไทย  มีพ้ืนท่ีการผลิตพริกกระจายทั่วทั้ งประเทศ จากขอ้มูลพ้ืนท่ีปลูก (เฉล่ีย 5 ปีเพาะปลูก 2541/42-
2545/46) ของกรมส่งเสริมการเกษตรพบวา่    ปัจจุบนัมีการปลูกพริก 5 ชนิดคือ พริกข้ีหนูเมด็ใหญ่ พริกข้ีหนูสวน  พริกช้ีฟ้า 
พริกหยวกและพริกยกัษ ์เป็นพ้ืนท่ีรวม 597,157 ไร่/ปี ไดผ้ลผลิตสดรวม 311,831 ตนั/ปี  พริกท่ีปลูกมากท่ีสุดคือพริกข้ีหนู
เม็ดใหญ่   พนัธ์ุท่ีปลูกไดแ้ก่ พนัธ์ุจินดา หัวเรือ   ห้วยสีทนและยอดสน แหล่งผลิตส าคญัอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ล าดบัท่ี 2 คือพริกช้ีฟ้า  แหล่งผลิตส าคญัคือ เชียงใหม่ 
นครสวรรค ์ล าพูน อุตรดิตถ ์ราชบุรี และนครราชสีมา  และล าดบัท่ี 3 คือพริกข้ีหนูสวน ท่ีมีแหล่งผลิตส าคญัคือ เชียงใหม่ 
นครปฐม กาญจนบุรีและศรีสะเกษ โดยปลูกเป็นพ้ืนท่ี 364,367 ไร่  119,421 ไร่ และ 104,692 ไร่ ตามล าดบั  คิดเป็นร้อยละ 
61,  20 และ 18 ของพ้ืนท่ีปลูกพริกทั้งหมดตามล าดบั  
(กมล  เลิศรัตน์, 2550 : 15) 
   จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งการผลิตพริกท่ีส าคญัของประเทศไทย  ท่ี
มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ   การปลูกพริกของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลผลิตพริกจะ
ออกสู่ตลาด 2  ช่วงคือฤดูแลง้และฤดูฝน พริกฤดูแลง้จะเร่ิมตกกลา้ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม  เร่ิมปลูกตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์และเร่ิมให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคมไปเร่ือย ๆ จนถึงเดือนสิงหาคม   โดยจงัหวดัท่ีมีการปลูก
พริกในฤดูแลง้เป็นจ านวนมากไดแ้ก่   จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัชยัภูมิ  ส่วนพริกฤดูฝนผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม โดยจงัหวดัท่ีมีการปลูกพริกฤดูฝนเป็นจ านวนมากไดแ้ก่   จงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชัยภูมิ    
เม่ือเก็บผลผลิตพริกเรียบร้อยแลว้จะมีผูร้วบรวมพริกทั้ งในทอ้งถ่ินและผูร้วบรวมในต่างถ่ินมารับซ้ือพริกจากเกษตรกร   
ก่อนท่ีจะน าไปจ าหน่ายยงัพอ่คา้ขายส่งพริกในตลาดคา้ส่งพืชผกัทางการเกษตร  ซ่ึงการซ้ือขายพริกนั้นราคาพริกจะข้ึนอยูก่บั
การก าหนดราคาของตลาดกลาง 
   ตลาดรับซ้ือพริกท่ีส าคญัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยได้แบ่งเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแ้ก่ 
ตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น  ตลาดเมืองทองเจริญศรี  จงัหวดัอุดรธานี  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างไดแ้ก่   
ตลาดสุรนครเมืองใหม่   จงัหวดันครราชสีมา  ตลาดวารินเจริญศรี   จงัหวดัอุบลราชธานี โดยพริกจากตลาดสุรนครเมืองใหม่ 
จงัหวดันครราชสีมาจะถูกส่งไปจ าหน่ายตามจงัหวดัตา่ง ๆ  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  อีกส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปยงั
กรุงเทพมหานคร   และจงัหวดัต่างๆ ในภาคใต ้ไดแ้ก่จงัหวดัสงขลา   จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัภูเก็ต    ส่วนตลาด
วารินเจริญศรี   พริกจะใช้ภายในจังหวดัอุบลราชธานีและกระจายไปยงั จังหวดันครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร                     
ส่วนพริกจากตลาดศรีเมืองทอง   จังหวดัขอนแก่น   จะถูกส่งไปจ าหน่ายยงัจังหวดัร้อยเอ็ด   และจังหวดัต่างๆในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน    ส่วนพริกจากจงัหวดัชยัภูมิ  จะมีการกระจายพริกไปยงัจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดันครราชสีมา   
รวมไปถึงขายส่งใหแ้ก่โรงงานแปรรูป    พริกจากตลาดเมืองทองเจริญ    จงัหวดัอุดรธานี   จะขายภายในจงัหวดัและส่งไปยงั
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จงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  และหนองบวัล าพู   เป็นตน้ และในบางส่วนเขา้โรงงาน
แปรรูปท าซอสพริก  และบางส่วนส่งไปขายประเทศเพ่ือนบา้น  
 ดา้นการตลาดพริก จะมีตลาดกลางหรือจุดศูนยก์ลางรวบรวมพริก แลว้ท าการกระจายพริกออกไปยงัตลาดต่าง ๆ 
ในจงัหวดัหรือตลาดต่างจงัหวดัโดยผา่นพอ่คา้      คนกลาง พริกท่ีจ าหน่ายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ พริกสดและพริก
แห้ง ส าหรับพริกสดจะเก็บไวไ้ดไ้ม่นาน จึงจ าเป็นตอ้งมีการแปรรูป เป็นพริกแห้งเพราะสามารถเก็บไวไ้ดน้าน ส าหรับพริก
แห้งผลผลิตจะกระจายออกสู่ตลาดตลอดทั้งปีเพราะสามารถเก็บรักษาไดน้าน ราคาพริกแห้งจะมีเสถียรภาพมากกวา่ราคา
พริกสดค่อนขา้งมาก  อีกทั้งจากพริกแห้งสามารถน ามาผลิตแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์
ได ้  โดยสามารถน ามา  แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองจ้ิมต่าง ๆ  หรือน ้ าพริกต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ์    
เพ่ือเป็นการท าความเขา้ใจรูปแบบของธุรกิจการคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เน่ืองจากเป็นแหล่งการผลิตพริกราย
ใหญ่ของประเทศ   ตลาดคา้ส่งจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลไกการตลาดของพริก    ดงันั้นการท าความเขา้ใจ
สภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือวา่มีสภาวะการตลาดอยา่งไร  มีระดบัช่องทางและรูปแบบช่องทาง
การคา้ส่งพริก  รวมถึงรูปแบบการจดัจ าหน่ายพริกจากผูผ้ลิตไปยงัพ่อคา้คนกลางระดบัต่างมีลกัษณะวิธีการทางการตลาด
อยา่งไร ซ่ึงตลาดคา้ส่งเป็นห่วงโซ่อุปทานหน่ึงท่ีส าคญัในการผลิตพริก  และน าผลผลิตไปสู่ผูบ้ริโภค  ขอ้มูลจากตลาดคา้ส่ง
จึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัอีกเร่ืองท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการท่ีจะพฒันาการวางแผนทางดา้นการตลาดในประเด็น
เร่ือง  กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์ราคา  กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย   และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด  เพื่อให้ได้
แผนการตลาดท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค   และน าไปสู่การถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่เกษตรกร  
หรือผูท่ี้สนใจท่ีจะขยายการผลิตในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาสภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ขอบเขตของการวิจัย  สภาวะการตลาดคา้ส่งพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ศึกษากลุ่มผูค้า้ส่งใน  2  ลกัษณะ  คือ                   
ผูร้วบรวมพริก  และกลุ่มผูค้า้ส่งพริก 
ประชากร    คือ  ผู ้รวบรวมพริก และกลุ่มผู ้ค ้า ส่งพริกในตลาดขายส่งพืชผักทางการเกษตรรายใหญ่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ ผูค้า้ในตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น  ผูค้า้ในตลาดเมืองทองเจริญศรี  จงัหวดัอุดรธานี  
ผูค้า้ในตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมา  และผูค้า้ในตลาดวารินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี     
กลุ่มตวัอย่าง   จ านวน  70  ตวัอยา่ง  ซ่ึงมีวธีิการเลือกหน่วยตวัอยา่งดงัน้ี 
  การเลือกหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ี 1 ใชก้ารเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดว้ย ผูร้วบรวมพริก  และผูค้า้ในตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น                 
ผู ้รวบรวมพริก และผู ้ค ้าในตลาดเมืองทองเจริญศรี  จังหวดัอุดรธานี  และเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
ประกอบดว้ยผูร้วบรวมพริก และผูค้า้ในตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมา    ผูร้วบรวมพริกและผูค้า้ในตลาดวา
รินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี     
  การเลือกหน่วยตวัอยา่งขั้นท่ี 2 ใชก้ารเลือกหน่วยตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบใชว้จิารณญาณ (Judgment Sampling)  
โดยมีแผนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
  เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  ประกอบดว้ย 
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   1.  ผูร้วบรวมพริก และ ผูค้า้ในตลาดศรีเมืองทองจงัหวดัขอนแก่น สุ่ม   20  ตวัอยา่ง 
               2. ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้ในตลาดเมืองทองเจริญศรีจงัหวดัอุดรธานี  สุ่ม    15  ตวัอยา่ง 
     เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ประกอบดว้ย 
   1.  ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้ในตลาดสุรนครเมืองใหม่  จงัหวดันครราชสีมา   สุ่ม   20  ตวัอยา่ง 
               2. ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้ในตลาดวารินเจริญศรี จงัหวดัอุบลราชธานี   สุ่ม   15  ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือที่ใช้การรวบรวมข้อมูล    คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview  Form)  แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)     
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเป็นการสัมภาษณ์ท่ีให้ผูต้อบตอบไดอ้ย่างอิสระรูปแบบของค าถามในแบบ
สมัภาษณ์จะใชท้ั้ง  2 รูปแบบ  คือ ค าถามปลายเปิด (Opened-Ended Questions)   ค าถามแบบปลายปิดซ่ึงแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น    2 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
  ตอนท่ี 2  ขอ้มูลการรับซ้ือพริก 

ตอนท่ี 3  ขอ้มูลการขายพริก 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
   คือ  สถิติพรรณา  (Descriptive  Statistics)  ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่า
พิสยั และค่าฐานนิยม   
 

ผลการวจัิย 
  ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูร้วบรวมพริกและผูค้า้พริก  มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจ าหน่ายพริกเฉล่ีย  11 ปี  (�̅� = 10.9,  SD = 
6.56)   รายไดจ้ากการขายพริกเฉล่ียต่อเดือน  30,000-40,000  บาท    ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว    
ข้อมูลการรับซ้ือพริก  
ตารางที่ 1  แหล่งซ้ือพริก 

ประเภทกลุ่มผูค้า้ 
ขอ้มูล 

ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

แหล่งซ้ือพริกฤดูฝน       
     1. ผูร้วบรวมในหมู่บา้น 22 11 391 61 41 49 
     2. เกษตรกร 161 84 182 28 34 41 
     3. พอ่คา้ในจงัหวดัอ่ืน 13 5 63 9 7 9 
     4. พอ่คา้พริกในอ าเภอ 0 0 1 2 1 1 

รวม 19 100 64 100 83 100 
       

 
ตารางที่  2   การก าหนดราคาการซ้ือพริกเพ่ือน ามาขายต่อ 

ประเภทกลุ่มผูค้า้ 
ขอ้มูล 

ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ลกัษณะการซ้ือพริกมาจ าหน่าย       
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    1. เลือกซ้ือตามตอ้งการ 4 40 49 82 53 76 
    2. เหมาซ้ือทั้งหมด 6 60 11 18 17 24 

รวม 10 100 60 100 70 100 
ในการซ้ือพริก  ใครเป็นผูก้  าหนดราคา       
    1. ผูข้ายเป็นผูก้  าหนด 111 64 341 64 45 64 
    2. ต่อรองราคา 22 12 102 19 12 17 
    3. ตามราคาตลาด 23 12 93 17 11 16 
    4. ผูซ้ื้อเป็นผูก้  าหนด 2 12 0 0 2 3 

รวม 17 100 53 100 70 100 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาซ้ือพริก       
    1. การบริการการขายแบบต่างๆ 171 41 531 38 70 39 
    2. คุณภาพของพริก 112 26 402 29 51 28 
    3. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 83 19 303 22 38 21 
    4. ปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได ้ 5 12 12 9 17 10 
    5. ความห่างไกลจากตลาด 1 2 3 2 4 2 

รวม 42 100 138 100 180 100 
ลกัษณะการจ่ายเงินในการซ้ือพริก       
    1. เงินสดทั้งหมด 13 76 34 64 47 67 
    2. ทั้งเงินสดและเงินเช่ือ 2 12 14 26 16 23 
    3. เงินเช่ือทั้งหมด 2 12 5 10 7 10 

รวม 17 100 53 100 70 100 
 
ตารางที ่3   ปัญหาในการรับซ้ือพริก  และแนวทางการปรับตวัของผูข้ายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

ประเภทกลุ่มผูค้า้ 
ขอ้มูล 

ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ปัญหาในการซ้ือพริกเน่ืองจาก        
     1. การแข่งขนักบัพอ่คา้คนอ่ืน 4 57 6 28 10 36 
     2. คุณภาพไม่ตรงตามความตอ้งการ 1 14 9 43 10 36 
     3. ปริมาณพริกไม่เพียงพอต่อการขาย 1 15 5 24 6 21 
     4. การขนส่งล าบาก 1 14 1 5 2 7 

รวม 7 100 21 100 28 100 
แนวทางการปรับตวัของผูข้าย       
      1. ศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ 10 59 29 55 50 72 
      2. ติดตามขอ้มูลราคาพริก 1 6 9 17 10 14 
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      3. ติดตามขอ้มูลปริมาณพริกท่ีออกสู่
ตลาด 

1 6 7 13 8 11 

      4. เพ่ิมจ านวนลูกคา้ประจ า 1 6 1 2 2 13 
รวม 17 100 53 100 70 100 

 
ข้อมูลการขายพริก 
ตารางที ่4  แสดงการซ้ือ-ขาย พริก  และการก าหนดราคา 

ประเภทกลุ่มผูค้า้ 
ขอ้มูล 

ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

กลุ่มลูกคา้ท่ีจ าหน่ายพริกให ้       
  1. พอ่คา้ปลีก 72 23 481 35 55 33 
  2. พอ่คา้ต่างอ าเภอ 63 19 322 23 38 23 
  3. พอ่คา้ส่งรายยอ่ย 4 13 263 18 30 18 
  4. ผูใ้ชร้ายยอ่ย 3 10 23 15 26 15 
  5. พอ่คา้ส่งรายใหญ่ 101 32 3 3 13 8 
  6. โรงงานแปรรูป 1 3 5 8 6 3 

รวม 31 100 137 100 168 100 
 
ตารางที ่4  (ต่อ) 

ประเภทกลุ่มผูค้า้ 
ขอ้มูล 

ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ในกรณีขายใครเป็นผูก้  าหนดราคา       
  1. ต่อรองราคากนั 12 71 45 85 57 81 
  2. ผูค้า้เป็นผูก้  าหนด 5 29 8 15 13 19 

รวม 17 100 53 100 70 100 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาในการ
ซ้ือพริก 

      

  1. คุณภาพของพริก 82 35 361 40 44 39 
  2. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 111 48 332 37 44 39 
  3. ปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได ้ 33 13 153 17 18 16 
  4. ความห่างไกลจากตลาด 0 0 5 4 5 5 
  5. การบริการการขายแบบต่างๆ 1 4 0 0 1 1 

รวม 23 100 89 100 112 100 
ลกัษณะการจ่ายเงินในการซ้ือพริก       
  1. ทั้งเงินสดและเงินเช่ือ 7 41 40 75 41 55 
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  2. เงินสดทั้งหมด 9 53 12 23 31 42 
  3. เงินเช่ือทั้งหมด 1 6 1 2 2 3 

รวม 17 100 53 100 70 100 
 
ตารางที ่5  การจดัการกบัปัญหาในการขาย  และกลยทุธ์ในการรักษาลูกคา้ 

ประเภทกลุ่มผูค้า้ 
ขอ้มูล 

ผูร้วบรวมพริก ผูค้า้พริก รวม 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

ปัญหาการขายพริก       
  1.  มีปัญหาลูกคา้ซ้ือเป็นเงินสดแลว้ไม่
จ่ายตามก าหนด 

2 66.67 17 94.44 19 90.48 

  2.  มีปัญหารับซ้ือพริกมาขายมากกวา่
ความตอ้งการของลูกคา้ 

1 
 

33.33 1 5.56 2 9.52 

                   รวม 3 100 18 100 21 100 
กลยทุธ์ในการรักษาลูกคา้       
  1. สามารถต่อรองราคาได ้ 3 17 21 40 24 34 
  2. มีความซ่ือสตัยต์่อลูกคา้ 8 48 9 17 17 24 
  3. สร้างมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี 2 12 9 17 11 16 
  4. สินคา้มีคุณภาพ 3 18 4 7 7 10 
  5. มีการใหสิ้นเช่ือ/เครดิตต่อลูกคา้ 0 0 5 9 5 7 
  6. มีพริกจ าหน่ายตลอดเวลา 1 6 3 6 4 6 
  7. การบริการดา้นการขนส่ง 0 0 2 4 2 3 

รวม 17 100 53 100 70 100 

 
วจิารณ์ผล 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  มีตลาดกลางคา้ส่งพืชผกัและ
ผลไมท่ี้ส าคญัท่ีเป็นเสมือนศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ไปสู่ทัว่ทุกภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบา้น  ซ่ึงตลาดท่ีส าคญัไดแ้ก่  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดว้ยตลาดศรีเมืองทอง  จงัหวดัขอนแก่น   และตลาดเมืองทองเจริญศรี จงัหวดั
อุดรธานี ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางตลาดรับซ้ือขายสินคา้พืชผกัทางการเกษตร   ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีซ่ึงพอ่คา้และแม่คา้จะรับซ้ือพริก
มาจาก  จงัหวดัเลย  จงัหวดัชยัภูมิ  จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัเพชรบูรณ์  ซ่ึงพริกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกสม้   จ าหน่ายพริก
ให้แก่ลูกคา้ทั้งในภูมิภาคและยงัส่งไปประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ประเทศลาว  และวิถีหรือช่องทางท่ีท าให้ผลผลิตมาสู่ตลาด  
คือ หมู่บา้น  ท่ีท าการปลูกพริกจะมีผูรั้บซ้ือพริกท่ีเรียกวา่ผูร้วบรวมในหมู่บา้นหรือผูร้วบรวมในทอ้งถ่ิน  ในหมู่บา้นประมาณ 
4 – 5  ราย  จะรับซ้ือพริกจากเกษตรกรแลว้น ามาจ าหน่ายใหพ้อ่คา้แม่คา้ในตลาดคา้ส่ง   แต่บางส่วนจะมีพอ่คา้จากตลาดกลาง
ไปรับซ้ือพริกจากเกษตรกรผูป้ลูกพริกถึงสวน   ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบดว้ยตลาดสุรนครเมืองใหม่  
จงัหวดันครราชสีมาและตลาดวารินเจริญศรี  จงัหวดัอุบลราชธานี  แหล่งท่ีมาของพริกจะเป็นพริกท่ีมาจากจงัหวดัศรีษะเกษ  
จงัหวดัอุบลราชธานี  จงัหวดันครราชสีมา  จงัหวดัชยัภูมิ  ซ่ึงเป็นแหล่งพริกขนาดใหญ่พริกส่วนใหญ่จะเป็นพริกแดง  เช่น 
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พนัหวัเรือ    ซุปเปอร์ฮอท  ส่วนวถีิและช่องทางของพริกส่วนใหญ่จะมีผูร้วบรวมจะน าพริกมาส่งให้กบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาด
แต่ในบางส่วนเกษตรกรหรือผูร้วบรวมจะน าพริกมาจ าหน่ายเองในตลาด  แต่พอ่คา้ส่งบางรายจะจา้งเกษตรกรเป็นผูป้ลูกพริก
ให้เวลาเก็บผลผลิตพ่อคา้ก็จะก าหนดจ านวนในการเก็บแต่ละวนัและจะไปรับพริกเองลกัษณะความแตกต่างระหวา่งตลาด
กลางพืชผกัและผลไมจ้ะมีช่องทางและวิถีแตกต่างกันบางเล็กน้อยตามภูมิศาสตร์   เร่ืองราคาและจ านวนพ่อคา้ท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งในระดบัช่องทาง   ซ่ึงสนบัสนุนแนวคิดกิจกรรมโลจิสติกส์ ซ่ึงกิจกรรมหลกัๆ  ประกอบดว้ย  กิจกรรมทางดา้นการ
บริหารจดัการการผลิต  การตลาดและการบริการลูกคา้  การจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การกระจายสินคา้และการ
จดัการสินคา้คงคลงั  การจดัส่ง   และเช่ือมโยงสู่ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน (Supply  Chain)  ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทในการกระจายสินคา้
คา้จากแหล่งวตัถุดิบไปสู่มือผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ผูข้ายปัจจยัการผลิต    ผูผ้ลิต/บริการศูนยก์ระจายสินคา้   ร้านคา้ปลีก  
ผูบ้ริโภค  เปรียบเสมือนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบการตลาดคา้ส่งพริก   เกษตรกรผูป้ลูกพริก   ผูร้วบรวมพริก   พ่อคา้ขาย
ส่งพริกพอ่คา้ขายปลีก   ผูใ้ชร้ายยอ่ย /โรงงานแปรรูปพริก  
  ราคาซ้ือ-ขายพริกจะข้ึนอยูก่บักลไกการก าหนดราคาของตลาด  ราคาขายจะแตกต่างอยูก่บัช่วงฤดูกาลและคุณภาพ
ของพริก คือ พริกในช่วงฤดูแลง้มีราคาตกต ่า เน่ืองจากหมดช่วงฤดูกาลท านา เกษตรกรจะหันมาปลูกพริกท่ีเป็นพืชทนแลง้
นิยมปลูกกนั ดงันั้นผลผลิตท่ีออกมาในช่วงเดือนมีนาคม จึงมีจ านวนมาก ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดสูง เกิดการต่อสูด้า้น
ราคา และความตอ้งการขายของพอ่คา้ส่ง พริกในช่วงฤดูฝนท่ีมีราคาสูง เน่ืองจากผลผลิตพริกท่ีออกมาช่วงฤดูฝนมีนอ้ย และ
คุณภาพของพริกไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดเกิดการเน่าเสียและเกิดโรคระบาดท่ีส่งผลต่อคุณภาพพริก ค่าขนส่งและ
ระยะทางในการขนส่งก็เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาพริก   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นตน้ทุนในการขายทั้งนั้น  ราคาจะ
ถูกบวกเม่ือมีการซ้ือขายหลายทอด   ถา้พริกขาดตลาดราคาก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตามราคากลไก และ ท าให้ราคาถูกลงเม่ือพริกลน้
ตลาด   โดยกลไกน้ีจะท างานไดดี้ภายใตเ้ง่ือนไขการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในตลาดการคา้เสรีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงสนบัสนุน
ทฤษฏีแบบจ าลองแรงดนั 5  ประการ (Five Forces Model) ของ Michael E. Porter  ในประเด็นเร่ืองอ านาจการต่อรองของ 
ซพัพลายเออร์จะสูงเม่ือผลผลิตออกสู่ตลาดนอ้ยและมีราคาสูง การคุกคามของคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีเกิดข้ึนในตลาดคา้ส่งพริกท่ี
นอกเหนือจากผูค้า้ส่งท่ีจ าหน่ายในตลาดแลว้  เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีลกัษณะแข่งขนัสมบูรณ์ผูซ้ื้อมากผูข้ายมาก  ราคาจึง
เป็นไปตามกลไกตลาด  และหากช่วงในท่ีผูร้วบรวมท่ีตอ้งการระบายพริกในช่วงท่ีมีผลผลิตมากเกินความตอ้งการของตลาด 
ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาและ เกิดอ านาจการต่อรองของลูกคา้  
  จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกพริกจะจ าหน่ายพริกให้แก่ผูร้วบรวมในหมู่บ้านหรือผูร้วบรวมท่ีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน   จากนั้นผูร้วบรวมก็จะน าพริกท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรไปส่งให้กบัพ่อคา้แม่คา้ในตลาดกลางพืชผกัผลไมใ้นจงัหวดั
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง  ในหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นจะมีผูร้วบรวมประจ าหมู่บา้นละ 4 – 5 ราย  แต่ละรายจะมีลูกคา้ประจ าเป็น
ของตวัเองหรือผูร้วบรวมบางรายจะเป็นผูล้งทุนใหก้บัเกษตรกร  บางกรณีผูร้วบรวมจะน าพริกไปส่งใหพ้อ่คา้ส่งแค่เพียงคร่ึง
ทางเพราะจะมีรถของพอ่คา้ส่งมารับรับท่ีปลายทาง  ซ่ึงบางช่วงเวลาท่ีพริกขาดตลาดก็จะมีพอ่คา้ท่ีมาจากท่ีอ่ืนจะเขา้มารับซ้ือ
พริกกบัเกษตรกรเพ่ือน าไปจ าหน่ายหรือน าไปขายเอง  ซ่ึงสนบัสนุนทฤษฎีห่วงโซ่อุปาน (Supply  Chain)  คือประกอบ ผูข้าย
ปัจจยัการผลิต  ผูผ้ลิต/บริการ ศูนยก์ระจายสินคา้   ร้านคา้ปลีกและผูบ้ริโภค    ซ่ึงเช่ืองโยงกบัผูม้าเก่ียวขอ้งกบัระบบตลาดคา้
ส่งประกอบดว้ยเกษตรกรผูป้ลูกพริก   ผูร้วบรวมพริก      ผูค้า้ส่งพริก  พอ่คา้ปลีก   ผูใ้ชร้ายยอ่ย /โรงงานแปรรูปพริก    และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จิราวดี  สุแดงนอ้ยและคณะ(2554)  การศึกษาเร่ืองการจดัการการผลิตและการตลาดพริกสดของ
เกษตรกร  ต าบลแหลมทอง  อ าเภอภกัดีชุมพล จงัหวดัชยัภูมิ   ส าหรับการจดัการการตลาด เกษตรกรทุกรายขายใหก้บัพ่อคา้
รวบรวมในหมู่บา้นซ่ึงจะมารับซ้ือตามจุดต่างๆ   ในหมู่บา้นหรือไปรับท่ีบา้นของลูกไร่ท่ีเป็นจุดรวบรวมผลผลิตพริก  ซ่ึง
พ่อคา้รวบรวมในหมู่บา้นจะเป็นคนรวบรวมและขายต่อใหก้บัพ่อคา้ส่งต่างถ่ิน     อีกต่อหน่ึง โดยพ่อคา้รวบรวมในหมู่บา้น
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ส่งต่อใหก้บัพอ่คา้ขายส่งต่างถ่ิน  เกษตรกรไม่สามารถท่ีจะต่อรองราคาพริกได ้เน่ืองจากราคาพริกจะถูกก าหนดจากพอ่คา้คน
กลางและพอ่คา้คนกลางไดก้ าหนดราคาจากตลาดอีกคร้ังหน่ึง 
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  เส้นทางธุรกิจของการรับซ้ือพริกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ผูร้วบรวมพริกทอ้งถ่ินจะรับซ้ือพริกจาก
เกษตรกรโดยตรง   และผูค้า้ส่งจึงจะเขา้ไปรับซ้ือพริกต่อจากผูร้วบรวมพริกในหมู่บา้นอีกทอดหน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการ
ผูกขาดเป็นเจ้าประจ า ในด้านการขายพริกนั้นจะมีผูใ้ช้พริก  เช่นกลุ่มผูใ้ช้เชิงอุตสาหกรรมซ้ือพริกไปเพ่ือแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑต์่าง ๆ  และส่วนหน่ึงจะถูกขายเพ่ือน าไปใชใ้นลกัษณะการรับประทานสด    โดยจะมีผูค้า้ระดบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการ  ปัจจะยในการก าหนดราคา  คือ คุณภาพของพริก   ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และปริมาณผลผลิตท่ีผลิต
ออกสู่ตลาด    ซ่ึงราคาขายจะถูกบวกเพ่ิมตามจ านวนคนกลางท่ีเกิดข้ึนในระบบ  ส่วนระบบการขายมกัจะใชร้ะบบเงินสด  
แต่มีบางส่วนท่ีซ้ือขายกนัในลกัษณะเงินเช่ือ  และปัญหาท่ีเกิดข่ึนคือ  มกัจะไม่จ่ายเงินตามก าหนด  ในการซ้ือขายพริกใน
วงการตลาดขายส่ง  คือ  มิตรไมตรีความสมัพนัธ์กนัระหวา่ง  ผูซ้ื้อและผูข้าย  รวมถึงพอ่คา้แม่คา้ดว้ยกนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เพ่ือส่ิงแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

An Influence of Marketing Mix toward Buying decision of Environmental Friendly Electronic 
Products in KhonKaen Municipality 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เก็บขอ้มูลเพ่ือศึกษาจ านวน 400 ชุด ใชส้ถิติท่ีใช ้
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใชค้่า Chi-square Crosstabs สถิติสหสัมพนัธ์ Pearson 
Correlation พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  มีอายุ 30-34 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย
ครอบครัวต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ใชตู้เ้ยน็แบบ 2 ประตู ยีห่อ้ท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ มิตซูบิชิ ผูต้อบแบบสอบถาม
ทราบวา่ตูเ้ยน็มีการปล่อยสาร CFC (สารคลอโรฟลูออคาร์บอน)  เหตุผลในการซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คือ เพ่ือช่วยในการ
ประหยดัพลงังาน ราคาท่ีเลือกซ้ือโดยเฉล่ีย คือ7,000-12,000 บาท ตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้มเม่ือตูเ้ยน็หลงัเดิมมีการ
ช ารุด ซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้มจาก ห้างดิสเคาน์สโตร์   โดยเดินทางไปซ้ือดว้ยตวัเอง ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ 
โทรทศัน์  และเง่ือนไขท่ีมีการเลือกใช ้คือ ช าระดว้ยการผอ่นช าระเป็นงวดๆ  
 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการซ้ือ สามารถสรุปได้ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูบ้ริโภคให้
ความส าคัญ เร่ือง มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก.ประหยดัไฟเบอร์ 5 ด้านราคา (Price) ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญั เร่ือง ราคาเหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ เช่น ประหยดัพลงังาน แสงสีฟ้าท่ีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกั 
ช่องแช่แขง็ ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั เร่ือง ค านึงถึงการขนส่งท่ีรวดเร็วและรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดย
มีคลงัสินคา้ช่วยลดระยะทางในการขนส่ง ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญั เร่ือง พนักงานมี
ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และมีทกัษะในการเลือกน าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้   
 
ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
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ABSTRACT  
 

 The purpose of this study was to study consumer behavior and Influence of marketing mix toward buying 
decision  of environmental friendly electronic Products in KhonKaen Municipality. This study was a quantitative research 
to collect data for 400 sets, used descriptive statistics to analyze the data by using percentage, mean, standard deviation . 
Hypothesis were testing with Chi- square Crosstabs and Pearson Correlation was used to find the relationship of two 
independent variables or find the relationship between the two sets to test an objectives. 
 The result found that the majority of respondents were female , in 30- 40 years old , education level in 
bachelor’ s degree, whose monthly incomes 15,001-20,000 baht , and now using 2 doors refrigerators , Mitsubishi is top 
brand choices.  Reason to consume the Environmentally Friendly Refrigerator is knowing that the refrigerator is releasing 
CFC (Chlorofluorocarbons)  , help to save energy , average purchase price is 7,000-12,000 baht , old refrigerator be in 
disrepair . Most of them buy an environmental friendly refrigerator from discount store , buy by themselves . An influencing 
media was televisions, and payment in installments was choice for the term payment.  
 From the hypothesis testing found that marketing mix influenced to buying decision of environmental friendly 
electronic products can be summarized as follows: The product; the product certification marks are such as TIS, lebelNo.5 
in most priority.  The price ; Reasonable rates with benefits such as blue light helps preserve the freshness inside, soaking 
vegetables frozen in a very important level.  The distribution; taking into consideration the rapid tranport and the 
environment. By having a warehouse help minimize the distance of transportation in a very important level. The promotion ; 
the employees are knowledgeable about products and have the skills to select the appropriate products to customers. 
 
Key words : Marketing mix, Consumer behavior, Environmental Friendly Electronic Products 
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 บทน า 
 ในปัจจุบนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในทอ้งถ่ินมีแนวโนม้ถูกท าลายเพ่ิมมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกนัส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม (ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน) กลบัเพ่ิมมาแทนมากข้ึนเป็นล าดบั ทั้ งน้ีเน่ืองจาก ในปัจจุบนั
จ านวนประชากรมนุษยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีการประดิษฐแ์ละพฒันาเทคโนโลยี มาใชอ้  านวยประโยชน์ต่อมนุษยเ์พ่ิมมาก
ข้ึน ผลจากการท าลายส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ มนุษยห์ลายประการเช่น ปัญหาการแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก การลดลงอยา่งรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ ภยัพิบติัมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน มลพิษส่ิงแวดลอ้มขยาย
ขอบเขตกวา้งขวางมากข้ึน  
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั นัน่คือ สภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของอากาศ
บนโลกสูงข้ึน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการท่ีมีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป แก๊สเรือนกระจกตวัหน่ึงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
คาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเพ่ือใชง้าน การใชพ้ลงังานจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนก็เป็นอีกหน่ึง
สาเหตุหลกัท าให้โลกร้อนเพราะเป็นการใชพ้ลงังานอยูต่ลอดเหมือนกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งตูเ้ยน็ท่ีตอ้งมีการเสียบปลัก๊อยู่
ตลอดเวลา ตูเ้ยน็เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีส่งท่ีปล่อยสารส าคญัท่ีเป็นเหตุใหโ้ลกร้อนออกมามาก นัน่คือสารประกอบ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ "ฟรีออน" (Freon) มิไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงประดิษฐ์
ของมนุษย ์มีแหล่งก าเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั (จงจุรีย ์เก่งค า, เศรษฐศาสตร์ 
โวหารกลา้, อาทิตย ์บุตรพรม และคณะ, 2556 )  ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีใหเ้ราเห็นกนัอยูบ่่อยคร้ัง ไม่วา่จะเป็น 
น ้ าท่วม แผ่นดินไหว พายท่ีุรุนแรง อากาศท่ีร้อนผิดปกติส่งผลใหค้นเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ และพาหะน า
โรคท่ีเพ่ิมจ านวนมากข้ึน ท่ีผา่นมาพบวา่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ส่ใจในส่ิงแวดลอ้มเท่าท่ีควร รวมทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ
คมนาคม และ ภาคครัวเรือน ดงันั้นเพ่ือไม่ให้เกิดวิกฤตต่อโลกท่ีรุนแรงมากข้ึนจึง น ามาสู่การหาหน ทางในการปรับปรุง
แกไ้ข โดยในปัจจุบนักระแสการรณรงค์ให้ตระหนกัและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไดเ้กิดข้ึนทัว่โลก จึงส่งผลให้เกิดการสร้าง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ท่ีใส่ใจและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมมากข้ึน (ชยัวฒัน์ คุประตกลุ, 2553) สินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
คือ สินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใส่ใจผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม เร่ิมตั้งแต่
การคดัเลือกวตัถุดิบในการผลิต การเลือกใชพ้ลงังานจากน ้ าและไฟฟ้าในการผลิตอยา่งคุม้ค่า และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จน
เสร็จสมบูรณ์เป็นสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์การบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภณัฑส์ าหรับ การขนส่งและจดัจ าหน่าย รวมถึงการ
จดัการซากผลิตภณัฑน์ั้นๆ อยา่งถูกวธีิ  
  1. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
       1.1 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม                      
       1.2 เพ่ือศึกษาดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
 2. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
       2.1.  เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท าให้ทราบถึงส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
      2.2.  เพ่ือน ามาใชพ้ฒันาและปรับปรุงสินคา้ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดท้ าให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ขอบเขตของการวจิยั 
        ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ขอบเขตของการศึกษางานวจิยั จะมุ่งศึกษาโดยก าหนดขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
         ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาวิจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 เขต (เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รวมถึงพ้ืนท่ีติดกบัเขตเทศบาล) ซ่ึงไดแ้ก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลต าบลบา้นเป็ด เทศบาลต าบลเมืองเก่า และเทศบาลต าบล
พระลบั) จากขอ้มูล ส านกันโยบายการออมและการลงทุนส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, 2557 พบวา่ กลุ่มประชากร ช่วงอาย ุ
25-59 ปี ทั้งชายและหญิง ช่วงอายดุงักล่าวส่วนใหญ่เป็นวยัท างานและมีครอบครัว มีการวางแผนในชีวิต มีเป้าหมายในชีวติ
รวมถึงมีภาระและมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบ ในช่วงวยัน้ีส่วนใหญ่จะมีงานท าแลว้ และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ซ่ึงมีจ านวน 
256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบ่งเป็นเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 115,585 คน เขตเทศบาลต าบลศิลา 
จ านวน 50,224 คน เขตเทศบาลต าบลบา้นเป็ด 40,343 คน เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 28,653 คน และเขตเทศบาลต าบลพระ
ลบั จ านวน 22,192 คน (ส านกังานทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลนครขอนแก่น, 2559)    
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จากจ านวนประชากร 256,997 คน ค านวณจากขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยหาค่า
สัดส่วนของประชากรจากสูตร Taro Yamane และการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มประชากรใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีจ านวนประชากร 256,997 คน ใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงช่วงอายุ 
คือ ช่วงอาย ุ25 – 59 ปี ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ท่ากบั 400 คน มีการแบ่งเขตพ้ืนท่ีในการแจกแบบสอบทั้งหมด 5 เขตพ้ืนท่ี และ
ใหส้ถิตแบบระดบัชั้นค านวณจ านวนในการแจกแบบสอบถาม สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
  - เขตเทศบาลนคร  จ านวน 180 คน 
  - เขตเทศบาลบา้นเป็ด  จ านวน  78 คน 
  - เขตเทศบาลเมืองเก่า  จ านวน  63 คน 
  - เขตเทศบาลศิลา   จ านวน  45 คน 
  - เขตเทศบาลพระลบั  จ านวน  34 คน 
  รวมทั้งส้ิน จ านวน 400 ชุด 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
    ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั ประกอบดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวความคิดเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความครบถว้น ความถูกตอ้งและครอบคลุมของเน้ือหาและความสอดคลอ้งของหัวขอ้ท่ี
ศึกษาแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามกบัผูเ้ช่ียวชาญแนะน า  โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์และ
คณะ, 2545: 145) เพื่อวดัความเท่ียงตรง (Validity)  ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.83  น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชส้ัมประสิทธ์ิCronbach's Alpha Coefficient สูตรของควอนบราค (Cronbach) (อา้งอิงจาก กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2550 : 
41-42) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.941  
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  3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนมาแจกให้กบักลุ่มตวัอย่าง 256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
จ านวน 400 ชุด ตรวจสอบขอ้มูลท่ีได ้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถว้นและความถูกตอ้งของแบบสอบถาม
หลงัจากด าเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบการบันทึกขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยัและแจกแจงความถ่ีของทุกตวัแปร แลว้น าค่าท่ีไดม้าวิเคราะห์ ผูว้ิจยัด าเนินการแจก
แบบสอบถามท าการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 โดยท าการเก็บตวัอยา่งจากผูบ้ริโภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น แบ่งออกเป็น 4 เขต   (เขตเทศบาลนครรวมถึงพ้ืนท่ีติดกบัเขตเทศบาล ซ่ึงไดแ้ก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาล
ต าบลบา้นเป็ด เทศบาลต าบลเมืองเก่า และเทศบาลต าบลพระลบั) จ านวน 400 ชุด จากกลุ่มประชากร ช่วงอาย ุ25-59 ปี ทั้ง
ชายและหญิง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (ส านกังานทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลนครขอนแก่น,2559 
 4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
       ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจงหรืออธิบายลกัษณะทัว่ไป
ของขอ้มูลหรือตวัแปรในการวิจยั โดยแสดงในรูปแบบของร้อยละ ตารางแจกแจงความถ่ี และใชส้ถิติเชิงอนุมาน คือสถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของประชากรซ่ึงสามารถน าผลการวเิคราะห์นั้นไปสรุปอา้งถึงประชากร
ไดโ้ดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ ค่า Chi-square, Crosstabs และ Pearson Correlation  
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
       ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 247 คน (ร้อยละ62) โดยมีอายรุะหวา่ง 30-34 
ปี จ านวน 80 คน (ร้อยละ 20) มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 143 คน (ร้อยละ 36)และมีรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวต่อเดือน 
อยูท่ี่ 15,001-20,000 บาท จ านวน 129 คน (ร้อยละ 32) 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1.  ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากการศึกษา พบวา่ 
ตารางที ่1   แสดงการสรุปส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
 ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

ระดบัความคิดเห็น 

X SD การแปลผล 
ส าคญั
มาก
ท่ีสุด 

ส าคญัมาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
นอ้ย 

ส าคญั
นอ้ยท่ีสุด 

มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้ 
เช่น มอก. ,ประหยดัไฟเบอร์ 5 

301 
(75.3%) 

83 
(20.8%) 

14 
(3.5%) 

2 
(0.5%) 

0 
(0.00%) 

4.711 0.555 
มาก 
ท่ีสุด 

ราคาเหมาะสมกบัประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
เช่น ประหยดัพลงังาน แสงสีฟ้าท่ีช่วยคง
ความสดภายในช่องแช่ผกัช่องแช่แขง็
ด่วน 

153 
(38.3%) 

206 
(51.5%) 

37 
(9.3%) 

4 
(1.0%) 

0 
(0.00%) 

4.271 0.666 
 

มาก 
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ค านึงถึงการขนส่งท่ีรวดเร็วและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีคลงัสินคา้ช่วยลด
ระยะทางในการขนส่ง 

191 
(47.8%) 

153 
(38.3%) 

51 
(12.8%) 

5 
(1.3%) 

0 
(0%) 

4.331 0.742 มาก 

พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และมี
ทกัษะในการเลือกน าเสนอสินคา้ท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้  

239 
(59.8%) 

136 
(34.0%) 

25 
(6.3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.541 0.612 มากท่ีสุด 

  
                วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพ่ือศึกษาดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ในด้านต่างๆ ดังน้ี  ส่วนใหญ่เลือกใชตู้เ้ยน็แบบ 2 ประตู จ านวน 246 คน (ร้อยละ 62) 
เลือกใชตู้เ้ยน็ยี่ห้อมิตซูบิชิ จ านวน 100 คน (ร้อยละ 25) โดยตูเ้ยน็ท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็นตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 241 คน 
(ร้อยละ 60) และทราบถึงตูเ้ยน็มีการปล่อยสาร CFC จ านวน 230 คน (ร้อยละ 57) มีเหตุผลในการเลือกซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือช่วยใน
การประหยดัพลงังาน จ านวน 231 คน (ร้อยละ 58) ราคาตูเ้ยน็ท่ีเลือกซ้ือโดยเฉล่ียมีราคา 7,000-12,000 บาท จ านวน 165 คน 
(ร้อยละ 41) การตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้มไดเ้ลือกซ้ือเม่ือตูเ้ยน็หลงัเดิมมีการช ารุด จ านวน 244 คน (ร้อยละ 61) 
สถานท่ีซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตสั บ๊ิกซี ) จ านวน 165 คน (ร้อยละ 41) โดยเดินทางไปซ้ือดว้ย
ตวัเอง จ านวน 386 คน (ร้อยละ 92) โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้มคือ ตวัเอง จ านวน 176 คน 
(ร้อยละ 44) มีส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 204 คน (ร้อยละ 51) และ
เง่ือนไขการช าระเงิน คือ ช าระดว้ยการผอ่นช าระเป็นงวดๆ จ านวน 200 คน (ร้อยละ 50) 
ตารางที ่2 แสดงพฤติกรรมการซ้ือโดยจ าแนกตามช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤติกรรม 
25--34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 – 59 ปี 

ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

1. ประเภทตูเ้ยน็แบบ 
2 ประต ู

81 
 

32.9% 85 
 

34.60% 68 
 

27.6% 12 
 

4.9% 

2. เหตท่ีุตดัสินใจซ้ือ
ตูเ้ยน็ 

75 
(ประหยดั
พลงังาน) 

32.7% 74 
ประหยดั
พลงังาน) 

32.0% 73 
(ประหยดั
พลงังาน) 

31.8% 17 
(มีความ
คงทน) 

7.5% 

3. ราคาตูเ้ยน็ท่ีเลือก
ซ้ือโดยเฉล่ีย 

74 
(7,000 – 

12,000 บาท) 

44.8% 64 
(12,001- 

17,000 บาท) 

39.5% 49 
(12,001- 

17,000 บาท) 

30.0% 15 
(7,000– 

12,000 บาท) 

9.1% 

4. ซ้ือตูเ้ยน็เม่ือตูเ้ยน็
หลงัเดิมมีการช ารุด 

83 
 

34.1% 63 
 

25.8% 80 
 

32.8% 18 
 

7.4% 

5. สถานท่ีซ้ือ 
หา้งดิสเคาน์สโตร์ 
โลตสั บ๊ิกซี 

111 
 

41.9% 48 
 

29.1% 38 
 

24.2% 10 
 

15.9% 

6. วธีิการซ้ือ 134 34.7% 118 30.6% 110 28.5% 24 6.2% 
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ดว้ยการเดินทางไป
ซ้ือดว้ยตนเอง 

    

7. ตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็
เพ่ือส่ิงแวดลอ้มดว้ย
ตนเอง 

53 
 

30.1% 49 
 

27.9% 54 
 

30.6% 20 
 

11.4% 

8.ช าระดว้ยการผอ่น
ช าระเป็นงวดๆ 

72 
 

36% 59 
 

29.5% 53 
 

26.5% 16 
 

8.0% 

 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม  

ใชก้ารทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) เพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสองตวั  

ถา้มีค่า Sig(2-tailed) >0.05 นัน่คือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ถา้มีค่า Sig(2-tailed) <0.05 นัน่คือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือคือ หา้งดิสเคาน์สโตร์ (โลตสั บ๊ิกซี ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้ม 
Pearson’s  

(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบัค่า

ความสมัพนัธ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 ใชส้ารท าความเยน็ R134a,R600a เป็นสารท าความเยน็ท่ีไม่ท าลาย
โอโซนและไม่ท าใหโ้ลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม 

0.127* 0.011 มีความสมัพนัธ์ 

 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นประหยดัไฟและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย 0.174** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 

 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นลดมลพิษและลดปัญหา
โลกร้อน 

0.165** 0.001 มีความสมัพนัธ์ 

 LED Lamp ไฟท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะไม่ไดใ้ชส้ารปรอท
เป็นส่วนประกอบประหยดัพลงังาน 

0.159** 0.001 มีความสมัพนัธ์ 

 ระบบ INVERTER ปรับรอบการท างานของคอมเพรสเซอร์ให้
เหมาะสม ประหยดัพลงังานและ ลดเสียงรบกวน 

0.109* 0.030 มีความสมัพนัธ์ 
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 ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกล่ินไม่พึงประสงค ์และ
เช้ือแบคทีเรีย 

0.180** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 

 V CASE ช่วยใหคุ้ณค่าทางวติามินในผกัใบเขียวคงอยูไ่ดน้านวนั 0.196** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 
 ขั้นตอนการผลิตและช้ินส่วนประกอบท่ีน ามาใชผ้ลิตตูเ้ยน็เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มสามารถยอ่ยสลายและแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ได ้

0.158** 0.002 มีความสมัพนัธ์ 

 มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้ เช่น มอก. ,ประหยดัไฟเบอร์ 5 0.119* 0.018 มีความสมัพนัธ์ 
ดา้นราคา 
 ราคาเหมาะสมกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ เช่น ประหยดัพลงังาน แสงสีฟ้า
ท่ีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกัช่องแช่แขง็ด่วน 

0.117* 0.019 มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด    
 การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ท่ีแฝงขอ้คิดเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการใช้
พลงังานเพ่ือใหค้นเกิดความเขา้ใจถึงส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

0.110* 0.029 มีความสมัพนัธ์ 

 บริษทัท่ีผลิตใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มจดักิจกรรมสีเขียวเช่น 
กิจกรรมรณรงคเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม การปลูกป่าชายเลน การสนบัสนุน
การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ เป็นตน้ 

0.111* 0.027 มีความสมัพนัธ์ 

 
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือ คือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตสั บ๊ิกซี ) 
(ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้ม 
Pearson’s  

(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบัค่า

ความสมัพนัธ์ 
 พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้และมีทกัษะในการเลือกน าเสนอ
สินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้  

0.126* 0.012 มีความสมัพนัธ์ 

รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 0.215** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็ดว้ย
ตนเอง 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
Pearson’s  

(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบัค่า 

ความสมัพนัธ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 ใชส้ารท าความเยน็ R134a,R600a เป็นสารท าความเยน็ท่ีไม่
ท าลายโอโซนและไม่ท าใหโ้ลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม 

-0.005 0.923 ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นประหยดัไฟและ
ประหยดัค่าใชจ่้าย -0.180** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 

 ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองต่อสงัคมดา้นลดมลพิษและลด
ปัญหาโลกร้อน 

-0.162** 0.001 มีความสมัพนัธ์ 

LED Lamp ไฟท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพราะไม่ไดใ้ชส้าร
ปรอทเป็นส่วนประกอบประหยดัพลงังาน 

-0.187** 0.000 มีความสมัพนัธ์ 

ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกล่ินไม่พึง
ประสงค ์และเช้ือแบคทีเรีย 

-0.128* 0.010 มีความสมัพนัธ์ 

V CASE ช่วยใหคุ้ณค่าทางวติามินในผกัใบเขียวคงอยูไ่ดน้าน -0.142** 0.004 มีความสมัพนัธ์ 
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง 
(ต่อ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
Pearson’s  

(r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดบัค่า 

ความสมัพนัธ์ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ)    
ขั้นตอนการผลิตและช้ินส่วนประกอบท่ีน ามาใชผ้ลิตตูเ้ยน็เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มสามารถยอ่ยสลายและแปรสภาพกลบัมาใชใ้หม่ได ้

-0.128* 0.011 มีความสมัพนัธ์ 

 มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินคา้ เช่น มอก. ,ประหยดั
ไฟเบอร์ 5 

-0.169** 0.001 มีความสมัพนัธ์ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 
บริษทัท่ีผลิตใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มจดักิจกรรมสีเขียว
เช่น กิจกรรมรณรงคเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม การปลูกป่าชายเลน การ
สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ เป็นตน้ 

-0.157** 0.002 มีความสมัพนัธ์ 

รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด -0.154** 0.002 มีความสมัพนัธ์ 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จากผลการวจิยั พบวา่  ดา้นการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (ตอ้งการเปล่ียนตูเ้ยน็ใหท้นัสมยัข้ึน) กลุ่ม
ตวัอยา่งไดใ้หค้วามส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการตดัสินใจซ้ือตูเ้ยน็เพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม (ตอ้งการเปล่ียนตูเ้ยน็ใหท้นัสมยัข้ึน) เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย  
  ด้านสถานท่ีท่ีซ้ือตู ้เย็นเพ่ือส่ิงแวดล้อม (ห้างดิสเคาน์สโตร์ :โลตัส บ๊ิกซี)) กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
มากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสถานท่ีท่ีซ้ือตูเ้ย็นเพ่ือส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุเทพ ยนตพิ์มาย, พรหมภสัสร รุ่งโรจน์วรกลุ, มนตรี ซึมรัมย ์และณฐัพงศ ์เพชรบุตร 
(2557) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ เช่น เดอะ
มอลล ์(The Mall) โลตสั (Lotus) บ๊ิกซี (Big C) ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ท่ีมีอิทธิต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภาพโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
  ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือตู ้เย็นเพ่ือส่ิงแวดล้อมคือ ตนเอง กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่า และเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมากข้ึน ก็จะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ตูเ้ยน็เพื่อส่ิงแวดลอ้มลดลงเลก็นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เมธินี พุม่เพช็ร (2554) พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซ้ือ สินคา้
ของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในจงัหวดัชลบุรี จะมีการวางแผนการซ้ือ ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบติัก่อนซ้ือสินคา้ ตดัสินใจซ้ือ
ดว้ยตนเอง เลือกซ้ือสินคา้ท่ีประหยดั ผูบ้ริโภคเห็นวา่ราคาสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในปัจจุบนัเหมาะสมและถา้ราคาเพ่ิมสูงข้ึน
จะชะลอการซ้ือ เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองและอ าเภอรอบนอก พบวา่ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองต่าง
จากอ าเภอรอบนอกคือผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองมีการตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเองและมีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ ส่วนผูบ้ริโภค
อ าเภอรอบนอกตดัสินใจซ้ือโดยคนในครอบครัวและไม่มีการศึกษาขอ้มูลก่อนซ้ือ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  1 ผูป้ระกอบการควรท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ได้คุณภาพ มีความคงทนอีกทั้ งยงัประหยดัพลงังาน
เพื่อให้ไดม้าตรฐานและฉลากท่ีรับรองสินคา้อย่างถูกตอ้ง เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือให้กบัสินคา้อีกทั้งยงั
สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายใหก้บัธุรกิจไดอี้กดว้ย 
  2 ผูป้ระกอบการควรมีการจดักิจกรรมฝึกอบรมให้กบัพนักงานเน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั
พนกังานในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าดงันั้นผูป้ระกอบการควรจดักิจกรรมเสริมทกัษะ อบรมบุคลิกภาพ เทคนิคการ
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การขาย การพูด การเจรจาต่อรอง ให้กบัพนักงานเพ่ือเป็นการสร้างพนักงานท่ีมีคุณภาพ และทกัษะในการขาย เน่ืองจาก
พนกังานถือเป็นแรงส าคญัในการสร้างและกระตุน้ยอดขายใหก้บัธุรกิจ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษางานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลือ เป็นอยา่ง
ยิ่งจาก                 ดร.อารีรัตน์ เช้ือบุญเกิด โนท , ผศ.ดร.ทายวุฒิ โพธ์ิทองแสงอรุณ และดร.อชิตพล พลเขต 
อาจารยป์ระจ าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอขอบคุณ คุณบุณณดา มุมอภยั 
หัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาด บริษัท มาร์เก็ตซับพอร์ท จ ากัด , คุณอภิศักด์ิ ทองค า หัวหน้าแผนกขาย บริษัท 
ขอนแก่นไทยแลนด์ จ  ากดั , คุณชยัสุนทร นนทะชยั พนกังานขาย บริษทั ขอนแก่นไทยแลนด์ จ  ากดั ท่ีให้
ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท าโครงงานวจิยั รวมทั้งบุคคลท่ีปรากฏตามรายการ
อา้งอิงท่ีผูจ้ดัท าโครงงานใชอ้า้งอิง 
 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามร่วมมือและเสียสละตอบแบบสอบถามให้ขอ้มูลท่ี
ส าคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อโครงงานวิจยั คุณค่าประโยชน์ของงานวิจยัฉบบัน้ีขอมอบแต่ บิดา มารดา ผูมี้
พระคุณอาจารย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกส่วนท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา 
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การเพิม่ผลติภาพการผลติแรงงานผ่านการท างานแบบสะเต็ม  
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ กรณศึีกษา 

Increasing Labor Productivity though STEM Workforce  
by Information Technology Application : A Case Study  

 
ชินานาฏ วทิยาประภากร1*, ไพรพนัธ์ ธนเลิศโศภิต2  และภาสวรรธน์ วชัรด ารงศกัด์ิ3 

Chinanat Witthayaprapakorn1*, Paipan Thanalerdsopit2 and Passawat Watcharadumrongsak3 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการท างานแบบสะเต็ม โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัตาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาดา้นการ
บริหาร ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละดา้นการผลิต โดยวธีิการระดมความคิดเห็น 2) การวเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือแบบ
กา้งปลาเพ่ือหาปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 3) การประยุกต์ใชเ้คร่ืองมือสะเต็มในการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานดว้ยวิธีการเรียนรู้ขณะ
ท างาน 4) การประเมินร้อยละของการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและการประเมินร้อยละของการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
โดยเปรียบเทียบผลการท างานกับปีท่ีเดิมในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการวิจัยพบว่า บริษทัประสบปัญหาด้านการถ่ายทอด
กระบวนการผลิตแก่บุคลากรเน่ืองจากมีอตัราการเขา้งานใหม่และการลาออกทุกวนั บริษทัจึงใชเ้คร่ืองมือสะเต็มเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานด้วยการใช้การผลิตส่ือการสอนการท างานซ่ึงท าให้สามารถเพ่ิมจ านวนคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการท างาน
ออนไลน์ไดร้้อยละ 25 และลดเวลาในการอบรมพนกังานใหม่ร้อยละ 50 
 
ค าส าคญั : สะเตม็, ผลิตภาพการผลิต, วงจรการสูญเสีย 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study the increase of labor productivity through STEM workforce by Information 
Technology Application of one company in Tak province.  The research tools were 1)  problem analysis though 
administration, human resource, processing by brainstorming 2)  fishbone problem analysis to select problems 3) 
applying STEM method 4) measuring of increasing a percentage of labor productivity and decreasing of Losing in 
production or service cycles. The research found that problem of the company was training new staff. This company 
applied online media and digital documents.  Also, a result of increasing productivity was 25 percentage and 
reduction to 50 percentage in training time. 
 

Keyword: (3-5 keywords must be given) STEM, Productivity, Losing Cycle 
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บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและก าลงัคนแรงงาน อีกทั้งยงัพบปัญหาการขาด

แคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงลว้นเป็นขอ้จ ากดัต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  ขณะน้ีพบวา่
ประเทศยงัเผชิญกบัความทา้ทายของกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง ดงันั้นเพ่ือกา้วขา้มพฒันาการเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศ
รายไดสู้ง จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Value-Based Economy) รัฐบาลไทยจึง
มุ่งเนน้ยทุธศาสตร์ของประเทศ ในเร่ืองการพฒันาสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” ดว้ยการสร้าง “ความเขม้แขง็จากภายใน” 
โดยการขบัเคล่ือนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผา่นกลไกประชารัฐ ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐบาลและ
เอกชนเพ่ือขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทย ใหส้ามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคุกคามใหม่ส าหรับประเทศไทย ในศตวรรษ
ท่ี 21 ในการน้ี รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การเปล่ียนจากสินคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สินคา้
นวตักรรม 2) การเปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยแีละความคิด
สร้างสรรค ์3) การเปล่ียนจากเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน (สุรัชพงศ ์สิงขาบณัฑิต, 2561) 

ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการระหวา่งวชิาพ้ืนฐานไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย ี
(Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics); (STEM) ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัแรงงานท่ีท างานในสถานประกอบการ โดยการวเิคราะห์ความตอ้งการของสถานประกอบการ และจดั
กิจกรรมสะเตม็เพ่ือเช่ือมโยงการใชง้านจริงในสถานประกอบการสอดคลอ้งกบัแนวคิดสะเตม็ศึกษา (กมลฉตัร กล่อมอ่ิม, 
2559) เพ่ือใหเ้กิดการเช่ือมโยงเน้ือหาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีสู่โลกความเป็นจริงปัจจุบนั เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการระหวา่งกนักบัสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ เป็นการเพ่ิมทกัษะการบูรณาการการท างานท่ีแทจ้ริง  

ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าและพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานแต่ละ
หน่วยงานมากข้ึน องคก์ารต่าง ๆ ในฐานะท่ีเป็นระบบยอ่ยภายในระบบสังคมมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวั เพ่ือความอยู่
รอดและการเจริญเติบโตในอนาคต  หลายหน่วยงานไดป้รับโครงสร้างขององค์การจากโครงสร้างแบบล าดับขั้นเขา้สู่
โครงสร้างระบบเครือข่าย พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนการท างาน ช่วยให้การตดัสินใจ และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ จึงไม่ตอ้งมีการตรวจสอบและควบคุมเป็นล าดบัขั้น นอกจากบุคลากรรุ่น
ใหม่ยงัมีความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวา่ในอดีต    จึงพร้อมท่ีจะรับผิดชอบในการปฏิบติังานของตน
และกลุ่มมากข้ึน 

แนวโน้มการใชเ้ทคโนโลยีขององคก์าร  พบว่าปัจจุบนัพฒันาการและการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ในองคก์าร 
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงก่อให้เกิดความทา้ทายแก่ผูบ้ริหารในอนาคตใหน้ าเทคโนโลยี
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ โดยผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และวิสัยทศัน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี 
เพ่ือให้สามารถตดัสินใจน าเทคโนโลยีมาใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเราสามารถจ าแนกผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีต่อ
การท างานขององคก์ารออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

           1. การปรับปรุงรูปแบบการท างานขององคก์าร เทคโนโลยหีลายอยา่งไดถู้กน าเขา้มาใชภ้ายในองคก์าร  และ
ส่งผลให้กระบวนการในการท างานได้เปล่ียนรูปแบบไป ให้การส่งข่าวสารไม่ตอ้งใช้พนักงานเดินหนังสืออีกต่อไป  
ตลอดจนลดการใชก้ระดาษท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน   

           2. การสนับสนุนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์    โดยเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสารสนเทศท่ีส าคญัให้แก่
ผูบ้ริหารท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจและการสร้างความไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งขนั 

           3. เคร่ืองมือในการท างาน เทคโนโลยีถูกน าเขา้มาใช้ภายในองค์การ เพ่ือให้การท างานคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพ  เราจะเห็นไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท่ีจะน ามาประยุกตใ์นหลาย ๆ ดา้น โดยเทคโนโลยีจะช่วย
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เปล่ียนแปลงและปรับปรุงคุณภาพของการท างานให้ดีข้ึน หรือแมก้ระทัง่ช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองของแรงงาน และวสัดุ
ส้ินเปลืองต่าง ๆ ลง แต่ยงัคงรักษา หรือเพ่ิมคุณภาพในการท างานหรือการให้บริการลูกคา้ท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่า
เทคโนโลยจีะถูกน าเขา้มาใชใ้นการเปล่ียนแปลง และปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินขององคก์ารมากข้ึนในอนาคต 

            4. การเพ่ิมผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ 
PC ถูกพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนการใชง้านสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 
ดงันั้นในอนาคตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็นเคร่ืองมือหลกัของพนกังานและผูบ้ริหารขององคก์าร 

            5. เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร ในช่วงแรกของการน าคอมพิวเตอร์มาใชง้านทางธุรกิจคอมพิวเตอร์จะ
ถูกใชเ้ป็นเพียงอุปกรณ์หลกัท่ีช่วยในการเก็บและค านวณขอ้มูลต่าง ๆ เท่านั้น ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดถู้กพฒันาใหมี้ศกัยภาพ
จากทั้งภายในองคก์ารหรือภายนอกองคก์าร โดยไม่จ ากดัขอบเขตวา่ผูใ้ชจ้ะอยูห่่างไกลกนัเท่าใด ปัจจุบนัผูใ้ชส้ามารถติดต่อ
เพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนัไดจ้ากทุกหนทุกแห่งทัว่โลก      คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทท่ีส าคญัมากกวา่
การเป็นเคร่ืองท่ีเก็บและประมวลผลขอ้มูลเหมือนอยา่งในอดีตต่อไป 

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอยา่งหน่ึง แปลตามตวัก็คือเป็นการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติั หรือ การ
ลงมือท าซ่ึง ” ความรู้ “ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งได้
มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดก้ารเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การ
โตต้อบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดขั้นสูง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการ
ประเมินค่า 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้น (Active Learning) โดยประยุกต์ใช้กับการ
บนัทึกเทปขั้นตอนการท างาน เพ่ือใชส้อนพนกังานใหม่ ก่อนเขา้ท างาน ทดแทนการสอนแบบปากต่อปาก ท่ีอาจเกิดความ
คลาดเคล่ือน ความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลข้ึนได ้และท าใหเ้กิดการเสียเวลาของหัวหนา้งานในการสอนพนกังานใหม่ท่ีรับเขา้
มาเร่ือยๆ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดทุกกระบวนการให้พนักงานใหม่ดว้ยเคร่ืองมือท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย (User-friendly) 
เรียนรู้ไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา และเรียนซ ้ าไดห้ลายๆ คร้ังจนกวา่จะเขา้ใจ นบัไดว้า่เป็นจดัการใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 จะเห็นไดว้่าองค์การท่ีเจริญเติบโตในอนาคตตอ้งสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเขา้ไปในโครงสร้างการ
บริหารงาน ควรท าความเขา้ใจในศักยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อองค์การและสังคม   เพ่ือให้เลือกใช้
เทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและก่อใหเ้กิดผลกระทบในดา้นลบนอ้ยท่ีสุดต่อองคก์ารและสงัคมแวดลอ้ม 

 นอกจากน้ีกระบวนการใช้สะเต็มส าหรับภาคแรงงาน (STEM Workforce) โดยการใช้การบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เป็นฐานในการจัดอบรมเพ่ิมทักษะของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดทกัษะท่ีหลากหลาย โดยจะด าเนินการให้ค  าปรึกษาและแนะน าเชิงลึกและสถานประกอบการและ
พนกังาน ด าเนินการสร้างจิตส านึกใหรู้้คุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เขา้ใจถึงความสูญเสียท่ี
แฝงอยู่ในกระบวนการท างาน มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการจากบุคลากรภายในสถาน
ประกอบการเพ่ือสร้างความยัง่ยืนซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถาน
ประกอบการ ส่งผลต่อการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศใหมี้ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ (พิริยะ ผลพิรุฬห์
และคณะ, 2559) 

งานวจิยัน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตผา่นการใชส้ะเตม็ ส าหรับภาคแรงงานในการแกไ้ข
ปัญหาขององคก์รแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัเอกชนท่ีผลิตน ้ าด่ืมจากน ้ าแร่โดยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาดา้นการถ่ายทอดวธีิการสอนงานพนกังานใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดวงจรสูญเสียเวลาการท างาน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลของสถานประกอบการ เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขในการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานตามความตอ้งการของสถานประกอบกิจการ โดยใช้วิธีการระดมความคิดเห็น (Brainstorming) ร่วมกบั
ผูบ้ริหารกิจการ จ านวน 1 คน และพนกังานจ านวน 20 คน 

2. ด าเนินวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการและคดัเลือกปัญหาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ขมาด าเนินการ  

3. ใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการประยุกต์ใชก้ารท างานแบบ STEM โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพลสส์ (Word 
Press) เพ่ือการท าเวบ็ไซต ์(Website) องคก์ร การถ่ายท า ตดัต่อคลิปวีดีโอดว้ยโปรแกรม วิวาวิดีโอ (Viva Video) การ
น าผลงานเพ่ือแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานผา่นโปรแกรม เวิร์ดเพลสส์ (Word press), ลิงคอิ์น (Linked in) , รหสัแท่ง
สองมิติ (QR code) และ แอพพลิเคชัน่ในมือถือ (Application on Mobile Phone) เคร่ืองมือการท างาน  

4. เพ่ือลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยก าหนดใหเ้ปรียบเทียบขอ้มูลปี 2560 กบั
ขอ้มูลเดิมของการท างานลกัษณะเดียวกนัในปี 2559 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
ว่า บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัตากเป็นบริษทัในเครือของบริษทัท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในผลการวิจัยพบ

ประเทศไทย บริษทัท่ีท างานศึกษาดงักล่าวน้ี เป็นบริษทัประเภทการผลิตน ้ าแร่ยี่ห้อหน่ึง มีพนกังานจ านวน 98 คน จากผล
การระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปและสภาพปัญหาพบวา่ 

ดา้นการบริหารจดัการ บริษทัมีการแบ่งงานอยา่งชดัเจนระหวา่งส านกังานใหญ่ซ่ึงตั้งอยูท่ี่กรุงเทพฯ ซ่ึงจะมีหนา้ท่ี
เป็นฝ่ายขายและฝ่ายบญัชี ส าหรับบริษทัตวัอยา่งน้ีจะเป็นโรงงานผลิตซ่ึงจะประกอบดว้ยคลงัสินคา้และแผนกจดัส่ง มีสถาน
ท่ีตั้งในจงัหวดัหน่ึงทางภาคเหนือของประเทศไทย การบริหารจดัการพบวา่ขาดความเช่ือมโยงของการประสานงานในการ
บริหารจดัการ โดยต่างฝ่ายต่างท างานในส่วนงานของตนจึงท าใหไ้ม่ตระหนกัถึงการท างานท่ีจะส่งผลกระทบตอ่กนั เช่น ฝ่าย
ขายขายสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ ไม่ค านึงถึงแผนการผลิตประจ าปี ท าใหโ้รงงานผลิตมีงานเร่งด่วนและตอ้งเร่งผลิต
สินคา้ มีค่าจา้งการท างานล่วงเวลาเกิดข้ึน เคร่ืองจกัรท างานหนกั เกิดสินคา้คา้งในคลงัเก็บสินคา้ท าใหไ้ม่สามารถน าส่งตาม
แผนท่ีวางไว ้ส่งผลใหค้ลงัสินคา้ไม่เพียงพอในการจดัเก็บและส่งผลกระทบในภาพรวม บริษทัมีปัญหาเร่ืองการจดัเก็บสินคา้
คงคลงัเน่ืองจากไม่สามารถพยากรณ์การผลิตสินคา้ใหต้รงกบัค าสั่งซ้ือของบริษทัหลกัท่ีตั้งท่ีกรุงเทพฯ สาเหตุหลกัมาจาก
พนกังานขายไม่ใชฐ้านขอ้มูลของสินคา้คงคลงัใน การขายหรือการจดัโปรโมชัน่ให้แก่ลูกคา้ ท าให้เกิดช่องวา่ง (Gap) ของ
การท างานส่งผลถึงประสิทธิภาพของการบริหารจดัการการผลิตและคลงัสินคา้ 

ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรฝ่ายบริหารจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะจบสาขา

เกษตรอุตสาหการ มีพนักงานท่ีจบดา้นวิศวกรรมท่ีคอยควบคุมเคร่ืองจกัรโรงงาน และพนักงานตรวจคุณภาพน ้ าจบดา้น

วทิยาศาสตร์เคมี ส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการจะจบการศึกษาขั้นต ่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นคนท่ีไทยหรือเป็นคนชน

เผ่าในพ้ืนท่ี ท่ีมีบัตรประจ าตวัประชาชน บริษทัไม่มีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเน่ืองจากคนส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนท่ี 

พนกังานมีความสุขในการท างาน ไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสม โดยค่าแรงต ่าสุดของพนกังานปฏิบติัการไดรั้บค่าตอบแทน

วนัละ 305 บาท แต่หากมีการท างานและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและมีการข้ึน

เงินเดือนทุกปี มีเงินเพ่ิมประจ าปีไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน ส่วนพนกังานระดบับริหารไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราเท่ากบัพนกังานใน
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ส่วนกลางท าให้พนักงานมีขวญัและก าลงัใจในการท างานสูง ช่วงพ.ศ. 2560 น้ี บริษทัตอ้งเพ่ิมก าลงัการผลิตมากข้ึน จึงมี

ความตอ้งการท างานมากข้ึน ส าหรับ พ้ืนท่ีในการท างานสะอาด และไม่มีอนัตราย เน่ืองจากผลิตภณัฑเ์ป็นน ้ าแร่ มีการท างาน

เป็นทีมส าหรับพนกังานสายปฏิบติัการ โดยมีการจดัการเวลาพกังานและสับเปล่ียนหมุนเวียนการท างาน ในการท างานบาง

แผนกตอ้งใชส้ายตาในการคดักรองคุณภาพการผลิต (Quality Controlling : QC) จึงอาจเกิดการเม่ือยลา้ของสายตา จึงมีการ

จดัให้หมุนเวียนการท างานในแผนกอ่ืน เช่น แผนกคดักรองคุณภาพขวดก่อนเขา้สายการผลิตเป็นตน้  ในระบบการท างาน 

หวัหนา้งานจะเป็นผูต้ดัสินใจ พนกังานระดบัปฏิบติัการไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ท าหนา้ท่ีเพียงคุมระบบผลิต

ประจ าจุดในแต่ละวนั หมุนเวียนต าแหน่งท่ีรับผิดชอบ ขาดการมีส่วนร่วมในการท างานในเชิงพฒันา  อีกทั้งพนกังานระดบั

ปฏิบติัการโดยมากเป็นคนในพ้ืนท่ีและคนในชนเผา่ ไม่มีทกัษะดา้นการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ดา้นการคิดและการ

ตดัสินใจ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และขาดทกัษะดา้นภาษาและระบบสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการหยดุงาน (Break down) 

ของสายการผลิต ท าให้เกิดการสูญเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต และการรับพนกังานใหม่เขา้ท างานจะใชเ้วลา

ในการฝึกอบรมใหค้วามรู้ก่อนเขา้ท างานจริงประมาณ 1 เดือน ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นเกิดข้ึน  

ดา้นการผลิตหรือบริการ พบวา่ การผลิตส่วนใหญ่เป็นกระบวนการผลิตท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกั ใน

สายการผลิตท่ี 40 มีก าลงัการผลิตท่ี 380 ขวดต่อนาทีและในสายการผลิตท่ี 24 มีก าลงัการผลิต 230 ขวดต่อนาที ซ่ึงเป็น

สายการผลิตท่ีใชง้านมาหลายปีและมีขอ้จ ากดับางอยา่งในการท างาน ท าใหต้อ้งมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ ท าใหก้ารควบคุม

คุณภาพของวตัถุดิบท าไดค้่อนขา้งยาก เพราะมีประมาณมาก เช่น  

1) ฝาขวดท่ีมีการบิดเบ้ียวผิดรูป เม่ือเขา้สู่กระบวนการผลิตท าใหปิ้ดฝาไม่สนิท  ตอ้งน าออกจากสายพานมาปิดให้
สนิทก่อนน ากลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ ถา้ไม่สามารถปิดฝาให้สนิทไดก็้ตอ้งเปิดฝา แลว้ท้ิงฝาและเทน ้ าท้ิง น าขวด
กลบัไปลา้งและเขา้สู่ระบบการบรรจุใหม่   

2) ขวดบุบจากการขนส่งก่อนการบรรจุ ท าให้ปิดฝาขวดไม่ได ้ตอ้งน าออกจากสายการผลิตเพ่ือปิดฝาด้วยมือ
ประมาณ 300 ขวดต่อชัว่โมง โดยปริมาณการผลิตทั้งหมดประมาณ 23,000 ขวดต่อวนั ซ่ึงโดยมากสามารถปิดฝาและน ากลบั
เขา้สายการผลิตได ้คงเหลือส่วนท่ีตอ้งจ าหน่ายออกประมาณ 200 ขวดต่อวนั การท างานบางอยา่งตอ้งใชค้นเป็นหลกั เช่น 
การตรวจสอบสภาพขวดก่อนเขา้สู่สายการผลิต การตรวจสอบจ านวน 3 จุดหลงับรรจุน ้ าและปิดฝาขวด การน าขวดเขา้สู่
ระบบการผลิต การติดป้ายยี่ห้อ และการจดับรรจุขวดเพ่ือการล าเลียงดว้ยรถยก มีการใชก้ าลงัคนประมาณ 14 คน ต่อ 1 
สายการผลิต ซ่ึงค่อนขา้งมากเกินความจ าเป็น สามารถใชร้ะบบการจดัการท่ีดีเขา้ไปบริหารจดัการให้มีการใชค้นใหน้อ้ยลง
และคุม้ค่าท่ีสุดได ้ นอกจากน้ียงัเกิดการสูญเสียเวลาจากการเปล่ียนช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเคร่ืองจกัรเม่ือมีการเปล่ียน
กระบวนการบรรจุ เช่น จาก 300 มิลลิลิตร เป็น 500 มิลลิลิตร ซ่ึงจะเสียเวลาประมาณ 30-40 นาทีต่อคร้ังในการเปล่ียน
กระบวนการบรรจุ   

จากการวิเคราะห์ปัญหาของบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวดัตาก โดยใช้การวิเคราะห์แบบก้างปลา (Fishbone 
Analysis) การหยดุชะงกัของเคร่ืองจกัรเน่ืองจากพนกังาน  โดยเฉพาะพนกังานใหม่ท่ียงัไม่มีความช านาญและขาดขอ้สังเกต
เทคนิคในการท างาน ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดและตอ้งท าให้หยดุเคร่ืองจกัรชัว่คราวเพ่ือแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ในปี 2560 
บริษทัมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เพ่ิมยอดการผลิตน ้ าด่ืมเป็นจ านวนมาก มีการรับพนกังานใหม่เขา้มาตลอด ส่งผลใหห้วัหนา้
งานตอ้งใชเ้วลาในการสอนงานตวัต่อตวัแก่พนกังานท่ีเขา้ท างานใหม่ จึงเกิดความเหน่ือยลา้ท าใหเ้สียเวลาในการท างานเกิด
การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  เม่ือมีการรับพนกังานใหม่ตลอดเวลา ตอ้งใชเ้วลาในการสอนโดยหวัหนา้ และใชเ้วลาในการ
เรียนรู้งานอยา่งนอ้ย 1-2 สัปดาห์ต่อคนส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาดในการท างานบ่อยคร้ัง พนกังานใหม่ท่ีขาดความช านาญ
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ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหน่ึงของการหยุดชะงักของเคร่ืองจกัร ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการผลิต
โดยรวม 

งานวิจยัน้ีจึงเลือกการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของสะเต็มในการประยุกตใ์ชใ้นการ
ท างานร่วมกบัผูป้ฏิบติังานดา้นบุคลากรในลกัษณะการเรียนรู้การท างาน (Action Learning) ซ่ึงพบวา่กระบวนการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานนั้น พนักงานมีทกัษะในการท างานท่ีหลากหลายข้ึน สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรั้บจากการอบรม 
สร้างเอกสารส าหรับการน าเขา้หรือออกจากเวป็ไซตข์องบริษทั  การสร้างคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการท างานโดยละเอียด 
เป็นภาพเคล่ือนไหว และมีการสอดแทรกเทคนิคในการท างานใหก้บัผูรั้บชมคลิปไดเ้รียนรู้ ท าให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึน โดยในแต่
ละแผนกเช่น แผนกผลิต แผนกคลงัสินคา้  แผนกตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายบุคคลจะมีการน าเสนอขั้นตอนการท างานผ่านคลิป
วิดีโอท่ีพนกังานจดัท าร่วมกนัในแต่ละแผนก  รวมทั้งเอกสารในการท างานวางบนระบบ tipwarin.wordpress.com ซ่ึงเป็น
ระบบปิดส าหรับพนกังานในบริษทัท่ีสามารถเขา้ถึงไดเ้ท่านั้น เน่ืองจากขอ้มูลบางส่วนเป็นความลบัของบริษทั ทั้งน้ีฝ่าย
บุคคลสามารถน าเสนอคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการท างาน  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดส้มบูรณ์ท่ีสุด ท่ีสามารถน าไปใชง้าน
ได้จริง ดังตวัอย่างคลิปวีดีโอท่ีเกิดจากผลงานของพนักงานฝ่ายบุคคลผ่านช่องทางhttps://www.youtube. com/watch?v= 
KYyQM0j3zZM แสดงขั้นตอนส าหรับการท าประวติัของพนกังาน ซ่ึงเป็นผลเรียนรู้ร่วมกบัในเร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการท างานท่ีหลากหลาย ซ่ึงพนกังานสามารถจดัท าคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชัน่วีวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขั้นตอน
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง น าข้ึนสู่ www.youtube.com แลว้น ามาวางบน wordpress.com ช่ือ ช่ือบริษทั.wordpress.com ท่ีเป็น
พ้ืนท่ีออนไลน์ของบริษทัได ้

นอกจากน้ียงัมีช่องทางบนระบบอินเตอร์เน็ตท่ี https://www.youtube.com/watch?v=h2Cf6p0TTi4 แสดงขั้นตอน
ส าหรับการรับสมคัรพนักงานใหม่ เป็นผลจากการท างานร่วมกันกับนักวิจยั ซ่ึงพนักงานสามารถจัดท าคลิปวีดีโอผ่าน
แอพพลิเคชัน่ วิวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขั้นตอนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง น าข้ึนสู่ www.youtube.com แลว้น ามาวางบน 
wordpress.com ช่ือ ช่ือบริษทั.wordpress.com ท่ีเป็นพ้ืนท่ีออนไลน์ของบริษทัได ้

อีกทั้งยงัมีช่องทาง https://www.youtube.com/watch?v=Ks1TZLeK1ro แสดงสรุปบนัทึกการลาของพนกังาน เป็น
ผลจากการอบรม ซ่ึงพนกังานสามารถจดัท าคลิปวีดีโอผา่นแอพพลิเคชัน่ Viva Video แสดงขั้นตอนและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้น าข้ึนสู่ช่องทาง www.youtube.com แลว้น ามาวางบน wordpress.com ช่ือบริษทั.wordpress.com ท่ีเป็นพ้ืนท่ีออนไลน์
ของบริษทัไดเ้ช่นกนั 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว สามารถคิดเทียบผลความส าเร็จของโครงการไดว้า่ จาก 4 ฝ่ายดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ ฝ่าย
บุคคลสามารถจดัท าและน าข้ึนสู่เวป็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงเป็นคลิปวดีีโอแสดงขั้นตอนการท างานไดส้มบูรณ์ คิดเป็น 1 ฝ่ายจาก 
4 ฝ่าย เทียบเป็นร้อยละ 25 ของความส าเร็จตามตัวช้ีวดั โดยประโยชน์ของผลการด าเนินโครงการเม่ือคิดเป็นมูลค่า สามารถ
ค านวนจาก จ านวนวนัของการถ่ายทอดงานเดิม เปรียบเทียบกบัการถ่ายทอดดว้ยสารสนเทศ เป็นส่วนต่างเวลา คูณมูลค่าเวลา 
ฐานเงินเดือนของผูป้ฏิบติังานแทน พบวา่ จ านวนวนัของการถ่ายทอดงานเดิม 14 วนัต่องาน เปรียบเทียบกบัการถ่ายทอดดว้ย
สารสนเทศ จากการทดสอบคลิปวีดีโอ 3 คลิป 3 งานกบัพนกังานฝ่ายบุคคลท่ีเขา้ใหม่ 1 คน  หากใชเ้วลาในการเรียนรู้เฉล่ีย
จากการถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอเหลือเพียง 7 วนั จะคิดเป็นส่วนต่างเวลา 14 - 7 เท่ากบั  7 วนั ดงันั้น 7 วนั x 500 บาทต่อวนั 
(มูลค่าเวลา ฐานเงินเดือน 15,000 บาทของพนักงานคนอ่ืนท่ีตอ้งช่วยกนัปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ระหว่างท่ีพนกังานใหม่เรียนรู้
งาน) คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาทต่องาน  เพราะฉะนั้น จากงานท่ีใชท้ดสอบ 3 งาน x 3,500 บาท คิดเป็น 10,500 บาทต่อคนต่อ 3 
งานท่ีถ่ายทอดผา่นคลิปวดีีโอ 

ส าหรับผลการวจิยั ดา้นกระบวนการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตนั้น หากคิดมูลค่าจากประโยชน์ของการลดการ
สูญเสียในวงจรการผลิต สามารถค านวนจากเวลาท่ีลดลงในการสร้างความเขา้ใจในการรับพนกังานใหม่ เดิม คูณจ านวนคน 
(มูลค่าของเวลาต่อคนท่ีสามารถลดลงได)้ พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้การท างานไดร้วดเร็วข้ึน  โดยสามารถเรียนรู้เอกสาร  
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เคร่ืองมือการท างาน  รวมทั้งขั้นตอนและเทคนิคการท างานผ่านคลิปวีดีโอท่ีแต่ละฝ่ายไดจ้ดัท าข้ึน ท าให้ลดเวลาในการ
เรียนรู้ของพนกังานใหม่ ท่ีเดิมตอ้งใชเ้วลาสอนงานประมาณ 2 สปัดาห์ หรือ 14 วนั เป็น 1 สปัดาห์ หรือ 7 วนั เท่ากบัจ านวน
วนัในการสอนงานลดลง 7 วนั โดย พนกังานใหม่สามารถเขา้ใจและเรียนรู้ขั้นตอนการท างานไดเ้ร็วข้ึน ร้อยละ 50 สามารถ
เร่ิมงานไดอ้ยา่งมัน่ใจและคล่องแคล่ว ลดความสูญเสีย ผิดพลาดในการท างาน นอกจากน้ีท าใหล้ดภาระงานของหวัหน้างาน
ท่ีตอ้งสอนพนักงานหลายคร้ังและสอนซ ้ าแบบเดิม  หากค านวณฐานเงินเดือนของหัวหน้างาน 40 ,000 บาท เฉล่ีย วนัละ 
1,333 บาท เป็นเวลา 7 วนั  เป็นเงิน 9,333 บาทต่อเดือนท่ีตอ้งสูญเสียไป ต่อการสอนพนกังานธุรการใหม่ 1 คนและเป็นการ
ลดผลิตภาพการผลิตของหัวหนา้ท่ีควรจะไปปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา่การสอนงานพนกังาน
ใหม่ 
 

สรุปและอภิปรายผลวจัิย 
 จากผลการวจิยั พบสภาพปัญหาของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัตาก ดา้นการถ่ายทอดกระบวนการผลิตน ้ าด่ืมให้แก่
พนกังานท่ีเขา้มาท างานใหม่ ท าให้สูญเสียเวลาในการถ่ายทอดงาน ดงันั้นนกัวิจยัจึง ใชว้ิธีการท างานโดยการเรียนรู้ร่วมกนั 
(Action Learning) โดยนกัวจิยัจะรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพ่ือการใชง้านแต่ผูท่ี้จะรู้วา่จะน าเทคโนโลยนีั้นไปใชแ้กไ้ขปัญหางาน
เป็นผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Revans (1980) ซ่ึงกล่าวว่าการเรียนรู้ดว้ยการกระท าเป็นเคร่ืองมือของการ
ท างานท่ีตอ้งใชป้ระสบการณ์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บมากกว่าการสอน โดยผูเ้รียนจะเขา้ใจการท างานสามารถแกไ้ขและป้องกนั
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดดี้ โดยการเรียนรู้ร่วมกนัจะตอ้งมีการท างานท่ีมีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนัซ่ึงไม่จ าเป็นท่ีผูเ้รียนรู้จะตอ้ง
รู้ทุกอย่างเหมือนกัน อาจเป็นการเพ่ิมเติมการเรียนรู้ภายหลงัได้ท างานนั้น Pedler (2011) ทั้ งน้ียงัสอดคลอ้งกับ National 
Science Foundation (2015) โดยการใชก้ารเรียนรู้ประยุกต์กบัการฝึกงานจริง (On-the-job-training)  ทั้ งน้ีการใชเ้คร่ืองมือ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการเรียนรู้การท างานแบบสะเต็มเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงพบว่า
บริษทัแห่งน้ีสามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยการน าคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการท างานได ้คิดเป็น 1 แผนก จากทั้งหมด 4 
แผนก เท่ากบัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25 ของความส าเร็จตามตวัช้ีวดัเดิมของปี พ.ศ. 2559 โดยประโยชน์ของผลการด าเนินโครงการ
เม่ือคิดเป็นมูลค่า คิดเป็น 10,500 บาทต่อคนต่อ 3 งานท่ีถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ ส าหรับผลการวิจยัดา้นกระบวนการลดการ
สูญเสียในวงจรการผลิต เดิมตอ้งใชเ้วลาสอนงานประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 14 วนั ลดเป็น 1 สัปดาห์ หรือ 7 วนั เป็นการลด
เงิน 9,333 บาทต่อเดือนท่ีตอ้งสูญเสียไป ต่อการสอนพนกังานธุรการใหม่ 1 คน  

ส าหรับ ขอ้เสนอแนะงานวิจยัต่อไป ส าหรับบริษทัแห่งน้ีควรวิเคราะห์ปัญหาอ่ืน ๆ โดยอาศยักระบวนการวิธีคิด 
การพิจารณา การตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัแผนกงานอ่ืน 
ๆ เช่น แผนกผลิต  แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกคลงัสินคา้ ในการให้ความรู้กบัพนกังานใหม่ท่ีรับเขา้มา  เพ่ือเป็นการ
ประหยดัเวลาในการเรียนรู้งานจากการสอนงานโดยอาศยัคน เช่น หัวหนา้งานหรือพนกังานท่ีมีประสบการณ์มาก่อน  การ
สอนงานผ่านคลิปวีดีโอเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพทั้งในเร่ืองเวลาและคุณภาพการสอน พนกังานเกิดความมัน่ใจในวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานและลดความผิดพลาดในการท างาน 
  

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากโครงการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตแรงงานไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค ์สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดัตาก และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ลา้นนา  
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แนวทางการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของน า้พริกเห็ดแครง 
บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

Approach to Enhance Competitiveness of the Khraeng Mushroom Paste BannamaipaiThung Song, Nakhon 
Si Thammarat 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจยัน้ี  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงาน  ประเมิน

ศักยภาพทางการตลาด และเสนอแนวทางการแข่งขันของน ้ าพริกเห็ดแครง  บ้านนาไม้ไผ่  อ.ทุ่งสง  จ.
นครศรีธรรมราชเคร่ืองมือการวิจยั  คือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง  กลุ่มตวัอย่าง คือ คณะกรรมการกลุ่มเพาะ
เห็ดนาไมไ้ผจ่ านวน 8 คน พบวา่ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ  1.ดา้นการบริหารจดัการ มีการบริหารงานรูปแบบกลุ่ม  มี
โครงสร้างชดัเจน 2.ดา้นการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด  คือ มีผลิตภณัฑห์ลากหลาย ก าหนดราคาขายปลีก ราคา
ขายส่ง ชดัเจนมีระบบการจดัจ าหน่ายทั้งทางตรงและทางออ้ม  การส่งเสริมการตลาด  มีการโฆษณาจากส่ือของรัฐ  
และการใหส่้วนลด  3.ดา้นการผลิต  มีการวางแผนการผลิต และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   4.ดา้นการเงิน  มีแหล่งเงินทุน
มาจากการกูย้ืม  และหน่วยงานรัฐ  ศกัยภาพทางการตลาด  1.จุดแขง็  ประธานกลุ่มมีวิสัยทศัน ์ 2.จุดอ่อน ผลิตภณัฑ์
ขาดมาตรฐานรองรับ  การส่ือสารทางการตลาดไม่หลากหลาย 3.โอกาส ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ  
ผูบ้ริโภครักสุขภาพมากข้ึน  โดยมีแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั คือ การสร้างความแตกต่าง ดา้น
การจดัการธุรกิจและการตลาด  เนน้พฒันาการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือการสร้างการรับรู้ดา้นผลิตภณัฑ ์และการ
ด าเนินงานกลุ่มไดแ้ก่  1.ดา้นการโฆษณา ผา่นส่ือออนไลน ์เฟสบุ๊ค แฟนเพจช่ือ สุขสวสัด์ิฟาร์ม  และผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์
คือ ใบปลิว  2.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผ่านการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  3.ดา้น
พนกังานขาย  โดยพฒันาเส้ือทีม จากนั้นจึงมีการจดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ท าให้
ผูป้ระกอบการสามารถต่อยอดการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมโอกาสทางการตลาด  และสร้างรายไดใ้ห้
ผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึน 
 
ค าส าคัญ: การส่ือสารการตลาด, ตราสินคา้, ส่วนผสมทางการตลาด 
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Abstract 

This study Qualitative Research Aims to To study the operating model. Assess the potential of the 
manufacturer of  theKhraeng mushroom paste.  And propose a competitive approach of the Khraeng mushroom 
paste,  Bannamaipai. In interviews with the board of directors, 8 found that the business model  1. Management 
Mrs. PimolwanSuksawat is the chairman of the group. Has a clear management structure.  2. Marketing Targeted 
marketing  Marketing mix There are many products. Determine the retail price, wholesale price is set by the market 
price. There are direct and indirect distribution systems.  Marketing Promotion By advertising from the state 
media.And discounting 3. Production Productionplanning  And continuous development  4. Financial The source 
of funds comes from loans and government agencies.  Marketing potential 1. Product strength is appropriate. Quality 
control of raw materials.Group Presidency Vision. 2. Weakness. Products lack standards.  Marketing 
communication is not diversified. 3. Opportunity is supported by government agencies. Consumers love health 
more.  The development of a new brand name HednamaipaiAnd define effective marketing communications. To 
create accurate perceptions about the product. And the group's operations include: 1 .  Advertising Facebook Fan 
page :HednamaipaiAnd the brochure is printed. 2 .  Sale promotion.Through exhibits.By developing a mobile 
exhibition series. 3.  Personal  selling  By the uniform shirt. Then, a seminar was held to provide knowledge about 
the competition for community products to the community. 
 
Keywords: Marketing communication, Brand, Marketing mix  
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บทน า 
น ้ าพริก เป็นอาหารพ้ืนเมืองท่ีอยู่ในความนิยมของคนไทยมาโดยตลอด ซ่ึงนับเป็นเสาหลกัของระบบอาหารไทย 

เพราะน ้ าพริกคือวฒันธรรมของอาหารไทย โดยมีการเช่ือมโยงทรัพยากรอาหารท่ีส าคญั คือ ขา้ว ปลา  และผกัพ้ืนเมือง เขา้
ดว้ยกนั  อนัประกอบดว้ยพืช ผกั สมุนไพร ท่ีมีคุณค่าและสรรพคุณทางยาท่ีหลากหลาย น ้ าพริก จดัเป็นการถนอมอาหาร  
โดยมีรสชาติแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค  มีสูตรตน้ต ารับท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง  และในปัจจุบนั  ยงัมี
การคิดคน้ต ารับใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาชาวบา้น  ท าให้มีสูตรต ารับน ้ าพริกออกมากมาย  ในรูปแบบบรรจุภณัฑท่ี์สะอาด ถูก
หลกัอนามยั และซ้ือหาไดส้ะดวก  จึงท าให้ตลาดน ้ าพริกส าเร็จรูปเป็นท่ีน่าสนใจมาก  เน่ืองจากมีอตัราความเส่ียงต ่า และ
เป็นสินคา้ท่ีสามารถขายไดเ้สมอ แมว้า่จะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง   

เห็ดแครง เห็ดแครงมีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่Schizophyllum commune Fr. จดัอยูใ่นอาณาจกัรเช้ือราวงศ ์
Schizophyllaceaeมีช่ือสามญัวา่ spilt gill  เป็นเห็ดมีขนาดเลก็รูปร่างคลา้ยพดัท่ีฐานมีกา้นสั้นๆยาวประมาณ 0.10.5 ซม. ดอก
เห็ดกวา้งประมาณ 3 ซม. ผิวดา้นบนมีสีขาวปนเทาลกัษณะดอกเหนียวและแขง็แรงดา้นใตข้องดอกมีครีบเป็นร่องสีน ้ าตาล
อ่อนขอบดอกหยกัคลา้ยขอบเปลือกหอยแครงซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเม่ือแห้งดา้นใตข้องดอกเห็ดมีครีบมีลกัษณะแตกเป็นร่อง 
(spiltgill) ในประเทศไทยมีช่ือเรียกเห็ดแครงหลายช่ือตามภูมิภาคเช่นเห็ดตีนตุ๊กแก (ภาคใต)้ เห็ดตามอม (ภาคเหนือ) เห็ด
มะม่วง (ภาคกลาง) เป็นตน้เป็นเห็ดท่ีข้ึนไดต้ลอดปีสามารถข้ึนอยูท่ัว่โลกในสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัลกัษณะดอกเห็ดอาจ
แตกต่างกนัในแต่ละทอ้งท่ีโดยจะข้ึนตามขอนไมก่ิ้งไมก้ระดาษมีการใชต้น้ยางพาราเป็นวสัดุเพาะในภาคใตแ้ละประยกุตใ์ช้
ไมอ่ื้นๆเป็นวสัดุเพาะตามพ้ืนท่ี  (นฤมลมงคลธนวฒัน์,2557, 139) เห็ดแครงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  มีสารท่ีมีคุณสมบติั
ในการต่อตา้นเช้ือไวรัส และยบัย ั้งเซลล์มะเร็ง อุดมไปดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระสูงมาก จึงนิยมแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือ
บริโภค ซ่ึงในพ้ืนท่ีภาคใต ้มีการแปรรูปเห็ดแครงเป็นอาหารพ้ืนบา้น ไดแ้ก่ แกงคัว่เห็ดแครงใส่กุง้ หรือใส่หมูยา่ง (อีสานใส่
หอยขม)  อุบเห็ดแครง ผดัเห็ดแครงใส่ไข่ ย  าเห็ดแครงร่วมกับเห็ดหรือผกัชนิดอ่ืน พล่าเห็ดแครง เป็นต้น และจาก
คุณประโยชน์ของเห็ดแครง และพฒันาเห็ดแครงสู่ตลาดเคร่ืองส าอาง  ดงันั้น ตลาดเห็ดแครงจึงมีความตอ้งการสูง  ปัจจุบนั
จึงมีการพฒันาวิธีเพาะเห็ดแครงเพ่ือใหมี้บริโภคตลอดปี จึงนบัเป็นเห็ดท่ีมีศกัยภาพสูงในเชิงพาณิชยท่ี์น่าส่งเสริมให้มีการ
ขยายการผลิตในเชิงการคา้ใหม้ากข้ึน    

ผูผ้ลิตเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชไดมี้การผลิตเห็ด เม่ือปี พ.ศ.2554  และเม่ือมี
แนวโน้มการตลาดท่ีดี  จึงได้มีการจดทะเบียนผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนในรูปแบบกลุ่ม เป็นสินคา้โอทอปเม่ือปี พ.ศ.2556
ปัจจุบนัมีการผลิตกอ้นเช้ือเห็ด  และเห็ดสด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า  เห็ดแครง และเห็ดหูหนู  และผลิตภณัฑใ์หม่คือ น ้ าพริกเห็ด
แครง ได้แก่ น ้ าพริกเผาเห็ดแครง  และน ้ าพริกนรกเห็ดแครง จากการด าเนินโครงการวิจยัและนวตักรรมเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เร่ือง การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภณัฑชุ์มชน ผลิตภณัฑเ์ห็ดแครงแปรรูป บา้นนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  ท าใหส้ามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 
นัน่คือ น ้ าพริกเผาเห็ดแครง  แต่ยงัคงพบปัญหาจากการด าเนินงานของกลุ่ม คือ ผูบ้ริโภคยงัไม่รู้จกัผลิตภณัฑ ์ และกลุ่มฯมาก
นกั  ท าใหโ้อกาสในการขายมีนอ้ย  ดงันั้นเพ่ือใหส้ามารถสร้างรายได ้และอาชีพใหก้บัผูผ้ลิต  และชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจ ศึกษาวจิยัเร่ือง แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้ าพริกเห็ดแครง บา้นนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนต่อไป 
 ขีดความสามารถในการแข่งขนั หมายถึงความสามารถเพ่ิมคุณค่า และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
นอกจากนั้นยงัท าให้กิจการมีฐานะทางอุตสาหกรรมเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยธุรกิจสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ ดว้ยกลยุทธ์การแข่งขนั 3 อย่างคือ1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation)  2 การมีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า 
(Cost Leadership)  และ3 การเจาะจงในตลาด (Focus)  ซ่ึงการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยการสร้างความแตกต่าง 
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จึงควรเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการคือ 1.ด้านศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2.ด้านการจัดการวตัถุดิบ  3.ด้าน
เทคโนโลยีและการผลิต  4.ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5.ด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด6.ด้านระบบฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมวจิยัและการพฒันา 7.ดา้นการสนบัจากภาคผลิตภณัฑแ์ละหน่วยงานสาธารณะ(สานิตศิริวศิิษฐก์ลุ,  2560).  

ดงันั้น  ทางผูว้ิจยั  จึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้ าพริกเห็ดแครง 
บา้นนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้ าพริกเห็ดแครง  
จากผลิตภณัฑชุ์มชนใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัและยกระดบัผลิตภณัฑ ์ สู่ผลิตภณัฑม์าตรฐานต่อไปได ้โดยจะส่งผล
ต่อการสร้างรายได ้และสร้างอาชีพท่ีย ัง่ยนืใหก้บัผูป้ระกอบการต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินงานและ ประเมินศกัยภาพของผูผ้ลิตน ้ าพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่อ.ทุ่ง
สง  จ.นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเสนอแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้ าพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่ อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช 
 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
10. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจ 
11. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
12. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 
13. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการบริหารจดัการธุรกจิ 
ความหมายของการบริหารจดัการ 

การบริหารหรือการจดัการ เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
ทุกระดบั  โดยการบริหาร นิยมใชใ้นภาครัฐหรืองานท่ีเก่ียวกบันโยบาย และการจดัการ นิยมใชใ้นภาคธุรกิจเอกชนซ่ึง The 
Encyclopedia  Americana ไดข้ยายความวา่ การบริหารและการจดัการใชท้ดแทนกนัได ้ค าวา่ “การบริหาร” เป็นการจดัการ
งานบริหารระดบัสูง ส่วน “การจดัการ” เป็นศิลปะของการประสานองคป์ระกอบหรือปัจจยัการผลิตเพ่ือมุ่งความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์ารเป็นความส าเร็จตามวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัแรงงาน วสัดุ และเคร่ืองจกัร  

การบริหารจดัการ (Management)  หมายถึง ชุดของหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ีก าหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรทั้งหลายอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เ พ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficient)  หมายถึง  การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล  (Effective)  นั้น หมายถึง การตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right Decision) และมีการปฏิบติัการส าเร็จตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้ ดงันั้นผลส าเร็จของการบริหารจดัการจึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กนั  
ปัจจยัหรือทรัพยากรการบริหารจดัการ 

การบริหารจดัการทุกประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารจดัการท่ีส าคญั   ไดแ้ก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)  หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพมีปริมาณ
เพียงพอ ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินการเพียงพอ ตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของแผนงาน
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และโครงการและตอ้งมีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ
เสรีรัตน์และคณะ. 2545, น.18)   
กระบวนการบริหารจดัการ 

รูปแบบการบริหารงานไวด้งัน้ี  คือ  1) การวางแผน (Planning)  เป็นความพยายามท่ีจะให้การปฏิบติังานตรงกบั
เป้าหมายท่ีตอ้งการ  จึงไดก้ าหนดงานท่ีจะตอ้งท า  วธีิท่ีจะท าและจุดมุ่งหมายของการท างานแต่ละอยา่งไวล่้วงหนา้  เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร 2) การแบ่งสรร (Allocation)มีการจดัแบ่งทรัพยากรมนุษยแ์ละทรัพยากร
ท่ีมิใช่มนุษยใ์หเ้ป็นสดัส่วนพอท่ีจะด าเนินงานไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็น
ก ารกระตุ ้น   เ ร้ า ใ จและ ส่ ง เส ริม ให้ บุ คล ากรป ฏิบั ติ ง านให้ ได้ผล ดีทั้ ง ด้ านป ริม าณและ คุณภาพ  4) การ
ประสานงาน  (Coordinating)  เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่างหัวหน้างานของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจ
กนั  ประสานงานกนัและขจดัขอ้ขดัแยง้ใหล้ดลงหรือหมดไป และ 5) การประเมินผลงาน (Evaluation)  เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบติังาน ตลอดจนการด าเนินการเพื่อการแกไ้ขปัญหา  และการวางแผนในช่วงระยะเวลาขา้งหน้า  โดยมุ่งประเมิน
สมัฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้  
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ความหมายส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552,น.80-81) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพ่ือความสนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถ
ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ 
บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะ
มีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้
ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี (1) ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) (2) องค์ประกอบ 
(คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ 
เป็นตน้ (3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ(์Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑข์องบริษทัเพ่ือแสดงต าแหน่งท่ี
แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย (4) การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ มี
ลกัษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีข้ึน(New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน (5) กลยทุธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line) 
 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ/์บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพ่ือให้
ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ/์บริการคุม้กบัเงินท่ีจ่ายไป หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ี
สองท่ีเกิดข้ึน ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคา
ตอ้งค านึงถึง (1) คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิภณัฑ์ว่าสูงกว่า
ผลิตภณัฑน์ั้น (2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (3) การแข่งขนั(4) ปัจจยัอ่ืน ๆ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม
ใช้ เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถานบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบัน
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การตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คง
คลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 
 3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑห์รือบริการส าหรับการใชห้รือบริโภคหรือหมายถึง เสน้ทางท่ีผลิตภณัฑ ์และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถ์ูก
เปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
ซ่ึงอาจจะใชช่้องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม และใชช่้องทางออ้มจาก
ผูผ้ลิต ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
 3.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical distribution หรือ Market 
logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการ
ผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงั
ก าไร หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
การกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญัมีดงัน้ี (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินคา้ และการคลงัสินคา้ (3) การบริหารสินคา้คงเหลือ 
 4.การส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่ 
 4.1การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร และส่งเสริมการตลาดเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือ ความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยทุธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยทุธ์
การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Create strategy) และยทุธวธีิการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยทุธ์ส่ือ (Media strategy) 
 4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการดว้ยการขายแบบเผชิญหนา้โดยตรงหรือใชโ้ทรศพัท์ หรือเป็นการเสนอขาย
โดยหน่วยงานขายเพ่ือใหเ้กิดการขาย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบั (1) กลยทุธ์การขาย
โดยใชพ้นกังานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริหารหน่วยงานขาย (Sales force management) 
 4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้ นท่ีกระตุ ้นให้เกิดการซ้ือหรือขาย
ผลิตภณัฑห์รือบริการ เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นักงานขาย  
ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ ้นผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer 
Promotion) (2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนกังาน
ขาย เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย (Sales force Promotion) 
 4.4 การใหข้่าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดงัน้ี (1) การใหข้่าวเป็นการเสนอ
ความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือตราสินคา้หรือบริษทัท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบติัจริงอาจตอ้งมีการ
จ่ายเงิน) โดยผ่านการกระจายเสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ ์(2) ประชาสัมพนัธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการ
ส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดยองคก์รหน่ึงเพ่ือสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ต่อผลิตภณัฑ ์หรือต่อนโยบายใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมหรือป้องกนัภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) มีความหมาย
ต่างกนัดงัน้ี (1) การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง 
วิธีการต่าง ๆ ท่ีนักการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือและ ท าให้เกิดการตอบสนองในทนัที ทั้ งน้ีตอ้งอาศยั
ฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส่ื้อต่าง ๆ เพ่ือส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชส่ื้อโฆษณาและแคตตาลอ็ค (2) การโฆษณาเพ่ือใหเ้กิด
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การตอบสนองโดยตรง เป็นข่าวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงัผู ้
ส่งข่าวสาร หรือป้ายโฆษณา (3) การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง หรือการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เป็น
การโฆษณาผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑห์รือบริการโดยมุ่งหวงั
ผลก าไรและการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัในขอ้น้ีประกอบดว้ย (1) การขายทางโทรศพัท ์(2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง (3) การ
ขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค (4) การขายทางโทรศพัท ์วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจใหลู้กคา้มีกิจกรรมการตอบสนอง 

3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
 ในปัจจุบนัวิธีการสร้างความมัน่คัง่และมัน่คงให้องค์การท่ีดีท่ีสุด คือการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
(competitive advantage) ซ่ึงเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหรือ Competitive advantage 
คือ ส่ิงท่ีเป็นความสามารถพิเศษขององค์กรท่ีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได ้หรือคู่แข่งตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวัเองมาก
ก่อนท่ีเลียบแบบความสามารถของเรา ได้ เช่น นวตักรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร 
ภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นตน้ ปัจจยัท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดในการท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก็คือ 
ความรู้ (Knowledge) ท่ีองคก์รตอ้งพยายามสร้างข้ึนมา ดว้ยการเรียนรู้ (Learning) และพฒันามาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) ให้ได ้จากนั้นผูบ้ริหารตอ้งดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ท่ีบุคลากรมี เพ่ือมาสร้างนวตักรรม (Innovation) 
ให้กบัองคก์รต่อไป  ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจะข้ึนอยูก่บัความสามารถท่ีเป็นเลิศขององคก์รทั้ง 3 ดา้นคือ ขายสินคา้
และให้บริการท่ีดีกว่า ขายสินคา้ท่ีถูกกว่า และตอบสนองต่อลูกคา้ไดเ้ร็วกว่าคู่แข่งขนั ค  าว่าสินคา้และให้บริการท่ีดีกว่า
เรียกวา่ “ ขายสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีแตกต่าง (differentiation) ”  การขายสินคา้ท่ีถูกกวา่จะตอ้งผลิตดว้ยตน้ทุนต ่ากวา่เรียกวา่ 
“ cost leadership ” และตอบสนองต่อลูกคา้ได้เร็วกว่าก็คือ “ quick response ”  ค าว่าสินคา้และบริการท่ีแตกต่างไปจาก
องคก์ารอ่ืนหรือ differentiation นั้น หมายถึง สินคา้และบริการขององคก์ารท่ีพิเศษไปจากสินคา้และบริการขององคก์ารอ่ืน
ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง หรือหลายๆ ทาง และความแตกต่างน้ีท าใหผู้ซ้ื้ออยากใชสิ้นคา้นั้นและยนิดีจะจ่ายซ้ือสินคา้นั้นในราคา
ท่ีสูงกวา่สินคา้อ่ืน 
 ธุรกิจขนาดใหญ่จะไดเ้ปรียบและมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดย่อมแต่ธุรกิจขนาดยอ่มก็สามารถเผชิญกบัปัญหา
และด ารงอยูไ่ด ้สร้างความเจริญเติบโตโดยการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และปัจจยัอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 1.การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) การสร้างศักยภาพและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัโดยอาศยัองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
 – มีความยืดหยุ่น (Flexibility) จากขอ้จ ากดัของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีแมว้่า จะไดเ้ปรียบธุรกิจเล็ก ในดา้นการผลิต
สินคา้ไดเ้ป็นจ านวนมาก ดว้ยตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยท่ีต ่ากวา่ แต่ก็ไม่อาจปรับเปล่ียน การผลิตไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง เพราะการปรับเปล่ียนแต่ละคร้ังตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายสูง ไม่คุม้ทุน ในขณะท่ีธุรกิจขนาดยอ่ม
สามารถปรับตวัไดร้วดเร็วกวา่ ในการท่ีจะสนองความตอ้งการเฉพาะ ของลูกคา้ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่ ฉะนั้นผูป้ระกอบการ
จะตอ้งรู้จกัใชโ้อกาสน้ี 
 – สร้างนวตักรรม (Innovation) นวตักรรมในการผลิตหรือพฒันาผลิตภณัฑ์ มกัมีจุดเร่ิมตน้มาจาก นักประดิษฐ์
อิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ มกัจะพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผลิตภณัฑท่ี์มีอยูแ่ลว้ ซ่ึงมีพ้ืนฐานการ
ประดิษฐ์คิดคน้ จากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กใหดี้กวา่เดิม และพยายามท าก าไร หรือหาผลตอบแทน จากการลงทุนใน
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และ โรงงาน ผูป้ระกอบกิจการขนาดเล็กจ าเป็นตอ้งสร้างนวตักรรม หรือส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน รวมทั้ง
การปรับปรุงของเก่าใหดี้ข้ึนดว้ย จึงจะสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้
 2.การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม ( Small Business Administration (SBA) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 – นวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product innovation) เป็นการสร้างผลิตภณัฑ ์รวมถึงการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หดี้กวา่เดิม 
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 – นวตักรรมบริการ (Service innovation) เสนอบริการท่ีแตกต่างและดีกวา่เดิมหรือเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
 – นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการคิดคน้กระบวนการใหม่ ๆ  ทั้งการผลิตสินคา้และบริการให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 – นวตักรรมการบริหารจดัการ (Management innovation) เป็นการคิดหาวิธีการ จดัการท่ีมีประสิทธิภาพใหม่ ๆ 
เพ่ือจดัการกบัทรัพยากรของกิจการใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 
 3.สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Close Relationship to Customers) ในเม่ือธุรกิจขนาดเล็กอยู่ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ จึง
เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการจะสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ดว้ยการสร้างสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ และเสนอสินคา้
และบริการพิเศษใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ 
 4.ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ (Product Quality) ภายใตส้ภาพการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของธุรกิจ วิธีท่ีจะท า
ให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความส าเร็จได ้จะตอ้งผลิตสินคา้หรือบริการ ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานในระดบัท่ีลูกคา้ ตอ้งการ 
ในราคาท่ีเต็มใจจะจ่าย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งรักษาคุณภาพให้มีความสม ่าเสมอ ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้พอใจ และ
ตอ้งการ มากกวา่ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างคุณภาพในตวัสินคา้และบริการใหไ้ดม้าตรฐาน
เพราะไม่เพียงแต่ จะรักษาลูกคา้เดิมไดย้งัเป็นการเพ่ิมลูกคา้ใหม่ไดอี้กมาก นอกจากน้ีผูป้ระกอบการจะตอ้งพิจารณาให้
รอบคอบ ถึงส่ิงท่ีจะท าใหส้ามารถ ด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 กลยทุธ์การแข่งขนัของพอร์ตเตอร์ (Porter Competitive Strategies) 

1. การลดตน้ทุนทางการจดัการ (Low – Cost Leadership) พิจารณาสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่
แข่งขนัทางธุรกิจมาเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนทางการจดัการขององคก์ร 

2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ท าให้เป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงเป็นความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
ทางธุรกิจ อาจจะเป็นความแตกต่างในกระบวนการท างานขององคก์ร หรือสินคา้และบริการ 

3. การมุ่งเนน้เฉพาะ (Focus) การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ผูน้ าหรือผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาเนน้เฉพาะกลุ่มท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่จ านวน 15 คน และมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง

โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผจ่ านวน 8 คน 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 8คนโดยสัมภาษณ์
แบบตวัต่อตวั (Face- to-Face) เก่ียวกบั  1 รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
และ 2 แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของน ้ าพริกเห็ดแครง  กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่  อ.ทุ่งสง  จ.
นครศรีธรรมราช  รวมถึงมีการทบทวนเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง   

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
2. จ าแนกและจดัระบบขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 
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3. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการตีความสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั  
4. หาขอ้สรุปขององคค์วามรู้ 
5. น าเสนอขอ้มูลเป็นขอ้ความเชิงพรรณา  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวจิยั 
ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol) โดย

แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ตอนท่ี 2  รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  เก่ียวกบั 1 ดา้นการบริหารจดัการ  2 ดา้น

การตลาด  3 ดา้นการผลิต  และ4 ดา้นการเงิน    
ตอนท่ี 3 ส ารวจความตอ้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้าพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้

ไผ ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช     
 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 

1. ศึกษาวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
2. ก าหนดหวัขอ้ประเดน็ท่ีตอ้งการถามตามวตัถุประสงค ์ 
3. พิจารณาขอ้ค าถามโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง  
4. ปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
5. จดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัชัว่คราว  
6. น าแบบสมัภาษณ์ไปทดลองสมัภาษณ์กบักลุ่ม ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง  
7. ปรับปรุงขอ้ค าถาม  
8. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 
ผลและวจิารณ์ผล 

1. รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พบวา่ 
- ปัจจยัส่วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่มีดงัน้ี  

ตารางที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่ 
ที่ ปัจจยัส่วนบุคคล ผลการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ หญิง 8 100.00 

2 อาย ุ 31-40 ปี 5 62.50 
41-50 ปี 3 37.50 

3 อาชีพ พนกังานเอกชน 1 12.50 
ท าธุรกิจส่วนตวั 1 12.50 
ท าการเกษตร 6 75.00 

4 ระดบัการศึกษา                ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 75.00 
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ปริญญาตรี    2 25.00 
5 รายไดต่้อเดือน                          10,001 – 15,000 บาท 1 12.50 

15,001 – 20,000 บาท 2 25.00 
20,001 – 25,000 บาท 5 62.50 

- รูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  คือ 1  ดา้นการบริหารจดัการ  มีการจดทะเบียนกลุ่ม มี
การก าหนดโครงสร้างการบริหารบุคคลชดัเจน  มีคณะกรรมการอ านวยการหลกั 8 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 15 คน  
ก าหนดวิสยัทศัน ์คือเป็นผูน้ าการผลิตและการแปรรูปเห็ดแครงในภาคใตภ้ายใน 5 ปีการบริหารองคก์รมีโครงสร้าง
การบริหารแบบหลวม ๆ มีกฎระเบียบในการด าเนินงาน  แต่ไม่มีการเขม้งวด ส่วนใหญ่จะยึดตวับุคคล  2 ดา้น
การตลาดมีการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด  มีส่วนผสมทางการตลาด คือ  2.1 ผลิตภัณฑ์มีการผลิตเห็ด
หลากหลายรูปแบบเช่น กอ้นเช้ือเห็ด  ดอกเห็ดสด เห็ดอบแห้ง  และเห็ดแปรรูป   ดอกเห็ดสด ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า  
เห็ดแครง และเห็ดหูหนูมีการก าหนดช่ือตราสินคา้บางรายการ  แต่ยงัขาดวิธีการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือส่ือสารตรา
สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จัก  บรรจุภณัฑ์น ้ าพริก  บรรจุเพ่ือประโยชน์การรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์เป็นหลกั แต่ยงัขาด
มาตรฐานและความสวยงาม 2.2 ราคา  มีการก าหนดราคาขายปลีก  ราคาส่ง ชดัเจน  ก าหนดกลยทุธ์การตั้งราคาแบบ
ราคาตลาด  2.3 การจดัจ าหน่าย มีระบบการจดัจ าหน่าย แบบการขายทางตรง   และทางออ้ม โดยผ่านคนกลางทาง
การตลาดมีการท าการตลาดออนไลน ์ 2.4 การส่งเสริมการตลาด  มีการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ ผา่นส่ือของรัฐ  การ
ประชาสัมพนัธ์  โดยเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ประจ าจงัหวดั  การส่งเสริมการขาย  โดยการใหชิ้ม  การแถม  การจดั
แสดงสินคา้  และการใหส่้วนลดแต่ยงัขาดการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีชดัเจน  3 ดา้นการผลิต  มีการสืบทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และพฒันารูปแบบข้ึน  โดยใชบ้า้นของประธานกลุ่มเป็นท่ีผลิต  มีการวางแผนการผลิต และ
สามารถท าไดต้ามแผนท่ีก าหนด มีการสร้างเครือข่ายวตัถุดิบ โดยสนบัสนุนให้มีการเพาะเห็ดเพ่ิมข้ึน และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนจ าหน่าย4 ดา้นการเงิน  เงินลงทุนมาจากการระดมหุ้น  และไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มมีการบนัทึกรายรับ รายจ่าย แต่ไม่ตรงตามมาตรฐานบญัชี   โดยผูบ้นัทึกบญัชีไม่ใช่ผูท่ี้มี
ความรู้ทางการบญัชีโดยตรง  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤษณะ หาญเมืองใจ.  (2553).  ศึกษาเร่ืองศกัยภาพโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์  กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นต้นจันทน์ (น ้ าพริกขิงไข่เค็ม ต าบลหนองจ๊อม  อ  าเภอสันทราย  
จงัหวดัเชียงใหม่) พบว่าดา้นการบริหารงาน   สมาชิกกลุ่มเป็นแรงงานหญิงผลิต  3 คน ผลิตเม่ือมีค าสั่งซ้ือ  ก าหนด
อตัราจา้งรายวนั  มีการประชุมกลุ่ม แต่ไม่วาระแน่นอน ผลิตภณัฑ ์มี 4 ประเภท โดยผลิต ณ บา้นของประธานกลุ่ม 
โดยกลุ่มประสบปัญหายอดขายนอ้ย  จึงไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นการผลิต  มีศกัยภาพค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก
ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ   ดา้นการตลาดโดยประธานกลุ่มเป็นผูดู้แลหลกั  โดยก าหนดราคาผลิตภณัฑ์
จากตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนแรงงาน  โดยไม่คิดค่าน ้าคาไฟ  ค่าขนส่ง   ดา้นการเงิน  โดยประธานกลุ่มเป็นผูดู้แล
หลกั  มีแล่งเงินทุน  จากการระดมทุนและจากการกูย้ืม   

2. ประเมินศกัยภาพของกลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราชพบวา่ จุดแขง็ คือประธานกลุ่ม
มีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์   สามารถควบคุมคุณภาพวตัถุดิบได ้เน่ืองจากมีโรงเพาะเห็ดเอง   จุดอ่อน คือ
ผลิตภณัฑข์าดมาตรฐานรองรับ  ช่องทางการจดัจ าหน่ายนอ้ย  การส่ือสารทางการตลาดยงัไม่หลากหลาย  โรงเรือน
การผลิต ยงัคงอยู่ในพ้ืนท่ีครัวเรือน  และขาดการบนัทึกบญัชีอย่างเป็นระบบ   โอกาสคือ แนวโนม้ผูบ้ริโภครัก
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สุขภาพมากข้ึน  และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ   อุปสรรคคือ สภาพอากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด  ซ่ึง
เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐนนัท์  ฐิติยาปราโมทย.์ (2554).  ศึกษาเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะ และแปรรูปเห็ดบา้นสวนแม่วะ ต าบลสันดอนแกว้ 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบา้นสวนแม่วะ มีศกัยภาพของกลุ่ม คือ 
จุดแข็งของกลุ่มคือมีผลิตภัณฑ์ท่ี หลากหลาย วตัถุดิบปลอดสารพิษมีอยู่ในชุมชน เป็นสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ จุดอ่อนของกลุ่ม ไดแ้ก่ รสชาติท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ข้ึนอยู่กบัผูป้รุงรส บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่ดึงดูดใจลูกค้า 
ผลผลิตของเห็ดนางฟ้าซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีปริมาณลดลง โอกาส ได้แก่กระแสการบริโภคผลิตภณัฑ์อาหาร
มงัสวิรัติ และผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีสารพิษ อุปสรรคของกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศท าให้ยอดขายลดลง 
ราคาเคร่ืองปรุงอ่ืนๆมีราคาแพงเพ่ิมข้ึน ความตอ้งการและความคาดหวงัของกลุ่ม ไดแ้ก่ การเพ่ิม ปริมาณเห็ดนางฟ้า
ใหม้ากข้ึนและการเพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่  

3. ความตอ้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของน ้าพริกเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ ่ อ.ทุ่งสง  จ.
นครศรีธรรมราช คือ การพฒันารูปแบบการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่   

1. ดา้นการโฆษณา  
- ผา่นส่ือออนไลน ์เฟสบุ๊ค  แฟนเพจช่ือ สุขสวสัด์ิฟาร์ม 
- ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์คือ ใบปลิว 

2. ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผา่นการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี   
3. ดา้นพนกังานขาย  โดยการก าหนดเคร่ืองแบบ  เส้ือทีม  

ผลการพฒันาผลิตภณัฑ ์
ดา้นการโฆษณา  
- ผา่นส่ือออนไลน ์เฟสบุ๊ค  แฟนเพจช่ือ สุขสวสัด์ิฟาร์ม 

 
ภาพที่ 1เฟสบุ๊ค  แฟนเพจช่ือ สุขสวสัด์ิฟาร์ม 

- ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์คือ ใบปลิว 
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ภาพที่ 2ใบปลิว 

2.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผา่นการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันาชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี   

 
ภาพที่ 3ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี 

3.ดา้นพนกังานขาย  โดยการก าหนดเคร่ืองแบบ  เส้ือทีม  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4เส้ือทีม “เห็ดนาไมไ้ผ”่ 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาของ วรินทรีย ์ เยาวธ์านี  และคณะ  (2558). ศึกษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการส่ือสารการตลาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของธุรกิจชุมชน  ในจงัหวดัชียงรายพบว่า  กลุ่ม
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ผูผ้ลิตสินคา้ธุรกิจชุมชน  มีปัญหาดา้นส่ือสารการตลาด  จึงมีการการพฒันารูปแบบการส่ือสารการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน   คือ 1 การขายโดยบุคคล   2 การโฆษณา  3 การประชาสัมพนัธ์  และ 4  การจดั
กิจกรรมทางการตลาด  ผลการส่ือสารภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าการจดักิจกรรม
ทางการตลาด  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

การจดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัแนวทางการแข่งขนัให้ผลิตภณัฑชุ์มชนแก่ชุมชน   เม่ือ วนัท่ี  1 
ธนัวาคม  2560  ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไมไ้ผ ่  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช  เร่ือง  การพฒันาการส่ือสาร
ทางการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชน   ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกิจในชุมชนนาไมไ้ผ ่

ภาพที่ 5 การจดัสมัมนาถ่ายทอดความรู้ 
สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มเพาะเห็ดนาไมไ้ผ่  มีการผลิตและจ าหน่ายเห็ดแครงในรูปแบบต่าง ๆ  โดยมีรูปแบบการจ าหน่ายทั้ง
ทางตรง และ ทางออ้ม  โดยมีการวิเคราะห์ศกัยภาพทางการตลาด คือ 1 จุดแขง็  ผลิตภณัฑมี์คุณค่าทางโภชนาการ 
สามารถควบคุมคุณภาพวตัถุดิบได ้และประธานกลุ่มมีประสบการณ์ และวิสัยทศัน์  ในการพฒันาผลิตภณัฑ์2 
จุดอ่อนผลิตภณัฑข์าดมาตรฐานรองรับ  การส่ือสารทางการตลาดไม่หลากหลาย   และขาดการวางแผนระบบการ
ผลิต 3 โอกาสไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐ  และแนวโนม้ผูบ้ริโภครักสุขภาพมากข้ึน  4 อุปสรรคสภาพ
อากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด  ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต   แต่เน่ืองจากขาดรูปแบบการส่ือสารทางการตลาด
ท่ีหลากหลาย จึงไดมี้การพฒันาการส่ือสารการตลาด  คือ   1.ดา้นการโฆษณา ผา่นส่ือออนไลน ์เฟสบุ๊ค  แฟนเพจช่ือ 
สุขสวสัด์ิฟาร์ม  และผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์คือ ใบปลิว2.ดา้นการส่งเสริมการขาย  ผา่นการจดัแสดงสินคา้ โดยการพฒันา
ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี  3.ดา้นพนกังานขาย  โดยการก าหนดเคร่ืองแบบ  เส้ือทีม  จากนั้นจึงไดมี้การจดัสัมมนา
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัแนวทางการแข่งขนัใหผ้ลิตภณัฑชุ์มชนแก่ชุมชน   ท าใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้
ไผ่สามารถต่อยอดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผูป้ระกอบการในชุมชนได้มีการน าความรู้ไป
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาบรรจุภัณฑ์ของผลติภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ 
บ้านหัวฝาย จังหวดัขอนแก่น 

Factors Affecting Packaging Development of Mudmee Silk Products  
in Ban Hua Fai, Khon Kaen Province 

 
ทายวฒิุ โพธ์ิทองแสงอรุณ1* พีระศกัด์ิ แทนเพชร1พรทิพย ์ บุญเลิศ2 วนัณิภา คะนาจนัทร์3และชลธิดา ศรีแกว้น ้ าใสย์4  

Tayawut Pothongsangarun1* Peerasak Tanphet1 Porntip Boonlert2 Wannipa Kanajhun3 Chontida  Srikeawnamsai4 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีบา้นหวั

ฝาย  จงัหวดัขอนแก่น  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมในอ าเภอเมืองขอนแก่น จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการ 14 คน  สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ  
ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic 
Regression) 

 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากการสัมภาษณ์กลุ่มของผู ้ประกอบการ มี 4 ปัจจัย คือ                          
1. ปัจจยัดา้นวสัดุ  2. ปัจจยัดา้นโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์ 3. ปัจจยัดา้นฉลาก และ 4. ปัจจยัดา้นประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ และ
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในการพฒันาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผา้ไหมมดัหม่ี ในเร่ืองรูปแบบ ลวดลาย  สี  รูปทรง 
รายละเอียดบนบรรจุภณัฑแ์ละขนาด   ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑต์ามความตอ้งการของผูป้ระกอบการมา  2 ประเภท 
คือ แบบบรรจุภณัฑก์ล่อง  3 แบบ และแบบบรรจุภณัฑถ์ุง 3 แบบ ผลปรากฏวา่ผูป้ระกอบการเลือกกล่องแบบท่ี 2 และเลือก
ถุงแบบท่ี 1    สมการความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีมีความสัมพนัธ์กบั ตวัแปรอาย ุ(X1)    ตวัแปร
รูปทรงโครงสร้างของบรรจุภณัฑ(์X2)   ตวัแปรขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ(์X3)    ตวัแปรเพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ(์X4)  
ตวัแปรบรรจุภณัฑ์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน (X5)  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สามารถน ามาสร้าง
สมการพยากรณ์  คือ Y (ความพึงพอใจ)   =  1.446  - .044 อาย ุ(X1)  - .772 รูปทรงโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์  (X2) - .667 
ขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์(X3) + .674 เพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์(X4)  - .745 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์
ได ้(X5) 
ค าส าคญั :  การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ ผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ี   ความพึงพอใจ 
1*  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ต  าบลในเมือง   
   อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
1* Department of Marketing, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan,   
Khon Kaen Campus, Khon Kaen  40000, Thailand 
1 2 3 4   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ต  าบล 
  ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
1 2 3 4 Department of Marketing, Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan,  
Khon Kaen Campus, Khon Kaen  40000, Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ทายวฒิุ โพธ์ิทองแสงอรุณ, Tayawut.po@gmail.com 
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ABSTRACT 
 
               This research purpose to study the factors affecting on packaging development of Mudmee Silk Products in  Ban 
Hua Fai, Khon Kaen Province.  The sample composed of 400 customers which purchase/ever purchase silk 
product in Khon Kaen Province.  Data were collected by interviewing 14 entrepreneurs and questionnaire was used to 
collect data on satisfaction of the factors of packaging development. Statistics on data analysis were using frequency, 
percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including Logistic regression. 
             The results of this study showed that the factor of packaging development from the interviews with the 
entrepreneurs is 4 factors: 1. Material factor 2. Structure packaging factor 3. Label factor 4. Benefit packaging factor. The 
entrepreneurs had a need to develop packaging Mudmee silk products in the form of patterns, colors, shapes, details on the 
packaging and size. Researchers have designed the packaging according to the needs of the two types of operators: 3 types 
of box packaging and 3 types of bag packaging. The results were that operators choose types of box no.2 and select the 
type of bag no.1   The equation of satisfaction for the development of Mudmee silk packaging is related to the age variable 
(X1), the structural  of  packaging (X2),  product detail  (X3), add  value of  product (X4), packaging visible to product (X5)  
significance at the level 0.05. Overall affect on the satisfaction (�̂� )  can be generated.  Y (Satisfaction) = 1.446 - .044. 
Age (X1) - .772 Structural  of Packaging (X2) - .667 Product Details (X3) + .674 Add Value for  product (X4) - .745 
Packaging visible to product (X5) 
 
Keywords :  Packaging Development, Mudmee Silk Products,   Satisfaction 
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บทน า 
สินค้า OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ินและชุมชนต่างๆ จึงมีสินคา้หลากหลาย

ประเภทเช่น เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบัเงินเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร และเคหะส่ิงทอ เป็นตน้ และส่ิงท่ีตอนน้ี
เป็นท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือผา้ไหม ถือเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมสูงมากเน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินท่ีทอสามารถจดัส่งขนยา้ยไดง่้ายและราคาไม่สูงมาก สามารถใชง้านไดจ้ริง จึงท าให้ผา้ไหมไดรั้บความนิยมจากคน
ในประเทศและต่างชาติ ปัจจุบนัตลาดผา้ไหมไทยมีมูลค่าสูงถึง 6,000 ลา้นบาท/ปี และคาดการวา่จะเพ่ิมสูงข้ึนอีก  (ส านกังาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2557) ผา้ไหมมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย การทอผา้ไหมมี
ข้ึนราว 2,640 ปี ก่อนคริสตกาล พ่อคา้ชาวจีนไดเ้ดินทางไปท าการคา้และเผยแพร่ผา้ไหมสู่พ้ืนท่ีอ่ืนในแถบเอเชีย ส าหรับ
ประเทศไทยนกัโบราณคดีไดค้น้พบหลกัฐานท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นเชียงซ่ึงบ่งช้ีวา่มีการใชผ้า้ไหมเม่ือ 3,000 ปีก่อน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนส่งต่อใหก้บัคนรุ่นหลงัสืบมาจนมาถึงปัจจุบนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูกถ่ายทอด
ลงบนผา้ไหมตั้งแต่การเล้ียงไหม ป่ันไหม ยอ้มสี และทอใหเ้ป็นผืน ลวดลายของผา้ไหมแต่ละทอ้งท่ีจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่ง
กนัออกไปตามแต่ละภูมิภาคนั้นๆและวิธีการยอ้มเส้นไหมนั้นมีความส าคญัไม่แพก้ารทอ เน่ืองจากการยอ้มนั้นจะสามารถ
สร้างลวดลายให้เกิดข้ึนไดใ้นขณะทอเป็นผืน เช่นการยอ้มแบบมดัหม่ีเป็นการสร้างลวดลายก่อนท่ีจะท าการยอ้มสี การ
ท าลายผา้มดัหม่ีเป็นการเอาเชือกมามดัดา้ยหรือมดัเส้นไหมตามลวดลายท่ีไดอ้อกแบบไว ้การมดัและยอ้มลายจะมีการท าทั้ง
เสน้ทางแนวยนื และแนวนอนหรือท่ีเรียกวา่แนวพุ่ง มีการสนันิษฐานวา่การมดัลายในแนวยนืน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และ
จากการสืบคน้มีขอ้สนันิษฐานวา่น่าจะไดรั้บแบบอยา่งมาจากประเทศอินเดีย โดยในสมยัโบราณท่ีมีการคา้ขายกนัและติดมา
กบัสินคา้อ่ืน (กรมหม่อนไหม, 2557) ผา้ไหมมดัหม่ีนั้นมีอยูใ่นหลายพ้ืนท่ีของไทย เช่น จงัหวดับุรีรัมยไ์ดรั้บการข้ึนทะเบียน
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้วา่ผา้ไหมมดัหม่ีซ่ินตีนแดงบุรีรัมย ์เป็นผา้เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินของชาว
จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ มีการทอผา้ไหมมดัหม่ีท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์โดยไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากกมัพชูา 
และลวดลายท่ีบรรจงประดิษฐ์ข้ึนลว้นมีท่ีมาและมีความหมายอนัเป็นมงคล และอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองผา้ไหมมา
ยาวนานคือจงัหวดัขอนแก่น อ าเภอชนบทถือไดว้่าเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัขอนแก่น อ าเภอ
ชนบทมีการทอผา้มาตั้งแต่เม่ือไร ไม่สามารถสืบประวติัได ้แต่มีหลกัฐานส าคญัคือ ผา้ไหมมดัหม่ีหนา้นาง หรือผา้ปูม อายุ 
กวา่ 220 ปี ท่ีเจา้เมืองชนบทคนแรกไดรั้บพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 โดยทายาท
ของเจา้เมืองเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้ซ่ึงต่อมา คนชนบทไดน้ ามาเป็นตน้แบบในการทอผา้ไหมมดัหม่ีหนา้นาง ท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของผา้ไหมชนบทในปัจจุบนั จึงสันนิษฐานว่าการทอผา้ของอ าเภอชนบทน่าจะมีมาไม่ต ่ากว่า 100 ปี 
หรืออาจจะมีมาตั้งแต่เร่ิมตั้งเมืองชนบท คือ ประมาณ 200 กว่าปีท่ีแลว้ ผา้ท่ีทอดว้ยมือท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของอ าเภอชนบท 
ไดแ้ก่ “ผา้ไหมมดัหม่ี” โดยมีขั้นตอนเร่ิมจากการคดัเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหม่ี การให้สี การทอเป็นผืนผา้ ซ่ึงเป็น
งานท่ีละเอียดอ่อน ผา้ไหมชนบทมีจุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากท่ีอ่ืน เอกลกัษณ์ของผา้ไหมชนบท 
คือ “ลาย”และ “เทคนิคการทอผา้” ลายเก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมาและถือว่าเป็นลายตน้แบบและเป็นลายเก่าแก่ของผา้เมือง
ขอนแก่น คือ ลายหม่ีกง ลายขนัหมากเบ็ง ลายของพระเทพหรือลายเชิงเทียน โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นการทอผา้
แบบ 3 ตะกอ ท าให้เน้ือผา้แน่น สม ่าเสมอ มีลกัษณะสีและลวดลายของผา้ดา้นหน่ึงสีทึบกว่าอีกดา้น สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ดั้งเดิมคือ สีม่วง สีแดง สีเขียว สีเมด็มะขาม จากบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดความงาม เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินผา่นผื่นผา้ดว้ยการ
ทอและการมดัยอ้ม มีความประณีตพิถีพิถนัในทุกรายละเอียดก่อนจะได้ออกมาเป็นผา้ไหมมดัหม่ีท่ีมีลวดลาย
เอกลกัษณ์งดงาม(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553) 

โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ OTOP ไดก่้อตั้งมา 15 ปีแลว้ในแต่ละชุมชนไดมี้การด าเนินกิจการมาอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชนให้เดินหน้าต่อไปแต่มีส่ิงหน่ึงท่ีเป็นปัญหาของสินคา้ OTOP หลายๆ
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ผลิตภณัฑคื์อบรรจุภณัฑท่ี์อยูก่บัผลิตภณัฑม์าตั้งแต่เร่ิมวางจ าหน่ายหรือบางสินคา้ ในขณะน้ียงัไม่มีบรรจุภณัฑท่ี์ใชห่้อหุ้ม
สินคา้ให้ดูน่าชมกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหัวฝาย ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ไดก่้อตั้งกิจการมาตั้งแต่
วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2526 ซ่ึงเป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีท าสินคา้OTOP โดยการส่งเสริมจากส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ 
ส่งเสริมใหส้ตรีปลูกหม่อนเล้ียงไหม รวมกลุ่มกนัทอผา้ไหม มีการแบ่งปันก าไรแก่สมาชิกแบ่งหนา้ท่ีกนัรับผิดชอบ ปัจจุบนั
ส่งจ าหน่ายส านกัพระราชวงัสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ จ าหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและยงัมีการออกร้านในงานท่ีทางภาครัฐ
และเอกชนจดัข้ึน โดยยอดขายในแต่ละปีเฉล่ีย 4,000,000 บาท ดว้ยความท่ีกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝายมีการก่อตั้งกลุ่ม
มายาวนานถึง 34 ปี ปัญหาท่ีพบคือ “บรรจุภณัฑท่ี์บรรจุผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ยงัไม่ไดมี้การพฒันาจึงท าใหร้ายละเอียดสินคา้
ไม่เป็นปัจจุบนั อีกทั้งรูปแบบของบรรจุภณัฑเ์ป็นรูปแบบเก่ายงัไม่ไดรั้บการพฒันาใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง” (นิดดา ภูแล่ก่ี,  2559)   
 ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ี
บา้นหัวฝาย จงัหวดัขอนแก่น ท่ีจะพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้กบักลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหัวฝายให้มีความน่าดึงดูดมากยิ่งข้ึน
พร้อมทั้งแกไ้ขขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นปัจจุบนั สร้างภาพลกัษณ์จากตวับรรจุภณัฑใ์หส่ื้อถึงท่ีมาและคุณค่าของผลิตภณัฑม์าก
ยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหัว
ฝาย ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  

2. เพ่ือพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝาย   ต าบลปอแดง อ าเภอ
ชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการพฒันาบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหวั
ฝาย ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
การทบทวนวรรณกรรม 
            อปัสร  อีซอ (2554 :  บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัยะลา  พบว่า ผล
การศึกษาสามารถสรุปประเด็นส าคญัท่ีเป็นคุณลกัษณะร่วมดงัน้ี (1) ตลาดเป้าหมายผลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัยะลา ส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญิง อายเุฉล่ีย 30 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส การศึกษาอนุปริญญาถึงปริญญาตรี รายไดร้ะดบัปานกลางหรือมากกว่า 
อาชีพขา้ราชการ พนกังานวิสาหกิจธุรกิจส่วนตวั เป็นคนท่ีรักครอบครัว รักเพ่ือน ส่วนใหญ่มกัซ้ือหน่ึงถึงสองหน่วยบรรจุ
ภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือน าไปรับประทานเองและ/หรือรับประทานกบัสมาชิกในครอบครัว (2) ความคิดเห็น
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัยะลา บรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑชุ์มชนมีขอ้ดีคือสามารถมองเห็นสินคา้
ภายใน และมีขอ้ควรปรับปรุงคือบรรจุภณัฑอ์อกแบบไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ โดยภาพรวมผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุ
ภณัฑน์อ้ย (3) การพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ์ชุมชนจงัหวดัยะลา ผลการพฒันาโดยรวม พบวา่บะหม่ีเบตง ตราไก่คู่ และ
โรตีก่ึงส าเร็จรูป ตราเบกมั ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณัฑ ์B ส่วนส้มแขกแช่อ่ิม ตรากะรอ และปลาจีนแดด
เดียว ตราปลาคู่ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณัฑ ์A จากการน าบรรจุภณัฑไ์ปใชป้ระโยชน์ พบวา่ บรรจุภณัฑท่ี์
พฒันา มีความสวยงาม น่าสนใจ มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจได ้30%-
90% 
                ดวงจนัทร์ นาชยัสินธ์ุ.   (2557:  บทคดัยอ่) ท าการวจิยัเร่ืองการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑผ์า้ไหมอีสาน ส าหรับกลุ่ม
สินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพ่ือส ารวจขอ้มูล วางแนวทางก าหนดกลยทุธ์ดา้นการ
ออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑ ์จดัท าตน้แบบบรรจุภณัฑส์ าหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนของจงัหวดัขอนแก่นใหเ้ป็นสินคา้ท่ี
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มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีมีเอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม ในพ้ืนท่ีของการศึกษาการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์
ผา้ไหมอีสาน คือกลุ่มผา้ไหมหนองหญา้ปลอ้ง ต าบลโพนศรี อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัของแก่น ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ
และฝีมือดา้นการทอผา้ท่ีมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นผา้ทอมือจากธรรมชาติ ท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะ
ความเขม้แขง็ของกลุ่มในกลุ่มในการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในปัญหาท่ีพบดา้นบรรจุภณัฑ ์ท่ีขาดรูปแบบภาพลกัษณ์ท่ีดีของ
บรรจุภณัฑท่ี์จะส่งเสริมสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์(logo) ท่ีแน่นอน เป็นของตวัเอง ทั้งป้ายสินคา้ท่ีติดภายในตวัสินคา้ 
และภายนอกสินคา้ไม่มีเอกลกัษณ์บรรจุภณัฑท่ี์ดีเป็นเอกลกัษณ์บรรจุภณัฑบ์รรจุภณัฑท่ี์ดีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็น
ทอ้งถ่ินท่ีชดัเจนเฉพาะถ่ิน  ผลการวิจยัพบวา่ในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑผ์า้ไหมอีสานผูว้ิจยัไดท้ าการส ารวจขอ้มูลใน
ดา้นการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มเป้าหมายศึกษาดา้นการตลาดแหล่งจ าหน่ายคูแ่ข่งในสินคา้ประเภทเดียวกนั กลุ่มลูกคา้
วตัถุดิบในการผลิต การบริหารจดัการในกลุ่มโดยผูว้ิจยัลงพ้ืนท่ีในการศึกษาพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์คร้ังท่ี1 เป็นการลง
พ้ืนท่ีหลงัไดรั้บขอ้มูลดิบ ผูว้ิจยัน ามาออกแบบร่างคร้ังท่ี 1 โดยเป็นความคิดและขอ้เสนอแนะ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของนกัวิจยัและกลุ่มผูผ้ลิต ซ่ึงเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพและใชก้ลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง วางแนวทางการพฒันาบรรจุภณัฑ์
เพ่ือให้ตรงกับความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์การออกแบบตราสินคา้ออกแบบป้ายแขวน 
ก าหนดกลุ่มสีในการออกแบบเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาด ก าหนดรูปแบบโครงสร้างและวสัดุของบรรจุภณัฑ์ 
ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์การตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งผูว้ิจยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอเสนอแนะ พร้อม
ทั้งจดัท าตน้แบบบรรจุภณัฑ ์รูปแบบ ขนาดเท่าบรรจุภณัฑจ์ริง ส าหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนจงัหวดัขอนแก่น ในการ
พฒันาบรรจุภณัฑรู์ปแบบผา้ไหมอีสานส าหรับกลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนนั้น การออกแบบบรรจุภณัฑมี์บทบาทอยา่งมาก 
ในการส่งเสริมการขายและการเพ่ิมมูลคา้ใหก้บัสินคา้มากข้ึน ร่วมทั้งกระตุน้ผูบ้ริโภคใหจ้ดจ าผลิตภณัฑไ์ดดี้ 
   นงนุช นทีพายพัทิศ (2545:  บทคดัยอ่) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาบรรจุภณัฑข์า้วแต๋น อ าเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบวา่ ใชก้รอบแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและตน้ทุนการผลิตบรรจุภณัฑว์สัดุพ้ืนบา้น ผา้ทอ บา้น
ดงเจริญชยั อ าเภอสันทราย สามารถพฒันารูปแบบ   บรรจุภณัฑข์า้วแต๋นไดดี้กวา่งานจกัสานไมไ้ผ ่เพราะมีความเป็นไปได้
สูง ทั้ งดา้นการปรับเปล่ียนรูปแบบท่ีหลากหลาย เพราะเป็นวสัดุท่ีมีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น อีกทั้งมีกระบวนการผลิตท่ีไม่
ยุ่งยากทั้ งการเย็บเป็นถุงหรือน าไปข้ึนรูปอ่ืนๆ การพิมพ์ขอ้มูลรายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์ท าให้ตน้ทุนไม่สูงจนเกินไป 
นอกจากนั้นผา้ทอยงัสามารถแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี ลกัษณะรูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วแต๋น อ าเภอสัน
ทราย มีลกัษณะเป็นถุงท่ีท าดว้ยผา้ทอ จากผา้ทอบา้นดงเจริญชยั มีปริมาณการบรรจุขา้วแต๋น จ านวน 15 แผ่น จ าหน่ายใน
ราคา 30 บาท จากตน้ทุนการผลิต จ านวน 25 บาท โดยแยกเป็นค่าขา้วแต๋น 15 บาท ค่าบรรจุภณัฑ ์10 บาท ไดก้ าไรต่อหน่อย 
5 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียว เพ่ือจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก โดยวางจ าหน่ายตามร้านขายของท่ีระลึกในจงัหวดั
เชียงใหม่ และร้านคา้ชุมชนทัว่ไป 
 อรทยั สายสะอาด และคณะ (2557: อภิปรายผล) ท าการวิจยัเร่ือง ค่านิยมการ และพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมของ
ผูบ้ริโภคชาวไทยในจงัหวดัอุบลราชธานี ชาวกมัพูชาในจงัหวดัเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ จากผลการวจิยั
พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง  30-49 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 
ท่ีกล่าววา่ ความชอบของลูกคา้จะเปล่ียนแปลงไป ตามอาย ุและตวัแปรน้ียงัสามารถเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นกบัหลายปัจจยัเช่น 
อาชีพ และสถานภาพ เป็นตน้ การศึกษาของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คืออยู่ในระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพขา้ราชการ มีรายได้
เฉล่ียต่อ เดือนอยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2003) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมี
แนวโนม้ท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากวา่เพราะมีก าลงัซ้ือท่ีมากกวา่นัน่เอง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้ไหม
มดัหม่ีบา้นหัวฝาย จงัหวดัขอนแก่น และศึกษารายงานการวิจยัการออกแบบบรรจุภณัฑ ์วารสาร เอกสารต ารา บทความใน
วารสารเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
 2. ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูว้ิจัยได้จดัเป็นการสนทนากลุ่ม ณ บ้านหัวฝาย จังหวดัขอนแก่น มีผูร่้วม
สนทนากลุ่มย่อย ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหัวฝาย จ านวน14 คน โดยสัมภาษณ์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพบรรจุ
ภณัฑผ์ลิตภณัฑ ์จ านวน2 ประเภท คือ ผา้ไหมมดัหม่ี และผา้พนัคอ ประกอบการสมัภาษณ์ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การใชว้สัดุท าบรรจุ
ภณัฑ์ รูปแบบบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ ฉลากบนบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ และประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ ความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบับรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการให้พฒันา ในเร่ืองรูปแบบ ลวดลาย สี รูปทรง รายละเอียดบนบรรจุภณัฑ์และ
ขนาด 
 3. ออกแบบบรรจุภณัฑ ์2 ประเภท คณะผูจ้ดัท าวจิยัไดท้ าการออกแบบบรรจุภณัฑ ์2 ประเภท คือ แบบกล่อง 3 แบบ 
และแบบถุง 3 แบบ โดยมีขั้นตอนการออกแบบบรรจุภณัฑด์งัน้ี 
   ใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพโดยออกแบบมา 2 ประเภท คือแบบกล่อง อยา่งละ 3 แบบ  

 
               แบบท่ี 1                     แบบท่ี 2    แบบท่ี 3 

         แบบถุงบรรจุภณัฑมี์เชือกหว้ยเพ่ือห้ิว  3   แบบ 

 
ภาพถุงบรรจุภณัฑด์า้นหนา้และหลงัแบบท่ี 1 
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ภาพถุงบรรจุภณัฑด์า้นหนา้และหลงัแบบท่ี 2 

 
ภาพถุงบรรจุภณัฑด์า้นหนา้และหลงัแบบท่ี 3 

 4.  ผูป้ระกอบการเลือกอยา่งละ 1 แบบ เม่ือออกแบบทั้ง 2 ประเภท คือ แบบกล่อง 3 แบบ และแบบถุง 3 แบบแลว้ 
ในผูป้ระกอบท าการเลือกแบบท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดอยา่งละ 1 แบบ เพ่ือท าตน้แบบบรรจุภณัฑ ์
   5. สร้างเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ์ทั้ ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวสัดุ ปัจจยัดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ปัจจยัดา้นฉลากบนบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑ ์และปัจจยัประโยชน์
ของบรรจุภณัฑ ์
                6. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์จากผูบ้ริโภคภายในจงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง   จ านวนประชากรทั้งหมด 1,799,086 ราย (ส านกับริหารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
, 2559) โดยใชง้านสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้  (Quota sampling) แบ่งเป็น 4 เขต ไดแ้ก่  
     เขตท่ี 1 ประกอบไปดว้ย  โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั   วทิยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่น
วทิยายน  โรงเรียนกลัยาณวตัร  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา  ส านกังานสาธารณสุขขอนแก่น 
    เขตท่ี 2 ประกอบไปดว้ย  ท่ีว่างานอ าเภอจังหวดัขอนแก่น  ส านักงานจังหวดัขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น    วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น  หอการคา้จงัหวดัขอนแก่น  โรงเรียนสนามบิน  
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
   เขตท่ี 3 ประกอบไปดว้ย มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
โรงเรียนอนุบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโรงเรียนบา้นโคกฟันโปง โรงเรียนบา้นค าไฮหวัทุ่ง 
  เขตท่ี 4 ประกอบไปดว้ย   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  บริษทัทรูคอปเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
โรงเรียนบา้นสามเหล่ียม     

  7. สรุปผลปัจจัยท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ไหมมัดหม่ีบ้านหัวฝาย จังหวดัขอนแก่น
ออกแบบพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์  และการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
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                 8. การวเิคราะห์ขอ้มูลใชง้านวเิคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (1 
ตวัแปร) และตวัแปรอิสระหลายตวั (มากกวา่หรือเท่ากบั 1 ตวัแปร)   โดยท่ีตวัแปรตาม (Y) มีลกัษณะเป็นตวัแปรเชิงกลุ่ม   
สามารถน าแบบแผนภาพดงักล่าวไปใชป้ระมาณค่ากลุ่มได ้ โดยอาศยัความน่าจะเป็นของเหตุการณ์วิเคราะห์สมการถอ
ถอยโลจิสติกส์ใช ้Binary  Logistic Regression และสามารถเขียนสมการเชิงเสน้ (Liner Model)            
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.  ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ผูวิ้จยัไดจ้ดัเป็นการสนทนากลุ่ม ณ บา้นหวัฝาย จงัหวดัขอนแก่น มีผู ้

ร่วมสนทนากลุ่มย่อย ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝาย จ านวน   14  คน  พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ี มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวสัดุ ปัจจยัดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์
ปัจจยัดา้นฉลากบนบรรจุภณัฑ ์และปัจจยัประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์   ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบบรรจุภณัฑต์ามความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการมา  2 ประเภท คือ แบบบรรจุภณัฑ์กล่อง  3 แบบ และแบบบรรจุภณัฑ์ถุง 3 แบบ ผล
ปรากฏวา่ผูป้ระกอบการเลือกกล่องแบบท่ี 2 และเลือกถุงแบบท่ี 1 

 
         
 
 
 
 
   
 
  
  

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.1 ชาย 126 31.5 
1.2 หญิง 274 68.5 

รวม 400 100.0 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงจ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5   รองมาเพศชาย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.5  
 
 
 

กล่องแบบท่ี 2                              

 

ถุงแบบท่ี 1
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ตารางที ่2  แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

2.1   นอ้ยกวา่ 20 ปี 
2.2  20-30 ปี 
2.3  31-40 ปี 
2.4  41-50 ปี 
2.5  51-60 ปี 
2.6  61-70 ปี 

    10 
  179 
  128 
    64 
    15 
     4 

  2.5 
44.75 
32.00 
16.00 
3.75 
1.0 

รวม                         400  100.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาผูต้อบ
แบบสอบถามอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี จ านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32 และช่วงอาย ุ41-50 ปี จ านวน 64คนคิดเป็นร้อยละ  
16.00  ตามล าดบั 
ตารางที ่3  แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละตามรายไดต้่อเดือน 

รายได ้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
3.1  นอ้ยกวา่ 5,000  บาท    1    0.25 
3.2  5,000 - 15,000  บาท 137  34.25 
3.3  15,000 – 25,000 บาท 168 42.00 
3.4  25,001 - 35,000 บาท 73 18.25 
3.5  35,001 - 45,000 บาท 
3.6  45,001- 55,000 บาท 

15 
6 

 3.75 
 1.50 

รวม 400 100 
                ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 
42.00 รองลงมา มีรายไดต้่อเดือน 5,000-15,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และรายไดต้่อเดือน 
25,001 - 35,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
4.1  ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 16 4.00 
4.2  มธัยมตอนตน้ 20 5.00 
4.3  มธัยมตอนปลาย/ปวช. 33 8.25 
4.4  ปวส. 58                      14.50 
4.5  ปริญญาตรี 202                       50.50 
4.6  ปริญญาโท 69 17.25 
4.7  ปริญญาเอก 2  0.50 

รวม 400 100.0 
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        ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 202 คน คิดเป็น   ร้อยละ 50.5 รองลงมาระดบั
การศึกษาปริญญาโท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25  และระดบั ปวส. จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  14.50 
ตารางที ่5  แสดงจ านวนความถ่ีและค่าร้อยละตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
5.1  รับจา้งทัว่ไป  30 7.5 
5.2  พนกังานเอกชน 127 31.8 
5.3  ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ 129 32.3 
5.4  ธุรกิจส่วนตวั 69 17.3 
5.5  เกษตรกร 12 3.0 
5.6  นกัเรียน / นกัศึกษา 33 8.3 

รวม 400 100.0 

              ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา มี
อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  

ตอนที่ 2  ระดบัความส าคญัการพฒันาบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีของกลุ่มทอผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหัวฝาย ต าบลปอแดง อ าเภอ
ชนบท จงัหวดัขอนแก่น  

ตารางที ่6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นวสัดุ 
ดา้นวสัดุ x S.D. แปล

ความห
มาย 

1.1 ความแขง็แรงของวสัดุ 
4.37 0.591 

ส าคญั
มาก
ท่ีสุด1 

1.2 ความทนทานของวสัดุในการใชง้าน 
4.31 0.605 

ส าคญั
มาก
ท่ีสุด2 

1.3 ความทนทานของวสัดุในการขนส่ง 
4.29 0.624 

ส าคญั
มาก
ท่ีสุด3 

                      รวมดา้นวสัดุ                                                     4.32                         0.548               ส าคญัมากท่ีสุด 
         ผูต้อบแบบสอบให้ความส าคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑด์า้นวสัดุภาพรวมค่าเฉล่ีย  4.32    โดยมีประเด็นยอ่ยเก่ียวกบั
ความแขง็แรงของวสัดุส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย  4.37 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์

ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย 
2.1 สีของบรรจุภณัฑ ์ 4.35  0.662 ส าคญัมากท่ีสุด 
2.2 ภาพประกอบบนบรรจุภณัฑ ์ 4.38  0.657 ส าคญัมากท่ีสุด2 
2.3 รูปทรงโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์ 4.41 0.661 ส าคญัมากท่ีสุด1 
2.4 ตวัอกัษร 4.37 0.666 ส าคญัมากท่ีสุด3 
2.5 สีตวัอกัษร 4.38    0.690 ส าคญัมากท่ีสุด2 
2.6 รูปแบบของตวัอกัษร 4.35    0.688 ส าคญัมากท่ีสุด 

รวมดา้นรู แบบบรรจุภณัฑ ์ 4.37    0.538 ส าคญัมากท่ีสุด 
           ผูต้อบแบบสอบใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑด์า้นรูปแบบบรรจุภณัฑร์วมค่าเฉล่ีย  4.37  โดยมีประเด็นยอ่ย
เก่ียวกบัรูปทรงโครงสร้างบรรจุภณัฑส์ าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 4.41 
 
ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์

ดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย 
3.1 ขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์ 4.40 0.610 ส าคญัมากท่ีสุด1 
3.2 ต าแหน่งการจดัวางฉลาก 4.35 0.615 ส าคญัมากท่ีสุด2 
3.3 สีของฉลาก 4.30 0.626 ส าคญัมากท่ีสุด 
3.4 เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 4.24 0.656 ส าคญัมากท่ีสุด 
3.5 ต  าแหน่งในงานจดัวางเคร่ืองหมายรับรอง ฯ                                      4.31 0.629 ส าคญัมากท่ีสุด3 

รวมดา้นฉลากของบรรจุภณัฑ ์ 4.32 0.505 ส าคญัมากท่ีสุด 
            
ผูต้อบแบบสอบใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑด์า้นฉลากบรรจุภณัฑร์วมค่าเฉล่ีย  4.32   โดยมีประเด็นยอ่ยเก่ียวกบั
ขอ้มูลรายละเอียดของผลิตภณัฑส์ าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 4.40 
ตารางที ่ 9  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์

ดา้นประโยชนข์องบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย 
4.1 เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ 4.44 0.594 ส าคญัมากท่ีสุด1 
4.2 ดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค 4.44 0.606 ส าคญัมากท่ีสุด1 
4.3 สะดวกต่อการใชง้าน 4.37 0.647 ส าคญัมากท่ีสุด3 
4.4 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจน 4.40 0.613 ส าคญัมากท่ีสุด2 

รวม ์ ้านประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์ 4.41 0.511 ส าคญัมากท่ีสุด 
         ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ์ดา้นประโยชน์ของบรรจุภณัฑร์วมค่าเฉล่ีย  4.41  โดยมี
ประเด็นยอ่ยเก่ียวกบัเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์กบัดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค ส าคญัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ค่าเฉล่ีย 4.44  
เท่ากนัสองประเด็นยอ่ย 
ตารางที ่10  แสดงผลงานวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบรรจุภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีบา้น
หวัฝาย ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น  
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ความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ ์ x S.D. แปลความหมาย 
1. บรรจุภณัฑส์ามารถปก ์ ้องผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายในไดดี้ 4.29 0.64 พึงพอใจมากท่ีสุด2 
2. บรรจุภณัฑมี์รูปแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัการขนส่ง 4.23 0.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
3.บรรจุภณัฑมี์รูปแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสมต่องานบรรจุ 
    ผลิตภณัฑห์ลายขนาด 

4.20 
 

0.72 พึงพอใจมาก 

4. บรรจุภณัฑส์ามารถบ่งบอกไดถึ้งคุณสมบติัท่ีส าคญัของ   
   ผลิตภณัฑไ์ด ้เช่นคุณภาพของผลิตภณัฑมี์ความเป็น  
   เอกลกัษณ์พ้ืนบา้นของภาคอีสาน 

4.26 0.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. บรรจุภณัฑมี์รูปแบบโครงสร้างสมัพนัธ์กบักราฟิก 4.13 0.71 พึงพอใจมาก 
6. บรรจุภณัฑส์ามารถน าไปเป็นของฝากโดยไม่ตอ้งห่อซ ้ า 4.27 0.71 พึงพอใจมากท่ีสุด3 
7. บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกต่อผูใ้ช ้เช่น ง่ายต่อการ 
    น าผลิตภณัฑอ์อกมาใช ้

4.31 
 

0.71 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด1 

8. บรรจุภณัฑส์ามารถดึงดูดความสนใจ 4.21 0.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 4.24 0.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 

              ตารางท่ี 10  ภาพรวมของความพึงพอใจต่อบรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24    ส าหรับ
ประเด็นรายขอ้ท่ีมีความถึงพอใจมากท่ีสุด 3 ขอ้แรก  ได้แก่  บรรจุภณัฑ์อ านวยความสะดวกต่อผูใ้ช้เช่น ง่ายต่อการน า
ผลิตภณัฑอ์อกมาใช ้   บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายในไดดี้ และบรรจุภณัฑส์ามารถน าไปเป็นของฝากโดย
ไม่ตอ้งห่อซ ้ า  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 , 4.29 และ 4.27 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่11  แสดงจ านวนความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ ์

ความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
พึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ 
233 
167 

58.3 
41.8 

รวม 400 100.0  
       ตารางท่ี 11 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์จ านวน 233 คน  คิดเป็นร้อยละ   

58.3 
ตารางที ่12  แสดงค่าสถิติไคสสแควร์เพ่ือทดสอบวา่ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจบรรจุภณัฑ ์

 Chi-squre df Sig. 
Step 46. 36 31 0.039 

Block 46.136 31 0.039 
Model 46.136 31 0.039 

 

           จากตารางท่ี 12  ไดค้่าสถิติไคสแควร์เท่ากบั 46.136  (sig =   0.039) ปัจจยัดา้นต่าง ๆ  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจบรรจุ
ภณัฑอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงปัจจยั 
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ตารางที ่13  แสดงค่าสถิติ  Nagelkerke R  Square 

-2 Log likelihood Cox&Snell  R -Square Nagelkerke R  Square 

497.442 .109 .147 
           จากตารางท่ี 13  ค่า -2 Log likelihood มีค่าเขา้ใกลศู้นย ์ แสดงว่าสมการหรือแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพหรือ
กลมกลืนกบัขอ้มูลดี  ค่า Cox&Snell  R –Square =  0.109 มีค่าไม่เขา้ใกลศู้นยบ่์งบอกถึงความกลมกลืนของแบบจ าลองในแง่
ของงานเปรียบเทียบคุณภาพ   ค่า Nagelkerke R  Square = 0.147  นัน่สามารถอธิบายความผนัแปรของความพึงพอใจบรรจุ
ภณัฑไ์ดร้้อยละ  14.7   
 
ตารางที ่14  แสดงภาพรวมร้อยละของการท านายความพึงพอใจ 

 
Observe 

Predicte 
Total Satification Percentage 

Correct 0 1 
  Step 1  TotalSatifi  0      70 97 41.9 
                                   1 46 187 80.3 

Overall Percentage   64.3 
           จากตารางท่ี 14   สามารถท านายภาพรวมของความพึงพอใจไดร้้อยละ  64.3 
 
ตารางที ่15  ตวัแปรท่ีมีผลต่อสมการพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์

 ตวัแปร B S.E. Wald df    Sig. Exp(B) 
อาย ุ X1 -.044 .018 6.187* 1 .013 .956 
รูปทรงโครงสร้าง X2 -.772 .275 7.891* 1 .005 .462 
ขอ้มูลรายละเอียด X3 -.667 .314 4.517* 1 .034 .513 
เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ X4 .674 .307 4.837* 1 .028 1.963 
บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็น
ผลิตภณัฑ ์

X5 -.745 .263 8.036* 1 .005 .475 

 Constant 1.446 2.161 .448 1 .503 4.247 
  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
                จากตารางท่ี 15  ไดส้มการ Logistic  Regression ดงัต่อไปน้ี 

    Y  = 1.446 - .044 อาย ุ(X1) - .772 รูปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ขอ้มูลรายละเอียด( X3) 
            + .674 เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ(์ X4 )   - .745 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ ์(X5) 

                 พิจารณาตารางท่ี 15   พบว่ามีตวัแปรอิสระ  5  ตวัแปร ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจงานพฒันาบรรจุภณัฑ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05    สามารถท านายสมการรวมของความพึงพอใจไดร้้อยละ  64.3  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                 ปัจจยัอายมีุผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีบา้นหัวฝาย  จงัหวดัขอนแก่น
ลดลง   (1- 0.956) x100   คิดเป็นร้อยละ 4.4        
                 ปัจจัยรูปทรงโครงสร้างมีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหม่ีบา้นหัวฝาย  
จงัหวดัขอนแก่นลดลง   (1-0.462 ) x 100 คิดเป็นร้อยละ  53.8  
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                 ปัจจยัขอ้มูลรายละเอียดบนบรรจุภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหม่ี
บา้นหวัฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง (1-0.513) x 100  คิดเป็นร้อยละ 48.7 
                 ปัจจยัเพ่ิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝาย  
จงัหวดัขอนแก่นเพ่ิมข้ึน 1.963  เท่า 
                 ปัจจยับรรจุภณัฑ์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ไหม
มดัหม่ีบา้นหวัฝาย  จงัหวดัขอนแก่นลดลง  (1- 0.475) x 100  คิดเป็นร้อยละ  52.5 
    

อภิปรายผล 
                 ปัจจยัอายมีุผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝาย  จงัหวดัขอนแก่น
ลดลง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรทยั สายสะอาด  ,อรสา อินทร์นอ้ยและสุดาพร ตงัควนิช (2557) จากผลการวิจยัพบวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง 30-49 ปี    สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ท่ีกล่าววา่ ความชอบของลูกคา้จะเปล่ียนแปลงไป ตามอาย ุ 
                ปัจจยัรูปทรงโครงสร้างมีผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑไ์ม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประชิด ทิณบุตร
(2531 : 86) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์คือ การก าหนดลกัษณะรูปร่าง รูปทรงขนาด ปริมาตร ส่วน
ปริมาตรอ่ืนๆของวสัดุท่ีจะน ามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อยตลอดจนกรรมวิธี การผลิต 
การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง ส่งผลใหบ้รรจุภณัฑช่์วยใหมี้ประสิทธิภาพในการ ปกป้องรักษาสินคา้ 
                  ปัจจยัขอ้มูลรายละเอียดบนบรรจุภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑไ์ม่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของจิ
ติมา เสือทอง,มทันา โมรากุลและวรฤทยั หาญโชติพนัธ์ุ (2555 : 38) พบว่าสมาชิกของกลุ่มสตรีแม่บา้นเขียวขจี ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑข์นมทองพบัมีความพึงพอใจดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑข์นม
ทองพบัสามารถน าเสนอขอ้มูลครบและชดัเจนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.62) 
          จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มีค่าเพ่ิมข้ึน 1.963 เท่า 
สอดคล้อง สุทธิศักด์ กล่ินแก้วณรงค์ (2558)กล่าวว่าผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ต้องหันมาให้ความส าคญัในการ
ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้สามารถคุม้ครองป้องกันไม่ให้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ เสียหายและเพ่ิมคุณค่าทางดา้น
จิตวิทยาต่อผูบ้ริโภค โดยอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคซ่ึ์งจะเป็น ส่ิงหน่ึงช่วยส่งเสริมใหผ้ลิตภณัฑมี์มูลค่ามาก
ยิง่ข้ึน  
            ปัจจยัเพ่ิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑส์อดคลอ้งกบั Nismanee Sriwiriya 
(2559)  กล่าววา่ การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของลูกคา้มิไดข้ึ้นอยูก่บัชนิดและคุณภาพของสินคา้เพียงอย่าง
เดียว หากแต่ยงัข้ึนอยู่กบัรูปแบบและภาพลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์จูงใจภายนอกของสินคา้นั้นดว้ย       ท าให้บรรจุภณัฑ์มี
บทบาทส าคญัยิ่งต่อการจ าหน่วยสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ บรรจุภณัฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายท่ีช่วยในการเพ่ิม
ปริมาณการขาย และเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ 
               บรรจุภณัฑ์สามารถมองเห็นผลิตภณัฑมี์ผลต่อความพึงพอใจการพฒันาบรรจุภณัฑ์ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัศรัฐ 
สิมศิริ และคณะผูว้ิจยั (2560) ประเด็นดา้นลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็น
รูปทรงเรขาคณิต ผลิตจากวสัดุสงัเคราะห์ โดยใชคู้่สีกลมกลืนท่ีมีระดบัสีเขม้อยูใ่นโทนสีเดียว มีพ้ืนผิวดา้น มีการเจาะช่องให้
เห็นตวัสินคา้ และใชภ้าพประกอบเหมือนจริง โดยบรรจุภณัฑจ์ะตอ้งแสดงเอกลกัษณ์ของสินคา้ แสดงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน
ของแหล่งผลิตสินคา้ และสามารถถือห้ิวได ้
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 สรุปผลการศึกษา 
          ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.5   ส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี จ านวน 179 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.75    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ 42 มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 202 คน คิดเป็น   ร้อยละ 50.5    มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3   ผูต้อบ
แบบสอบให้ความส าคัญต่องานพฒันาบรรจุภัณฑ์ด้านความแข็งแรงของวสัดุ  รูปทรงโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ข้อมูล
รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์  เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์กบัดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค 
              บรรจุภณัฑอ์ านวยความสะดวกต่อผูใ้ชเ้ช่น ง่ายต่อการน าผลิตภณัฑอ์อกมาใช ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์
ของผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ี มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวสัดุ ปัจจยัดา้นรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์  ปัจจยัดา้นฉลากบน 
บรรจุภณัฑ ์และปัจจยัประโยชนข์องบรรจุภณัฑ ์  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพฒันาบรรจุภณัฑ ์คิดเป็นร้อย
ละ  58.3    สมการปัจจยัการพฒันาบรรจุภณัฑท่ี์มีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมอธิบายไดร้้อยละ 64.3 
ดงัสมการความพึงพอใจ 
        Y  = 1.446 - .044 อาย ุ(X1) - .772 รูปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ขอ้มูลรายละเอียด( X3) 
         + .674 เพ่ิมมูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ(์ X4 )   - .745 บรรจุภณัฑส์ามารถมองเห็นผลิตภณัฑ ์(X5) 
 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1. การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑผ์า้ไหมมดัหม่ีบา้นหวัฝายจงัหวดัขอนแก่น ในดา้นอายคุวรให้
ความส าคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั  ควรปรับสีตวัอกัษรและขนาดตวัอกัษรใหเ้ด่นชดั เพ่ือท าใหส้ามารถอ่านได้
ชดัเจนมากข้ึน 
 2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ี บ้านหัวฝายจังหวดัขอนแก่น ควรให้
ความส าคญัในการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 
 3. การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผา้ไหมมดัหม่ี บา้นหัวฝายจงัหวดัขอนแก่น ดา้นมองเห็น
ผลิตภณัฑไ์ม่ไดส่้งเสริมให้ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  จึงเสนอแนะให้เนน้ดา้นการออกแบบท่ีจะเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑไ์ด้
มากกวา่ 

ข้อจ ากดัของการวจิยั และข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.การออกแบบบรรจุภณัฑค์วรออกแบบให้มีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายขนาดเพื่อให้ผูป้ระกอบการได้
เลือกรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 2.ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาบรรจุภณัฑจ์ากผูบ้ริโภคดว้ย ให้ไดปั้จจยัหลายๆดา้น เพื่อน าปัจจยัมาพฒันา
บรรจุภณัฑใ์หส้มบูรณ์แบบมากข้ึน 
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ดัชนีเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บริการจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
Satisfaction Index of 9th Business Cluster Customer in Thailand 
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Thanyanan Worasesthaphong2  Rujipas Potongsangarun3  and Ausanee Ratsamewongjan4 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกคา้จาก 9 กลุ่ม

อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดของการวจิยัประยกุตจ์ากแบบจ าลองดชันีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา 
(2) เปรียบเทียบดชันีความพึงพอใจการใชบ้ริการและผลกระทบจากการขจดัผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินใหค้ะแนนสูงเกิน
และต ่าเกินไปออก  

วิธีการส ารวจ เก็บขอ้มูลด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จ านวน 8,957 คน จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เพ่ือตอบแบบสอบถามวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการประเมินคา่แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ดว้ยวธีิการความเป็นไป
ไดสู้งสุด และวธีิการปรับค่าต ่าสุดของกลุ่มและค านวณสดัส่วนของดชันีกบัค่าพิสยัของกลุ่ม  
 ผลการวจิยั พบวา่ 1) ปัจจยัดา้นความคาดหวงั มุมมองคุณภาพและมุมมองคุณค่า ส่งผลในทางบวกต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลในทางลบต่อการร้องเรียน 
และความภักดีของผูใ้ช้บริการ และความพึงพอใจโดยรวมของบริการ ส่งผลในทางบวกต่อความภักดีต่อบริการของ
ผูใ้ชบ้ริการ และ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหลงัจากขจดัผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีประเมินใหค้ะแนนสูงเกินและต ่าเกินไป
ออก ผลท่ีไดรั้บ ท าใหด้ชันีความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน สามารถเปรียบเทียบขา้มกลุ่มอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 
ค าส าคญั     : ความพึงพอใจของลูกคา้ แบบจ าลองโครงสร้าง 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study factors affecting customers’  satisfaction on of using 9 th Business 
Cluster customer in Thailand.   Conceptual framework was based on American Customer Satisfaction Index Model, and 
compare customers’ satisfaction index then impacts of over-rating and under-rating of the customers in each group. 
 Research findings revealed that factors on the aspects of customer expectation, perceived quality, and 
perceived value had positive and significant impacts on overall customer satisfaction and overall customer 
satisfaction had negative and significant impacts on customer complaints and customer loyalty and overall customer 
satisfaction had positive and significant impacts on customer loyalty; and customer satisfaction after of over-rating 
and under-rating of the customers in each group. As a result, the adjusted customer satisfaction can be appropriately 
used in comparing among customer satisfaction across the business clusters. 
 

Keywords :   customer satisfaction,  Structure Equation Model 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
3คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
4คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : than.wr@rmutr.ac.th  โทร. 0 9415 91496 
Stratified random sampling technique was applied to select 8,957 customers from 9 th Business Cluster customer in Thailand to answer self-
reported questionnaire. Data was analyzed by estimating Structure Equations Model (SEM) using Maximum Likelihood Estimation (MLE) and 
eliminated by subtracting minimum value of the group and dividing by the range of the group.  
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 บทน า 
ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 
 ดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ท่ีจดัท าข้ึนโดย S&P Dow Jones เป็นดชันีช้ี

วดัมาตรฐานการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืท่ีไดรั้บการยอมรับจากบริษทัชั้นน าของโลก โดยสาระส าคญัท่ี ดาวโจนส์ใชใ้นการ
ประเมิน คือ การสร้างความยั่งยืนในมิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสังคม (Social) และด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) ซ่ึงการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัหน่ึงในการประเมินดงักล่าว ในหัวขอ้ การบริหารจดัการ
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationship Management) เช่นเดียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ไดถู้กน ามาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการสร้างความยัง่ยนืของธุรกิจซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
กันทั้ งในระดบัสากลและในประเทศไทย ซ่ึงมิติด้านเศรษฐกิจ (รวมบรรษทัภิบาล) ตามเกณฑ์และคู่มือการเขา้ร่วมการ
ประเมินความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2560 หมวดท่ี 5 การบริหารจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ท่ีมีขอ้ก าหนด
ให้บริษทัควรก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพฒันาความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) พร้อมทั้งจดัให้มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาพฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการหรือกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถรักษาและขยายฐานลูกคา้ไดใ้นระยะยาว [2] จากขอ้มูล
ขา้งตน้จะเห็นว่า หน่ึงในการสร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ จะมาจากความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงท าให้การลงทุนทางดา้น
การตลาดเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดก้ลายเป็นประเด็นท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร [3] รวมถึงความพึง
พอใจของลูกคา้ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
Strategy) เช่นเดียวกบัความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ท่ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการวดัผลการด าเนินงานของ
กิจการ 

คณะผูว้ิจัยสนใจศึกษาว่าผลการด าเนินงานของบริษทัในประเทศไทยและความพึงพอใจต่อผูใ้ช้บริการจาก
แบบจ าลอง ACSI  มีมากน้อยเพียงไร เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการให้บริการ  โดยใน
การศึกษาจะประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ท่ีสามารถสร้างดชันีความพึงพอใจของ
บริการ และสร้างความภกัดี ท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งยติุธรรม  

 วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
งานวิจยัน้ี มีข้ึนเพ่ือศึกษาถึง ผลการด าเนินงานจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความพึงพอใจต่อการ

ใหบ้ริการของลูกคา้จากแบบจ าลอง ACSI  โดยมีวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ดงัน้ี 
1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมี

กรอบแนวคิดของการวจิยัประยกุตจ์ากแบบจ าลองดชันีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา  
2) เปรียบเทียบดชันีความพึงพอใจการใช้บริการและผลกระทบจากการขจดัผลของกลุ่มตวัอย่างท่ีประเมินให้

คะแนนสูงเกินและต ่าเกินไปออก  
  ขอบเขตของงานวจิยั 

การวิจยัน้ี มีขอบเขตการศึกษาคลอบคลุมกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย            
ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม การเงินการธนาคาร ประกนัภยั ส่ิงพิมพ ์บนัเทิง การติดต่อส่ือสารและ
เครือข่าย อุตสาหกรรมยานยนต ์ส่ิงก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง และกลุ่มคา้ปลีก ทั้งท่ีอยูใ่นตลาดและนอกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยใชข้อ้มูลท่ีส ารวจจากแบบสอบถามซ่ึงมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 8,957 คน  

กรอบแนวคดิของงานวจิยั 
ความพึงพอใจดา้นการบริการ [4] ไดอ้ธิบายวา่ ดชันีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได้

เป็นตวัแปรแฝง (Latent Variables) ไม่สามารถประเมินและสร้างข้ึนไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา จึงจ าเป็นตอ้งใชว้ธีิการวดัโดยท า
การสร้างดชันีหลากหลายดชันีเพ่ือช่วยในการสร้างดชันีวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ดงันั้น
การประเมินความพึงพอใจท่ีเป็นตวัแปรแฝงจ าเป็นท่ีจะตอ้งประเมินทางออ้มผา่นทางตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาความ
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พึงพอใจของแต่ลูกคา้ รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีสะทอ้นออกมาจากความพึงพอใจ ซ่ึง [5] อธิบายวา่ ความพึงพอใจเกิดจากตน้ก าเนิด
ของความพึงพอใจ (Satisfaction Antecedents) 3 ปัจจยั คือ การรับรู้คุณภาพของบริการ (Perceived Quality) การรับรู้คุณค่า
ของบริการ (Perceived Value) ท่ีผูใ้ช้บริการมีต่อสินคา้หรือบริการนั้น ๆ และความคาดหวงัก่อนและหลงัการใชบ้ริการ 
(Market Expectation)  [6] พบว่า ปัจจยัทั้งสามมีผลเชิงบวก ต่อความพึงพอใจต่อบริการนั้น ๆ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการรับรู้ใน
คุณภาพบริการท่ีสูง จะมีความพึงพอใจท่ีสูงต่อบริการนั้น ๆ  ตามไปดว้ย และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการรับรู้ในคุณคา่ของบริการท่ีสูง 
ก็จะมีความพึงพอใจท่ีสูงต่อบริการนั้น ๆ นอกจากน้ี ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความคาดหวงัและไดรั้บการตอบรับเป็นไปตามความ
คาดหวงัจะมีความพึงพอใจท่ีสูงต่อบริการนั้น ๆ เช่นกนั โดย [7] ไดข้ยายแนวคิดต่อวา่ หากลูกคา้ท่ีไม่พอใจในบริการจะท า
การร้องเรียน (Customer Complaints) ในสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  โดยในทางตรงขา้ม หากลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจในสินคา้
หรือบริการ จะมีความภกัดี (Customer Loyalty) ท่ีสูงต่อบริการนั้น ๆ 

กรอบแนวคิดในการสร้างดชันีวดัความพึงพอใจของสหรัฐอเมริกา (ACSI) ของ [4] ไดอ้ธิบายวา่ ความคาดหวงั
ของลูกคา้ (Customer Expectations) จะเป็นปัจจยัท่ีก าหนด มุมมองต่อคุณภาพของบริการของลูกคา้ (Perceived Quality) และ
ทั้งสองปัจจยัจะส่งผลต่อไปยงัมุมมองคุณค่าของบริการของลูกคา้ (Perceived Value) โดยท่ีปัจจยัทั้งสามจะส่งผลต่อเน่ืองไป
ยงัความพึงพอใจโดยรวมของบริการของลูกคา้ (Overall Customer Satisfaction) ท่ีจะสามารถจดัท าต่อเป็นดชันีวดัความพึง
พอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Index) ซ่ึงหากลูกคา้พอใจก็จะร้องเรียน (Customer Complaints) และส่งผลให้เกิด
ความภกัดีต่อบริการจากลูกคา้ (Customer Loyalty)  ดงันั้น ความสมัพนัธ์ดงักล่าว สามารถแสดงดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

 

 
กรอบแนวคดิส าหรับการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม 

กรอบแนวคิดของงานวิจยัส าหรับความพึงพอใจต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 9  สามารถประยุกต์
ตามรูปท่ี 1 โดยเร่ิมตน้จาก ความคาดหวงัต่อบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Expectations) จะเป็น
ปัจจยัเร่ิมตน้ท่ีก าหนด ท่ีส่งผลต่อมุมมองต่อคุณภาพบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Quality) และทั้ง
สองปัจจยัน้ี จะส่งผลต่อเน่ืองไปยงั มุมมองคุณค่าของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีสะทอ้นถึงความคุม้ค่าเงิน และเวลา ของผูใ้ชบ้ริการ 
(Perceived Value) โดยท่ีปัจจยัทั้งสามปัจจยั จะส่งผลต่อเน่ืองไปยงั ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม  
ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction)  โดยหากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อบริการของ 9 กลุ่ม
อุตสาหกรรมก็จะส่งผลให้เกิดความภักดีต่อบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมจากผูใ้ช้บริการ (Customer Loyalty) แต่หาก
ผูใ้ชบ้ริการเกิดไม่พึงพอใจต่อบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บก็จะท าการร้องเรียนบริการ (Customer Complaints) ซ่ึงจะ
ส่งผลท าใหค้วามภกัดีต่อบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม (Customer Loyalty)  

มุมมองคุณภาพ 

ของผู้ใช้บริการ  

9 กลุ่มอุตสาหกรรม 

ความคาดหวงั 

ของผู้ใช้บริการ  

9 กลุ่มอุตสาหกรรม 

มุมมองคุณค่า 

ของผู้ใช้บริการ  

9 กลุ่มอุตสาหกรรม 

ความพงึพอใจ 

ของผู้ใช้บริการ  

9 กลุ่มอุตสาหกรรม 

การร้องเรียน 

ของผู้ใช้บริการ 

ความภักด ี

ของผู้ใช้บริการ  

+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

- 

- 
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จากกรอบแนวคิดขา้งตน้ สามารถก าหนดสมมุติฐานของงานวจิยัถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบริการของ
ลูกคา้ไดด้งัน้ี 
H1: ความคาดหวงัต่อบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Expectations) มุมมองต่อคุณภาพบริการ

ของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Quality) และมุมมองคุณค่าบริการของผูใ้ชบ้ริการ (Perceived Value) ส่งผลในทางบวกต่อ 
ความพึงพอใจโดยรวมของบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction) 

H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผล
ในทางลบต่อการร้องเรียน (Customer Complaints) และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Loyalty) 

H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผล
ในทางบวกต่อความภกัดีต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการ (Customer Loyalty)   

 
วธีิด าเนินการศึกษา 

  กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) จากผู ้ใช้บริการ 9 กลุ่ม

อุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร จังหวดันครปฐม จังหวดัเพชรบุรี และจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเคยใช้บริการ 9 กลุ่ม
อุตสาหกรรม จ านวน 8,957 คน โดยท าการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

วธีิการวจิยัน้ี ไดป้ระยกุตใ์ชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม และใชว้ิธีวิจยัในรูปแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structure Equations Model: SEM) จาก 9 กลุ่มอุตสาหกร
รม เพ่ือประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบริการของลูกคา้ 

แบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงสะทอ้นขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ีสองเป็น มาตรวดั Likert Scale เพ่ือวดัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ มุมมองต่อคุณภาพของ
บริการ มุมมองต่อคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บ การร้องเรียน และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
อุตสาหกรรม ตามกรอบแนวคิดของแบบจ าลองของงานวิจยั ซ่ึงมาตรวดัดงักล่าวไดผ้่านการทดสอบความเช่ือถือไดจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญและท าการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ปัจจยัหลกั (Principal Component Analysis: 
PCA) และการวเิคราะห์ Cronbach Alpha จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของงานวิจัย ข้อมูลจากแบบสอบถามถูกรวมรวมและสร้างเป็นตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ มุมมองต่อคุณภาพของบริการ มุมมองต่อคุณค่าของบริการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
บริการท่ีไดรั้บ ขอ้ร้องเรียนจากการรับบริการ และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการทั้ง 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

(1) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ด าเนินการทดสอบสมมุติฐาน
ของงานวิจยั โดยการประมาณค่าแบบจ าลองโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั 
ดว้ยวธีิการความเป็นไปไดสู้งสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE) 

(2) สร้างดชันีความพึงพอใจการใชบ้ริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีสามารถใชเ้ปรียบเทียบความพึงพอใจไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ปราศจากอคติ ท าการค านวณโดยประมาณค่าตวัแปรแฝง (Latent Variables) ต่าง ๆ โดยอา้งอิงจากผลการประมาณ
ค่าของแบบจ าลอง SEM ตามกรอบแนวคิดท่ีประมาณค่าได ้จะไดค้่าประมาณของปัจจยัตวัแปรแฝงทั้งหมด ประกอบดว้ย 
ปัจจยั Customer Expectation (CE) ปัจจยั Perceived Quality (PQ) ปัจจยั Perceived Value (PV) ปัจจยั Customer Satisfaction 
(CS) ปัจจยั Customer Complaints (CC) และปัจจยั Customer Loyalty (CL) 
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จากนั้น ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี จะถูกค านวณเป็นดชันีความพึงพอใจเฉล่ียของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสามารถใช้
เปรียบเทียบขา้มกลุ่มอุตสาหกรรมได ้โดยการขจดัผลของการให้คะแนนสูงเกิน (Over Rating) และต ่าเกิน (Under Rating) 
โดยการน าค่าเฉล่ียของปัจจยัตวัแปรแฝงต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม หักดว้ยค่าต ่าสุดของแต่ละร้าน แลว้หารดว้ยค่าพิสยั 
(ค่าสูงสุดลบต ่าสุด) ของแต่ละอุตสาหกรรม 

−
=

−

( ) ( )
( )

( ) ( )
i i

i
i i

Mean X Min X
Index X

Max X Min X
 (1) 

โดยท่ี 
Index(Xi )  คือ ค่าดชันีของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี i 
Mean(Xi ) คือ ค่าเฉล่ียของปัจจยัตวัแปรแฝงของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี i 
Max(Xi ) คือ ค่าสูงสุดของปัจจยัตวัแปรแฝงของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี i 
Min(Xi ) คือ ค่าต ่าสุดของปัจจยัตวัแปรแฝงของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี i 
 
ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 

ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง SEM ตามกรอบแนวคดิของงานวจิยั 
ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง SEM ตามกรอบแนวคิดของงานวจิยั ดว้ยวธีิการความเป็นไปไดสู้งสุด (MLE) ไดผ้ล

การประมาณค่า ดังแสดงในรูปท่ี 2  พบว่า ค่าดัชนี Fit Statistics มีค่าท่ีสะท้อนว่าแบบจ าลองอธิบายความสัมพนัธ์ตาม
โครงสร้างสมการท่ีก าหนดไว ้ไดดี้ ค่าความคลาดเคล่ือนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 0.05 ในขณะท่ีค่าดชันีท่ีอธิบาย (CFI TLI และ 
CD) มีค่าสูงกว่า 0.9 ซ่ึงสะท้อนว่าแบบจ าลองอธิบายได้ดี มากกว่าร้อยละ 90 จึงพอสรุปได้ว่า ค่าประมาณท่ีไดรั้บจาก
แบบจ าลองสมการโครงสร้างน้ี มีความเหมาะสมเช่ือถือได ้

นอกจากน้ี ผลดงักล่าวท่ีไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่ ปัจจยัต่าง ๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ และส่งผลต่อ
ความภักดีของลูกค้าในการให้บริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมตามท่ีก าหนดไวต้ามกรอบแนวคิด ซ่ึงเป็นการยืนยนั 
สนบัสนุน สมมุติฐานของงานวจิยั  

 
หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.1  ** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  *** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

ภาพที ่2  ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) 
 ผลการสร้างดชันีเพ่ือเปรียบเทยีบความพงึพอใจและความภักดี 
ผลดชันีความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึน ทั้งแบบท่ีไม่ขจดัและขจดัปัญหาการใหค้ะแนนสูงเกิน (Over Rating) และต ่าเกิน 

(Under Rating)  สะทอ้นให้เห็นวา่ ดชันีท่ีไม่ไดข้จดัปัญหาการให้คะแนนท่ีสูงเกินไปหรือต ่าเกินไปของกลุ่มลูกคา้ตวัอยา่ง 
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ท าใหด้ชันีความพึงพอใจ (CS) และความภกัดี (CL) ท่ีไดข้องกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั เน่ืองจาก ลูกคา้
ท่ีเลือกใชบ้ริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะมีความพึงพอใจส่วนตวัต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ อยู่แลว้ จึงท าให้
คะแนนท่ีไดรั้บมีแนวโน้มท่ีจะสูงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น และการเปรียบเทียบขา้มกลุ่มอุตสาหกรรมจึงไม่เหมาะสม และ
หลงัจากขจดัปัญหาการใหค้ะแนนท่ีสูงเกินและต ่าเกินไปแลว้ ตามสูตรในสมการท่ี (1) ดชันีความพึงพอใจ (CSI) จะใหค้่าท่ี
เหมาะสมกว่าในการเปรียบเทียบ เพราะไดข้จดัอคติของลูกคา้กลุ่มตวัอย่างท่ีให้คะแนนความพึงพอใจในระดบัสูงเกินไป 
และต ่าเกินไป ออกไปแลว้  

 
 อภิปรายผลและสรุปผล 

 การอภิปราบผล 
เม่ือน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าความพึงพอใจ (CS) มาจดัอนัดบั พบวา่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความพึงพอใจ

มากท่ีสุด 3 อนัดบัจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ENTERTAINMENT, PUBLISHING และ COMMUNICATION 
AND NETWORKING และเม่ือท าการวิเคราะห์ค่าดัชนีความพึงพอใจ (CSI) ซ่ึงท าการขจัดคะแนนท่ีสูงเกินไป (Over 
Rating) และต ่าเกินไป (Under Rating) ออกแลว้ กลบัพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความพึงพอใจเป็นอนัดบั 2 และ 3 
ข้ึนมาอยู่ในอนัดบัท่ี 1 และ 2 แทน ดงัแสดงในตารางท่ี 1   จากนั้นไดน้ าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าความภกัดี (CL) มาจดั
อันดับ พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีได้รับความภักดีมากท่ีสุด 3 อันดับจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
PUBLISHING, ENTERTAINMENT และ AUTOMOTIVE และเม่ือท าการวเิคราะห์ค่าดชันีความภกัดี (CLI) ซ่ึงท าการขจดั
คะแนนท่ีสูงเกินไป (Over Rating) และต ่าเกินไป (Under Rating) ออกแลว้ พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความพึงพอใจ
เป็นอนัดบั 1 ไม่เปล่ียนแปลง  ส่วนอนัดบั 2 และ 3 กลบัไปอยูใ่นอนัดบัท่ี 5 และ 8 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 2   การ
สร้างดชันีน้ีสามารถใชเ้ปรียบเทียบกนัโดยปราศจากอคติของผูต้อบแบบสอบถามทั้งจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อบริการท่ีไดรั้บ รวมทั้งการใหค้ะแนนของลูกคา้ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาจใหค้ะแนนท่ีสูงหรือต ่าเกินไป  ซ่ึงสรุปได้
วา่กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความพึงพอใจ และความภกัดีมากท่ีสุดคือ PUBLISHING  โดยมีค่าดชันีความพึงพอใจและความ
ภกัดีท่ีสามารถใชเ้ปรียบเทียบไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน   

 
ตารางที ่1  ค่าความพึงพอใจ (CS) และค่าดชันีความพึงพอใจ (CSI) 

 
 

 

 

 

 

ITEM CS ITEM CSI
7. ENTERTAINMENT 0.83 2. PUBLISHING 0.76 
2. PUBLISHING 0.82 3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.76 
3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.82 1. HOSPITALITY 0.72 
9. BANKING 0.80 7. ENTERTAINMENT 0.69 
1. HOSPITALITY 0.79 5. INFRASTRUCTURE 0.68 
6. RETAILING 0.79 9. BANKING 0.68 
4. AUTOMOTIVE 0.75 6. RETAILING 0.66 
8. INSURANCE 0.72 4. AUTOMOTIVE 0.52 
5. INFRASTRUCTURE 0.72 8. INSURANCE 0.46 



 
Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  359 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ตารางที่ 2  ค่าความภกัดี (CL) และค่าดชันีความภกัดี (CLI) 

 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวจิยัน้ี สรุปไดว้า่ ในการสร้างดชันีท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัโดยปราศจากอคติของผูต้อบแบบสอบถามทั้งจาก

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการความพึงพอใจต่อบริการท่ีรับ รวมทั้งการให้คะแนนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอาจใหค้ะแนนท่ี
สูงหรือต ่าเกินไป สามารถขจดัปัญหาความคลาดเคล่ือนน้ีไดจ้ากการสร้างดชันีความพึงพอใจโดยประมาณค่าจากค่าปัจจยัตวั
แปรแฝง จากแบบจ าลองสมการโครงสร้างของความพึงพอใจ และเม่ือสร้างดชันีความพึงพอใจและความภกัดี โดยการหกัค่า
ต ่าสุดของกลุ่มและเทียบสัดส่วนกบัค่าพิสัยของกลุ่ม ดชันีความพึงพอใจและความภกัดีน้ีจึงสามารถใชเ้ปรียบเทียบไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสามารถสรุปผลตามสมมติฐานงานวจิยัไดด้งัน้ี 
H1: ความคาดหวงัต่อบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลในทางบวกต่อ ความพึงพอใจโดยรวมของบริการ

ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ส่วนมุมมองต่อคุณภาพบริการ และมุมมองคุณค่าบริการ ส่งผลในทางบวกต่อ 
ความพึงพอใจโดยรวมของบริการท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ส่งผลในทางลบต่อการร้องเรียน ระดบั
นยัส าคญั 0.05 และส่งผลในทางลบต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บ ส่งผลในทางบวกต่อความภกัดีต่อบริการ
ของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

นอกจากน้ี ผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
โดยมุ่งเนน้ดา้นการพฒันาคุณภาพบริการเน่ืองจากมีค่าสมัประสิทธ์ิท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจสูงท่ีสุด  และกลุ่มอุตสาหกรรม
ท่ีไดรั้บความพึงพอใจ และความภกัดีมากท่ีสุดคือ PUBLISHING ดงันั้นจึงควรผลกัดนัธุรกิจดงักล่าวให้รักษาคุณภาพท่ีดี
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

ข้อจ ากดัของการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ี  เ ป็นการศึกษาความพึงพอใจในบริการของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผู ้ใช้บริการ ใน

กรุงเทพมหานคร จงัหวดันครปฐม จงัหวดัเพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ เท่านั้น ผลการวิจยัท่ีไดจึ้งสามารถสะทอ้นขอ้มูล
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นตวัแทนของประชากรในกลุ่มดงักล่าวเพียงกลุ่มเดียว แต่อยา่งไรก็ตามผลการวิจยัไดผ้า่น
กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในระดบัท่ีเช่ือถือได ้

 
 กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณวิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่ีให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินการวจิยั  และนกัศึกษาโครงการปริญญาโท ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 
 
 
 

ITEM CL ITEM CLI
2. PUBLISHING 0.85 2. PUBLISHING 0.80 
7. ENTERTAINMENT 0.81 1. HOSPITALITY 0.75 
4. AUTOMOTIVE 0.79 3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.75 
1. HOSPITALITY 0.78 9. BANKING 0.73 
9. BANKING 0.78 7. ENTERTAINMENT 0.69 
3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.76 5. INFRASTRUCTURE 0.65 
6. RETAILING 0.75 6. RETAILING 0.64 
8. INSURANCE 0.72 4. AUTOMOTIVE 0.53 
5. INFRASTRUCTURE 0.68 8. INSURANCE 0.45 
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รูปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพึง่ตนเอง กรณีศึกษาสวนพุทธธรรมจังหวดัล าพูน 
Organization Management Model according to Self-reliance Community Concept: a case study of 

Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และปัจจัยแห่งความส าเร็จของสวนพุทธธรรม 

จงัหวดัล าพูน และเพ่ือถอดบทเรียน ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพูน การวิจัยน้ีมีกระบวนทัศน์ปรัชญาการวิจัยแบบแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) และวิธีการวิจัยท่ีใช้ 
(Method) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) ผลการวิจยัพบว่า การบริหารจดัการองค์กร เป็นการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนท่ีมา
รวมตวักนัอยา่งมีวตัถุประสงค ์มีระเบียบแบบแผน และท าใหส้มาชิกในองคก์รมีการร่วมมือกนัท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้จ าเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การจดัการองคก์ร การบริหารงานบุคคล การควบคุมดูแล การจดัการทุกชนิดในองคก์ร โดย
อาศยัทรัพยากรในองค์กรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจดัการอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า โดยใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองคก์รและจุดมุ่งหมายขององคก์รซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รเป็นองคก์ร
ท่ีประสบความส าเร็จ และเกิดสันติสุขในองคก์ร แต่ขณะเดียวกนัการบริหารองคก์รทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถน ามาใช้
กบัการบริหารจดัการองคก์รไดใ้นลกัษณะการส่งเสริมเติมเตม็จิตใจของคนในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
ค าส าคญั : รูปแบบ, การจดัองคก์ร, แนวทางชุมชนพึ่งตนเอง 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research investigated that the success factors of organization management model of Suan 
Buddha Dhamma in Lamphun Province and draw up the lesson learned from knowledge transfer to adopt by Nongnam 
community, Muang District, Lamphun province. Based on the Phenomenology paradigm, this research by using 
Participatory Action Research (PAR). From the result, it was found that the success factors of organization management 
model of Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province can be divided into three factors as goals sharing, commitment 
setting and participative administration design. With the corporation, the member and the community involved in operation 
the knowledge transfer adoption of organization management model and correlated working: planning, managing, human 
resource management and controlling. These depended on internal recourse factors using within people, capital, material 
and internal management to produce the successful of self-reliance community. It could be present that the community 
mainly focuses on maximum benefit and worthwhile internal resource factors using in relation to achievement and 
strengthening in the community. In conclusion, the Buddha management concept can also lead to motivate application in 
the organization management which concentrates to morale for job performance and human resource development. 

 
Keywords : Model, Organization Management, Self-reliance Community Concept 
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บทน า 
 หัวใจท่ีส าคญัของการพ่ึงตนเองท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การพ่ึงตนเองมิไดเ้กิดจากค าสั่งเบ้ืองบน แต่ตอ้งเกิดจาก
จิตส านึกของการมีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากการอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกภายในชุมชนทอ้งถ่ินเอง การท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน
สามารถก าหนดอนาคตชุมชนด้วยตวัของชุมชนทอ้งถ่ินเองได ้โดยอยู่บนพ้ืนฐานความคิด ความเช่ือ และความสามารถของ
ชุมชนทอ้งถ่ินเอง ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินเป็นผูว้างแผน เรียนรู้ สามารถวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการของตนเอง และเลือกวิธี
ปฏิบติัเพ่ือแกปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้และยอมรับต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมา (อยัรวี วีระพนัธ์พงศ์, 
2557) 
 ดงักรณีของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพนู ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลและอุปถมัภ ์จากคณะสงฆว์ดัพระธาตุหริภุญชยั
ฯ โดยมีเจา้อาวาส วดัพระธาตุหริภุญชยัฯ เป็นประธาน และคณะสงฆ์จงัหวดัล าพูน โดยมีเจา้คณะจงัหวดัล าพูนเป็นประธานท่ี
ปรึกษา หาทางออกกบัตวัเองโดยน าวถีิทางศาสนาเขา้มาเป็นตวัน าเพ่ือแกปั้ญหา ซ่ึงไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมในทุกๆ ดา้น 
ทั้ งงานวฒันธรรมและงานสัมมากิจ เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อพุทธบริษัทมหาชนในทิศทั้ ง 4  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พระพทุธศาสนาและแผน่ดินดว้ยความสามคัคีธรรมโดยความสมคัรใจ  ทั้งน้ีมีปรัชญาการก่อตั้ง คือ “เม่ือจิตรวมเป็นหน่ึง จะรู้ซ้ึง
ถึงสัจธรรม” โดยสถานท่ีตั้งอยู่ท่ี 116 หมู่ 5 ถนนออ้มเมืองป่าซาง ต าบลหนองหนาม  อ าเภอเมือง จังหวดัล าพูน 51000  มี
วิสัยทัศน์ คือ “สถานธรรมกลางเพ่ือพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน” และพนัธกิจประกอบไปด้วยโครงการสร้างคนดีเพ่ือ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิน  โครงการศึกษาและปฏิบติัธรรมตามหลกัธรรมในพระไตรปิฎก  โครงการส่งเสริมงานวฒันธรรม
เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม  โครงการพฒันาพุทธธรรมสถานเพ่ือพุทธบริษทัและมหาชนในทิศทั้ง 4 และโครงการ
สนบัสนุนงานสมัมากิจเพ่ือพระพทุธศาสนาและแผน่ดิน 
 ปัจจุบนัสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน มีพุทธบุตร พุทธอาสาในชุมชน ต าบล อ าเภอ และจงัหวดัล าพูนและจงัหวดั
อ่ืนๆทัว่ประเทศท่ีเป็นสมาชิกและและร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสวนพทุธธรรมจ านวนกวา่ 1,500 คน ชุมชนวิถีพุทธ
ธรรมอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีในนามมูลนิธิฯ โดยในเบ้ืองตน้มีจ านวน 15 ไร่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรับพุทธบุตร พุทธอาสา ท่ีมีความ
ประสงคม์าพกัอาศยัอยูร่่วมกนัในชุมชน  ดว้ยระบบสาราณียธรรม ด าเนินชีวติดว้ยความเรียบง่ายและพอเพียง โดยร่วมกนัอาชีพ
ท่ีสุจริตชอบธรรมอนัเป็นงานสัมมากิจ เช่น โครงการสัมมากิจ การปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์โดยคนท่ีเขา้มาร่วมในโครงการ 
จะตอ้งมาร่วมกิจกรรมโดยใชก้ารเกษตรเป็นหลกัในการปลูกผกัและผลไมแ้บบเกษตรอินทรีย ์ทั้งน้ีผลผลิตทางการเกษตรของ
โครงการไดรั้บการรับรองในดา้นคุณภาพและมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งโครงการ
สัมมากิจยงัมุ่งเนน้การสร้างมาตรฐานท่ีคนหรือทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณธรรม มีคุณภาพ ซ่ึงถือวา่เป็นเกษตรแบบยัง่ยืน ซ่ึงไม่
เฉพาะการขยายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยงัเป็นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรโดยการค านึงถึงผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ส่ิงแวดลอ้ม อนั
เป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนทั้งตน้น ้ า กลางน ้ าและปลายน ้ า  เพ่ือน ารายไดเ้ล้ียงตนเอง ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบติัธรรม
เพ่ือพฒันาตนสู่ความเป็นอริยชนอนัมีพระโสดาบนัเป็นเบ้ืองตน้ ในฐานะคฤหัสถ ์และอุทิศชีวิตของตนเองดว้ยความเสียสละ 
ท างานร่วมกนักบัหมู่คณะดว้ยความสามคัคี  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพทุธศาสนาและแผน่ดิน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะ
เห็นไดว้่าการด าเนินงานของสวนพุทธธรรมนั้น สามารถตอบโจทยห์รือเขา้ถึงการแกปั้ญหาของสังคมท่ีเกิดข้ึนในหลายดา้น 
โดยเฉพาะชาวบา้น ชุมชน ท่ีเขา้มาร่วมศึกษาดูงาน หรือร่วมโครงการซ่ึงมาจากหลายพ้ืนท่ี เม่ือเขา้ร่วมโครงการแลว้ตอ้งท าการ
ปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัหลกัพทุธธรรม หลกัการพระพทุธศาสนาท่ีจะสนบัสนุน โดยตอ้งท าวตัรปฏิบติัในช่วงเชา้ ท าปฏิบติักิจหรือ
ไปท างานตามภาระหนา้ท่ีของตนเองในระหวา่งวนั และท าวตัรเยน็ ในช่วงเยน็ รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมในทุกเยน็ ซ่ึงเป็นการ
อยูด่ว้ยหลกัธรรม สรณะธรรม ธรรมเพ่ือความเป็นหน่ึงเดียว  
 กลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู มีการด าเนินการปลูกพืชผกัแต่บางส่วนยงัไม่ไดรั้บมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจะตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีผ่านการตรวจมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน 
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โดยรับรองแปลงการผลิตของการปลูก และรับรองผลผลิต วา่ไดม้าตรฐานตามการด าเนินการของเกษตรอินทรีย ์จากกรมวชิาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงในมาตรฐานไดส่้งผลใหเ้กษตรกรไดต้ระหนกัในการควบคุมหรือการผลิตการเกษตร ท่ี
ให้ความส าคญัต่อการดูแลระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ งการควบคุมมาตรฐานให้ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด โดยกลุ่ม
เกษตรกรท่ีปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์มีแรงจูงใจมาจากความปลอดภยัในการบริโภคและสารพิษท่ีอาจตกคา้ง จากการผลิตเกษตร
เคมี ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว แมก้ารปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์จะยุง่ยากกวา่การผลิตเกษตรเคมี แต่กลุ่มชุมชน
ต าบลหนองหนาม ก็ลงความเห็นวา่ในระยะยาวแลว้การผลิตเกษตรอินทรียจ์ะให้ผลในการตอบแทนจากการลงทุนท่ีคุม้ค่ากว่า
การผลิตท่ีใชเ้กษตรเคมี เพราะตน้ทุนปุ๋ยเคมีมีราคาท่ีสูงข้ึน แต่กลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม ผูป้ลูกพืชผกัเกษตรอินทรียป์ระสบ
กบัปัญหาทางดา้นการผลิตการด าเนินงาน การจดัการ และการตลาด หรือช่องทางในการจดัจ าหน่ายเกษตรอินทรียโ์ดยเฉพาะ 
การด าเนินงานดา้นการผลิตการปลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์การบริหารจดัการกลุ่ม ดา้นการตลาดจึงอยูท่ี่ความสามารถเฉพาะตวั
ของเกษตรกร ขาดการรวมกลุ่มท่ีชดัเจน เพ่ือให้เกิดอ านาจในการต่อรองกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีใน
การส่งเสริมการคา้ก็ไม่ไดมี้การส่งเสริมผลผลิตเกษตรอินทรียเ์พ่ือการเฉพาะ อีกทั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการส่งเสริม ก็ขาด
การสนับสนุนท่ีชัดเจนต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกพืชผกัเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่าสามารถด าเนินการผลิตผกัเกษตร
อินทรียไ์ดใ้นระดบัหน่ึง  แต่พบปัญหาในการหาการช่องทางการจดัจ าหน่าย อีกทั้งการเพ่ิมช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มใหเ้หมาะสม
มากข้ึน ใหค้รอบคลุมทุกร้านคา้เพ่ือใหเ้กษตรอินทรียก์ระจายสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการด าเนินงานของสวนพุทธธรรมนั้น สามารถตอบโจทยห์รือเขา้ถึงการแกปั้ญหา
ของสงัคมท่ีเกิดข้ึนในหลายดา้น โดยเฉพาะชาวบา้น ชุมชน ท่ีเขา้มาร่วมศึกษาดูงาน หรือร่วมโครงการซ่ึงมาจากหลายพ้ืนท่ี เม่ือ
เขา้ร่วมโครงการแลว้ตอ้งท าการปรับตวัเองให้เขา้กบัหลกัพุทธธรรม หลกัการพระพุทธศาสนาท่ีจะสนบัสนุน โดยตอ้งท าวตัร
ปฏิบติัในช่วงเชา้  ท าปฏิบติักิจหรือไปท างานตามภาระหนา้ท่ีของตนเองในระหวา่งวนั และท าวตัรเยน็ ในช่วงเยน็ รวมถึงการเขา้
ร่วมประชุมในทุกเยน็ ซ่ึงเป็นการอยู่ดว้ยหลกัธรรม สรณะธรรม ธรรมเพ่ือความเป็นหน่ึงเดียว   ดว้ยเหตุทั้ งหมดน้ี จึงเป็นท่ี
น่าสนใจศึกษาเป็นอยา่งยิง่วา่รูปแบบการจดัการองคก์รตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองแบบยัง่ยนืกรณีศึกษาสวนพทุธธรรม จงัหวดั
ล าพูน โดยความส าเร็จของการบริหารและการจดัการองคก์รเกิดจาก ปัจจยั เง่ือนไข วิธีการ ด าเนินการ ท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหา
ทางเลือกอะไรและอย่างไรบา้ง โดยผลท่ีไดจ้าการศึกษาจะก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ไดรู้ปแบบ วิธีการ 
บริหารและการจดัการองคก์ร ไดอ้งคค์วามรู้และสามารถยกระดบัองคค์วามรู้ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน องคก์ร และ
สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาทางเลือกได ้ชุมชน สงัคม มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการและปัจจยัแห่งความส าเร็จของสวนพทุธธรรม จงัหวดัล าพนู  
2. เพ่ือถอดบทเรียนและถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู   
ค าถามการวจิยั  
1. รูปแบบการบริหารจดัการและปัจจยัแห่งความส าเร็จของสวนพทุธธรรม จงัหวดัล าพนูเป็นอยา่งไร  
2. มีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้สวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูนสามารถพ่ึงตนเองได ้เพ่ือน ามาถ่ายทอด ให้กลุ่มชุมชนต าบล

หนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู สามารถเรียนรู้ และปรับใชต้่อไป 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ในการวจิยัน้ีมุ่งศึกษา รูปแบบการจดัองคก์รตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเอง กรณีศึกษาสวนพทุธธรรม จงัหวดัล าพนู 
ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพฒันากรอบสมมุติฐานการวจิยัดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัน้ีมีกระบวนทศัน์/ปรัชญาการวจิยัแบบแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) วธีิการวจิยัท่ีใช ้(Method) 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการพฒันาหรือแกปั้ญหาของคนท่ีอยู่กบัปัญหา โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างน้อย 3 
ฝ่าย ฝ่ายแรกคือสมาชิกองคก์ร ชุมชน กลุ่มผูท่ี้อยูก่บัปัญหา ฝ่ายท่ีสอง นกัพฒันาหรือองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมีภารกิจ
หรือดูแลองคก์รกรณีศึกษา หรือประชาชน ฝ่ายท่ีสาม ไดแ้ก่นกัวิชาการท่ีเป็นนกัวิจยั ผูท่ี้แสวงหาองคค์วามรู้โดยมีกระบวน
ทศัน์ท่ีเฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm) กบัปัญหาหน่ึง ซ่ึงเช่ือว่าเป้าหมายคือการแกปั้ญหาและการพฒันาใหม่หรือการ
ปรับปรุง คน้พบ/ทฤษฎี ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะท าใหเ้กิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกบัปัญหา  

โดยวิธีการน้ีตอ้งมีการวิจยัและจริยธรรมทางการวิจยัท่ีเหมาะสมทั้งสามฝ่ายร่วมกนัใชก้ระบวนการเชิงปฏิบติัการ
อยา่งมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ท าให้เกิดขีดความสามารถในการวิเคราะห์และจดัการแกปั้ญหาขององคก์ร 
กลุ่ม หรือประชาชนผูท่ี้อยูก่บัปัญหาใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
กลุ่มเป้าหมายร่วมกระบวนการวจิยั 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจ
ของผูว้ิจยัเอง ลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตอ้งอาศยั
ความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆของผูท้  าวจิยั กลุ่มเป้าหมายร่วมกระบวนการวจิยั ไดแ้ก่ สมาชิกของ
องคก์รสวนพุทธธรรม จ านวน 8 คน และกลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน จ านวน 4 คน จิตอาสา 
จ านวน 4 คน โดยใชก้ารสงัเกตการณ์ (Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล 

 
 
 

รูปแบบการบริหาร
จดัการองค์กร 

 
ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 

 
แผนการบริหารและ

การจดัการ 

รูปแบบการบริหารและการ
จดัการองค์กรอย่างเป็นระบบ

ทีเ่หมาะสม 

องค์ความรู้ขององค์กร 
คน สมาชิก กระบวนการ

จดัการองค์ความรู้ 
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การเกบ็ข้อมูลและกจิกรรม 
ตารางที ่1 แสดงการเก็บขอ้มูลและกิจกรรม 

ผลผลิต ตวัช้ีวดั 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตน้ทุน 

กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั 

 หลกัการ วธีิการ และ
รูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

ระยะท่ี 1 
 

การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 

การยกระดบัองคค์วามรู้ แผนการบริหารและ
การจดัการองคก์ร 1 
แผน 
 

องคค์วามรู้ท่ีมาจาก
องคก์ร คน สมาชิก 
ท่ีจะน าไปสู่การ
ยกระดบัองคค์วามรู้ 

ระยะท่ี 2  
 

องคค์วามรู้ท่ีมาจาก
องคก์ร คน สมาชิก 

การถอดบทเรียน และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

แผนการถ่ายทอด 
การจดัการความรู้ 1 
แผน 

การถอดบทเรียน 
และถ่ายทอดองค์
ความรู้ แนวทาง
ใหก้บัการด าเนินงาน
ของชุมชนต าบล
หนองหนาม 

ระยะท่ี 3  
 

การด าเนินงานของ
สวนพทุธธรรม 

 
 การด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
  ระยะที่ 1  กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เม่ือรวบรวมและไดอ้งค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ โดยด าเนินการศึกษาถึงการน ารูปแบบหรือ
แนวทางท่ีจะน าไปสู่กระบวนการยกระดบัองคค์วามรู้หรือการขยายผลในวงกวา้ง วา่มีรูปแบบ ลกัษณะ และวิธีการอยา่งไร 
สามารถขยายผลไปในวงกวา้งทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา ซ่ึงสวนพุทธธรรมมีการด าเนินงานในหลายรูปแบบท่ี
ไม่เพียงแค่สวนพทุธธรรมท่ีใหค้นเพียงแค่ปฏิบติัธรรม มาศึกษาธรรม    
  ระยะที่ 2 การยกระดบัองค์ความรู้ เพื่อศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน การสรุป
รูปแบบการพฒันาการจดัการองคก์ร การบริหารและการจดัการองคก์รมีการด าเนินโครงการสัมมากิจหรือโครงการอ่ืนๆ ท่ี
สนับสนุนหรือมีความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารและการจดัการองค์กรอะไรและอย่างไรบ้าง หรือคน กลุ่ม องค์กร ใน
ลกัษณะต่างๆ จะใชล้กัษณะรูปแบบหรือลกัษณะอยา่งไรเพ่ือช่วยแกปั้ญหา มีการน าเอาการด าเนินงานและสัมมากิจมาช่วยใน
การบริหารจดัการ น าไปสู่การสรุปรูปแบบการพฒันาการจดัการองคก์รและการจดัการความรู้ 
  ระยะที่ 3 การถอดบทเรียน และถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางให้กบัการด าเนินงาน สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชน 
ต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 

 
ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 

การบริหารจดัการองคก์รสวนพทุธธรรม จงัหวดัล าพนู เป็นการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ของกลุ่มชนท่ีมารวมตวักนั
อยา่งมีวตัถุประสงค ์โดยเป็นการบริหารการจดัการอยา่งเป็นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน อนัจะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองคก์รให้ประสบความส าเร็จและท าให้สมาชิกในองค์กรมี
การร่วมมือกนัท าให้ บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้จ าเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การจดัการองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
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ควบคุมดูแล การจดัการทุกชนิดในองคก์ร โดยอาศยัทรัพยากรในองคก์รท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจดัการ 
อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า โดยใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองคก์รและจุดมุ่งหมายของ
องคก์รซ่ึงจะท าให้องคก์รเป็นองค์กรท่ี ประสบความส าเร็จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกนัการบริหารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ก็สามารถน ามาใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รไดใ้นลกัษณะการส่งเสริมเติมเต็มจิตใจของ คนในองคก์รได้
อยา่งเหมาะสม 

สวนพุทธธรรมจงัหวดัล าพูน  มีปรัชญาการก่อตั้ง คือ “เม่ือจิตรวมเป็นหน่ึง จะรู้ซ้ึงถึงสัจธรรม” โดยสถานท่ีตั้ง อยูท่ี่ 
116 หมู่ 5 ถนนออ้มเมืองป่าซาง ต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 51000 มีวิสัยทศัน์ คือ “สถานธรรมกลางเพื่อ
พระพทุธศาสนาและแผ่นดิน” และพนัธกิจประกอบไปดว้ยโครงการสร้างคนดีเพ่ือพระพทุธศาสนาและแผ่นดิน โครงการศึกษา
และปฏิบัติธรรมตามหลกัธรรมในพระไตรปิฎก โครงการส่งเสริมงานวฒันธรรมเพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม  
โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพ่ือพุทธบริษัทและมหาชนในทิศทั้ ง 4 และโครงการสนับสนุนงานสัมมากิจเพ่ือ
พระพทุธศาสนาและแผน่ดินซ่ึงวตัถุประสงคข์องสวนพทุธธรรม ไดแ้ก่ 

1. เพ่ือส่งเสริมการพฒันาพทุธศาสนิกชนใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรมค าสอนของพระสัมมา สมัพทุธเจา้
ในพระไตรปิฎก และด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งของอุบาสก อุบาสิกาท่ีดี มีความเสียสละและมุ่งมัน่ประพฤติปฏิบติัธรรมตาม
แนวทางสู่อริยชน 

2. เพ่ือสนบัสุนนการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม อนัเน่ืองมาจากงานวฒันธรรมและสัมมากิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท านุบ ารุงและจรรโลงพระพทุธศาสนาและเก้ือกลูประชาชน ในดา้นเศรษฐกิจและสังคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนดว้ยวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียงตามแนวทางพทุธธรรม 

3. เพื่อสนบัสนุนการพฒันาสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน ในทุกๆ ดา้นให้เป็นสถานธรรมกลาง เพื่อพระพุทธศาสนา
และแผน่ดิน เป็นศูนยร์วมของพทุธบริษทั อนัหมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ท่ีมีใจตั้งมัน่ในพระพุทธศาสนาทั้งภายใน
และต่างประเทศให้เกิดความร่วมมือกนั  ดว้ยใจอนัเป็นกลางในการเผยแผ่ธรรม และร่วมกนัท างานดว้ยสามคัคีธรรมให้เกิด
ประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนาและแผน่ดินโดยส่วนรวม 

4. เพ่ือด าเนินการหรือร่วมมือกบัคณะสงฆใ์นทุกระดบัส่วนราชการและองคก์รการกศุลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
5. ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมือง แต่ละประการอานิสงส์ของการสนบัสนุนมูลนิธิสวนพทุธธรรม 
สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative 

Resource) เช่น คน เงิน วสัดุส่ิงของ และการจดัการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration)          เช่น 
POSDCoRB Model ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ งน้ี เพ่ือให้มีวิธีท่ีสุดในอันท่ีจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตมากยิง่ข้ึนเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถสรุปไดว้่า การบริหารจดัการองค์กร เป็นการจดัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มชนท่ีมารวมตวักนัอย่างมี
วตัถุประสงค์ โดยเป็นการบริหารการจัดการอย่างเป็นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน อนัจะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการองคก์รให้ประสบความส าเร็จและท าให้สมาชิกในองค์กรมี
การร่วมมือกนัท าให้ บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้จ าเป็นตอ้งอาศยัการวางแผน การจดัการองค์กร การบริหารงานบุคคล การ
ควบคุมดูแล การจดัการทุกชนิดในองคก์ร โดยอาศยัทรัพยากรในองคก์รท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจดัการ 
อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า โดยใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองคก์รและจุดมุ่งหมายของ
องคก์รซ่ึงจะท าให้องคก์รเป็นองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ และเกิดสันติสุขในองคก์ร แต่ขณะเดียวกนัการบริหารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ก็สามารถน ามาใชก้บัการบริหารจดัการองคก์รไดใ้นลกัษณะการส่งเสริมเติมเต็มจิตใจของ คนในองคก์รได้
อยา่งเหมาะสม 
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การบริหารจดัการองค์กรดว้ยหลกัการน้ี สามารถน าพาองค์กรให้เกิดสันติสุข และมี ระเบียบแบบแผนวิธีการ
ปฏิบติัท่ีสอดรับกบัทฤษฎีบริหารจดัการองคก์รตามแนวตะวนัตก โดยมีมิติของการพฒันาจิตวญิญาณของสมาชิกองคก์รเป็น
พ้ืนฐาน ซ่ึงหลกัตะวนัตกมิได้แสดงหรือกล่าวไว ้อย่างชัดเจน การบริหารจัดการองค์กรสวนพุทธธรรมจังหวดัล าพูน 
สามารถวิเคราะห์ได้ตามหลกัทฤษฎี (POSDCoRB) ได้ การน าเอามาเป็นหลกัส าหรับบริหารนั้น ถือว่าเป็นแต่เพียงการ
บริหารในดา้นภายนอกเท่านั้น ในขณะเดียวกนัหากจะเนน้แต่เร่ืองภายนอกเกินไปความสุขก็มีได ้ชัว่คราว ไม่ย ัง่ยืนถาวร
เท่ากบัความสุขท่ีไดเ้พราะอาศยัหลกัธรรมในการเป็นอยูร่่วมกนั ดงันั้น การบริหารจึงตอ้งบริหารทั้งภายนอกและภายใน ท่ี
ส าคญัคือการน าเอาหลกัธรรมมาใชพ้ฒันาจิตใจของ บุคลากรในองคก์ร เพ่ือใหก้ารเป็นอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 

สวนพุทธธรรม จังหวดัล าพูน เป็นสถานท่ีท่ีให้ความส าคญักับสุขภาพกายควบคู่กับสุขภาพใจ โดยน าเอาเกษตร
อินทรีย ์“วิถีพุทธธรรม” มาเป็นหลกัปฏิบติัในการปลูกพืชผกัต่างๆ ผลผลิตท่ีผลิตไดรั้บการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างรายไดแ้ละพ่ึงพาตนเองได ้อีกทั้งยงัมุ่งเนน้การสร้างมาตรฐานคนให้มี
คุณธรรม มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบติัธรรมเพ่ือพฒันาตนสู่ความเป็นอริยชนอนัมีพระโสดาบนัเป็นเบ้ืองตน้ ในฐานะ
คฤหัสถ ์และอุทิศชีวิตของตนเองดว้ยความเสียสละ ท างานร่วมกนักบัหมู่คณะดว้ยความสามคัคี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พระพทุธศาสนาและแผน่ดิน  ซ่ึงถือวา่เป็นแบบอยา่งของการเกษตรแบบยัง่ยนื  

จากการศึกษาในวธีิการบริหารการตลาด การบริหารการเงิน การวางแผนการผลิต การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจน
ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บในการลงทุนของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน สามารถสรุป การถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่การปรับใชโ้ดยกลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ไดด้งัน้ี  ดา้นการตลาด เนน้การขายสินคา้ท่ีสด 
สะอาด ตามมาตรฐานหลกัเกษตรท่ีดี (GAP) รวมไปถึงหลกัเกณฑก์ารผลิตท่ีดี (GMP) ทางสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน มีการ
ประชาสมัพนัธ์ถึงการไดม้าของผลผลิต และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการบริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยรูปแบบของสินคา้ ผกัสด 
และในอนาคตจะมีการเปิดร้านขายสินคา้ปลอดสารพิษ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายและการเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรง ดา้นการ
ผลิต สวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน ท าเกษตรอินทรียพื์ชผกัปลอดภยัตั้งแต่ปี 2545  ผกัท่ีปลูก ไดแ้ก่ ผกัผกัสลดั 9 ชนิด และผกั
ตามฤดูกาล บนพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูนเอง โดยแปลงปลูกจากมีความกวา้ง 1 x 2 เมตร และมีระยะห่าง
ระหวา่งแปลง 50 เซนติเมตร มีระยะเวลาการปลูกตลอดปี เนน้ในช่วงฤดูในการปลูก ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์สวนพุทธ
ธรรม จงัหวดัล าพูน มีการจดัส่งพนกังานและหรือผูจ้ดัการฟาร์ม รวมไปถึงผูเ้ก่ียวขอ้งไปอบรมเก่ียวกบัปลูกผกั และนวตักรรม
ใหม่ๆ เพ่ือใหน้ าความรู้มาเผยแพร่ใหก้บับุคลากรคนอ่ืนๆ ในสวนพทุธธรรม และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 
ทั้งน้ีผูร่้วมโครงการจะตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมอนัดี มุ่งมัน่ในการท าเกษตรอินทรียเ์พ่ือให้เกิดความยัง่ยืน จึงตอ้งเร่ิมจากการ
ปรับเปล่ียนทศันคติของ “คน” ก่อนจะปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี และสร้างเมล็ดพนัธ์ุดีๆ ใหง้อกเงยสู่สงัคมจนไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์
อินทรีย ์(Organic Thailand) จากกรมวชิาการเกษตร  

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาการบริหารจดัการองค์กรของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูนท่ีกล่าวมา สะทอ้นให้เห็นถึงองคก์รท่ี
สร้างสันติสุขใหเ้กิดข้ึนไดน้ั้น เพราะอาศยัหลกัการบริหารจดัการองคก์รดว้ยระบบสังฆะ โดยมีระบบ กติกา ชดัเจน ภายใต้
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ การด าเนินกิจกรรมท่ีชดัเจน โดยยึด หลกัตามแนวทางพระพุทธศาสนาอนัมีพระธรรมวินยัเป็น
ส่วนส่งเสริมให้สมาชิกในองคก์รอยูร่่วมกนั ไดอ้ย่างสงบสุขหรือเกิดความขดัแยง้นอ้ยท่ีสุด เรียกไดว้่าในดา้นกายตอ้งให้
ปัจจยัส่ีอยา่งถูกตอ้ง ดา้นจิตตอ้งใหธ้รรมะอยา่งถูกตอ้ง ฉะนั้น กายกบัจิตตอ้งไปดว้ยกนั อยา่ใหก้ายขาดอยา่ใหจิ้ตพร่อง (พระ
มหาดนยั อุปวฑฒโน, 2557) 
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Le 

 

 
 
                 D    OM 

ภาพที ่2 แสดงรูปแบบการบริหารจดัการองคก์รสนัติสุข LeDOM 
ทีม่า: ดดัแปลงจากพระมหาดนยั อุปวฑฒโน, 2557 

 
รูปแบบ “LeDOM” ดงักล่าวนั้น ดา้นบน หมายถึง ผูน้ า (Le) ซ่ึงถือวา่มี ความส าคญัสูงสุด แต่หากผูน้ าดีแต่คนใน

องค์กรไม่สนใจท่ีจะพฒันาตนเอง องค์กรนั้นก็อยู่ล  าบาก องค์กรจึงตอ้งมีธรรมะ (D) ธรรมะจึงท าหน้าท่ีในการช่วยให้
บุคลากรมีจิตส านึก รู้หนา้ท่ีของตนเอง และท างานอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยใจท่ีรักในงานนั้นๆ เม่ือผูน้ าดีคนในองคก์รก็มี
ความพร้อม แต่หากไม่มีการจดัการองค์กรท่ีดี (OM) ก็ท าให้องคก์รไม่ประสบผลส าเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์เพราะฉะนั้น 
การบริหารจดัการองคก์รให้ประสบผลส าเร็จและเกิดสันติสุข คือ สุขทั้งภายในและภายนอกตอ้งอาศยัปัจจยัทั้งสามส่วนน้ี
อยา่งพร้อมเพรียงและเหมาะสม ซ่ึงตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งประสานกนัอยา่งลงตวั องคก์รจึงจะประสบผลส าเร็จ 
จากการศึกษาพระมหาประกาศิต   สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556)  พบวา่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้
ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม กิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมท่ีดีของประชาชน ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนในดา้น
ต่างๆ คือ ดา้นการพฒันาคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอยัรว ีวรีะพนัธ์พงศ ์(2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหชุ้มชนพ่ึงตนเองได ้คือ ปัจจยั
ภายใน ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากรชุมชน การรวมกลุ่ม และความเช่ือมัน่ในค่านิยม ศาสนา วฒันธรรม 
และเอกลกัษณ์ของชุมชน และปัจจยัภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ  

จากการท าแผนธุรกิจของสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน พบวา่ ปัจจยัแห่งความส าเร็จของสวนพุทธธรรม จงัหวดั
ล าพูน ธุรกิจการปลูกผกัปลอดสารพิษเป็นธุรกิจท่ี น่าสนใจหากผูป้ระกอบการไม่แสวงหาผลก าไรมากนกั เน่ืองจากกระแส
รักสุขภาพในปัจจุบนัท่ี ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ และการเผยแพร่ของข่าวสารเร่ืองอนัตรายของการบริโภคผกัท่ีมี
สารพิษตกคา้ง จึงท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือและเต็มใจจ่ายในราคาท่ีแพงกว่าเพ่ือสุขภาพท่ีดีกวา่หันมาให้ความสนใจและ
บริโภคผกัปลอดสารพิษมากข้ึน ในขณะเดียวประเทศไทยก็ยงัคง ส่งออกผกัปลอดสารพิษไปยงัตลาดแถบยโุรป ญ่ีปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากปริมาณการผลิตในประเทศเหล่านั้นมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงดา้น
ความเช่ือและคุณค่าในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์พบวา่สวนพทุธธรรม จงัหวดัล าพนู มีการใชก้ลยทุธ์ดา้นคุณค่า โดยการ
ให้ความส าคญักบัการปรับเปล่ียนมองในเร่ืองของระบบคุณค่าของคนเป็นส าคญั มิติดา้นคุณค่าท่ีมีท่ีน าไปสู่ความยัง่ยืนได้
มองมากกวา่ ประเด็นมิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสังคม และมิติดา้นกายภาพและชีวภาพ แต่กล่าวถึง มิติดา้นจริยธรรม ไดแ้ก่ 
การไม่ใชส้ารเคมีในการผลิตอินทรีย ์มิติดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การแบ่งปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในกรณีท่ีผลผลิตไม่เพียงพอ 
และความรับผิดชอบต่อสงัคม คือการท่ีผูผ้ลิตตอ้งการใหผู้บ้ริโภค รับประทานอาหารท่ีดีปลอดสารพิษ 

 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
ความยัง่ยืนขององคก์รข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น ทั้งดา้นการใชเ้ทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต 

การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการดา้นการตลาด รวมถึงการสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค การด าเนินการผลิตของกลุ่ม

Peace 
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เกษตรกรรายย่อย จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปพร้อมๆ กับการพฒันาดา้นการตลาด และการมี
ช่องทางการรับข่าวสารต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการขยายโอกาส ตลอดจนการยกระดบัมาตรฐานการผลิตโดยเขา้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรียภ์ายใตรู้ปแบบท่ีเหมาะสม ดงันั้นการขยายภาคีเครือข่ายก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายยอ่ยเขา้ถึงเทคโนโลยีการผลิต 
การตลาด และโอกาสในการพฒันานวตักรรมดา้นการผลิตท่ีสามารถลดตน้ทุนการผลิต และยกระดบัผลิตภณัฑไ์ด ้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาวิจยัเปรียบเทียบในเร่ืองลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบ ผลการวิจยัท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือใช้

เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา การพฒันาชุมชนตามแนวทางชุมชนพ่ึงตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรมีการศึกษาถึงบทบาทขององค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ความเขม้แข็งของกลุ่มท่ีส่งผลต่อ ชุมชน และการ

พ่ึงตนเองของกลุ่มดงักล่าวมีมากนอ้ยอยา่งไร หรือการวดัผลการด าเนินกิจกรรมของ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนวา่ประสบ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงไร 
 
กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบคุณสวนพุทธธรรม จงัหวดัล าพูน กลุ่มชุมชนต าบลหนองหนาม อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 
และมหาวทิยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ 
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การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ในการพจิารณาทุนการศึกษา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย 

Application of the Analytical Hierarchy Process for Considering Scholarships of Faculty of 
Engineering; Rajamangala University of Technology Srivijaya 

 
พรเพญ็ จนัทรา1* เพญ็พกัตร แกลว้ทนงค์2 และ ภทัราภรณ์ เพช็รจ ารัส2  

Pornpen Jantra1* Penpak Gleawtanong2 Pattraporn Petchamrat2 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประยกุตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และน าผลไปใช้ในการพฒันาระบบส าหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ซ่ึงการศึกษาไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรับการ
พิจารณาทุนการศึกษา 4 หลกัเกณฑ ์ประกอบดว้ย สถานภาพครอบครัว ความประพฤติ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแหล่ง
เงินทุนของนกัศึกษา โดยในแต่ละหลกัเกณฑจ์ะประกอบดว้ยหลกัเกณฑย์อ่ย เน่ืองจากการพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละทุนจะ
มีหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามวตัถุประสงค์ของทุนการศึกษานั้ นๆ ได้ค่า Consistency Ratio (CR) เท่ากับ 5.04% ถือว่า
หลกัเกณฑท่ี์เลือกมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือ โดยไดค้่าน ้ าหนกัความส าคญัของหลกัเกณฑส์ าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา 
ประกอบดว้ย สถานภาพครอบครัว 59.58% ความประพฤติ 25.82% ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 12.77% และแหล่งเงินทุนของ
นกัศึกษา 1.82%   

โดยน าไปทดลองใช้กับการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ซ่ึงมีผู ้ยื่นขอทุนการศึกษาจ านวน  
6 คน พบวา่ ระบบสามารถจดัล าดบันกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และใหผ้ลการพิจารณาท่ีรวดเร็วสามารถ
ช่วยแกปั้ญหาในการเสนอช่ือเพ่ือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษาท่ีมกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา โดยแนวทาง
ดงักล่าวสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบติังานโดยส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานภาพรวมสูงข้ึนเฉล่ีย
จากร้อยละ 75.00 เป็นร้อยละ 96.77 
 
ค าส าคญั : หลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ, การพิจารณาทุนการศึกษา, กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to apply of the analytical hierarchy process for considering scholarships of Faculty of 
Engineering Rajamangala University of Technology Srivijaya. And use the results for develop system scholarship 
consideration. The study has set the criteria for scholarship consideration 4 criteria. Include family status, behavior, 
academic achievement and source of student funds. By each criterion will contain sub-criteria vary according to the purpose 
of the scholarship. The Consistency Ratio (CR) is 5.04% considered have accurate and convincing. And importance of the 
criteria for scholarship consideration is as follows: family status 59.58%, behavior 25.82%, academic achievement 12.77% 
and source of student funds 1.82%. 
  The experiment was conducted for the Isuzu foundation. There are a number of applicants for scholarships 6 
people found that the system can correctly classify students who receive scholarships and the quick. Help solve the problem 
of nominating for scholarships in each scholarship, which is often limited in terms of time. This approach can reduce the 
process. As a result overall performance improved on average from 75.00% to 96.77% 
 
Keywords: Decision Criteria, Considering Scholarships, Analytical Hierarchy Process 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับชีวิตของเราทุกคน การศึกษา คือ การสร้าง การแสวงหาองคค์วามรู้ การเพ่ิมพูน
ความรู้ และความคิดของบุคคล เพ่ือให้สามารถปรับตวัไดใ้นสังคมทั้งการด าเนินชีวิต การท างาน ซ่ึงเราปฏิเสธไม่ได้ว่า
การศึกษามีอิทธิพลต่อสงัคมในปัจจุบนั (เอกกวร์ี พิทกัษธ์นชักลุ. ออนไลน์) เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงในการ
พฒันาบุคคลให้เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ โดยการศึกษาในประเทศแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอธัยาศยัโดยผูเ้รียนสามารถกระท าโดยเสรีตามความสนใจของตวับุคคล และการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (นงลกัษณ์ ตะเคียนจนัทร์. ออนไลน์)ซ่ึงการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน
และมหาวิทยาลยั ทุนการศึกษาย่อมมีความส าคญัเน่ืองจากการศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลยัในปัจจุบัน มี
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นหลายประการ เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าหนงัสือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนกัเรียนนกัศึกษา ค่าบ ารุงกีฬา และกิจกรรมเป็นตน้ นอกจากน้ีการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนอาจมีค่าเดินทาง ค่าเช่า
ท่ีพกัเพ่ิมข้ึน กรณีท่ีไปศึกษาต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวดั ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาเร่ิมเป็นภาระทางการเงิน ส าหรับ
ผูป้กครองระดบัชาวบา้นสามญัชนท่ียากจนหรือมีเพียงพอกินพอใชเ้ท่านั้น การจดัหาแหล่งทุนโดยเปิดโอกาสใหบุ้คคล หรือ
องคก์รต่างๆ บริจาคใหเ้พ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผูท่ี้มิไดอ้ยูใ่นหนา้ท่ี เล้ียงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึ้กษาเล่าเรียนจึงเป็น
ประเด็นส าคญัส าหรับการจดัการศึกษาในยุคปัจจุบนั เพ่ือให้ผูเ้รียนมีเงินทุนส าหรับค่าใชจ่้ายในการศึกษา (พทัยา สายหู. 
2531) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ถือเป็นส่วนงานภายใตม้หาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิยั เปิดสอนทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีระบบและวธีิการจดัการศึกษา
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แก่นกัศึกษาตามสาขาวชิาท่ีหลากหลาย มีภาควชิาจ านวน 5 ภาควชิา ไดแ้ก่ วศิวกรรมโยธา วศิวกรรม อุต
สาหการ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงัมีการจดับริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่นกัศึกษา เช่น ส านกัหอสมุด การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การจดัสถานท่ีส าหรับการท ากิจกรรม 
การออกก าลงักาย เป็นตน้ และนอกจากการจดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นกัศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยงัมีการ
จดัหาแหล่งทุนส าหรับนกัศึกษา เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเงินทุนส าหรับค่าใชจ่้ายในการศึกษา 

ปัจจุบนัในแต่ละภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดรั้บการเสนอ
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภายนอกและภายในอย่างต่อเน่ือง เฉล่ีย 15 – 20 ทุน เช่น 
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์ทุนการศึกษาเพ่ือการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้
ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 
ทุนการศึกษาโรงแรมราชมงัคลา สงขลา เมอร์เมด เป็นตน้  ซ่ึงมีงานพฒันานกัศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ 
และด าเนินการพิจารณาทุนการศึกษา โดยมีฝ่ายพฒันานกัศึกษา เป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการเร่ิมตั้งแต่กระบวนการ
ประกาศรับสมคัรทุนการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จดัประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ส่งผลและ
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา โดยปัญหาท่ีพบในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษา พบวา่ ในการเสนอช่ือเพ่ือรับ
ทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษามกัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา ไม่มีการจดัท าเป็นฐานขอ้มูลล าดบันกัศึกษาท่ีควร
ไดรั้บทุนการศึกษาไวโ้ดยจะจดัล าดบัก็ต่อเม่ือมีทุนการศึกษาเขา้มา การจดัล าดบัอาจเกิดการผิดพลาดเน่ืองจากขอ้จ ากดัของ
ระยะเวลาหรือเกิดความซ ้ าซอ้นของคะแนน      
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ิจัยจึงศึกษากระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และน าไปสู่การพฒันาระบบส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
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Process : AHP) เ น่ื อ งจ ากวิ ธี น้ี เ ป็นวิ ธี ท่ี นิ ยมใช้กันมากในการส ร้ า ง แบบจ าลอง  เ ป็นวิ ธี ในการแก้ ปัญห า 
ท่ีซับซ้อนให้ง่ายข้ึน โดยการเลียนแบบวิธีคิดและการใชเ้หตุผลของมนุษยใ์นการแยกปัญหาออกเป็นล าดบัชั้น (Vargas, 
1990) 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือประยกุตใ์ชเ้ทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ ในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนกัศึกษา
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

2. เพ่ือน าผลจากการประยุกต์ใชเ้ทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ พฒันาระบบส าหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 กระบวนการล าดบัช้ันเชิงวเิคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP) 
 กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการตัดสินใจท่ีใช้การวินิจฉัยเพ่ือหาเหตุผล ช่วยแยกแยะ
องค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมของปัญหาออกเป็นส่วน ๆ แลว้น าองค์ประกอบเหล่านั้นมาแบ่งเป็นระดบัชั้น 
(Hierarchy Structure) ตามล าดับความส าคัญและผลกระทบ กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์สามารถเช่ือมโยง
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาล าดับความส าคัญและใช้เหตุผลท่ีถูกต้องอันเกิดจาก
ประสบการณ์และความส าคญัในปัญหานั้นเป็นพ้ืนฐาน (นรินทร์ เอ้ือศิริวรรณและคณะ. 2560) นอกจากน้ี เพื่อความถูกตอ้ง 
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ยงัไดก้ าหนดมาตรฐานความสอดคลอ้งเพ่ือตรวจสอบความมีเหตุผลของการวินิจฉยั และ
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การตดัสินใจนั้นมีเหตุผลท่ีสามารถยอมรับได ้
 การวิเคราะห์หรือการค านวณล าดบัความส าคญั แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนยอ่ย คือ การเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise 
Comparisons) การค านวณค่าน ้ าหนกั (Weight Calculation) และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพินิจ (Consistency 
Check)  
 การเปรียบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparisons) เป็นการหาความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของส่วนยอ่ยต่าง ๆ ในแต่ละ
ระดับชั้น การเปรียบเทียบเชิงคู่น้ีจะเป็นการเปรียบเทียบระดับความเขม้ข้นของอิทธิพล โดยมาตราส่วนท่ีใช้ในการ
เปรียบเทียบคือมาตราส่วนมูลฐาน AHP 1- 9 ท่ีถูกคิดคน้โดย Thomas Saaty (วฑิูรยต์นั ศิริคงคล. 2542) รายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 1 
ตารางที ่1  ล าดบัความส าคญัหรือความชอบของระดบั 1-9  
ระดบัความส าคญั 
หรือความชอบ  

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ส าคญัเท่ากนั ทั้ง 2 ปัจจยัส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ท่ากนั 
3 ส าคญักวา่ปานกลาง ความพึงพอใจในปัจจยัหน่ึงมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงปานกลาง 
5 ส าคญักวา่มาก ความพึงพอใจในปัจจยัหน่ึงมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงมากกวา่ 
7 ส าคญักวา่มากท่ีสุด ปัจจยัหน่ึงไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัอีกปัจจยั

หน่ึงในทางปฏิบติั 
9 ส าคญักวา่สูงสุด มีหลกัฐานยืนยนัความพึงพอใจในปัจจยัหน่ึงมากกวา่อีกปัจจยัหน่ึงใน

ระดบัท่ีสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
2,4,6,8 ประนีประนอมเพื่อลด 

ช่องวา่งระดบัความรู้สึก 
การวินิจฉัยในลกัษณะก ้ าก่ึงกันและไม่สามารถอธิบายด้วยค าพูดท่ี
เหมาะสมได ้
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1.1-1.9 ปัจจยัท่ีเสมอกนั ปัจจยัท่ีถูกเลือกมีความส าคญัใกลเ้คียงกนั จนหาความแตกต่างไม่ได้
เลย โดยระดบัความส าคญั 1.3 คือระดบักลาง ส่วน 1.9 คือ ระดบัสูง 

 
หลงัจากการเปรียบเทียบเชิงคู่แลว้ ล าดบัต่อไปจะเป็นการค านวณค่าน ้ าหนกั (Weight Calculation) โดยใชก้ระบวน 

ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ค า น วณห า เ ว ก เ ต อ ร์ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ  ( Eigenvector) เ พื่ อ ห า ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ  
(ค่าน ้ าหนกั) ของเกณฑใ์นระดบัท่ีสูงกวา่ ซ่ึงจะถูกท าซ ้ าไปเร่ือย ๆ ตามโครงสร้างล าดบัชั้นจากบนลงล่าง เพ่ือใหไ้ดท้างเลือก
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด และค่าลกัษณะเฉพาะท่ีมากท่ีสุด (Largest Eigenvalue) เพื่อน ามาใชเ้ป็นมาตรวดัตวัหน่ึงในการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของแต่ละเมทริกซ์   

โดยการค านวณอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ละเมทริกซ์ ซ่ึงมีขั้นตอนในการ
ค านวณดงัต่อไปน้ี (Saaty, L.T. 2008) 

1. ค านวณค่าน ้ าหนกัและค่า  max ส าหรับแต่ละตารางเมทริกซ์ตามจ านวนปัจจยัท่ีมี (n) 
2. ค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index – CI) ส าหรับแต่ละตารางเมทริกซ์ตามจ านวนปัจจยั (n) 

โดยใชสู้ตร CI = (max-n)/n-1; n = จ านวนปัจจยั 
3. ค านวณอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio: C.R.) โดยใชสู้ตร  CR = CI / RI ; RI หรือค่าเฉล่ียดชันี

จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความแตกต่างกนัตามขนาดของตารางเมทริกซ์ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง  

ขนาดของตารางเมทริกซ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Average Random Index (RI) 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

   วิริยาภรณ์ พิชยัโชค และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ (2556) ศึกษาการประยกุตใ์ช ้AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา 
ส าห รับนัก เ รี ยนโรง เ รี ยนหัวดงราชพรหมาภรณ์จังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้ เ กณฑ์ก ารพิ จ ารณาจ านวน  
4 เกณฑ ์ประกอบดว้ย เกณฑด์า้นผลการเรียน เกณฑด์า้นความประพฤติ เกณฑด์า้นฐานะเศรษฐกิจ และเกณฑด์า้นระดบัชั้น
ของนกัเรียน โดยก าหนดค่าน ้ าหนกัแต่ละเกณฑข้ึ์นกบัวตัถุประสงคข์องทุนการศึกษานั้นๆ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประยกุต์
กระบวนการดงักล่าว พบวา่ตรงตามการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ซ่ึงมีบางทุนการศึกษาพบวา่ผลการ
วิเคราะห์คลาดเคล่ือน โดยปัญหาท่ีพบเกิดจากความบกพร่องของคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษา ซ่ึงการประยุกต์
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการพิจารณาทุนการศึกษาไดแ้ละสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัโรงเรียนท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไดอี้กดว้ย 
 รพีกร ฉลองสัพพญัญู และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ (ออนไลน์) ศึกษาการประยกุต์ AHP ส าหรับการตดัสินใจเลือก
หอพกั กรณีศึกษาหอพกัเอกชนบริเวณมหาวิทยาลยันเรศวร ก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาจ านวน 4 เกณฑ ์ประกอบดว้ย ราคา 
ค่านิยม ส่ิงอ านวยความสะดวก และต าแหน่งท่ีตั้ง เกณฑท่ี์เลือกพิจารณาพบวา่มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือเน่ืองจากไดค้่า 
Consistency Ratio (CR) ของ AHP ไม่เกิน 9% ค่าท่ีค  านวณไดจ้ากเกณฑ์เหล่าน้ีคือ 5.75% 5.75% 4.40% และ5.52% ซ่ึงผล
จากการศึกษาน าไปพฒันาเป็นเวบ็ไซต ์เพื่อใหบ้ริการส าหรับนิสิตท่ีตอ้งการหาหอพกัเอกชนรอบมหาวทิยาลยันเรศวร 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
การด าเนินการวจิยัยดึตามขั้นตอนของ Addie Model ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (ศวติา ทองสง. 2560)   ควบคู่กบัการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์ ในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การวเิคราะห์ (Analysis)  
เป็นกระบวนการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบนั (Current System) เพื่อน าไปใชอ้อกแบบระบบการ

ท างานใหม่ (New System) ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ในการเสนอช่ือเพ่ือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษามกัมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา ไม่มีการจดัท าเป็นฐานขอ้มูลล าดบันักศึกษาท่ีควรไดรั้บทุนการศึกษาไวโ้ดยจะจดัล าดบัก็
ต่อเม่ือมีทุนการศึกษาเขา้มา การจดัล าดบัอาจเกิดการผิดพลาดเน่ืองจากขอ้จ ากดัของระยะเวลาหรือเกิดความซ ้ าซ้อนของ
คะแนน 

การออกแบบ (Design) 
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถน าไปใช้ในการวางแผน และออกแบบกระบวนการส าหรับการพิจารณา

ทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิค
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ส าหรับการจัดล าดับ และน าไปสู่การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

การพฒันา (Development) 
1. รวบรวมเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึ กษา  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั โดยวธีิการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ซ่ึงไดเ้กณฑแ์ละ
เ ง่ือนไขใช้ส าห รับการพิจารณาทุนการ ศึกษา  โดยแสดง เ ป็นแผนภู มิล าดับชั้ นการ พิจารณาทุนการศึกษา  
ดงัภาพท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิล าดบัชั้นการพิจารณาทุนการศึกษา 

 
 ซ่ึงในแต่ละเกณฑก์ารตดัสินใจหลกัจะประกอบดว้ยเกณฑ์การตดัสินใจรอง พร้อมทั้งก าหนดคะแนนแต่ละ
ช่วงของเกณฑก์ารตดัสินใจรองระหวา่ง 0-9 คะแนน โดยเฉล่ียตามจ านวนของเกณฑก์ารตดัสินใจรองรายละเอียดดงัตารางท่ี 
3-6  
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ตารางที ่3 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นสถานภาพของครอบครัว 
ดา้นสถานภาพของครอบครัว คะแนน 

ลกัษณะท่ีพกัอาศยั 
บา้นตนเอง  9 
บา้นญาติ 4.5 
บา้นเช่า 0 

สถานภาพของบิดา-มารดา 
บิดา-มารดาเสียชีวติทั้งคู ่ 9.00 

บิดา-มารดาคนใดคนหน่ึงเสียชีวติ 6.75 
บิดา-มารดาหยา่ร้าง 4.50 

บิดา-มารดาอยูร่่วมกนัแต่มีรายไดห้ลกัเพียงคนเดียว 2.25 
บิดา-มารดาอยูร่่วมกนัและมีรายไดท้ั้งคู ่ 0.00 

รายไดข้องบิดา-มารดา 
รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท 9.00 

รายได ้5,000 – 10,000 บาท 6.75 
รายได ้10,001 – 15,000 บาท 4.50 
รายได ้15,001 – 20,000 บาท 2.25 
รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท 0.00 

อาชีพหลกัของบิดา-มารดา 
เกษตรกรรม 9.00 
รับจา้ง 6.75 
คา้ขาย 4.50 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 2.25 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/พนกังานองคก์ารของรัฐ 0.00 

จ านวนพี่นอ้งรวมนกัศึกษา  
มากกวา่ 3 คนข้ึนไป 9.00 

3 คน 6.00 
2 คน 3.00 
1 คน 0.00 
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ตารางที ่4 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นความประพฤติ 

ความประพฤติ คะแนน 
การเขา้ร่วมกิจกรรม 

ท ากิจกรรม (สภานกัศึกษา องคก์ารนกัศึกษา สโมสร
นกัศึกษา ชมรม คณะกรรมการ) 

9 

เขา้ร่วมกิจกรรมบ่อยคร้ัง 4.5 
ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม 0 

ความประพฤติ 
กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 76 – 100 คะแนน 

9.00 

กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 51 – 75 คะแนน 

6.00 

กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 26 – 50 คะแนน 

3.00 

กริยา มารยาท การแต่งกาย ถูกตอ้งเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบั 1 – 25 คะแนน 

0.00 

 
ตารางที ่5 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คะแนน 
3.50 ข้ึนไป 9.00 
3.25 – 3.49 8.00 
3.00 – 3.24 7.00 
2.75 – 2.99 6.00 
2.50 – 2.74 5.00 
2.25 – 2.49 4.00 
2.00 – 2.24 3.00 
ต ่ากวา่ 2.00 0.00 

 
ตารางที ่6 คะแนนเกณฑย์อ่ย ดา้นแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา 

แหล่งเงินทุนของนกัศึกษา คะแนน 
ท างานหาเงินเองทั้งหมด 9.00 

ไดรั้บเงินจากผูป้กครองและหาเงินเองส่วนหน่ึง 6.75 
กูย้มืเงินจาก กยศ. 4.50 

ไดรั้บเงินจากผูป้กครอง 2.25 
ไดรั้บเงินจากผูป้กครอง เงิน กยศ. และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 0.00 
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2. การวเิคราะห์เกณฑก์ารพิจารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 

  การวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น  
3 ขั้ นตอน  คือ  การ เป รียบเ ทียบเ ชิง คู่  (Pairwise Comparisons) การค านวณค่ าน ้ าหนัก  (Weight Calculation) และ 
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพินิจ (Consistency Check)  โดยไดค้่า Consistency Ratio (CR) เท่ากบั 5.04% ถือได้
ว่าเกณฑ์ ท่ีเลือกพิจารณามีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ และไดค้่าน ้ าหนักความส าคญัของหลกัเกณฑ์ส าหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษารายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของหลกัเกณฑส์ าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ 
เกณฑก์ารตดัสินใจหลกั 

ค่าน ้ าหนกั 

ดา้นสถานภาพครอบครัว 59.58 
ดา้นความประพฤติ 25.82 
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 12.77 
ดา้นแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา 1.82 

 
3. การค านวณผลคะแนนพิจารณาทุนการศึกษา 

1. ผูข้อทุนใหข้อ้มูลส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษาตามเกณฑก์ารตดัสินใจหลกั และเกณฑก์ารตดัสินใจ
รองท่ีก าหนดไวต้ามตารางท่ี 3-6 

2. แทนค่าดว้ยค่าน ้ าหนกั แลว้น าคะแนนค่าน ้ าหนกัท่ีไดใ้นแต่ละดา้นปรับฐานเป็น 1,000 คะแนน เน่ืองจาก
ตอ้งการคะแนนท่ีมีช่วงกวา้ง เพ่ือแกปั้ญหาการซ ้ าของคะแนน โดยใชสู้ตร (ค่าน ้ าหนกัท่ีได ้X 1,000) / 9) 

3. น าคะแนนท่ีปรับแลว้มาคูณกบัน ้ าหนกัความส าคญัของหลกัเกณฑส์ าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ท่ี
วเิคราะห์ไวใ้นตารางท่ี  7 

การทดลองใช้ (Implementation) 
  ผลจากการวเิคราะห์เกณฑก์ารพิจารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ ถูกน าไปพฒันาเป็น
ระบบส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  และน าไปทดลอง
ใ ช้ กั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า มู ล นิ ธิ ก ลุ่ ม อี ซู ซุ  ซ่ึ ง มี ผู ้ ยื่ น ข อ ทุ น จ า น ว น  6 ค น   ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ดงัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2  ระบบส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา  
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

 
   การประเมนิผล (Evaluation) 
  การประเมินผล ด าเนินการเก็บขอ้มูลในประเด็นของประสิทธิภาพการท างานดา้นต่างๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็ว 
ความถูกตอ้งของการพิจารณาทุนการศึกษา เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงและพฒันากระบวนการพิจารณา
ทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัตามแนวทางการบริหารจดัการแบบลีน (เพ็ญวิสาข์ เอกะยอ และวชัรวลี ตั้งคุปตานนท์, 2555) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. เขียนกระบวนการท างานก่อนการประยกุตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (Pre-Lean) ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวา่งขั้นตอน และช่วงเวลาท่ีตอ้ง
รอในแต่ละขั้นตอน  

2. เขียนกระบวนการท างานหลงัการประยกุตใ์ช้กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  (Post-Lean) ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหวา่งขั้นตอน และช่วงเวลาท่ีตอ้ง
รอในแต่ละขั้นตอน 

3. ค านวณหาประสิทธิภาพ ของกระบวนการปฏิบัติงานทั้ งก่อนและหลัง เพ่ือท าการเปรียบเทียบขั้นตอน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (นาที) และประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงั โดยใชสู้ตร 

(ผลรวมของเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งท า/เวลาทั้งหมด) X 100 

 
 
 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
1. ผลการประยุกตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย  โดยการก าหนดหลัก เกณฑ์ส าห รับการพิจารณาทุนการศึกษา  
4 หลกัเกณฑ์ ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพครอบครัว ขอ้มูลเก่ียวกบัความประพฤติ ขอ้มูลเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนของนกัศึกษาไดค้่า Consistency Ratio (CR) เท่ากบั 5.04% ซ่ึงถือวา่หลกัเกณฑ์
ท่ีเลือกมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือ โดยไดค้่าน ้ าหนกัความส าคญัของหลกัเกณฑส์ าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คือ ขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานภาพครอบครัว 59.58% ขอ้มูลเก่ียวกบัความประพฤติ 25.82% ขอ้มูลเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 12.77% 
และขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา 1.82%  

2. ผลจากการน าผลการวิเคราะห์เกณฑก์ารพิจารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ไป
พฒันาเป็นระบบส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และ
น า ไ ปท ด ลอ ง ใ ช้ กั บ ก า ร พิ จ า รณ า ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า มู ล นิ ธิ ก ลุ่ ม อี ซู ซุ  ซ่ึ ง มี ผู ้ ยื่ น ข อ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า จ า น ว น  
6 คน พบวา่ นกัศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดดงัน้ี คน
ท่ี 4 คนท่ี 1 คนท่ี 3 คนท่ี 5 คนท่ี 2 และคนท่ี 6 ตามล าดบั โดยผลการพิจารณาพบวา่มีความถูกตอ้ง และให้ผลการพิจารณาท่ี
รวดเร็ว รายละเอียดดงัตารางท่ี 8 

3.  
ตารางที ่8  ผลการพิจารณาทุนการศึกษา  

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาทุน  คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 
ดา้นสถานภาพของครอบครัว 2383.20 1489.50 1787.40 2730.75 1390.20 943.35 
ดา้นความประพฤติ 1191.60 1191.60 893.70 893.70 893.70 893.70 
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 529.60 264.80 463.40 397.20 463.40 331.00 
ดา้นแหล่งเงินทุนของนกัศึกษา 0.00 0.00 297.90 297.90 297.90 297.90 

คะแนนรวม 4104.40 2945.90 3442.40 4319.55 3045.20 2465.95 
ล าดบัท่ี 2 5 3 1 4 6 

 
4. ผลการประเมินผลการการพิจารณาทุนการศึกษาโดยใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และน าไป

พฒันาเป็นระบบส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั โดยน าไป
ทดลองใชก้บัการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งก่อนและหลงัตามแนวทางการบริหารจดัการแบบลีน พบวา่ ระบบดงักล่าวสามารถช่วยลด
ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบติังานโดยส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานภาพรวมสูงข้ึนเฉล่ียจากร้อยละ 75.00 เป็น
ร้อยละ 96.77 รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 

 
ตารางที ่9  ผลการพิจารณาทุนการศึกษา  

ประเด็นการเปรียบเทียบ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ 
ขั้นตอน 3 2 
ระยะเวลา (นาที) 80 62 
ประสิทธิภาพ (%) 75.00 96.77 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลจากการประยุกต์ใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และน าไปพัฒนาเป็นระบบส าหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่า แนวทางดังกล่าวสามารถจัดล าดับนักศึกษาท่ีไดรั้บ
ทุนการศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และให้ผลการพิจารณาท่ีรวดเร็วสามารถช่วยแกปั้ญหาในการเสนอช่ือเพ่ือรับทุนการศึกษาใน
แต่ละทุนการศึกษาท่ีมกัมีขอ้จ ากดัปฏิบติังานโดยส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการปฏิบติังานภาพรวมสูงข้ึนเฉล่ียจากร้อยละ 75.00 
เป็นร้อยละ 96.77 และสามารถน าไปใชก้บัการพิจารณาทุนจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เช่น ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถมัภ ์ทุนการศึกษา
เพ่ือการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ทุนการศึกษาบริษทั กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากดั ทุนการศึกษา
มูลนิธิอายโินะโมะโตะ๊ ทุนการศึกษาโรงแรมราชมงัคลา สงขลา เมอร์เมด เป็นตน้ สอดคลอ้งผลการวจิยัของ วริิยาภรณ์ พิชยั
โชค และจนัทร์จิรา (2556) ท่ีศึกษาการประยกุตใ์ช ้AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนหัวดงราช
พรหมาภรณ์จงัหวดันครสวรรค ์โดยพบวา่แนวทางดงักล่าวสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการพิจารณาทุนการศึกษาได ้
และเป็นไปวตัถุประสงคข์องกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ท่ีเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีใชก้ารวินิจฉัยเพ่ือหาเหตุผล
โดยการวินิจฉัยเปรียบเทียบหาล าดบัความส าคญัและใชเ้หตุผลท่ีถูกตอ้งอนัเกิดจากประสบการณ์และความส าคญัในปัญหา
นั้นเป็นพ้ืนฐาน โดยผลท่ีไดจ้ากกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์มัน่ใจไดว้า่การตดัสินใจนั้นมีเหตุผลท่ีสามารถยอมรับได ้
(นรินทร์ เอ้ือศิริวรรณและคณะ. 2560) ในเร่ืองของระยะเวลา โดยแนวทางดงักล่าวสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  383 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ในการเอ้ือเฟ้ือ

ขอ้มูล เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการวจิยั 

 
เอกสารอ้างองิ 
นงลักษณ์ ตะเ คียนจันทร์ .  รูปแบบการจัดการศึกษาของไทย . สืบค้นเ ม่ือ 15 เมษายน 2561, จาก https://www. 

gotoknow.org/posts/358515 
นรินทร์ เอ้ือศิริวรรณ, วิกรม พนิชการ, ด ารงค ์รังสรรค์ และอุบลรัตน์ วาริชวฒันะ. (2560). การก าหนดหลกัเกณฑค์ดัเลือก

ต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัตั้งสถานีตรวจสอบน ้ าหนกัโดยการใชท้ฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(AHP). วศิวกรรมสารเกษมบณัฑิต, 7(1), 17-33. 

พทัยา สายหู. “การศึกษา,” ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั.  เล่ม 
12.  หนา้ 43-50.  กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2531. 

รพีกร ฉลองสัพพญัญู และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ. การประยกุต ์AHP ส าหรับการตดัสินใจเลือกหอพกั: หอพกัเอกชนบริเวณ
มห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร . สื บ ค้น เ ม่ื อ  15 เ ม ษ า ย น  2561, จ า ก  https://www.researchgate.net/publication/ 
258926042_karprayukt_AHP_sahrabkartadsincileuxkhxphak_hxphakxekchnbriwenmhawithyalaynreswr. 

วฑิูรยต์นั ศิริคงคล. 2542. AHP กระบวนการตดัสินใจท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก. กรุงเทพฯ: กราฟฟิคแอนดป์ร้ินติ้ง. 
วิริยาภรณ์ พิชยัโชค และจนัทร์จิรา พยคัฆ์เพศ . (2556). การประยุกต์ใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เพ่ือ พิจารณา

ทุนการศึกษาของโรงเรียนหวัดงราชพรหมาภรณ์ จงัหวดันครสวรรรค.์ วารสารมหาวทิยาลยันเรศวร, 9(2), 29-46. 
ศวิตา ทองสง . 2560. หลักการออกแบบของ Addie Model. สืบค้นเ ม่ือ 15 เมษายน 2561, จาก https://sites.google. 

com/site/prae8311/hlak-kar-xxkbaeb-khxng-addie-model. 
เอกกวร์ี พิทกัษธ์นชักลุ. การศึกษาในโลกยคุปัจจุบนั.สืบคน้เม่ือ 15 เมษายน 2561, จาก http://www.stou.ac.th /study/sumrit/1-

58(500)/page9-1-58(500).html. 
Saaty, L.T. 2008. Decision Making with Analytic Hierarchy Process. International Journal Services, 1(1), 83-98. 
Vargas, L.G. 1990. “An overview of the analytic hierarchy process and its application.” European Journal of Operational 

Research 48, 1: 57-64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/
https://sites/


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  384 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

การรับรู้บุคลกิภาพตราองค์กร 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตขอนแก่น 

Cooperate Brand Personality Perception: Case Study of Rajamangala University of Technology Isan 
Khon Kaen Campus 

 
อารีรัตน์ เช้ือบุญเกิด  โนท1*  นทยา  กมัพลานนท ์

Arirat  Chueabunkoet Noth1*   Nataya Kumpalanon 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัภายในองค์กรและเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้
บุคลิกภาพตราองคก์รท่ีมีต่อความตั้งใจบอกต่อของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี    ราชมงคลอีสาน 
วทิยาเขตขอนแก่น โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษา ทั้ง 3 คณะ จ านวน 450 ตวัอยา่ง, ผูใ้ชบ้ณัฑิต  60 
ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) การทดสอบสมมติฐานใช ้ t-test, One-Way ANOVA และสมการถดถอยเชิงเส้น ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  สรุปผลการวจิยัดงัน้ี 
 ปัจจยัภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์องคก์ร ไดแ้ก่ ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ความรู้
ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน และการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตว่า
บัณฑิตราชมงคลขอนแก่นเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และจากการวิเคราะห์
ลกัษณะบุคลิกภาพตราสินคา้ นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตรับรู้วา่มหาวทิยาลยัฯ มีบุคลิกภาพแบบจริงใจและมีความสามารถ  
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รท่ีแตกต่างกนัส่วนนกัศึกษาและ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตและคณะวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดัท่ีแตกต่างกนัรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รไม่แตกต่างกนั, นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมี
การรับรู้การส่ือสารองคก์รแตกต่างกนั, ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร และนอกจากน้ีปัจจยั
ภายในองค์กรส่งยงัผลต่อความตั้งใจบอกต่อ รวมถึงการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของทั้ง
นกัศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต อยา่งมีนยัส าคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%   
 
ค าส าคญั : บุคลิกภาพตราองคก์ร, ปัจจยัภายในองคก์ร, การรับรู้ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are to study the opinion in internal cooperate and study an effect of cooperate brand 
personality perception toward word- of- mouth intention of student and graduate student employer of Rajamangala 
University of Technology Isan Khon Kaen Campus. There were 450 samples for student group and 60 samples for graduate 
student employer.  The researchers used questionnaires to gather the information.  The percentage, mean and standard 
deviation and factor analysis were applied for analyzing the data.  The statistic formulas for the hypothesis testing by 
independent sample t- test One-Way ANOVA and multiple regression at the 0.05 level of significant.  The results were as 
the followings:  
 Internal cooperate factor that influence to cooperate image were Proud to be student of University, Lecturer 
capability and Knowledge and Quality standard of study program. There are consist with graduate student employer opinion 
that Rajamangala graduate student has quality and response to employer requirement.  Student and employer perceive that 
University has sincerity and competence personality trait.  
 The hypothesis testing found that gender difference were significantly different in cooperate brand personality 
trait, student and employer, and faculty difference of student were not different in cooperate brand personality trait. Student 
and employer were significantly different in cooperate communication.  Moreover, internal cooperate factor strongly 
effected to cooperate brand personality trait. Internal cooperate factor strongly effected to word-of-mouth intention. Finally, 
cooperate brand personality trait effected to word-of-mouth intention of student and employer at 0.05 level of significance.  
 
Key words : Cooperate brand personality, Internal cooperate factor, Perception
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บทน า 
กระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวฒัน์และการแข่งขนัท่ีทวคีวามรุนแรงมากข้ึนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการเติบโตและการด ารงอยูข่ององคก์รต่างๆ ทั้งองคก์รธุรกิจ และองคก์รภาครัฐ องคก์รทั้งหลายจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั
ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง และส่ิงเร้าต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว (วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ, 2554) ทั้ งในแง่ของการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์องค์กร เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี อนัจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงั
ช่ือเสียง และการเติบโตขององคก์ร จากการศึกษาสถิติผูม้าสมคัรเรียนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขต
ขอนแก่น ปี 2556-2558 พบว่า จ านวนผู ้สมัครเรียนลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีเหตุปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ จ านวน
สถาบนัการศึกษาเอกชนท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัใกลเ้คียงมีมากข้ึนประกอบกบัการท าการส่งเสริม
การตลาดเชิงรุกของสถาบนัการศึกษาเอกชนท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากปัญหาดา้นจ านวนผูม้าสมคัรเรียนนอ้ยลงแลว้ 
ปัญหาอีกประการหน่ึงคือการรับรู้ช่ือมหาวิทยาลัยฯ ท่ีค่อนข้างยาว ท าให้ผู ้คนมักจะจ าได้ในช่ือเดิม อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลยัฯ มีความพยายามท่ีจะส่งเสริมภาพลกัษณ์และวิสัยทศัน์ในการเป็นบณัฑิตนักปฏิบติั ท่ีมีคุณภาพและพร้อม
ท างานทนัทีหลงัจบการศึกษา แต่ยงัขาดการวดัมิติการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีส่ือออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย ท่ีเป็นนกัศึกษา และผูใ้ช้
บณัฑิต ดงันั้นความทา้ทายของการบริหารสถานศึกษา นอกจากจะจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นขุมพลังสมองให้กับชาติแล้ว ย ังต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงทั้ งจาก
สถาบนัการศึกษาของรัฐดว้ยกนัเองและสถาบนัการศึกษาเอกชนซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้องค์ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนันอกจากคุณภาพการศึกษาแลว้ ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ หรือตราองคก์ร (Brand) ยงัมีความส าคญัในแง่ของการสร้าง
ความเช่ือมัน่ และการสะทอ้นถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือองคก์รนั้น ๆ ดว้ย  

ในการศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รงานวจิยัหลายช้ินไดน้ าเอาทฤษฏีเก่ียวกบับุคลิกภาพ ตราสินคา้มาใชใ้น
การศึกษาบุคลิกภาพขององคก์ร (Siguaw, Mattila and Austin, 1999; Keller and Richey, 2006; Polyorat, 2011, ก่อพงษ์ พล
โยราช และ วรุณ ตนัตระบณัฑิตย,์ 2550) บุคลิกภาพตราสินคา้สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการติดต่อส่ือสารทั้ งทางตรงและ
ทางออ้มท่ีมนุษยมี์ต่อตราสินคา้ หรือองค์กร โดยผ่านประสบการณ์ท่ีมีกับตราสินคา้  นั้น ๆ (Plummer, 1985 as cited in 
Aaker, 1997, p. 348) ท าให้องค์กรต่าง ๆ สามารถน าเอาความเขา้ใจในมุมมองของลูกคา้ ท่ีมีต่อบุคลภาพตราสินคา้ หรือ
องค์กรมาใชเ้พ่ือประโยชน์ในการส่ือสารเพ่ือสะทอ้นให้เห็นภาพลกัษณ์หรือบุคลิกภาพท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั (Remero, 
2012, p.286)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกภาพตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ช้บริการรู้สึกว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรท่ีเหมาะ
ส าหรับตนเอง (My Brand) ดงันั้นการท าความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพตราสินคา้จึงสามารถน าไปสู่การสร้างคุณค่าในตรา
องคก์ร (Brand Equity) และความนิยมชมชอบในองคก์ร (Batra, Myers, & Aaker, 1996) 

ดงันั้น บุคลิกภาพตราองคก์รจึงเป็นส่ิงท่ีลอกเลียนแบบไดย้าก เพราะเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละองคก์ร และ
เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูใ้ช้บริการหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่าองค์กรนั้นมุ่งเน้นการส่งมอบบริการและคุณค่าส าหรับตน 
นอกจากน้ียงัช่วยสร้างความแตกต่างจากองค์กรอ่ืน การพฒันาและส่งเสริมบุคลภาพให้กบัตราองคก์รนั้น จะเป็นส่ิงท่ีช่วย
สร้างตราใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับภาพลกัษณ์ของ 

ตราองคก์รให้สอดคลอ้งกบัการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร และยงัเป็นประโยชน์ใน
การพฒันาและส่งเสริมภาพลกัษณ์ตราองคก์รใหก้บักลุ่มบุคคลดงักล่าวดว้ย เช่น นกัศึกษา บุคลากรในสถาบนัการศึกษา และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต  
  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร ของนกัศึกษา และผูใ้ช้
บณัฑิต ท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือประเมินปัจจยัภายในองคก์รและศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเพ่ือศึกษาการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร ของนกัศึกษาทั้ง
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สามคณะและผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นความเขา้ใจภาพลกัษณ์ปัจจุบนั
ในมุมมองของบุคคลทั้ งสองกลุ่ม จะช่วยเป็นขอ้มูลในการน ามาส่งเสริม พฒันา หรือปรับปรุงภาพลกัษณ์ตราองค์กร 
นอกจากน้ีคุณูปการของการเขา้ใจและทราบการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รดงักล่าว ยงัช่วยใหม้หาวทิยาลยัสามารถออกแบบ
รูปแบบการส่ือสารไปยงักลุ่มท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ นกัศึกษาปัจจุบนั และผูใ้ชบ้ณัฑิต ไดต้รง
จุดอีกดว้ย  
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงตวัแปรและกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) ผูว้ิจัยท าการศึกษาหาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากต ารา 
เอกสาร บทความ  และรายงานต่าง  ๆ แลว้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีวธีิการด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือนักศึกษา ชั้นปีท่ี 3-4 ทั้ง 3 คณะ จ านวน 2,886 คน 
(ข้อมูลสถิติจ านวนนักศึกษา, 2559) และกลุ่มท่ีสองคือ ผู ้ใช้บัณฑิตท่ีเคยใช้บัณฑิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืน ๆ ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น และใชเ้ทคนิคการ
สุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จากสัดส่วนของประชากรแต่ละท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 ของแต่ละคณะ 
เน่ืองจากเป็นชั้นปีท่ีมีความคุน้เคย และรับรู้ขอ้มูลของมหาวิทยาลยัมาแลว้อย่างนอ้ย 2 ปี จากนั้นท าการสุ่มตวัอย่างโดยใช้
วิจารญาณ (Judgment sampling) จากตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาจ านวน 450 ตวัอยา่ง  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตจะ
เลือกจากผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีเคยใชบ้ณัฑิตมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   จ านวน  150 คน    

การรับรู้บุคลกิภาพตราองค์กร 
(Aaker, 1997)  

- จริงใจ (Sincerity) 
- น่าต่ืนเตน้ (Excitement) 
- มีความสามารถ (Competence) 
- โกห้รู (Sophistication) 
- เขม้แขง็ (Ruggedness) 
 

นักศึกษา 
- เพศ 
- คณะวิชาท่ีสงักดั 
- ชั้นปี 
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
- เพศ 
- ลกัษณะธุรกิจ 
- สาขาท่ีใชบ้ณัฑิต 
 

ปัจจยัภายในองค์กร 
- คุณภาพการเรียนการสอน 
- การส่ือสารองคก์ร 

ความตั้งใจบอกต่อ 
(Word-of-mouth Intention) 

Maxham III (2001), Anderson and 
Srinivasan (2003) และ Noth (2015) 
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 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างนั้นใช้การค านวณขนาดตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie และ 
Morgan (1970)  (อา้งในธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551 : หนา้ 49) ณ ระดบัจ านวนประชากร 3,000 คน ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 
341 คน อย่างไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดงันั้นจึงไดก้ าหนดขนาด
ตวัอย่างท่ี จ านวน 450 ตวัอย่าง ตามขอ้เสนอแนะของ Comrey and Lee (1992) ว่าการใชข้นาดตวัอย่างจ านวน 300 ข้ึนไป
ส าหรับการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ถือวา่อยูใ่นระดบัดี นอกจากน้ีการใชข้นาดตวัอยา่ง 450 ตวัอยา่ง ถือวา่ผา่นเกณฑห์วัแม่มือ 
(Rule of Thumb) และเม่ือพิจารณาจากจ านวนขอ้ค าถาม (set of items) แลว้ขนาดตวัอย่างควรเป็น 10 เท่าของจ านวนขอ้
ค าถามท่ีใช้ นั่นคือในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของบุคลิกภาพองค์กรท่ีมีจ านวนค าถาม 42 ขอ้ ดังนั้นขนาด
ตวัอยา่งควรมีอยา่งนอ้ย 420 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือวา่ ขนาดตวัอยา่ง 450 ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีเป็นไปตามเกณฑ ์เหมาะสมท่ีจะ
ใชใ้นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจได ้ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยใหผู้ต้อบเป็นผู ้
กรอกค าตอบเอง 
 นอกจากน้ีในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ผูว้จิยัไดเ้ลือกใชว้ธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal Component 
Analysis : PCA) และหมุนแกนด้วยเทคนิค Varimax ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าให้มีจ านวนตวัแปรน้อยท่ีสุด และมีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ (Factor loading) มากในแต่ละปัจจยั  

ดังนั้นการศึกษาน้ีจึงก าหนดขนาดตวัอย่างของผูใ้ช้บณัฑิตจ านวน 150 คน และกลุ่มนักศึกษา จ านวน 450 คน               
โดยจ าแนกตามสัดส่วนของประชากรดงัน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 166 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 144 
คน และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 140 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีให้ผูต้อบตอบค าถามดว้ยตวัเอง (Self-completed) จ านวน                 
2  ชุด  ไดแ้ก่ แบบสอบถามนักศึกษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และแบบสอบถาม
ส าหรับผูบ้ริหารสถานประกอบการผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยมีเน้ือหาและล าดบัของขอ้ค าถามหลกัเหมือนกนัทั้ง 2 ชุด ซ่ึงจ าแนกเป็น 
3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัภายในองคก์ร โดยสร้างเคร่ืองมือน้ีจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายช้ินงาน ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 15 ค าถาม ส าหรับนกัศึกษา และ 9 
ค าถามส าหรับผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ (reliability) เท่ากบั .909 ส่วนท่ี 3 มิติดา้นบุคลิกภาพตราองคก์ร ผูว้ิจยัไดใ้ช้
เคร่ืองมือของ Aaker (1997) เป็นแนวทางหลกัส าหรับการวดัการรับรู้บุคลิกภาพของตราองค์กร โดยมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากบั .968 ส่วนท่ี 4 ความตั้งใจบอกต่อเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผูว้ิจยัไดน้ าเอา
เคร่ืองมือวัดความตั้ งใจในการบอกต่อน้ีของ Maxham III (2001) , Anderson and Srinivasan (2003) และ Noth (2015)                
เป็นแนวทางหลกัส าหรับการวดัความตั้งใจบอกต่อ ซ่ึงมีขอ้ค าถามทั้ งหมด 4 ค าถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ                 
เท่ากบั .895 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 303  คน (67.3%)   ศึกษาอยู่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  166  คน (36.9%) และศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 จ านวน   คน 341 (74.8%)  ส าหรับสถานประกอบการ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 43  คน (71.7%) ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 31 ราย 
(51.7%) และใชบ้ณัฑิตในการท างานในสถานประกอบการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ มากท่ีสุด จ านวน 45 คน (75.0%) 

 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจจากปัจจยัภายในองคก์ร สามารถจ าแนกปัจจยัภายในองคก์รได ้2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านการส่ือสารองค์กร และ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา โดยมีค่า Kaiser-Myer-Olkin Measure (KMO) มีค่า
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เท่ากบั .884 และผลการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity มีค่า p-value นอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อปัจจยัภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ทุกตวัมีค่ามากกวา่ 0.4 เป็น
ระดบัท่ียอมรับได ้ ซ่ึงเป็นค่าท่ีสะทอ้นถึง Convergent Validity และ Discriminant Validity ของทุกลกัษณะหรือปัจจยัยอ่ยได ้
นอกจากน้ีความเท่ียงตรงภายใน (internal consistency) สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า ครอนบราคอลัฟ่า ทุกปัจจยัมีค่ามากกวา่ 
0.7 ซ่ึงไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้(Hair และคณะ, 2010)  สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัภายในองคก์รได้
ทั้งหมด 2 ปัจจยั ท่ีคลอบคลุมคุณลกัษณะหรือปัจจยัยอ่ยทั้ง 15 ปัจจยัไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัดา้นการส่ือสารองคก์ร ประกอบดว้ย ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภค การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทุกส่ือ ขอ้มูลข่าวสารมีความทนัสมยั เขา้ใจง่าย 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัยได้โดยง่าย คุณภาพการบริการของฝ่ายสนับสนุนการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมีการท าความร่วมมือและขอ้ตกลงหลายดา้นกบัหน่วยงานภายนอก มหาวทิยาลยัมีการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และหน่วยงานอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง ความยาวของช่ือมหาวทิยาลยั 
 2) ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย คุณภาพและมาตรฐานของการจดัการเรียนการสอน รูปแบบการเรียน
การสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการและการดูแลเอาใจใส่ นกัศึกษาของอาจารย์
ผูส้อน ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงานให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดท้ ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชนอยูเ่สมอ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัและ ความภูมิใจท่ี
ไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ จากลกัษณะบุคลิกภาพตราสินคา้ (Aaker, 1997)  ท่ีไดจ้ าแนกบุคลิกภาพตรา
สินคา้ไว ้5 ประเภท จากจ านวน 42 ลกัษณะ ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจจากงานวจิยัน้ีสามารถจ าแนกบุคลิกภาพ
ตราองคก์รได ้6 ประเภท  ไดแ้ก่ ลูกทุ่ง     ติดดิน, , จริงใจ, น่าต่ืนเตน้, มีความสามารถ, โกห้รู และห้าวหาญ โดยมีค่า KMO 
เท่ากับ .962 และ Bartlett’s test of Sphericity มีค่า p-value น้อยกว่า .05 นอกจากน้ี ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ ทุกตัวมีค่า
มากกวา่ 0.4 สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพตราองคก์รไดท้ั้งหมด 6 ประเภท ท่ีคลอบคลุมคุณลกัษณะทั้ง 42 ลกัษณะ
ไดด้งัน้ี 
 1) บุคลิกภาพลูกทุ่ง ติดดิน (Country) มี 3 ลกัษณะ ประกอบดว้ย  ติดดิน รักครอบครัว ซ่ือตรงแบบลูกทุ่ง 
 2) บุคลิกภาพจริงใจ (Sincerity) มี 9 ลักษณะ ประกอบด้วย ซ่ือสัตย์ จริงใจ มีตัวตน-จับต้องได้-เขา้ถึงได้ มี
ประโยชน์ เป็นแบบดั้งเดิม สนุกสนานร่าเริง อ่อนไหวง่าย เป็นมิตร มีความกลา้ทา้ทาย 
 3) บุคลิกภาพน่าต่ืนเตน้ (Excitement) มี 10 ลกัษณะ ประกอบดว้ย น าสมยั น่าต่ืนเตน้ มีความมุ่งมัน่ ยอดเยี่ยม มี
ความเป็นคนรุ่นใหม่ ช่างจินตนาการ มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ทนัสมยั เป็นตวัของตวัเอง ร่วมสมยั 
 4) บุคลิกภาพมีความสามารถ (Competence) มี 9 ลกัษณะ ประกอบดว้ย น่าเช่ือถือ ขยนัขนัแข็ง มัน่คง ฉลาด มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีความเป็นองคก์ร ประสบความส าเร็จ มีคามเป็นผูน้ า มัน่ใจในตนเอง 
 5) บุคลิกภาพโกห้รู (Sophistication) มี 6 ลกัษณะ ประกอบดว้ย มีระดบั หรูหรา ดูดี มีเสน่ห์ มีความอ่อนโยนแบบ
ผูห้ญิง เรียบหรู 
 6) บุคลิกภาพห้าวหาญ (Ruggedness) มี 5 ลกัษณะ ประกอบดว้ย ชอบกิจกรรมโลดโผน เขม้แข็งบึกบึนแบบผูช้าย 
ดูลุย ๆ แขง็แกร่ง ดุดนั  
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ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ปัจจยัภายในองคก์ร   
 

ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
ปัจจยัท่ี 1 
การส่ือสาร
องคก์ร 

ปัจจยัท่ี 2 
คุณภาพการศึกษา 

Communality 

1. คุณภาพและมาตรฐานของการจดัการเรียนการสอน  .700 .591 
2. รูปแบบการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน 

 .655 .547 

3. ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

.731  .557 

4. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นทุกส่ือ .768  .683 
5. ขอ้มูลข่าวสารมีความทนัสมยั เขา้ใจง่าย .741  .631 
6. สามารถเขา้ถึงขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ของมหาวทิยาลยั
ไดโ้ดยง่าย 

.676  .542 

7. คุณภาพการบริการของฝ่ายสนบัสนุนการศึกษา .569  .484 
8. ความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการและการดูแลเอาใจใส่
นกัศึกษาของอาจารยผ์ูส้อน 

 .762 .646 

ตารางท่ี 1 (ต่อ)   
 

ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
ปัจจยัท่ี 1 
การส่ือสาร
องคก์ร 

ปัจจยัท่ี 2 
คุณภาพการศึกษา 

Communality 

9. ความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการบริหารงานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและบุคลากร 

 .579 .533 

10. มหาวทิยาลยัมีการท าความร่วมมือและขอ้ตกลงหลาย
ดา้นกบัหน่วยงานภายนอก 

.585  .500 

11. มหาวทิยาลยัมีการบริการวชิาการแก่ชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

.715  .617 

12. มหาวทิยาลยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดท้ ากิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือชุมชนอยูเ่สมอ 

 .521 .527 

13. ความยาวของช่ือมหาวทิยาลยั .464  .329 
14. ช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั  .592 .404 

15. ความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  .760 .578 

Eigenvalue 6.704 1.464  
Percentage of variance 44.696 9.763  
Cumulative variance explained 44.696 54.458  
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การประเมนิปัจจยัภายในองค์กร 

ภาพรวมของการประเมินปัจจยัภยัในองคก์รของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น (มทร.
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) ของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( X  = 3.57, S.D. = .688) และผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยระดบั
ปานกลาง ( X  = 3.48, S.D. = .895) โดยท่ีนกัศึกษามีความเห็นดว้ยระดบัมากกบัปัจจยัดา้นการส่ือสารองคก์ร ( X  = 3.79, 
S.D.= .680)  ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( X = 2.98, S.D.= .989) ส าหรับปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา 
พบวา่นกัศึกษามีความเห็นดว้ยระดบัปานกลาง ( X  = 3.35, S.D. = .697)   ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยระดบัมาก ( X = 
3.98, S.D.= .801) เม่ือจ าแนกเป็นรายกลุ่มพบวา่ 
 นกัศึกษาเห็นดว้ยมากประเด็นความภูมิใจ ไดเ้ป็นนกัศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( X  =  4.23, S.D. 
= .940)  อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ให้ค  าแนะน าแก่นกัศึกษาเป็นอย่างดี ( X  = 3.90, 
S.D.=0.902) และมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  ( X  = 3.72, S.D.=0.814)  ตามล าดบั   ส่วน
ผูใ้ชบ้ณัฑิตเห็นดว้ยมากในประเดน็ความมัน่ใจในคุณภาพบณัฑิตของมหาวทิยาลยัฯ ( X  =  4.12, S.D. = .783)  มหาวทิยาลยั
ผลิตบณัฑิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต ( X  = 4.00, S.D.= .862) และบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ( X  = 3.93, S.D.= .710) ตามล าดบั 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจบุคลิกภาพองคก์ร 
 ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัท่ี 

1 
ปัจจยัท่ี 

2 
ปัจจยัท่ี 

3 
ปัจจยัท่ี 

4 
ปัจจยัท่ี 

5 
ปัจจยัท่ี 

6 
Communality 

ปัจจยัท่ี 1 จริงใจ (Sincerity)        
4.  ซ่ือสตัย ์(Honest)  .410      .605 
5.  จริงใจ (Sincere)  .473      .666 
6.  มีตวัตน- เขา้ถึงได ้ (Real) .691      .628 
7.   มีประโยชน์ (Sentimental) .647      .678 
8.   เป็นแบบดั้งเดิม (Original)  .637      .614 
9.   สนุกสนานร่าเริง 
(Cheerful)  

.688      .653 

10.  อ่อนไหวง่าย  
(Wholesome) 

.534      .447 

11.   เป็นมิตร (Friendly)  .597      .636 
12.  ความกลา้ทา้ทาย (Daring)  .543      .600 
ปัจจยัท่ี 2 น่าต่ืนเตน้ (Excitement)       
13.สมยัใหม่ (Trendy)   .644     .702 
14. น่าต่ืนเตน้ (Exciting)   .548     .650 
15. มีความมุ่งมัน่ (Spirited)   .541     .668 

Cronbach’s Alpha   =  .909 .867 .806  
KMO value test  = .884 ;    Bartlett’s test of sphericity = .000  
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16. ยอดเยีย่ม (Cool)   .438     .619 
17. ความเป็นคนรุ่นใหม่ 
(Young)  

 .626     .643 

18. ช่างจินตนาการ 
(Imaginative)  

 .623     .626 

19. มีเอกลกัษณ์ (Unique)   .480     .669 
20. ทนัสมยั (Up-to-date)   .635     .644 
21.เป็นตวัของตวัเอง
(Independent) 

 .543     .561 

22. ร่วมสมยั (Contemporary)   .559     .599 
ปัจจยัท่ี 3 มีความสามารถ (Competence)       
23. น่าเช่ือถือ (Reliable)    .513    .588 
24. ขยนัขนัแขง็ (Hard 
working ) 

  .569    .653 

25. มัน่คง (Secure)    .627    .620 
26. ฉลาด (Intelligent)   .688    .653 
27. เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
(Technical) 

  .742    .711 

28. มีความเป็นองคก์ร 
(Corporate)  

  .690    .656 

29. ประสบความส าเร็จ 
(Successful)  

  .723    .721 

30. มีคามเป็นผูน้ า (Leader)    .678    .676 
31. มัน่ใจในตนเอง 
(Confident)  

  .607    .601 

ปัจจยัท่ี 4 โกห้รู 
(Sophistication) 

       

32. มีระดบั  (Upper class)    .515   .620 
33. หรูหรา (Glamorous)     .773   .696 
34. ดูดี (Good looking)     .612   .614 
35. มีเสน่ห์ (Charming)     .493   .596 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 ค่าวเิคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัท่ี 

1 
ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 

3 
ปัจจยัท่ี 

4 
ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัท่ี 

6 
Communality 

36. มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine)    .617   .562 
37. เรียบหรู (Smooth)    .706   .673 
ปัจจยัท่ี 5 หา้วหาญ        
38.ชอบกิจกรรมโลดโผน
(Outdoorsy) 

    .653  .636 

39. เขม้แขง็แบบผูช้าย 
(Masculine) 

    .777  .734 

40. ดูลุย ๆ (Western)      .808  .767 
41. แขง็แกร่ง (Tough)     .759  .760 
42. ดุดนั (Rugged)     .765  .729 
ปัจจยัท่ี 6 ลูกทุ่ง ติดดิน Down-to-earth       
1.  ติดดิน (Down-to-earth)       .746 .606 
2.  รักครอบครัว (Family 
oriented)  

     .445 .615 

3.  ซ่ือตรงแบบลูกทุ่ง (Small 
town)  

     .682 .652 

Eigenvalue 18.674 2.313 1.994 1.669 1.337 1.033  
Percentage of variance 44.462 5.507 4.748 3.973 2.460 2.368  
Cumulative variance explained 44.462 49.907 54.718 58.691 61.874 64.335  
Cronbach’s Alpha   0.968 .928 .924 .902 .895 .856 .710  
KMO value test  = 0.962 ;    Bartlett’s test of sphericity = 0.000 

 
การรับรู้บุคลกิภาพตราองค์กรของ มทร.อสีาน วทิยาเขตขอนแก่น 
 การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กร ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในมุมมองของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษารับรู้ว่ามหาวิทยาลยัฯ มีลกัษณะบุคลิกภาพมีความสามารถระดบัมาก  ( X  =3.81, S.D.= .730)   
จริงใจ ( X  = 3.80, S.D. = .693) และ เขม้แข็ง ( X  = 3.73, S.D. = .804)  ส่วนผูใ้ชบ้ณัฑิตรับรู้วา่มหาวิทยาลยัฯ มีลกัษณะ
บุคลิกภาพมีความสามารถระดบัมาก ( X  = 3.91, S.D.= .772) จริงใจ ( X  = 3.88, S.D. = .787) และน่าต่ืนเตน้ ( X  = 3.81, 
S.D. = .750)  ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รท่ีสอดคลอ้งกนัท่ีสอดคลอ้งกนั วา่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น มีบุคลิกภาพท่ีมีความสามารถและจริงใจ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน    
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรท่ีแตกต่างกันในการรับรู้
บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ (t = -3.533, p < .001) โดยท่ีเพศหญิงมีการรับรู้มากกวา่เพศชาย และรับรู้บุคลิกภาพแบบโก้
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หรู (t = 2.108, p < .05) แตกต่างกนัโดยท่ีเพศชายมีการรับรู้มากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95%  อยา่งไรก็ตามผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ คณะวชิาท่ีนกัศึกษาสงักดัแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รไม่
แตกต่างกนั, นกัศึกษาและผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ณัฑิตมีการรับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95%   
 นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัศึกษาและผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ณัฑิตมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารองคก์รของมหาวทิยาลยั
แตกต่างกนัในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทุกส่ือ (t = 2.637**, p <.01) และเร่ืองช่ือมหาวิทยาลยัยาวเกินไป 
เรียกยากและยากแก่การจดจ า (t = 2.624**, p < .01)  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  โดยท่ีนักศึกษามีการรับรู้ปัจจยัภายใน
องคก์รทั้งสองประเด็นมากกวา่ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 เม่ือทดสอบสมมติฐานท่ีว่าปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อบุคลิกภาพตราองคก์รพบว่า ปัจจยัภายในองคก์ร ของ
นักศึกษาไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษา (β = .400, t = 9.783*** p < .001) และ การส่ือสารองค์กร (β = .295, t = 7.395***, p 
< .001) ส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร อยา่งมีนยัส าคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่ การส่ือสารองคก์ร (β = .368, t = 3.955***, p < .001) ส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร อยา่งมี
นัยส าคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ส่วนคุณภาพการศึกษาไม่ส่งต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรของผูใ้ชบ้ณัฑิต ดงั
แสดงในตารางท่ี 2   
 จากการทดสอบสมมุติฐานในเร่ือง ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของนกัศึกษา พบวา่ มีเพียง
ปัจจัยภายในองค์กร ด้านการส่ือสารองค์กร (β = .731, t = 12.349***, p < .001) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่ออย่างมี
นยัส าคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ส่วนผูใ้ชบ้ณัฑิต พบวา่มีเพียงปัจจยัภายในองคก์รดา้นคุณภาพการศึกษา (β = .636, t 
= 5.429***, p < .001) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่ออยา่งมีนยัส าคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%   ส่วนการรับรู้บุคลิกภาพ
ตราองคก์รของนกัศึกษา (β = .879, t = 19.048***, p < .001) และผูใ้ชบ้ณัฑิต (β = .897, t = 6.551***, p < .001) ส่งผลต่อ
ความตั้งใจบอกต่ออยา่งมีนยัส าคญั  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัแสดงใน 
ตารางท่ี 3   
ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐาน อิทธิพลระหวา่งตวัแปร 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ β t p-value Regression Value 
ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์ร 
การรับรู้บุคลิกภาพตรา
องคก์ร 
(นกัศึกษา) 

Constant  1.150 9.801*** .000 R  =  .718          R square = .516 
Adjust R square = .514 
F = 237.744 

คุณภาพการศึกษา  .400 9.783*** .000 
การส่ือสารองคก์ร  .295 7.395*** .000 

การรับรู้บุคลิกภาพตรา
องคก์ร 
(ผูใ้ช้บณัฑิต) 

Constant  2.364 6.311*** .000 R  =  .472          R square = .223 
Adjust R square = .196 
F = 8.180 

คุณภาพการศึกษา  -.047 -.555 .581 
การส่ือสารองคก์ร  .368 3.955*** .000 

บุคลิกภาพตราองคก์ร  .897 6.551*** .000 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ β t p-value Regression Value 

ปัจจยัภายในองคก์รส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
ความตั้งใจ
บอกต่อ 
(นกัศึกษา) 

Constant  .904 5.321* .000 R = .641           R square = .410 
Adjust R square = .408 
F = 155.550 

คุณภาพการศึกษา  .038 .652 .514 
การส่ือสารองคก์ร  .731 12.349*** .000 

ความตั้งใจ
บอกต่อ 
(ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 

Constant  1.744 3.695*** .000 R = .589           R square = .347 
Adjust R square = .324 
F = 15.168 

คุณภาพการศึกษา  -.104 -.978 .332 
การส่ือสารองคก์ร  .636 5.429*** .000 

การรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของนกัศึกษาและผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ณัฑิต 
ความตั้งใจ
บอกต่อ 
(นกัศึกษา) 

Constant .586 3.425*** .000 R = .669           R square = .448 
Adjust R square = .447 
F = 362.827 

บุคลิกภาพตรา
องคก์ร  

.879 19.048*** .000 

ความตั้งใจ
บอกต่อ 
(ผูใ้ชบ้ณัฑิต) 

Constant .659 1.294 .201 R = .652           R square = .516 
Adjust R square = .514 
F = 42.909 

 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจยัภายในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลกัษณ์องค์กรพบว่าปัจจัย
ภายในองค์กรประกอบดว้ย 2 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่ือสารองค์กร และ ปัจจยัดา้นคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสนับสนุน
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินคา้ ของ D. Aaker (1996) และ J. Aaker (1997) ท่ีไดเ้สนอแนวทางในการสร้างบุคลิกภาพตราสินคา้
ไวว้่าบุคลิกภาพตราสินคา้หรือบุคลิกภาพตราองค์กรสามารถสร้างไดจ้ากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัสินคา้หรือองค์กรเช่น 
หมวดหมู่ของสินคา้ (คณะวชิา หรือหลกัสูตร) คุณสมบติัของสินคา้ (วธีิการสอน) ลกัษณะทางกายภาพ (อาคารสถานท่ี) การ
ส่ือสารการตลาด สญัลกัษณ์ และภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกลุธิดา 
ธรรมวภิชัน์ (2545) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการส ารวจภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีรจอมเกลา้ธนบุรี ปัจจยัส าคญัคือ
คุณภาพการศึกษาและช่ือเสียงเกียรติภูมิซ่ึงองค์ประกอบจากทฤษฎีและงานวิจัยดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยัภายใน
องคก์รท่ีพบในการศึกษาน้ี 
 จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ของบุคลิกภาพตราองคก์รทั้งหมด 6 ประเภท ท่ีคลอบคลุมทั้ง 42 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่  บุคลิกภาพติดดิน จริงใจ น่าต่ืนเตน้ มีความสามารถ โกห้รู และห้าวหาญ  บุคลิกภาพตราองคก์รทั้ง  4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
น่าต่ืนเตน้ มีความสามารถ โกห้รู และห้าวหาญ สนบัสนุนทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินคา้ ของ Aaker (1997) ซ่ึงมีคุณลกัษณะ
ยอ่ยเหมือนกนัทุกประการ นอกจากน้ีผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัพบวา่ บุคลิกภาพตราองคก์รแบบจริงใจ ตามทฤษฎีของ Aaker 
(1997) มีการจ าแนกออกเป็น 2 บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ลูกทุ่ง-ติดดิน และจริงใจ เน่ืองจากถูกน ามาใชใ้นบริบทท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสินคา้ไดถู้กพฒันาข้ึนจากบริบทท่ีแตกต่าง 
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กนัอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือน าไปใชใ้นวฒันธรรมหรือประเทศท่ีแตกต่างกนั (Voeth and Herbst, 2008) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของดวงแข   จิตตางกูร และคณะ (2553) ท่ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือวดัของ Aaker (1997) ศึกษาบุคลิกภาพตราสินคา้ของรายการข่าว
ทางโทรทศัน์ของไทย ซ่ึงพบลกัษณะบุคลิกภาพเพียง 4 กลุ่ม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Voeth and Herbst (2008) ท่ีได้
ท าการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคา้ขององค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรในประเทศเยอรมนันี ท่ีพบบุคลิกภาพขององค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไรเพียง 3 มิติเท่านั้น  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Viktor (2013) ท่ีไดท้ าการศึกษาบุคลิกภาพตรา
สินคา้ขององคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรในประเทศสวเีดน ท่ีพบบุคลิกภาพขององคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรถึง 7 มิติ 
 นอกจากน้ี งานวิจยัน้ียงัพบว่านักศึกษามีความภูมิใจ ไดเ้ป็นนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  อาจารย์
ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถเชิงวชิาการ ดูแลเอาใจใส่ใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี และมหาวทิยาลยัจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ีพบจากผูใ้ชบ้ณัฑิตว่ามีความมัน่ใจในคุณภาพบณัฑิตของมหาวิทยาลยัฯ 
มหาวิทยาลยัผลิตบณัฑิตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลุธิดา ธรรมวภิชัน์ (2545) ท่ีพบวา่เหตุผลท่ีนกัเรียนมาเรียนท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เพราะช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั และรูปแบบการสอนดี มีผลงานวิชาการ 
งานวจิยัออกมาอยา่งต่อเน่ือง 
 ส าหรับการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีต่อมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น พบวา่นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รไม่แตกต่างกนั โดยรับรู้วา่มหาวิทยาลยัฯ 
มีบุคลิกภาพมีความสามารถ จริงใจ เขม้แข็งและน่าต่ืนเตน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สิรินทร  คุม้ไข่น ้ า (2557) ท่ีว่า
บุคลิกภาพเด่นของวทิยาลยัการอาชีพบา้นไผ ่ไดแ้ก่น่าต่ืนเตน้ มีความสามารถ และจริงใจ เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Polyporat 
(2011) ท่ีพบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย ไดแ้ก่ บุคลิกภาพจริงใจ บุคลิกภาพมีความสามารถ 
และบุคลิกภาพเขม้แข็ง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของก่อพงษ์  พลโยราช และ วรุณ  ตนัตระบณัฑิตย ์(2550) ท่ีพบว่า 
บุคลิกภาพตราสินคา้ของธนาคารพาณิชยท่ี์เด่นชดัมากท่ีสุดคือบุคลิกภาพมีความสามารถ น่าต่ืนเตน้ และโก้หรูมีระดบั 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงแข จิตตางกูร และ สราวธุ อนนัตชาติ (2553) ท่ีพบวา่บุคลิกภาพตราสินคา้ของ
รายการข่าวทางโทรทศัน์ช่อง 3 และช่องโมเดิร์นไนท ์มีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และทนัต่อเหตุการณ์ (ทนัสมยั)  
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบว่าเพศท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองคก์รท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัโดยมีความแตกต่างกนัในดา้นการรับรู้บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และบุคลิกภาพแบบโกห้รูโดยเพศหญิงรับรู้
วา่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่นมีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถมากกวา่เพศชาย ส่วนเพศชาย
รับรู้บุคลิกภาพแบบโกห้รูของมหาวิทยาลยัฯมากกว่าเพศหญิงในขณะท่ีนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้บุคลิกภาพตรา
องคก์รของมหาวทิยาลยัฯ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ก่อพงษ ์ พลโยราช วรุณ  ตนัตระบณัฑิตย ์(2550)  เพศท่ี
แตกต่างกนัมีการรับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้แตกต่างกนัโดยเพศหญิงเห็นว่าบุคลิกภาพของธนาคารไทยมีความน่าต่ืนเตน้
มากกวา่เพศชายนอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบวา่นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตมีการรับรู้การส่ือสารตราองคก์รของ
มหาวิทยาลยัฯ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ในเร่ือง การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านทุกส่ือ และเร่ืองความยาวของช่ือ
ของมหาวิทยาลยัท่ียากแก่การจดจ าโดยท่ีนักศึกษามีการรับรู้ปัจจัยภายในองค์กรทั้ งสองประเด็นมากกว่าผูใ้ช้บัณฑิต
สนับสนุนแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2007) ท่ีว่าการท่ีบุคคลจะมีการรับรู้อย่างไรข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีแตกต่างกนัท่ีมีต่อตวักระตุน้หรือปัจจยัแห่งการรับรู้นั้นดงันั้นการไดรั้บปัจจยัเดียวกนัของบุคคลทั้ง
สองกลุ่มอาจท าใหก้ารรับรู้แตกต่างกนัได ้

จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายในองค์กรท่ีมีต่อบุคลิกภาพตราองค์กรและการบอกต่อ พบว่าปัจจยัภายใน
องคก์รไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษา และการส่ือสารองคก์รส่งผลในทางบวกต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติ ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดของ  D. Aaker (1996) และ J.Aaker (1997) ท่ีว่า องค์ประกอบของการสร้างบุคลิกภาพตรา
สินคา้สามารถสร้างไดจ้ากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือองคก์ร นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัภายในองค์กรส่งผลในทางบวกต่อ
ความตั้งใจบอกต่อ ในดา้นการส่ือสารองคก์รส าหรับนกัศึกษาและดา้นคุณภาพการศึกษาส าหรับผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติซ่ึงสนับสนุนแนวคิดเก่ียวกบัการบอกต่อ ท่ีว่าการบอกต่อเป็นกิจกรรมในการแบ่งปันทางความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือองคก์รท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งดว้ย (Maru et al., 1994) และการบอกต่อเป็นผลมาจากการ
ประเมินสินคา้หรือบริการและความคาดหวงัท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจบริการหรือองคก์รท่ีใหบ้ริการ
เป็นหลกัเช่น สถาบนั การศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิงน าเสนอท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถทดลองก่อนการตดัสินใจซ้ือได ้(Zeithaml, 1981; 
Jaroenwanit and Noth 2015)  
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิพลการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรท่ีมีต่อความตั้งใจบอกต่อพบว่าการรับรู้
บุคลิกภาพตราองคก์รส่งผลต่อความตั้งใจในการบอกต่อของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Polyorat (2011) ท่ีพบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้และการบอกต่อมีความสัมพนัธ์กนัซ่ึงบุคลิกภาพจริงใจและ
บุคลิกภาพมีความสามารถมีอิทธิพลต่อการบอกต่อของนกัศึกษามหาวทิยาลยัอยา่งมีนยัส าคญัและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Romero and Gomez (2015) ท่ีพบว่าบุคลิกภาพตราสินคา้คอมพิวเตอร์โนต้บุค้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบประสบความส าเร็จและ
บุคลิกภาพแบบจริงใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความตั้งใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัและยงัสนบัสนุนแนวคิดของ Mishra (2011) 
ท่ีวา่บุคลิกภาพตราสินคา้สามารถส่งผลถึงความชอบและความมัน่ใจในองคก์รของลูกคา้ และช่วยสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
องคก์รกบัลูกคา้นัน่คือหากองคก์รมีบุคลิกท่ีชดัเจนยอ่มส่งผลใหต้ราองคก์รสามารถด ารงอยูแ่ละง่ายต่อการจดจ าของลูกคา้ได ้
 ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรท าการส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้ตรงกบับุคลิกภาพองคก์รในมุมมองของนกัศึกษาและผูใ้ช้
บณัฑิต และใชเ้ป็นจุดแขง็ในพฒันาการจดัการศึกษาและการส่ือสารองคก์รสู่สังคมภายนอก นอกจากน้ีการรับรู้บุคลิกภาพ
ตราองคก์รท่ีชดัเจน และการสร้างบุคลิกภาพให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตรวมถึงบุคคลทัว่ไปรับรู้จะช่วย
ในการบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร เน่ืองจากบุคลิกภาพตราองคก์รเป็นส่ิงท่ีช่วยสนบัสนุนความรู้สึกนึกคิดของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียว่าเป็นองค์กรส าหรับเขาหรือเธอหรือไม่  (Belk, 1988) อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมคุณค่าและสร้างความมัน่ใจในการใชบ้ริการ 
(Triplett, 1994) ซ่ึงมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนกัศึกษา ตลอดจนความร่วมมือและการรับบณัฑิตของมหาวิทยาลยัเขา้
ท างาน  นอกจากน้ีบุคลิกภาพตราองคก์รยงัสามารถสร้างภาพลกัษณ์ระยะยาวดว้ยการสร้างคุณค่าตราองคก์ร รวมถึงสร้าง
เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างให้กบัจากองค์กรอ่ืนดว้ยก าหนดแนวทางใน การส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายและบุคคลทัว่ไป ท่ีตรง
ประเด็นและชดัเจนมากข้ึน ดงันั้นเม่ือมหาวทิยาลยัพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูเ้รียน และผูใ้ชบ้ณัฑิตยอ่มน ามาซ่ึงการรับรู้บุคลิกภาพตราองค ์หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีท่ีสามารถน าไปสู่การบอกต่อ และ
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อจากประโยชน์ อนัไดแ้ก่ ความรู้ คุณภาพการศึกษา ความมุ่งหมายดา้นอาชีพในอนาคต
ท่ีนักศึกษาจะได้รับ นอกจากน้ีการพฒันาด้านคุณภาพการศึกษาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้างการรับรู้และ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ และการรับบณัฑิตของมหาวทิยาลยัเขา้ท างาน หากแต่ตอ้งอาศยัการส่ือสารองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ
ดว้ย ดงันั้นการประชาสมัพนัธ์หรือการบอกกล่าวเชิงรุก ทั้งส่ือประชาสมัพนัธ์ระดบัมวลชน ส่ือสงัคมออนไลน์ การใหค้วาม
ร่วมมือกบัจงัหวดั หรือแมแ้ต่การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรกบัหน่วยงานเอกชนในลกัษณะบริการวิชาการหรือความร่วมมือ
ทางวชิาการจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพตราองคก์รท่ีแขง็แร่งในจิตใจของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทั้งหมด  
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บทคดัย่อ  
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซ่ึงจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน และต าแหน่งงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
จ านวนทั้งส้ิน 251 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองและมีความเช่ือมัน่ 0.8589 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบที (t-test)  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น มีผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ซ่ึงภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ด้านความมั่นคงในอาชีพ แสดงว่า ปัญหาด้านความมัน่คงในอาชีพส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2) เปรียบเทียบความแตกต่าง  พบว่า เพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่งงาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั :  บุคลากรสายวชิาการ, สภาพปัญหาการปฏิบติังาน, คุณภาพการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT  

 
This research aimed to examine the problem effecting work of academic staff Rajamangala University of 

Technology Suvarnabhumi. The purposes of this research were to 1) investigate the problem effecting work of academic 
staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi and 2) explore the comparative the problem effecting work of 
academic staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ; classified by sex,  age,  education, revenue average 
per month, and position. The sample groups were academic staff Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 
totally 251 respondents. The questionnaires were used as a research tool to collect data, with reliability at 0.8589. Then the 
data was analyzed by statistics including percentage, mean and standard deviation, meanwhile t-test, one-way ANOVA and 
Fisher’ Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The study found that 1) The overall, there 
were 4 aspects has quality of operating work in the high level, by mean that is reputation work, job descriptive, management, 
and revenue and welfare 2) No significantly different of problem effecting work by sex at 0.05. In contrast, the problem 
effecting work which classified by their age, education, revenue average per month and position was significantly different 
at 0.05 and 0.001 respectively 

 

Keywords : Academic staff,  Problem effecting work,  Quality of work 
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บทน า 
การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก และเทคโนโลยีมีผลให้ประเทศไทยตอ้งมีการเร่งรัดการพฒันา

ประเทศใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว รัฐมีนโยบายขบัเคล่ือนประเทศและสังคมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ การศึกษา
นบัไดว้า่เป็นเคร่ืองมือส าคญัอนัหน่ึง ในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล  
เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เม่ือบา้นเมืองประกอบไปดว้ยพลเมืองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การ
พฒันาประเทศชาติก็ยอ่มท าไดโ้ดยสะดวก ราบร่ืน ไดผ้ลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ียกให้
การศึกษาไทยเป็นภาวะการศึกษาแห่งชาติ ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในทุกหลกัสูตร  ใหเ้ร่ง
ยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในกลุ่มเป้าหมายหลกันกัเรียน นกัศึกษา ใหมี้ความรู้และสามารถใชใ้นการส่ือสารเพ่ือการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ออกขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ประกอบกบัการควบคุมตามนโยบายของรัฐทางดา้นการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตและพฒันาก าลงัคน
ทั้งในระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนความสอดคลอ้งของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสังคมโลกในยุคโลกาภิวฒัน์  โดยผูท่ี้จะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาให้นโยบาย
ประสบความส าเร็จนั้นๆ ก็คือ บุคลากรหรือพนกังาน และฝ่ายท่ีให้การศึกษาต่อระบบการศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ก็คือ หน่วยงานฝ่ายวชิาการ แต่ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อหน่วยงานฝ่ายวชิาการส่ิงหน่ึง ก็คือ การพฒันาความรู้ของ
บุคลากร ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเตรียมสอน การอบรมพฒันา การศึกษาคน้ควา้อิสระในรูปแบบต่าง ๆ ต่างก็มีความส าคญั
อย่างยิ่งต่อการพฒันาความรู้ของผูส้อน แต่เน่ืองดว้ยภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบของฝ่ายวิชาการมีหลากหลาย ซ่ึงการท่ี
บุคลากรไดรั้บหนา้ท่ีในหลาย ๆ  อยา่งนบัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจจะท าใหบุ้คลากรเกิด
การสับสน เกิดความล่าชา้ในงาน มีเวลาไม่เตม็ท่ีในการท างาน และทา้ยสุดอาจจะก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ร อาจจะ
ท าใหเ้กิดผลิตผลท่ีไม่ดี ซ่ึงนัน่ก็คือ นกัศึกษาอาจจะไม่ไดรั้บส่ิงใหม่ ๆ  และความรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
การแข่งขนัของตลาดแรงงานในอนาคตได ้ 

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการท างานของบุคลาการสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันายกระดบัคุณภาพชีวิตใน
การท างานและส่งเริมให้การจดัการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อนัจะเป็นผลท าให้นักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พึงไดรั้บความรู้สูงสุด พร้อมท่ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 
 2.  เ พ่ือ เป รียบ เ ทียบสภาพปัญหา ท่ี ส่งผลต่อ คุณภาพการปฏิบั ติ ง านของ บุคลากรสายวิชาการ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เม่ือจ าแนกเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และต าแหน่ง
งาน 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
    ผูว้ิจยัท าการศึกษาเร่ืองสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยไดน้ ากรอบแนวคิดของ Bruce & Blackbum (1992) มาประยุกต์และสร้างเป็นกรอบ
แนวคิด ดงัภาพท่ี 1 
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           ตวัแปรตน้                                                                               ตวัแปรตาม  
(Independent variables)                                           (Dependent variables) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                           

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมมตฐิานการวจิยั 
 สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ
ภูมิ แตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่งงาน 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 แห่ง 
ประกอบดว้ย ศูนยสุ์พรรณบุรี 157 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา-วาสุกรี 141 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา-หนัตรา 183 คน และ
ศูนยน์นทบุรี 191 คน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 672 คน (กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 
2560, มกราคม 4) 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีศึกษามีจ านวนท่ีแน่นอน (Finite populations) 
สูตรท่ีใชใ้นการหาขนาดของตวัอยา่งจึงใชสู้ตรของ ทาโรยามาเน่ ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือน 
0.05 ในการค านวณหาขนาดของตวัอยา่ง (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ,2544,หนา้ 138)  ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  ศูนยสุ์พรรณบุรี 59 
คน ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา-วาสุกรี 53 คน ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา - หันตรา 68 คน และศูนยน์นทบุรี 71 คน กลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 251 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพส่วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ โดยจ าแนกตามเพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่งงาน 
    ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อใชว้ดัระดบัปัจจยั 4 ดา้น คือ ดา้นความมัน่คงในอาชีพ ดา้นบริหารจดัการ 
ดา้นลกัษณะของงาน และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 

    ส่วนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ   

ขอ้มูลของบุคลากรสายวชิาการ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา  
4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
5.ต าแหน่งงาน 

สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรสายวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1. ดา้นความมัน่คงในอาชีพ 
2. ดา้นบริหารจดัการ 
3. ดา้นลกัษณะของงาน 
4. ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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    ลักษณะการให้คะแนนของแต่ละค าถามนั้นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  (rating scale) และมีระดับการวดั
ประเภทช่วง (interval scale) การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ถือตามเกณฑต์่อไปน้ี 

 5 หมายถึง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมาก 
 3 หมายถึง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ย 
 1 หมายถึง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 
4. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
    ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบัดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดขอบเขตในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบัตวั
แปรท่ีศึกษา 

2. ทดสอบความเท่ียงตรง (validity) ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามเน้ือหา 
และน าไปปรึกษาคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัวิจารณ์และแกไ้ข เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีวิจยั โดยให้
คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป  

 3.  การหาความเช่ือมัน่ (reliability) ผูว้ิจัยได้ด าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช ้(try out) กบับุคลากรสายวิชาการ ของโรงเรียนเขาพระ โรงเรียนสระยายโสม และ
โรงเรียนบา้นท่า ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน และน าขอ้มูลท่ีได ้มาตรวจสอบหาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.8589 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
       1. ผูว้ิจ ัยได้ท าหนังสือถึงคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือท าหนงัสือขอความร่วมมือไปยงั ศูนยน์นทบุรี ศูนยห์นัตรา  
ศูนยสุ์พรรณบุรี และศูนยว์าสุกรี เพ่ือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรสายวชิาการ  
ของแต่ละแห่ง 

                   2. ส่งแบบสอบถามไปถึงผูท่ี้เป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกรายโดยผูว้จิยัส่งดว้ยตนเอง และรับแบบสอบถามคืน 
     3. ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการตรวจสอบ  

 6. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
ประมวลผล และการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
     1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย 
     2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน หาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายเฉล่ีย
ระดบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
โดยก าหนดช่วงคะแนนตามเกณฑข์อง  ชูศรี วงษรั์ตนะ (2541, หนา้ 90) ดงัน้ี 

          ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
          ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง  สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานมาก 
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          ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานปานกลาง 
          ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ย 
          ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง  สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 

                3. ทดสอบและเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนและ
ต าแหน่งงาน โดยใชก้ารทดสอบค่า (t-test) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง                  
2 กลุ่มข้ึนไป เม่ือมีนยัส าคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference : 
LSD) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการวจิยั เร่ืองสภาพปัญหาท่ีส่งผลงต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ตอนท่ี 1 สรุปลกัษณะสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 25 - 23 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.6 และต าแหน่งงานเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 96.0  
 ตอนท่ี 2 ระดบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ใน 4 ดา้น ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี   

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ในภาพรวมสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลาการสายวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.59, S.D. 0.69)   และเม่ือเรียงตามล าดบัปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
สภาพปัญหาจะสามารถเรียงไดด้งัน้ี ดา้นความมัน่คงในอาชีพ (X = 3.62, S.D. 0.71) รองลงมา ดา้นลกัษณะของงาน (X = 
3.60, S.D. 0.72)  ดา้นการบริหารจดัการ (X = 3.62, S.D. 0.71)  และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ (X = 3.62, S.D. 0.71)   
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไป 
 ผลการเปรียบเทียบ สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และต าแหน่งงาน ไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผลรวมระดบัสภาพปัญหา 

 S.D แปลความ 
ดา้นความมัน่คงในอาชีพ 3.62 0.71 มาก 
ดา้นการบริหารจดัการ 3.59 0.72 มาก 
ดา้นลกัษณะของงาน 3.60 0.72 มาก 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.58 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.59 0.69 มาก 
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 3.1 จ าแนกตามเพศ เป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบวา่ บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีเพศต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 3.2 จ าแนกตามอาย ุเป็น 5 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ 25 ปี 25 - 35 ปี 36  - 45 ปี 46 - 55 ปี มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป พบวา่บุคลากร
สายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
       3.2.1 ดา้นบริหารจดัการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายตุ  ่า
กวา่ 25 ปี กลุ่มอาย ุ 25 - 35 ปี กบักลุ่มอาย ุ36 - 45 ปี กลุ่มอาย ุ46 - 55 ปี กบักลุ่มอาย ุมากกวา่ 55 ปีข้ึนไป มีความเห็นเก่ียวกบั
สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.2.2 ดา้นลกัษณะของงาน พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายุ 
25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.2.3 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
อาย ุ25 - 35 ปี กบักลุ่มอาย ุมากกวา่ 55 ปีข้ึนไป มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.2.4 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายุต  ่ากว่า  
25 ปี  25 - 35 ปี กบักลุ่มอายุ 36 - 45 ปี และกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี กบักลุ่มอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป ในภาพรวม มีความเห็น
เก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.3 จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็น 3 กลุ่ม คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกวา่ปริญญาโท พบวา่บุคลากรสาย
วชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  
       3.3.1 ดา้นความมัน่คงในอาชีพ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

      3.3.2 ด้านบริหารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.3.3 ด้านลกัษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.3.4 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
       3.3.5 ภาพรวม พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริญญา
ตรี กับกลุ่มการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 3.4 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็น 6 กลุ่ม คือ ต ่ากว่า 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาท 25,001 - 30,000 บาท 
30,001- 35,000 บาท 35,001 - 40,000 บาท มากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป พบวา่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน 
ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
       3.4.1 ดา้นความมัน่คงในอาชีพ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 
40,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000  บาท มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.4.2 ดา้นบริหารจดัการ พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 
บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.4.3 ด้านลกัษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบั
กลุ่ม 25,001 – 30,000 กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 
บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.4.4 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบั
กลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 
30,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบักลุ่ม มากว่า 40,000 ข้ึนไป 
และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กบักลุ่ม มากกวา่ 40,000 บาทข้ึนไป มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.4.5 ภาพรวม พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท กบักลุ่ม 30,001 - 35,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กบักลุ่ม 25,001 – 
30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กบั
กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กบักลุ่ม มากวา่ 40,000 ข้ึนไป มีความเห็น
เก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 3.5 จ าแนกตามต าแหน่งงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ ขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลูกจา้งชัว่คราว ลูกจา้งประจ า พบวา่ 
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001       3.5.1 ด้ า น
ความมัน่คงในอาชีพ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มขา้ราชการ กบักลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจ า มีความความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการ
ปฏิบติังาน แตกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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       3.5.2 ด้านบริหารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม 
ขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั และกลุ่มลูกจา้งชัว่คราว มีความความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.5.3 ด้านลกัษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม 
ขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานมหาวทิยาลยั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.5.4 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
ขา้ราชการ กบักลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั มีความความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.5.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มขา้ราชการ กบั
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลยั มีความความเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ มีประเด็นส าคญัท่ีควรจะน ามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการวเิคราะห์สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวา่ค่าเฉล่ีย ในภาพรวม ทั้ง 4 ดา้น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลส่วนมากจะเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ซ่ึงพนักงานมหาวิทยาลยัฯ นั่นมีบทบาทต่อการ
พฒันาการศึกษาเทียบเท่ากบัขา้ราชการ แต่เม่ือดูถึงความมัน่คงในอาชีพ  การบริหารจดัการ ลกัษณะของงาน และรวมถึง
รายไดแ้ละสวสัดิการ พนักงานมหาวิทยาลยั รวมถึงลูกจา้งประจ า จะมีบทบาทและสิทธิท่ีต่างจากขา้ราชการ จึงท าให้ใน
ภาพรวมแลว้ปัจจยัทั้ง 4 ดา้นจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประเสริฐ ฉตัรชยัศกัด์ิ 
(2556)  ศึกษาวิจยัเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรส านกัราชเลขาธิการ : กรณีศึกษาแรงจูงใจ พบวา่
ขา้ราชการสงักดักลองกลาง ส านกัราชการเลขาธิการ มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ดา้นความรับผิดชอบและความส าเร็จของงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
     1.1 ดา้นความมัน่คงในอาชีพ เป็นดา้นท่ีบุคลากรสายวชิาการ มีความคิดเห็นเป็นอนัดบัแรก แต่ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก การท่ีบุคลากรสายวิชาการให้ความส าคญัในเร่ืองความมัน่คงในอาชีพ อาจเป็นเพราะปัจจุบนัสภาพปัญหาเร่ือง
ความมัน่คงในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลยั รวมทั้ งลูกจ้างประจ า เกิดเป็นปัญหาท่ีสร้างความแตกต่างกันระหว่าง
ขา้ราชการ กบัพนกังานมหาวิทยาลยัและลูกจา้งประจ า ท่ีใชก้ารกฎระเบียบท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งหน่วยงานหรือสถาบนัต่าง 
ๆ ภายนอกมองวา่ความมัน่คงของสายวชิาการท่ีเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั และลูกจา้งประจ า เป็นต าแหน่งท่ีไม่ย ัง่ยนื และไม่
มัน่คง จึงส่งผลท าให้เกิดสภาพปัญหาในการท างานในภาพรวม เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลยัควรตอ้งให้ความเสมอภาคกบั
พนักงานมหาวิทยาลยั และลูกจา้งประจ า เพ่ือสร้างความมัน่คงในอาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานด้วยใน
อนาคต  แต่ไม่สอดคลอ้งกับ เมธี ไพรชิต (2556) ศึกษาเร่ือง การหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั สุธานี จ ากดั พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัความมัน่คงในการ
ท างาน ปัจจยัการยอมรับนบัถือ  ปัจจยัลกัษณะของงาน  ปัจจยัการติดต่อส่ือสารความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ปัจจยัค่าจา้งและค่าตอบแทน และปัจจยัการฝึกอบรม อยูใ่นระดบันอ้ย 
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     1.2 ดา้นบริหารจดัการ เป็นดา้นท่ีบุคลากรสายวชิาการ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การท่ีบุคลากร
สายวิชาการให้ความส าคญัในเร่ืองบริหารจดัการ อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนัการบริหารจดัการนับว่าเป็นส่ิงส าคญัต่อการ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั โดยในปัจจุบนัพนกังานมหาวทิยาลยั ยงัมีส่วนในการบริหารจดัการยงัไม่เตม็ท่ีและ
ไม่หลากหลายในต าแหน่ง ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดปัญหาต่อการบริหารจดัการในภาพรวมไดเ้น่ืองจากพนกังานมหาวิทยาลยัมี
จ านวนท่ีมากกวา่ขา้ราชการ จึงท าให้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานนัทชยั ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนกังานส านกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนอยู่ในระดบัมาก โดย
ปัจจยัจูงใจ ท่ีอยู่ในระดบัมาก  3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และอยู ่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความ
กาวหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมากทั้ง  5 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน ดา้นสภาพการท างาน และความมัน่คง ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นการปกครองบญัชาการ  และดา้นนโยบาย
และการบริหาร ตามล าดบั  
     1.3 ดา้นลกัษณะของงาน บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็นว่าสภาพปัญหาของการปฏิบติังานในดา้นของ
ลกัษณะของงาน มีความส าคญัในระดบัมาก  เพราะวา่ลกัษณะของงานในปัจจุบนัมีลกัษณะหลากหลายหนา้ท่ี ท าใหบุ้คลากร
สายวิชาการให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ และยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้บุคลากรสายวิชาการมีความตอ้งการท่ีจะให้มีการ
พฒันาเพ่ิมเติม เพราะลกัษณะของงานเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน อนัจะส่งผลท าให้บุคลาการ
สายวิชาการปฏิบติังานไดเ้ต็มท่ี เพราะฉะนั้นควรมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานทางดา้นวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือประโยชน์ต่อการ
สอนได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวาสนา  พฒันานันทชัย (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ พนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจ ท่ีอยูใ่นระดบัมาก  3 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และอยู ่ใน
ระดบัปานกลาง 2 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกาวหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัมากทั้ง  5 ดา้น คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพการท างาน และ
ความมัน่คง ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน ดา้นการปกครองบญัชาการ  และดา้นนโยบายและการบริหาร ตามล าดบั 
 1.4 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เป็นดา้นท่ีบุคลากรสายวชิาการใหค้วามส าคญัในระดบัมากเช่นเดียวกนักบัดา้นอ่ืน 
ๆ  การท่ีบุคลากรสายวิชาการให้ความส าคญัในเร่ืองรายไดแ้ละสวสัดิการ เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคลากรสายวิชาการ รวมถึง
บุคลากรทุก ๆ คน ใหค้วามส าคญั เพราะเม่ือไหร่ท่ีธุรกิจ มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ี 
ก็จะท าใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการท างาน อนัจะส่งผลท าใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพต่อไป แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเมธี ไพรชิต (2556) ศึกษาเร่ือง การหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษทั สุธานี จ ากดั พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ปัจจยัความมัน่คงในการ
ท างาน ปัจจยัการยอมรับนบัถือ  ปัจจยัลกัษณะของงาน  ปัจจยัการติดต่อส่ือสารความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ปัจจยัค่าจา้งและค่าตอบแทน และปัจจยัการฝึกอบรม อยูใ่นระดบันอ้ย 
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เม่ือจ าแนกออกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ต าแหน่งงาน 
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     2.1 จ าแนกตามเพศ สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
มีเพศต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานนัทชยั (2552)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ เพศ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังาน
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
     2.2 จ าแนกตามอายุ  สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
ท่ีมีอายตุ่างกนัมีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานันทชยั (2552) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบวา่ อาย ุไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังาน
ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
    2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 แต่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  พฒันานันทชยั (2552) ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
     2.4 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 แต่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัตน์ชนก  
จนัยงั (2556) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานในองคก์รไม่แสวงผลก าไร พบวา่ อาย ุ
ลกัษณะของงานท่ีท า และรายได ้มีผลต่อปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในงาน ส่วนระดบัการศึกษา และลกัษณะของงานท่ี
ท ามีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในด้านอายุและลักษณะของงานท่ีท ามีผลต่อปัจจัยค ้ าจุนด้าน
ความสัมพนัธ์กับผูบ้ังคบับญัชา และลกัษณะของงานท่ีท ามีผลต่อปัจจัยค ้ าจุนดา้นความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความมั่นคงในการท างาน นอกจากน้ีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ าจุนมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานดา้นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
    2.5 จ าแนกตามต าแหน่งงาน สภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่บุคลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐาน แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของวาสนา  พฒันานันทชยั 
(2552) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พบว่า 
ต าแหน่งงาน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ 
 จาการวิจยัดงักล่าวผูว้ิจยัท าการศึกษาเร่ืองสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผลลพัธ์ท่ีไดน้ี้ สามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์วางแผนทางดา้นบุคลากร 
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และสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงบุคลากรดา้นวิชาการในมหาวิทยาลยัในเร่ืองของการจดัระบบงานในมีความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน เพ่ือแบ่งเบาภาระงานท่ีมากใหน้อ้ยลง จากนั้นจะไดมี้เวลาในการพฒันาความรู้ความสามารถใหม้ากยิง่ข้ึน เพ่ือช่วย
ส่งเสริมดา้นการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
กติติกรรมประกาศ 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ส าเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารยทุ์กท่าน  ท่ีให้ค  าปรึกษา ให้ขอ้แนะน าและ
ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน ได้แก่ ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าตรวจสอบความเท่ียงตรง และให้
ค  าแนะน าเพ่ือให้เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ ตลอดจนหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการจดัท างานวิจยั
และขอ้มูล 
            ทา้ยท่ีสุดขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชา รวมทั้งขอขอบพระคุณ เจา้ของ
ต ารา เอกสาร งานวิจยัทุกช้ินท่ีไดอ้า้งอิงไว ้และขอขอบคุณครอบครัว และเพ่ือนทุกคนท่ีใหก้ าลงัใจในการท างานวิจยัคร้ังน้ี
ดว้ยดีเสมอมา และหากงานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีน้ีแก่บิดามารดา 
และอาจารยทุ์กท่าน ท่ีถ่ายทอดวชิาความรู้แก่ผูว้จิยั 
 
เอกสารอ้างองิ 
กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ . 2560.  ข้อมูลสถิติบุคลากร.  แหล่งท่ีมา :
 www.personnel.rmutsb.ac.th/statistic.html, 20 มกราคม 2560. 
กนกวรรณ ชูชีพ. 2551. คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการในจังหวดัชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
กิตตินนัท์ พิศสุวรรณ. 2553. ความตอ้งสวสัดิการของพนกังาน กรณีศึกษา : บริษทั ลานนา อุตสาหกรรม จ ากดั. วิทยานิพนธ์

ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 
จุฑาพร กบิลพฒัน์. 2554. คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. การคน้ควา้อิสระป ริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  

ชนิดา เล็บครุฑ. 2554. ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสายสนบัสนุน 
สถ าบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ . วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต , สถาบันบัณฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์. 

ชินวฒัน์ เกียรติสันติกุล. 2555. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร เทศบาทนครนนทบุรี. วิทยานิพนธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วชิาเอกการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

ดารณี คงเอียด. 2554. คุณภาพการให้บริการด้านสวสัดิการต่อบุคลากร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการจดัการทัว่ไป, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี. 

http://www.personnel.rmutsb.ac.th/statistic.html


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  412 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 

ทศพร จิรกิจวบูิลย.์ 2556. การศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานและแนวทางในการปฏิบติังานท่ีดี ท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
ต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ทัศนีย์ ชาติไทย. 2560. คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. วารสารสุทธิปริทัศน์   
31 (97) : 115-124. 

ธญัญา ผลอนนัต.์ 2547. บริหารค่าตอบแทนแบบสร้างสรรค์ด้วยระบบ Broadbanding. ขวญัขา้ว, กรุงเทพมหานคร.  
ธนัยพฒัน์ พิรุณโปรย. 2554. ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความสุขในชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังาน 

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

นารีรัตน์ นิลประดบั. 2547. บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการท างานและพฤติกรรมการทางาน
ของเจา้หนา้ท่ี ควบคุมจราจรทางอากาศ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์
มหาบณัฑิต (จิตวทิยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

นริญทร ประจกัษธี์รนนท์. 2555. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความทุ่มเทในงานของพนกังาน
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จงัหวดันครราชสีมา. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

เมธี  ไพรชิต. 2556. การหาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาบริษทั 
สุธาสินี จ ากดั. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี. 

รัตน์ชนก  จันยงั. 2556. ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร . 
วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

วาสนา  พัฒนานันทชัย . 2552. ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย.์ วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  413 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seesion 5 : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ 

การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 
“ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0” 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพยีง จังหวดัน่าน 
Users Satisfaction of Sub-District Health Promoting Hospital,  

Phu Phiang District, Nan Province 

 
พิชญธิดา อุตะมะ1  ปวดีา กนัฟอง1   ศิริพร บริคุธ1  และ ดวงสมร พลเยีย่ม1*  

Pitchayatida Utama1  Paveeda Gunfong1  Siriporn Borikut1 and Duangsamorn Phonyiam1* 
 

บทคัดย่อ  
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นสถานบริการดา้นสุขภาพระดบัปฐมภูมิท่ีส าคญัในการให้บริการ  เม่ือเกิด
การเจ็บป่วย โดยไดพ้ยายามจดัการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและกระจายใหค้รอบคลุมประชาชนในพ้ืนท่ี แต่ในทางปฏิบติัยงั
พบวา่ประชาชนยงัไม่ไดรั้บการบริการท่ีเท่าเทียม พบปัญหาการบริการท่ีล่าชา้ไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควร การศึกษาน้ีจึง
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จากกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ดว้ยวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจ
ทั้ ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้
เทคโนโลย ีและดา้นอาคารสถานท่ี วิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อ
การใชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.39 เม่ือพิจารณา
เชิงลึกบ่งช้ี ในแต่ละดา้น พบว่าความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีมีค่าเฉล่ีย 4.49 ซ่ึงถือเป็นค่าสูงสุด ดา้น
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ทคโนโลยี ดา้นขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.38  4.37 และ 
4.30  ตามล าดบั โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบ้ริการในดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ควรมีแนวทาง ในการตอบค าถาม 
หรือขอ้สงสัยท่ีชัดเจน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่และตอ้งมีความพร้อมในการให้บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผูใ้ชบ้ริการใหม้ากข้ึน 
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ, ผูใ้ชบ้ริการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ABSTRACT 
 

Sub-District Health Promoting Hospital is the primary medical institution providing health service for all illnesses 
and effective service for people in the relevant areas.  However, in reality, people do not gain equal service, slow and 
inconvenient service.  This study aimed to investigate the users’  satisfaction towards  Sub-District Health Promoting 
Hospital, Phu Phiang District, Nan Province.  The 400 participants were attained through stratified random.                                          
The questionnaires were used to ask questions in 4 areas: the steps of providing services, staff, equipments and technological 
devices, and buildings. The descriptive statistic was used to analyze the data. The findings showed that the users’ satisfaction 
towards the service of Sub-District Health Promoting Hospital, Phu Phiang District, Nan was in the highest level (Mean is 
4.39). Regarding each area, buildings had the highest means score (Mean is 4.49) followed by equipments and technological 
devices, steps of providing services, staff mean are 4.37, 4.38 and 4.30 respectively.  The participants suggested that the 
staff should be able to provide explanation with clearer guidance and explanation for all inquiries .  Also, they should be 
more caring and ready to provide services so as to satisfy the users. 
 

Key words : Satisfaction, Users, Sub-District Health Promoting Hospital 
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บทน า 
ความส าคญัของทีม่าและปัญหาของงานวจิยั 

จากนโยบายของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นให้การบริการพยาบาลและสาธารณสุขเป็นแบบผสมผสาน โดยให้ประชาชน
เขา้ถึงง่ายแบบเท่าเทียมกนั จึงรณรงคใ์ห้สถานพยาบาลทัว่ประเทศมีการจดัให้การบริการในลกัษณะสถานพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โดยเนน้การบริการแบบใหค้  าแนะน าเชิงส่งเสริมสุขภาพไปพร้อมกบัการรักษาควบคู่กนัอยา่งมีคุณภาพ และ
คนทุกหมู่เหล่าเขา้ถึงได ้รวมถึงการใหบ้ริการแบบกลัยาณมิตร เพ่ือสร้างความพึงพอใจและเป็นท่ียอมรับแก่คนทุกชนชั้นใน
สังคม ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึงตอ้งมีการพฒันาทั้งดา้นการรักษาพยาบาล สถานท่ีและบุคลากร เพ่ือ
ใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการอยา่งมีคุณภาพ อยา่งไรก็ตาม การใหบ้ริการดงักล่าวก็จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับบริการโดยความพึงพอใจต่อการให้บริการจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการ
ให้บริการขององคก์ารประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้าใชบ้ริการในมิติต่างๆ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้เสนอแนะ ปรับปรุง และ
พฒันาใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน     ท่ีใชบ้ริการมากท่ีสุด โดยท าการศึกษาจากกรณีตวัอยา่งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ซ่ึงมีประชากรประมาณ 35,835 คน 7 ต าบล 61 หมู่บา้น จ านวน 12,273 ครัวเรือน 
ประกอบดว้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงต๊ึด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าน้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้ าแก่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้ าเก๋ียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองจงั โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของมิล
เลทและทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลวใ์นการสร้างแบบสอบถามเพ่ือหาค าตอบส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวนประชากรในเขตอ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 35,835 คน (อุเทน จาดยางโทน และ ศรศกัด์ิ  สีหะวงษ.์ 
2558:ออนไลน์) ใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน  400 คน ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใชส้ัดส่วนท่ีเท่ากนั จ านวนประชากรทั้งหมด 35,835 คน แยกตาม
ต าบล คือ ต าบลฝายแกว้ 11,545 คน ต าบลม่วงต๊ึด 4,280 คน ต าบลท่านา้ว 3,404 คน ต าบลนาปัง 3,455 คน ต าบลน ้ าแก่น 
4,322 คน ต าบลน ้ าเก๋ียน 2,788 คน และต าบลเมืองจงั 6,041 คน ดงัแสดง   ในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
ประชากร อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน 35,835 คน 

ต าบลฝายแกว้ 
11,545 คน 

ต าบลม่วงต้ึด 
4.280 คน 

ต าบลท่านา้ว 
3,404 คน 

ต าบลนาปัง 
3,455 คน 

ต าบลน ้าเก๋ียน 
2,788 คน 

ต าบลน ้าแก่น 
4,322 

ต าบลเมือง
จงั 6,041 คน 

สุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดสดัส่วนเท่า ๆ กนั คือ 1 : 89.6 ไดจ้ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มดงัน้ี 
129 คน 48 คน 38 คน 39 คน 31 คน 48 คน 67 คน 

รวมจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามโดยมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ลกัษณะ

ค าถามเป็นตวัเลือกโดยการใชเ้คร่ืองหมายถูกลงในช่อง  
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย 

4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นขั้นตอนกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยี และดา้น
อาคารสถานท่ี ลกัษณะค าถามเป็นตารางโดยใชเ้คร่ืองหมายถูก ใหต้อบในตารางเรียงอนัดบั  จากนอ้ยไปหามาก โดย
มีค่าคะแนน 1 – 5 โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

ค าตอบ    เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
มากท่ีสุด    5 คะแนน 
มาก     4 คะแนน 
ปานกลาง    3 คะแนน 
นอ้ย     2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด    1 คะแนน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ/ควรปรับปรุง เป็นค าถามปลายเปิดโดยเวน้ช่องวา่งใหเ้ขียนแสดงความคิดเห็น 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีผูศึ้กษานาขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนสิทธ์ิการ

รักษาพยาบาล โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็นค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอ ภูเพียง จงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย 

4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้ทคโนโลย ีและดา้นอาคาร
สถานท่ี โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็นค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
การแบ่งเกณฑว์ดัคะแนนเฉล่ียเพ่ือแปรผลและอธิบายตวัแปร แต่ละดา้น แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดบั โดยใชพิ้สยัของ

ช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท ์(Best,1977 อา้งถึงใน เติมศกัด์ิ   สุขวบูิลย,์ ออนไลน์.) ดงัน้ี 
ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  หมายถึง   มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.21 - 5.00 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจมาก   หมายถึง   มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.41 - 4.20 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  หมายถึง  มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.61 - 3.40 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ย   หมายถึง   มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.81 - 2.60 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 1.00 - 1.80 คะแนน 
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ผลและวจิารณ์ผล 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบ

การศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 15,000 บาท ใชสิ้ทธ์ิบตัรประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ในการรักษาพยาบาล 
ตารางที่ 2 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่านดา้นขั้นตอน
  กระบวนการใหบ้ริการ 

ดา้นขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 
1. ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 4.32 0.57 มากท่ีสุด 
2. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการ 4.38 0.66 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวกรวดเร็วของการใหบ้ริการ 4.49 0.68 มากท่ีสุด 
4. วนัและเวลาในการใหบ้ริการ 4.37 0.69 มากท่ีสุด 
5. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ  4.32 0.67 มากท่ีสุด 
6. การติดประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั       การ
ใหบ้ริการ 

4.32 0.69 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.37 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง    จงัหวดัน่าน 

ดา้นขั้นตอนกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.37  โดยมีความพึงพอใจ     3 ล าดบัแรกคือ 
ความพึงพอใจดา้นความสะดวกรวดเร็วของการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.49 ดา้นระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.38 
และวนัและเวลาในการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.37 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน                   
 ดา้นบุคลากร 

ดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 
1. การตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ี 4.41 0.64 มากท่ีสุด 
2. ความสุภาพอ่อนนอ้ม ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ 4.39 0.66 มากท่ีสุด 
3. ความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อม     ใน
การใหบ้ริการ 

4.29 0.70 มากท่ีสุด 

4. การตอบขอ้ค าถาม ขอ้ช้ีแจง และขอ้สงสยั 4.05 0.72 มาก 
5. ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการ 4.39 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 0.41 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน                       
ดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.30 โดยมีความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก คือ การตอ้นรับของเจา้หนา้ท่ี 
ค่าเฉล่ีย 4.41 ความสุภาพอ่อนนอ้ม ยิม้แยม้แจ่มใส วาจาสุภาพ และความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการมีค่าเฉล่ียเท่ากนั
คือ 4.39 และความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อมในการใหบ้ริการค่าเฉล่ีย 4.29 
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ตารางที ่4 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ดา้นวสัดุอุปกรณ์
  เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ทคโนโลยี 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ทคโนโลย ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึง
พอใจ 

1. มีการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไวอ้ย่างพอเพียง    พร้อม
ใหบ้ริการ 

4.43 0.70 มากท่ีสุด 

2. มีการดูแล ท าความสะอาด เคร่ืองมือและอุปกรณ์         ให้
พร้อมใชอ้ยูเ่สมอ 

4.37 0.66 มากท่ีสุด 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ทคโนโลย ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความพึง
พอใจ 

    
3. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการมีสภาพท่ีดี และ
ปลอดภยั 

4.35 0.61 มากท่ีสุด 

4. อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้ทคโนโลยมีีความทนัสมยั 4.38 0.60 มากท่ีสุด 
รวม 4.38 0.43 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ทคโนโลย ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.38 โดยมีความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรก
คือ มีการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ไวอ้ยา่งพอเพียง พร้อมใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.43 อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้ทคโนโลยีมี
ความทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 4.38 และมีการดูแล ท าความสะอาด เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ ค่าเฉล่ีย 4.37 
ตารางที่  5 ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน                              
  ดา้นอาคารสถานท่ี 

ดา้นอาคารสถานท่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 
1. ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ 4.57 0.55 มากท่ีสุด 
2. บรรยากาศของสถานท่ีใหบ้ริการ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
3. ความเป็นสดัส่วนของสถานท่ีใหบ้ริการ 4.52 0.55 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภยัหรือการไดม้าตรฐาน          ของ
สถานท่ีใหบ้ริการ 

4.38 0.61 มากท่ีสุด 

5. ส่ิงอ านวยความสะดวกในการรับบริการ  4.42 0.61 มากท่ีสุด 
6. ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ 4.45 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.32 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 
ดา้นอาคารสถานท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจ 3 ล าดบัแรกคือ ความสะอาด  และบรรยากาศของ
สถานท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.57 ความเป็นสัดส่วนของสถานท่ีใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.52 และป้ายขอ้ความบอกจุด
บริการ ค่าเฉล่ีย 4.45 
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ตารางที ่6 ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 ดา้นขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เทคโนโลย ีและดา้นอาคาร
 สถานท่ี 

 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจ 
1. ดา้นขั้นตอนกระบวนการใหบ้ริการ 4.37 0.37 มากท่ีสุด 
2. ดา้นบุคลากร 4.30 0.41 มากท่ีสุด 
3.ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เทคโนโลยี 4.38 0.43 มากท่ีสุด 
4. ดา้นอาคารสถานท่ี 4.49 0.32 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.64 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง     จงัหวดัน่าน 

ทั้ง 4 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.39 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
อาคารสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.49 ด้านวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยี ค่าเฉล่ีย 4.38 ด้านขั้นตอนกระบวนการ
ใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.37 และดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.30 ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน โดยการใช้

แบบสอบถามกบัผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน จ านวน  400 ราย พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 15,000 บาท ใชสิ้ทธ์ิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ในการรักษาพยาบาล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน พบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจดา้นอาคารสถานท่ีมากท่ีสุดเป็นล าดบั
แรก โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.49 รองลงมาคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ีย 4.38 ดา้นขั้นตอน
กระบวนการให้บริการมีค่าเฉล่ีย 4.37 และดา้นบุคลากร ค่าเฉล่ีย 4.30  ทั้งน้ีแมร้ะดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจะอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดทั้ง 4 ดา้น แต่ควรปรับปรุงการให้บริการในส่วนท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจนอ้ยเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน เช่น 
ดา้นบุคลากร ท่ีควรมีแนวทางในการตอบค าถาม ขอ้ช้ีแจงหรือขอ้สงสัยท่ีชดัเจนให้กบัผูม้าใชบ้ริการ รวมถึงความเอาใจใส่ 
และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน และผูบ้ริหารควรใช้
ผลการวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินคุณภาพสถานบริการเพ่ือสะท้อนให้ผูป้ฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไดม้องเห็นปัญหาและเกิดการยอมรับท่ีตรงกนั เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของ
กิจกรรมในการพฒันาโดยรวม ทั้งน้ีส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาในส่วนของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ
ควบคู่ไปกบัผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อความการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
เพ่ือเป็นขอ้มูลในการพฒันาความพึงพอใจในการใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด 
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กติติกรรมประกาศ 
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นเวลาและส่ิงสนบัสนุน

งานวจิยั รวมถึงผูอ้  านวยการและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฝายแกว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วง
ต๊ึด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท่าน้าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ            
ต าบลน ้ าแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน ้ าเก๋ียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองจัง และผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือจนกระทัง่งานวจิยัในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 

เอกสารอ้างองิ 

เกศราพร แกว้ลาย. 2557.  file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/Research-8_2.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล เครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม 

อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม. แหล่งท่ีมา: 

จิตใส เกตุแกว้. 2556. ความหมายความพงึพอใจ. แหล่งท่ีมา: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/mpa_2558-

8.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. 

ชนะดา วีระพนัธ์. 2555. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเก่า อ าเภอพาน

ทอง จงัหวดัชลบุรี.ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. 

เติมศักด์ิ  สุขวิบูลย์. 2552. การพัฒนาเคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า(Rating Scale) ในงานวิจัย. แหล่งท่ีมา: 

ms.src.ku.ac.th/schedule/Files/2553/Oct/1217086.doc, 15 พฤศจิกายน 2560. 

ปุณณดา ภูพนันา. 2556. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยหนองบัวนอก ต าบลหนองบัว อ าเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธ์ุ .แหล่ง ท่ีมาhttp: / /webcache.g oogleusercontent.com/search?q =cache:YIRG_3JODK0J:203.15 7. 

186.16/kmblog/draft/1466519141.%252025590530_Namon_Ning_Proposal+&cd=1&hl= th&ct=clnk&gl= th, 

15 พฤศจิกายน 2560. 

ปุณยภาพชัร อาจหาญ. 2555. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา

จนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี. ปัญหาพิเศษปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยับูรพา. 

เปรมฤทยั ประวนัเนา. 2558. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองกงุ ต าบลเสือ

โก้ก อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. แหล่งท่ีมา: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ Documents/ 

Research2016-12.pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. 

ร่างทอง พนัธ์ชยั. 2557. ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่อการให้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล เขตอ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร. แหล่งท่ีมา:  file: / / /C: /Users/LENOVO/Downloads/26752-

Article%20Text-58885-1-10-20141223%20(3).pdf, 15 พฤศจิกายน 2560. 

สุวิมล ค ายอ่ย. 2555. ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบา้นหยวก อ าเภอน ้ าโสม จงัหวดั

อุดรธานี. แหล่งท่ีมา: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Documents/research_02.pdf, 15 พฤศจิกายน2560. 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  422 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 

อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด. 2554. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตบางบอน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร.  แหล่งท่ีมา: file: / / /C: /Users/LENOVO/Downloads/Documents/06_ch2.pdf, 15 

พฤศจิกายน 2560. 

อุเทน จาดยางโทน และศรศักด์ิ สีหะวงษ์. 2558. จ านวนประชากรแยกตามอายุ อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. แหล่งท่ีมา: 

http://dhdc2.dcnan.tk/frontend/web/index.php, 13 ธนัวาคม 2560. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  423 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 

 ระดับการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจังหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจัดการ  Balanced Scorecard 
Conceptualization of Balanced Scorecard Management: A Study of Working Levels of Community 

Enterprise in Trang 
 

นุชนาถ ทบัครุฑ1* ศุกพิชญาณ์ บุญเก้ือ2 

Nutchanat Tupkrut1* Supitchaya  Boonkuer2  
 

บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัตรัง                        
2. ศึกษาระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังจ านวน 8,127 คน กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน 400 คน ไดม้าโดย
การสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสมัภาษณ์เชิงโครงสร้าง และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศ
ชาย มีอายอุยูใ่นช่วง 20 - 29 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปวช. และเป็นวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินคา้ มีประสบการณ์ใน
การท างาน 1-3 ปี รายได ้10,001- 15,000 บาท ต าแหน่งกรรมการ  2) ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าระดบัการท างานของ
วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard อยูใ่นระดบัมาก (M= 4.46, SD = .30)   
 
ค าส าคญั : วสิาหกิจชุมชน, Balanced Scorecard, ความส าเร็จของวสิาหกิจชุมชน 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to 1) study the personal status of community enterprise representatives in Trang 
Province. 2. Study the working level of community enterprises in Trang Province based on Balanced Scorecard management 
concept. The population used in this study. There were 8,127 representatives from community enterprises in Trang province. 
The samples were 400 persons. Acquired by random, landscape and random sampling. he research instrument was a 
structured interview. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation. The findings were as follows: 1) The 
representatives of community enterprises in Trang Province were more female than male. Age is between 20 - 29 years old. 
Most of the graduates of vocational education. And is a community enterprise product group. 1-3 years working experience 
Income 10,001- 15,000 Baht Position Director 2) The community enterprise representatives found that the level of work of 
community enterprises in Trang Province based on the Balanced Scorecard was very high (M = 4.46, SD = .30) 
 
Keywords : Local Community Enterprise,  Balanced Scorecard,  The success of community enterprise 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติ ส่ง เสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ.ศ.  2548 หมวด 4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา 26                                  
ให้คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันากิจการวิสาหกิจชุมชนระดบัปฐมภูมิในการ
ประกอบกิจการอยา่งครบวงจร รวมถึงการใหค้วามรู้และการสนบัสนุนในการจดัตั้ง การร่วมมือซ่ึงกนัและกนั การศึกษาวจิยั
เก่ียวกบัการน าวตัถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใชใ้ห้เหมาะสมกบักิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพทอ้งถ่ิน
นั้นๆ           การพฒันาธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมกัประสบกบัปัญหาต่างๆ รวมถึงมีตน้ทุนในการด าเนินงานต่อหน่วย
ค่อนขา้งสูงหากเปรียบเทียบกบัธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนมกัตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลกัคือ การสร้าง
ความเช่ือมโยงดา้นการตลาดกบัธุรกิจ การให้ความรู้เก่ียวกบัขบวนการผลิตและการบริหารจดัการธุรกิจทุกดา้นไม่ว่าการ
บริหารงานบุคคล การบญัชี การจดัหาทุน (ณรงค ์ป้อมหลกัทองและคณะ , 2551; พฒัน์พิไล วฒิุสาวงศ์, 2550; กฤษ อุตตมะ
เวทิน, 2550) โดยมีรายละเอียดของปัญหาท่ีพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดการเช่ือมโยงกันทางด้านการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพกบัผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนรายอ่ืนๆ ในห่วงโซ่มูลค่าท่ีจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถควบคุมตน้ทุน
การด าเนินงานให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด สามารถวางแผนการผลิตและสร้างตลาดไดดี้ยิ่งข้ึน การสร้างความเช่ือมโยงกนัใน
แนวนอน (Horizontal Linkage) ระหวา่งวิสาหกิจชุมชนดว้ยกนัเอง และการเช่ือมโยงในแนวด่ิง (Vertical Linkage) ระหวา่ง
วิสาหกิจชุมชนกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่อ่ืนๆ จึงเป็นแนวทางท่ีส าคญัส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีจะช่วยควบคุมตน้ทุน เกิดการ
ประหยดัจากขนาด (Economy Scale) และสร้างประโยชน์ใหก้บัทั้งสองฝ่าย 
 Balanced Scorecard: BSC เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงทางการจดัการท่ีสามารถช่วยใหว้ิสาหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอด
รายละเอียดของแผนกลยทุธ์ไปสู่สมาชิกท่ีเป็นเครือข่ายทุกระดบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิจ
ชุมชนสามารถท่ีจะประเมินผลลพัธ์ของการน าแผนไปปฏิบติั และสามารถวเิคราะห์ไดว้า่เกิดจากขอ้บกพร่องหรือปัญหาข้ึน
ในดา้นใด เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปแกไ้ขปัญหาไดต้รงตามจุดมากข้ึน  และสามารถตรวจสอบได ้โดยท าการประเมินผล
การปฏิบติังานแบบดุลยภาพ ซ่ึงเป็นวธีิการวดัการรับรู้ถึงความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนท่ีใหเ้ห็นแง่มุมท่ีกวา้ง ประกอบดว้ย
ตวัวดัผลการปฏิบติังานของวิสาหกิจชุมชน ในมุมมอง 4 ดา้นหลกั คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และ
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Kaplan and Norton, 1996) ซ่ึงการรับรู้ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหก้ลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขอ้มูล
ท่ีเพียงพอต่อการประเมินผลการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน 
 จากความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตาม
แนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard ซ่ึงผลการวจิยัจะท าใหท้ราบวา่การใช ้Balanced Scorecard ส่งผลต่อระดบั
การท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง อยูใ่นระดบัใด 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง  
 2. ศึกษาระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard 
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
1.  แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) หมายถึง กิจการชุมชนเก่ียวกบั
ผลิตสินคา้ การใหบ้ริการหรืออ่ืนๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะกรรมการท่ีมีความผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนั และรวมตวักนัประกอบ
กิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได ้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหวา่งชุมชน (กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน, 2559)  

องค์ประกอบความส าเร็จของวสิาหกจิชุมชน 
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   1.1 ความคิดริเร่ิม 
   1.2 ความสามารถในการบริหารและการจดัการสถาบนั 
   1.3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบนั 
   1.4 ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบนั 
    1.5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. แนวคดิเกีย่วกบั Balanced Scorecard: BSC 
 Kaplan and Norton (2000) ไดใ้หค้วามหมายวา่ Balanced Scorecard หมายถึง เคร่ืองมือทางการจดัการท่ีช่วยน ากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวดัหรือการประเมินท่ีครอบคลุมมิติในดา้นการจดัการ 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน             
ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการปฏิบติังานภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา ซ่ึงจะช่วยท าใหอ้งคก์รเกิดความสอดคลอ้งเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร 
 2.1 การเงิน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการท าผลก าไรหรือผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลกั 
วตัถุประสงคข์องการประเมินภายใตมุ้มมองน้ีประกอบดว้ย ดา้นการเพ่ิมข้ึนของรายได ้และดา้นการลดลงของตน้ทุนหรือ
การเพ่ิมข้ึนของผลิตภาพ รวมถึงการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยข์องวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงถา้หากวา่วิสาหกิจชุมชนมีสินทรัพย์
เป็นจ านวนมาก และสินทรัพยท่ี์วสิาหกิจชุมชนมีอยูไ่ม่ไดมี้การใชง้านอยา่งเตม็ท่ี 
 2.2 ลูกค้า หมายถึง ตวัช้ีวดัความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ และ/หรือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ไดแ้ก่ ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด การมุ่งเนน้ความส าคญัของลูกคา้ และ/หรือ เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ในฐานะท่ีเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้จะท าใหว้สิาหกิจชุมชนมีผลก าไร 
 2.3 กระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีส าคญัภายในวิสาหกิจชุมชนท่ีจะช่วยใหส้ามารถน าเสนอคุณค่าท่ี
ลูกคา้ และ/หรือ เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ตอ้งการ และช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมองดา้นการเงิน 
 2.4 การเรียนรู้และการเติบโต หมายถึง ศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตวัช้ีวดั
คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพฒันาแบบสินคา้ และบริการใหม่ๆ โดยมุมมองน้ีประกอบดว้ย ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากทกัษะ ความรู้ความสามารถของสมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทศันคติ ความพึงพอใจ อตัราการหมุนเวียนเขา้ออกของ
สมาชิกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน และดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 ดุลย ์วนับุญกุล (2554) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดชันีช้ีวดัผลส าเร็จขององค์กรตาม
หลกัการวดัผลการปฏิบติังานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา : โรงงานฉีดพลาสติก ผลการวิจยัพบวา่ ดชันีช้ีวดัของแผนกผลิตท่ีมี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงต่อกนัทั้ง 4 ดา้นโดยมีระดบัความสมัพนัธ์ตั้งแต่ระดบัต ่า (r = 0.410) ถึงปานกลาง (r = 0.685) ซ่ึงดชันี
ช้ีวดัของแผนกวศิวกรรมมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงเฉพาะดา้นการเงินท่ีระดบัความสมัพนัธ์ต ่าตั้งแต่ค่า r = 0.410 ถึง r = 0.478 
ส่วนแผนกควบคุมคุณภาพพบว่าดัชนีช้ีวดัมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเฉพาะภายในกระบวนการระหว่างแผนกเท่านั้น 
อย่างไรก็ตามหลงัจากการสร้างและน าแผนท่ียทุธศาสตร์ไปประยุกตใ์ชพ้บว่าผลการด าเนินงานของฝ่ายโรงงานสามารถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 
 ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ (2554) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาระบบการวดัผลการปฏิบติังานโดยอาศยั
การวดัผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก โดยงานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการน าทฤษฎีการวดัผลดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard: BSC) มาใชใ้นการวดัผลการปฏิบติังาน กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก โดยการจดัท าดชันีช้ีวดั
ประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ตามแนวคิดของทฤษฎีการวดัผลดุลยภาพ (BSC) แลว้เปรียบเทียบผลการ
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ปฏิบติังานกบัเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้แลว้สรุปผลการปฏิบติังานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขขั้นตอน              
ในการท างาน ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากท าการจดัท าดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพ KPI ตามทฤษฎี Balanced Scorecard เป็นเวลา              
3 เดือน ในมุมมองด้านการเงิน อตัราการเติบโตของยอดขาย ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากับ 2.83% มุมมองด้านลูกคา้ จ านวนขอ้
ร้องเรียนจากลูกคา้ค่าเฉล่ีย KPI 8 คร้ัง ความพึงพอใจของลูกคา้ ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 87.5% มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
ประสิทธิภาพโดยรวม ลูกคา้ ค่าเฉล่ีย KPIเท่ากบั 76.6% อตัราของเสียจากการผลิต ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 1.56%อตัราการ
จดัส่งไม่ตรงเวลา ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 0.14% และมุมมองดา้นการเรียนรู้และพฒันา อตัราการลาออกค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 
9.51% อตัราการหยดุงาน ค่าเฉล่ีย KPI เท่ากบั 1% 
 ทศันียว์รรณ แนบทางดี (2554) ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการส่งเสริมการขายท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจตวัแทนประกนัวินาศภยัในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ 1) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้น
การประชุมทางการขาย มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ และ
ดา้นกระบวนการภายใน 2) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นการแข่งขนัทางการขาย มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน 3) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นเคร่ืองมือช่วยการขายความสมัพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน ดา้นการลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้
และการพฒันา 4) ประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ดา้นการให้โบนสั มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการ
ด าเนินงานโดยรวม ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายในและดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 5) ประสิทธิภาพการ
ส่งเสริมการขาย ดา้นการฝึกอบรมพนกังานขาย มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงาน ดา้นการเงิน 
ระเบียบวธีิวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัไดก้ าหนดรูปแบบและวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง 
จ านวน 8,127 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก Krejcie and Morgan table ได้ตัวอย่าง 368 คน เพ่ือป้องกันความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มูลจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน สุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากรในแต่ละ
อ าเภอ (Proportional Stratified Random Sampling) แลว้ท าการสุ่มอยา่งง่าย  
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากแนวคิดและ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ
วสิาหกิจชุมชน ประสบการณ์ในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน รายไดต้่อเดือน และต าแหน่งในวสิาหกิจชุมชน โดยค าถามเป็นลกัษณะ
เลือกตอบ มีจ านวน 7 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั การท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ 
Balanced Scorecard มี 4 ดา้น คือ ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา และดา้นการเงินแต่ละ
ดา้นมี 4 ขอ้ใหญ่รวมทั้งหมดมีจ านวน 16 ขอ้  ในแต่ละขอ้ยอ่ยนกัวิจยัและผูช่้วยวิจยัจะท าการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหต้วัอยา่ง 
หรือผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจในขอ้ค าถามในแบบสอบถามก่อนจะพิจารณาวา่ระดบัการท างานในแต่ละขอ้ค าถามอยูใ่นระดบั
ใด ตวัอยา่งเช่น ในดา้นลูกคา้ ขอ้ค าถามท่ี 1 คือ ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนท่ีซ้ือไป เพ่ือให้
ตวัอยา่งหรือผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจในขอ้ค าถามในแบบสอบถาม นกัวจิยัและผูช่้วยวจิยัจะท าการอธิบายเพ่ิมเติมวา่ขอ้มูลน้ี
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ประกอบไปดว้ย ประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากตวัสินคา้ ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บในเร่ืองของคุณภาพ ความพึงพอในดา้นราคา ความ
ประทบัใจของพนกังานในการใหบ้ริการและ การบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ เป็นตน้ ดูตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง 

 1. ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนท่ีซ้ือไป 
 ประโยชน์ท่ีลูกคา้ได้รับจากตวัสินคา้, ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บในเร่ืองของคุณภาพ, ความพึงพอในด้านราคาความ
ประทบัใจของพนกังานในการใหบ้ริการ, การบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน                  
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาและน ามาแกไ้ขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ 
และทดสอบความเช่ือมัน่โดยน าไปทดลองใชก้บัผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามโดยรวม (Cronbach’s) Alpha Coefficient Reliability) เท่ากับ .71 ด้านลูกค้า .858 ด้านกระบวนการ
ภายใน .664 ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา .744 ดา้นการเงิน .792 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า มีให้เลือก 5 ระดับ ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบโดยเร่ิมจาก เลข 5 
หมายถึงระดบัมากท่ีสุด และเลข 1 หมายถึงระดบันอ้ยท่ีสุด ขอ้ความท่ีใชมี้ลกัษณะเชิงบวก โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
แต่ละระดบัดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ค่าเฉล่ีย การแปลผลระดบัการใช ้
5 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
4 3.50 - 4.49 มาก 
3 2.50 - 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 - 2.49 นอ้ย 
1 1.00 - 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed method) โดยการใช้แบบสอบถาม ถามประเด็นหลกั ตาม
แนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard มี 4 ดา้น คือ ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการ
พฒันา และดา้นการเงิน และผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนมาก (8,127 ราย) เพื่อใหข้อ้มูลท่ี
ไดมี้ความครอบคลุมและน่าเช่ือถือผูว้จิยัจึงตอ้งใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล แต่เน่ืองจากระดบัการศึกษาและฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัมาก เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนัในขอ้ค าถามแต่ละขอ้ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัตอ้งมีการอธิบายและสัมภาษณ์เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขอ้ 
ดงันั้นการเก็บขอ้มูลจึงตอ้งใชท้ั้งแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ และระยะเก็บขอ้มูล 
 ระยะเตรียมการ  ผูว้จิยัไดท้ าการฝึกทดลองการเก็บขอ้มูลให้แก่ผูช่้วยนกัวจิยั จ านวน 20 คนและท าการทดลองเก็บ
ขอ้มูลเม่ือผูช่้วยวิจยัเขา้ใจและท าการเก็บขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั ผูช่้วยวิจยัไปด าเนินการเก็บขอ้มูลตามพ้ืนท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายจ านวน 10 อ าเภอ ๆ ละ 2 คน  

ระยะเกบ็ข้อมูล  
 1) ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการน าแบบสอบถามไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยช้ีแจง
วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวจิยัท่ีวสิาหกิจชุชนจะไดรั้บแลว้ขออนุญาตในการเก็บขอ้มูล เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงท า
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การเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจัยไดท้ าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบบั หากตรวจพบ
ขอ้ผิดพลาดหรือกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามไม่ครบผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมใหค้รบถว้นก่อนปิด
การเก็บขอ้มูลแต่ละราย 
 2) ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัน าแบบสอบถามมาส่งให้หัวหน้าโครงการเพ่ือท าการตรวจสอบแบบสอบถามก่อนน าไป
บนัทึกขอ้มูลเพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (M) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 
ผลการศึกษา 
 1) สถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรัง  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชน
ในจงัหวดัตรัง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ ต าแหน่งในวิสาหกิจชุมชน ประเภทธุรกิจ ประสบการณ์การ
ท างาน รายไดต้่อเดือน มีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางที ่1  จ านวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคลของผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชน  

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 172 43 
     หญิง 228 57 
อาย ุ   
     20 – 29 ปี 221 55.3 
     30 – 39 ปี 124 31 
     40 – 49 ปี 44 11 
     50 – 60 ปี 11 2.8 
     61 ปีข้ึนปี 0 0 
ระดบัการศึกษา   
    ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 0 0 
    ประถมศึกษา 13 3.3 
    มธัยมศึกษาตอนตน้   51     12.8 
    มธัยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)   188      47 
    อนุปริญญา (ปวส.)    94      23.5 
    ปริญญาตรี    54     13.5 
    สูงกวา่ปริญญาตรี    0      0 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จากตารางท่ี 1 สรุปไดด้งัน้ี 
 ผูแ้ทนวสิาหกิจชุมชนเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 57 และเพศชาย ร้อยละ 43 มีอายรุะหวา่ง 20-
29 ปี ร้อยละ 55.3 รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 31 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 11 มีระดบัการศึกษาระดับดบัมธัยมศึกษาตอน
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ปลาย (ปวช.) ร้อยละ 47 รองลงมาระดบัอนุปริญญา ปวส. ร้อยละ 23.5 ปริญญาตรี ร้อยละ 13.5 มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ
12.8 และประถมศึกษา ร้อยละ 3.3 
ตารางที ่2  จ านวนและร้อยละขอ้มูลเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน  

ประเภทธุรกิจวสิาหกิจชุมชน จ านวน (คน) ร้อยละ 
     กลุ่มผลิตสินคา้ 331 82.8 
     กลุ่มการใหบ้ริการ 69 17.3 
ประสบการณ์การท างานในกลุ่มวสิาหกิจชุมชน   
     ต  ่ากวา่ 1 ปี 4 1 
     1 – 3 ปี   215 53.8 
     4 – 6 ปี  139 34.8 
     7 – 9 ปี 14 3.5 
     10 ปีข้ึนไป 28 7 
รายไดต้่อเดือน   
     ต  ่ากวา่ 5,000 บาท 0 0 
     5,001 – 10,000 บาท 81 20.3 
     10,001 – 15,000 บาท 271 67.8 
     15,001 – 20,000 บาท 38 9.5 
     20,001 – 25,000 บาท 5 1.3 
     25,000 บาทข้ึนไป 5 1.3 
ต าแหน่งปัจจุบนัในวสิาหกิจชุมชนของผูใ้หข้อ้มูล   
     เหรัญญิก 31 7.8 
     ฝ่ายผลิต 48 12.0 
     กรรมการ 129 32.3 
     การเงิน 56 14 
     ประธาน 38 9.5 
     รองประธาน 46 11.5 
     การตลาด 36 9 
     พนกังานขาย 8 2 
     ฝ่ายออกแบบ 4 1 
     เลขานุการ 1 0.3 
     ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3 0.8 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จากตารางท่ี 2 สรุปไดด้งัน้ี 
 ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนประกอบธุรกิจการผลิตสินคา้มากกว่าการให้บริการ กลุ่มการผลิตสินคา้ร้อยละ 82.8 และ
กลุ่มการให้บริการร้อยละ 17.3 ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนมีประสบการณ์ในการท างานในวิสาหกิจชุมชน 1-3 ปี ร้อยละ 53.8 
รองลงมา มีประสบการณ์ในการท างานในวิสาหกิจชุมชน 4-6 ปี ร้อยละ 34.8 มีประสบการณ์ในการท างานในวิสาหกิจ
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ชุมชน 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 7 และต ่ากวา่ 1 ปี ร้อยละ 1 รายไดต้่อเดือน ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีรายไดต้่อ
เดือน 10,001-15,000 ร้อยละ 67.8 รองลงมา 5,001-10,000 ร้อยละ 20.3 15,001-20,000 ร้อยละ 9.5 และ 20,001-25,000 และ 
25,000 ข้ึนไป ร้อยละ 1.3 ต าแหน่งในวิสาหกิจชุมชน ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนมีต าแหน่งกรรมการ ร้อยละ 32.3 รองลงมา
การเงิน ร้อยละ 14 ฝ่ายผลิต ร้อยละ 12 รองประธาน ร้อยละ 11.5 ประธาน ร้อยละ 9.5) เหรัญญิก ร้อยละ 7.8 พนกังานขาย 
ร้อยละ 2 ฝ่ายออกแบบ ร้อยละ 1 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 0.8 และเลขานุการ ร้อยละ 0.3 
2) ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard   
ตารางที ่3 ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard 

  การใช ้Balanced Scorecard M SD ระดบัการท างาน 

ดา้นลูกคา้ 4.49 0.42 มาก 
ดา้นกระบวนการภายใน 4.61 0.38 มากท่ีสุด 
ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 4.40 0.39 มาก 
ดา้นการเงิน 4.35 0.45 มาก 

รวม 4.46 0.30 มาก 

 
ผลการวเิคราะห์ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  สรุปไดด้งัน้ี 
 ตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าระดบัการท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ 
Balanced Scorecard  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นกระบวนการภายในมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาดา้นลูกคา้ ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ส่วนดา้นการเงินมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ผูแ้ทนของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
ตรังมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced 
Scorecard  เป็นไปในทางเดียวกนั   
ตารางที ่4  ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จ าแนก
    ตามรายดา้น 

การใช ้Balanced Scorecard M SD ระดบัการท างาน 
ดา้นลูกคา้    
1. ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวสิาหกิจชุมชนท่ีซ้ือไป 4.36 0.48 มาก 
2. ลูกคา้มีการซ้ือเพ่ิมทั้งจ านวนสินคา้และบริการ และมูลค่าของสินคา้และ
บริการ 

 

4.53 0.50 มากท่ีสุด 

ตารางที่ 4 (ต่อ) ระดบัการท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard 
จ าแนกตามรายดา้น 

การใช ้Balanced Scorecard M SD ระดบัการท างาน 
3. ลูกคา้รับรู้เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีภูมิปัญญาของชุมชน 
ส าหรับการเพ่ิมมูลค่าสินคา้และบริการ รวมถึงการพฒันาคุณภาพสินคา้
และบริการสู่มาตรฐานท่ีเหมาะสมอยา่งชดัเจนและครบถว้น 

4.55 0.51 มากท่ีสุด 
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4. ลูกคา้รู้สึกพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการบริการของสมาชิกวสิาหกิจ
ชุมชน 

4.50 0.53 มากท่ีสุด 

 
 ดา้นลูกคา้ ลูกคา้รับรู้เก่ียวกบัการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี ภูมิปัญญาของชุมชน ส าหรับการเพ่ิมมูลค่าสินคา้และ
บริการ รวมถึงการพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการสู่มาตรฐานท่ีเหมาะสมอย่างชดัเจนและครบถว้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด
และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนท่ีซ้ือไปอยู่ในระดับมาก                        
และมีค่าเฉล่ียต ่าสุดซ่ึงทั้งสองขอ้ค าถามมีขอ้มูลเพ่ิมเติมสรุปไดด้งัน้ี  ลูกคา้รับรู้วา่มีการใชเ้คร่ืองจกัรมาใชใ้นการผลิตสินคา้ 
เช่น การผลิตเคร่ืองแกง ดอกไมป้ระดิษฐ ์หรือ เคร่ืองจกัรสาน  ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมน าเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการบรรจุ
ภณัฑ์เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา้” และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการท างานจากรุ่นสู่รุ่น ตวัอย่างกล่าวว่า                
“กลุ่มของผมน าสูตรเคร่ืองแกงดั้งเดิมจากรุ่นคุณยายตกทอดมาสู่รุ่นคุณแม่”ส่วนธุรกิจบริการลูกคา้รับรู้วา่มีการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการใหบ้ริการ เช่น การสแกนบาร์โคด้ของร้านคา้ชุมชน ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มไดน้ าเคร่ืองอ่านบาร์โคด้มาใชใ้นการ
ควบคุมสินคา้” 
 ส่วนลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสินคา้และบริการของวิสาหกิจชุมชนท่ีซ้ือไปประกอบดว้ย ประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บ
จากตวัสินคา้ ความคุม้ค่าท่ีไดรั้บในเร่ืองของคุณภาพ ความพึงพอในดา้นราคา ความประทบัใจของพนกังานในการใหบ้ริการ 
การบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อ ตวัอยา่งกล่าววา่ “ลูกคา้พดูวา่เคร่ืองแกงรสชาติอร่อยแต่ราคาสูงไปนิด” 
ตารางที ่5 ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จ าแนก
  ตามรายดา้น 

ด้านกระบวนการภายใน M SD 
ระดบัการ
ท างาน 

5. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและครบถว้น 4.46 0.64 มาก 
6. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนและการจดัการกระบวนการขาย
สินคา้และบริการอยา่งเหมาะสม และท างานเป็นทีมภายในวสิาหกิจชุมชน 

4.60 0.51 มากท่ีสุด 

ตารางที ่5 (ต่อ) ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard 
            จ าแนกตามรายดา้น 

ด้านกระบวนการภายใน M SD 
ระดบัการ
ท างาน 

7. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจดัการกลุ่มสมาชิก และมีวธีิการจูงใจไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อการท างานเป็นทีมภายในวสิาหกิจชุมชน 

4.81 0.42 มากท่ีสุด 

8. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดค้วบคุมและประสานการท างานไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อการท างานเป็นทีมภายในวสิาหกิจชุมชน 

4.59 0.57 มากท่ีสุด 

 ดา้นกระบวนการภายใน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจดัการกลุ่มสมาชิก และมีวิธีการจูงใจไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อ
การท างานเป็นทีมภายในวิสาหกิจชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขั้นตอน
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและครบถว้นอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงทั้งสองขอ้ค าถามมีขอ้มูลเพ่ิมเติมสรุปได้
ดงัน้ี-มีการเช่ือมโยงประสานการท างาน มีการประชุมกลุ่ม และมีค่าตอบแทนท่ีให้กบัสมาชิกกลุ่ม ตวัอย่างกล่าวว่า “กลุ่ม
ของผมประชุมเดือนละคร้ังและเม่ือเจอปัญหาในการท างานก็จะเรียกประชุมกลุ่มและการใหเ้งินเพ่ิมกบัสมาชิกในกรณีท่ีขาย
สินคา้ไดเ้กินเป้าท่ีก าหนดไว”้ 
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 ส่วนสมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและครบถว้นประกอบดว้ย โครงสร้างการ
ปฏิบติังานมีการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน วสิาหกิจชุมชนมีคู่มือในการปฏิบติังานแต่ละต าแหน่งงาน ตวัอยา่ง
กล่าววา่ “กลุ่มของผมมีการสัง่งานไม่ตรงกบัความถนดั” 
ตารางที ่6 ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จ าแนก
  ตามรายดา้น 

ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา M SD 
ระดบัการ
ท างาน 

9. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาสินคา้และบริการของ
วสิาหกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.48 0.54 มาก 

10. สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะเก่ียวกบัเทคนิคการ
ขายสินคา้และบริการ และวธีิท่ีจะท าใหว้สิาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จเพ่ิม
มากข้ึนโดยตลอด 

4.31 0.49 มาก 

11. สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการสร้างความรู้และการถ่ายทอดความรู้ในการ
ปฏิบติังานใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา 

4.45 0.50 มาก 

12. สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการพฒันาศกัยภาพของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4.37 0.52 มาก 

 
 ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาสินคา้และบริการของวิสาหกิจ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นระดบัมากและมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะเก่ียวกบั
เทคนิคการขายสินคา้และบริการ และวธีิท่ีจะท าใหว้สิาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จเพ่ิมมากข้ึนโดยตลอดอยูใ่นระดบัมาก
และมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดซ่ึงทั้งสองขอ้ค าถามมีขอ้มูลเพ่ิมเติมสรุปไดด้งัน้ี มีการอบรมการพฒันาสินคา้และบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง และการศึกษาดูงานจากกิจการท่ีคลา้ยคลึงกนั ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมไดเ้ขา้อบรมจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การออกแบบและพฒันาหีบห่อ วธีิการเก็บรักษาสินคา้” 
 ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพฒันาองคค์วามรู้เฉพาะเก่ียวกบัเทคนิคการขายสินคา้และบริการ และวิธีท่ีจะท า
ให้วิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จเพ่ิมมากข้ึนโดยตลอด ประกอบดว้ย อบรมเก่ียวกบัเทคนิคการขาย เพ่ิมยอดขาย และ
การหาสถานท่ีขายใหม่ ๆ ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมไดรั้บการอบเทคนิคการขายแต่ดว้ยประสบการณ์ในการขายน้อย
และสถานท่ีในการขายยงัคงเป็นท่ีกลุ่มเท่านั้น” 
ตารางที ่7 ระดบัการท างานของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard จ าแนก
  ตามรายดา้น 

ดา้นการเงิน 
M SD 

ระดบัการ
ท างาน 

13. วสิาหกิจชุมชนมียอดการจ าหน่ายสินคา้และบริการโดยรวมเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวสิาหกิจชุมชนก าหนดไว ้

4.33 .493 มาก 

14. วสิาหกิจชุมชนมียอดการจ าหน่ายสินคา้และบริการของสมาชิกในแต่ละ
ทีมงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4.33 .518 มาก 
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15. วสิาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัวสิาหกิจชุมชน
อ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง 

4.24 .676 มาก 

16. วสิาหกิจชุมชนมีรายไดห้กัค่าใชจ่้ายอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีเม่ือเทียบกบัวสิาหกิจ
ชุมชนอ่ืนๆ 

4.47 .570 มาก 

 
 ดา้นการเงิน วิสาหกิจชุมชนมีรายไดห้กัค่าใชจ่้ายอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีเม่ือเทียบกบัวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆอยูใ่นระดบัมาก
และมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ส่วนวิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ืองอยูใ่น
ระดับมากและมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดซ่ึงทั้ งสองขอ้ค าถามมีขอ้มูลเพ่ิมเติมสรุปได้ดังน้ี  มีการสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายอย่าง
สม ่าเสมอความเป็นอยูข่องสมาชิกอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีข้ึน สมาชิกมีความสุขกบัการท างาน ตวัอยา่งกล่าววา่ “สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า
มีรายไดเ้สริมจากการกรีดยาง” 
 ส่วนวิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง ประกอบดว้ย มีผุ ้
ใชสิ้นคา้และบริการเพ่ิมข้ึน มีกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ เกิดข้ึน ตวัอยา่งกล่าววา่ “กลุ่มของผมความสามารถในการออกแบบสินคา้ยงั
นอ้ยท าใหสิ้นคา้ไม่หลากหลาย” 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษา โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. อภิปรายผลการศึกษา 
 1.1 ผลการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังพบว่า ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดว้ยสังคมในปัจจุบนัมีความคาดหวงัให้ผูห้ญิงตอ้งพฒันาตนเองจากบทบาทของแม่บา้นมาหา
รายไดช่้วยเหลือครอบครัว จึงเกิดการรวมตวัของสมาชิกในชุมชนข้ึน ซ่ึงจงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัท่ีมีวตัถุดิบในการผลิต
จ านวนมาก ผูแ้ทนวิสาหกิจชุมชนมีอายสุ่วนใหญ่ประมาณ 20 -29 ปี ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่คนในช่วงวยัน้ีมีความตั้งใจในการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชน ตอ้งการท าให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีข้ึน ชุมชนมีความเขม้แข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนนบัวา่เป็นบทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะเป็นการพฒันาระบบการจดัการ
ชุมชนเพ่ือสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอยา่งเป็นระบบ มัน่คง และยัง่ยืน ส่งเสริมการรวมตวักนัของคนในชุมชน
ท าใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็ สามารถพ่ึงพาตนเองได ้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนเพ่ือมุ่งพฒันาชุมชนใหส้ามารถ
วิเคราะห์วางแผน บริหารจดัการชุมชนของตนเอง และสามารถแก้ไขไดต้รงกับความตอ้งการของชุมชน (กองส่งเสริม
วสิาหกิจชุมชน, 2560) 
 โดยส่วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังเป็นภาคการผลิต แบ่งเป็นภาคการผลิต 805 กลุ่ม และภาคการบริการ 
194 กลุ่ม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) โดยไดมี้การส่งเสริมและพฒันาให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ึนอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากปัจจุบนัการพฒันาวิสาหกิจชุมชนนบัวา่เป็นบทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เพราะเป็นการพฒันาระบบ
การจดัการชุมชนเพื่อสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ มัน่คง และยัง่ยืน ซ่ึงดูไดจ้ากรายไดท่ี้เกิดข้ึน
ของวิสาหกิจกิจชุมชนประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน ท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ลดการกูย้มืเงินจากนอกระบบ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัภาคภูมิ นันทปรีชา (2555) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงาน            
โดยตวัช้ีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard: กรณีศึกษาสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)การจดัท าตวัช้ีวดั
ระดับส่วนงานซ่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานท่ีสนับสนุนต่อประสิทธิผลการด าเนินงานโดย
ตวัช้ีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้ า นโยบายของผูบ้ริหารองคก์ร ดา้นการ
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จัดการข้อมูล ความสัมพันธ์ภายในส่วนงาน การส่ือสารภายในส่วนงาน การติดตามประเมินผล การพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองคก์ร  
 1.2 ผลการศึกษาระดบัการท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced 
Scorecard พบวา่ ระดบัการท างานของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัตรังตามแนวคิดในการบริหารจดัการ Balanced Scorecard  
อยูใ่นระดบัมาก (M = 4.46, SD = .30) (ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ดา้นการเงิน) ดา้น
ลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความพึงพอใจในตวัคุณภาพของสินคา้ การบรรจุหีบห่อ มีการสัง่ซ้ือซ ้ า และมียอดขายเพ่ิมข้ึนทุกเดือน มี
การคดัเลือกพนกังานในการผลิตสินคา้และบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพร กิติพงศ์พิทยา (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มจกัสานผกัตบชวา กรณีศึกษา : บา้นห้วยเคียนเหนือ ต าบลบา้นต ๋า อ าเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ ทางกลุ่มไดมี้การบริหารการตลาดโดยประธานและเหรัญญิกกลุ่ม มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้ก่อนท่ีจะส่งมอบใหก้บัลูกคา้ มีการวางแผนการตลาดท่ีจะกระจายผลิตภณัฑไ์ปยงักลุ่มลูกคา้เดิม และกลุ่ม
ลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการขยายการผลิตในอนาคต ด้านกระบวนการภายใน พบว่า วิสาหกิจชุมชน
โครงสร้างการปฏิบติังานมีการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน มีการวางแผนการท างาน มีการส่งเสริมการขาย มีการ
ตรวจสอบการท างานจากประธานกลุ่ม เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ดา้นการเรียนรู้และการพฒันามีการอบรม เร่ืองการ
พฒันาสินคา้และบริการ สมาชิกมีการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานจากรุ่นสูรุ่น ด้านการเงิน มีการบันทึกยอดขาย
ประจ าวนั การประชุมวางแผนการเพ่ิมยอดขาย และแกปั้ญหายอดขายสินคา้ลดลง ชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีดีข้ึน มีความสุขกบัการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตรั์ก ธีรานุสรณ์ (2550) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจชุมชน อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จดา้นการเงิน ดา้นการผลิต 
ดา้นการตลาด และดา้นการบริหารจดัการ ผลการวิจยั พบวา่ 1) ปัจจยัดา้นการเงิน พบวา่ ผูป้ระกอบการจะเป็นผูว้างแผนดา้น
เงินทุนเอง 2) ปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ ธุรกิจท่ีท าการศึกษามีผลิตภณัฑใ์หเ้ลือกอยา่งหลากหลาย มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้
ตรงตามความตอ้งการของตลาด มีการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภณัฑ์มีการส่งเสริมการตลาดหลาย
ช่องทางและส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง มีการส่งมอบสินคา้ถึงผูรั้บอย่างรวดเร็ว ท าให้สินคา้มีคุณค่าเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
ส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ 3) ปัจจยัดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการจะเป็นผูว้างแผนและควบคุมการผลิตเองและใช้
แรงงานเป็นคนในทอ้งถ่ินในการผลิตทั้งหมด และ 4) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ ผูป้ระกอบการเป็นผูว้างแผนการ
ด าเนินงานหรือวธีิการปฏิบติังานเอง โดยดูจากการรับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้เป็นเกณฑ ์ธุรกิจท่ีท าการศึกษาทั้งหมดมีโครงสร้าง
องค์การท่ีมีการก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ไว ้แต่เป็นการก าหนดเพ่ือรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีตอ้งมี
โครงสร้างของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ แต่การบริหารจดัการจริงๆ ยงัคงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์
มากกวา่ สามารถจดัคนเขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามความถนดัของแต่ละคน และไม่มีความขดัแยง้กนัภายในองคก์าร  
2.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังานของวิสาหกิจชุมชน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนไดม้ากยิง่ข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2552 การด าเนินงานพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548. 
กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2558. 
ดุลย ์วนับุญกุล 2554. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของดชันีช้ีวดัผลส าเร็จขององคก์รตามหลกัการวดัผลการปฏิบติังานเชิงดุล

ภาพ กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
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นภดล ร่มโพธ์ิ การวัดผลองค์กรแบบสมดุล Balanced scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
 ธรรมศาสตร์, 2553 
ภาคภูมิ นนัทปรีชา 2555. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานโดยตวัช้ีวดัตามแนวคิด Balance Scorecard, 

กรณีศึกษาสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) การคน้ควา้อิสระ มหาบณัฑิต คณะพฒันาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

มนต์รัก ธีรานุสรณ์. (2551). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป :มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
ทศันียว์รรณ แนบทางดี ผลกระทบของประสิทธิภาพการส่งเสริมการขายท่ีมีผลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจตวัแทน

ประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย 2554. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ 2554. การพฒันาระบบการวดัผลการปฏิบติังานโดยอาศยัการวดัผลดุลยภาพ (BSC)   
กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี 
Kaplan, R.S. and D.P. Norton (2 0 0 0 )  The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies 
 Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press 
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การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ืองการจัดท างบกระแสเงินสด ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎสงขลา 
Learning development of Cash Flow Statement preparation : Case study undergraduate student of 

Songkhla Rajabhat University  
 

สุปราณี กาญจนเพญ็1* และ จุไรรัตน์ ทองบุญชู2  
Supranee Kanchanapen1* and Jurairut  Thongboonchoo 2 

 

บทคัดย่อ 

 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้วิชาการบญัชีชั้นกลาง 2  เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด โดยการ
ใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาการบญัชี ของมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีเจาะจง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติเสริมจ านวน 5 ชุด 
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์รายการ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของเข้างบกระแสเงินสด 2) การวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ  3) การวเิคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เขา้สู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด 
4) การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ โดยการกระทบขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนปีปัจจุบนักบัขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 5) การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานวิธีทางออ้ม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติการหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามากกวา่ร้อยละ 95 มีผลคะแนนการทดสอบสูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.73 หากพิจารณาความกา้วหนา้ของผลการเรียน พบวา่นกัศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึนทุกคน โดยมีค่าเฉล่ีย
ของความกา้วหนา้ทางการเรียนเท่ากบั 3.71 ผลสรุปคือนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการพฒันาการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 
สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  
 
ค าส าคญั : การพฒันา, ผลการเรียนรู้, งบกระแสเงินสด 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to develop Intermediate Accounting 2 learning outcomes of cash flow statement. By using 
practical paper set. Case study: undergraduate  student the second year of the program is 4 years of Songkhla Rajabhat 
University in the first semester of academic year 2016, 30 students were selected by using specific approach the method. 
The total of research instruments were 5 sets of supplementary practical paper, consisting of 1) Analysis accounting  
recorded of Assets, Liabilities and Owners’ Equity in order to classify activity in Cash Flow statement 2) Analysis of 
Changes in Assets, Liabilities and Owner's Equity 3) Analysis of Cash Inflows – Outflows in order to classify activity in 
Cash Flow Statement 4) Net cash analysis by reconciling data from the current year's income statement with changes in 
transaction of financial position statement 5) Net cash analysis from operating activities by using indirect method. Data 
were analyzed by using arithmetic mean, percentage and standard deviation. 

The research found that students over 95 % have scored higher than half of the 10 points, with an average of 7.73. 
To concern All students have good grades. The average learning progress was 3.71. The conclusion was that the students 
had learning achievement after using the training set higher than before using the training set. 
 
Keywords : Learning, development, Cash Flow 
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บทน า 
การบญัชีชั้นกลาง 2 เร่ืองงบกระแสเงินสด ถือวา่เป็นวชิาท่ีส าคญัวชิาหน่ึง เน่ืองจากขอ้มูลงบกระแสเงินสดถือว่ามี

ความส าคญัต่อการวางแผนและจดัการสภาพคล่องของกิจการ นอกจากน้ีงบกระแสเงินสดยงัเป็นงบการเงินท่ีให้ขอ้มูลท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่ กิจการด าเนินงานเป็นอยา่งไร กิจการลงทุนอะไรบา้ง และกิจการจดัหาเงินอยา่งไร และใหข้อ้มูลท่ีท าใหผู้ใ้ช้
งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง
ความสามารถในการช าระหน้ี และความสามารถของกิจการในการจดัการเก่ียวกบัจ านวนเงิน รวมทั้งให้ประโยชน์ในการ
ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถ
น าไปสร้างแบบจ าลองเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการท่ีต่างกนั สามารถ
ใชก้ารพยากรณ์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์ในการใชต้รวจสอบความ
ถูกตอ้งของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีไดจ้ดัท าในอดีต และใชต้รวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถใน
การท าก าไร และกระแสเงินสดสุทธิและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา (มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 
ปรับปรุง 2559) สรุปคืองบกระแสเงินสดเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินทั้งผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจา้หน้ี 
ผูใ้ห้กูย้ืมและผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และความตอ้งการใชก้ระแสเงินสดของกิจการ ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน  

เน่ืองจากวชิาการบญัชีชั้นกลาง 2 เร่ืองการจดัท างบกระแสเงิน เป็นเน้ือหาท่ีเขา้ใจยาก เกิดความสบัสน มีปัญหาใน
การจดัท างบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางออ้ม และไม่สามารถจดัประเภทกิจกรรมของกิจการว่ากิจกรรมใดอยู่ใน
กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน มีปัญหาเร่ืองการวิเคราะห์หากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน และการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ และเน่ืองจากเวลาในการเรียนการสอนมีจ ากดั ซ่ึงผูส้อนคิดวา่ควรให้นกัศึกษาซ่ึงเป็นผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัการจดัท า
งบกระแสเงินสดจนเกิดเป็นทักษะ ความรู้ความเขา้ใจและความช านาญ ในการวิเคราะห์และจดัท างบกระแสเงินสดทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มไดอ้ย่างถูกตอ้งมากข้ึนและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าการจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัตอ้งยึดหลกัส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้ รวมถึงสามารถพฒันาตนเองได ้และถือว่า
ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในกระบวนการศึกษา โดยกระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สวงหาความรู้มากกวา่รอรับความรู้ ทางดา้นผูส้อนจะเปล่ียนจากผูถ่้ายทอดความรู้เป็น
ผูจ้ดัการเรียนรู้ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได(้พระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ 2542) และความสามารถหรือผลส าเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพทุธิพิสยั จิตพิสยัก็คือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ปราณี  กองจินดา, 2549 : 42) 

 ผูว้ิจยัจึงไดต้ระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาการบญัชีชั้นกลาง 2 เร่ืองการ
จดัท างบกระแสเงินสดข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดน้ าชุดฝึก
ปฏิบติัเสริมเร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด เพื่อน าไปทดลองใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา ในการจดัท างบกระแส
เงินสดทั้งทางตรงและทางออ้ม รวมทั้งการจดัประเภทกิจกรรมวา่เป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหา
เงิน การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์หากระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน และแกไ้ขปัญหาของความสับสนระหว่างการกระทบยอดการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ เพ่ือค านวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวิธีทางตรง
และทางออ้ม เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถจดัท างบกระแสเงินสดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  าและรวดเร็วยิง่ข้ึน  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2  เร่ืองการจัดท างบกระแสเงินสดโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเสริม ของ

นกัศึกษาโปรแกรมวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2559   มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

       ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน โดยการสร้างเคร่ืองมือ
ในการวจิยัการเลือกสุ่มตวัอยา่ง ก าหนดรูปแบบการวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 ประชากรท่ีใช้ในงานการวิจัยน้ีคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการบัญชี 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีชั้นกลาง 2 ทั้งหมด 3 กลุ่มการเรียน  ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2559  จ านวน 99 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการโปรแกรมวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยั
ราชภฎัสงขลา ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการบญัชีชั้นกลาง 2 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 3 กลุ่มการเรียนกลุ่มละ 
10 คน รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน โดยเลือกจากคะแนนสอบกลางภาคของนกัศึกษาท่ีมีคะแนนสูงสุด 10 คนแรกของแต่ละ
กลุ่มการเรียน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
2.1 ชุดฝึกปฏิบติั 
 ชุดท่ี 1 การวเิคราะห์รายการ สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของเขา้งบกระแสเงินสด 
 ชุดท่ี 2 การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ   

        ชุดท่ี 3 การวเิคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เขา้สู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด 
 ชุดท่ี 4 การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ โดยการกระทบขอ้มูลจากงบก าไรขาดทุนปีปัจจุบนักบัขอ้มูลการ

เปล่ียนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 
  ชุดท่ี 5 การวเิคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานวธีิทางออ้ม  

2.2 เคร่ืองมือในการประเมินผล 
  แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 วธีิการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียน 

   เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด 

 

การฝึกปฏิบัตเิสริมเร่ืองการ
จดัท างบกระแสเงนิสด 
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3.1 ทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 6 ชุด 
3.2 ทดลองการสอนดว้ยชุดฝึกปฏิบติั 6 ชุด 
3.3 ทดสอบหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  6 ชุด 
3.4 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Means) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ  t-test การวิจยัคร้ังน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ในการหาค่าทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ผลและวจิารณ์ผล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยใชชุ้ดฝึก

ปฏิบติัก่อนและหลงัการฝึกปฏิบติัเสริม เร่ืองงบกระแสเงินสด วิชาการบญัชีชั้นกลาง 2 โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ของนักศึกษา

สาขาวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2559 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ผลการวจิยั มีดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบผูเ้รียนก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบติัและเก็บรวบรวมผลคะแนนการทดสอบไวห้ลงัจากน้ีไดท้ าการ

ทดลองใชชุ้ดฝึกปฏิบติักบัผูเ้รียนจ านวน 8 ชุด เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัประเภทกิจกรรมวา่เป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรม

ลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนทุน การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรม และความสับสนระหวา่งการกระทบยอดการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและทุน เพ่ือค านวณหาเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางออ้มของผูเ้รียน และหลงัจากนั้นจึงให้ผูเ้รียนทดสอบหลงัจากการใช้

ชุดฝึกปฏิบติั 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลการเรียนจากการทดสอบก่อนและหลงัการ

ใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมเพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัประเภทกิจกรรมวา่เป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหา

เงิน การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรม และ

ความสับสนระหวา่งการกระทบยอดการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ เพ่ือค านวณหาเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด าเนินงานโดยวธีิทางตรงและทางออ้ม มีดงัน้ี 

ตารางที ่1  แสดงผลการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

ล าดบั 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกลุ 

คะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั (10 คะแนน) 

คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั (10 คะแนน) 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
1  นางสาวอาแอเสาะ   จิการะจิ 4.00 40.00 7.50 75.00 
2  นางสาวนฟัฮะห์   ยโูซ๊ะ 4.50 45.00 8.50 85.00 
3  นางสาวสาลวานี   ดายนัตา 4.50 45.00 8.50 85.00 
4  นางสาวเปาะรสนีดา   สาเหะมะหะฯ 3.00 30.00 6.50 65.00 
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ล าดบั 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกลุ 

คะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั (10 คะแนน) 

คะแนนหลงัการใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั (10 คะแนน) 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 
5  นางสาวฟิรมีย ์  เลาะ 5.00 50.00 9.75 97.50 
6  นางสาวไซหนบั   เพง็ไซ 3.75 37.50 7.00 70.00 
7  นางสาวพนชักร   สุวรรณโรจน์ 3.50 35.00 6.75 67.50 
8  นางสาวณฏัฐน์รี   ใจลือ 3.00 30.00 4.00 40.00 
9  นางสาวอนัอมั   เจ๊ะเตะ 4.00 40.00 7.25 72.50 
10  นางสาวศศินิภา   อุดมศรี 6.00 60.00 10.00 100.00 
11  นางสาวพชัราภรณ์   ขวญัสุวรรณ 3.25 32.50 7.00 70.00 
12  นายพงศกร   ชูแกว้ 4.50 45.00 9.00 90.00 
13  นางสาวจลัวาอ ์  มาหมูดเบ็ญ 5.00 50.00 9.75 97.50 
14  นางสาววรัมพร   ชีวรัฐอุทยัวงศ์ 3.75 37.50 7.50 75.00 
15  นางสาวเสาด๊ะ   ปิริยะ 4.00 40.00 8.75 87.50 
16  นางสาวอฟันาน   การีมนั 3.25 32.50 6.75 67.50 
17  นางสาวฐิติพร   ป่ินมี 4.25 42.50 8.00 80.00 
18  นางสาวกรกนก   ราชสีห์ 3.00 30.00 5.00 50.00 
19  นางสาวภทัทิญา   หมวดพรมทอง 4.00 40.00 8.75 87.50 
20  นายธนภทัร   พนัธุเสน 3.50 35.00 6.75 67.50 
21  นางสาวภทัราพร   สุวรรณพนัธ์ 4.85 48.50 9.50 95.00 
22  นางสาวแพรวทิพย ์  ทองศรี 4.25 42.50 8.00 80.00 
23  นางสาวศิรภสัสร   ธรรมเจริญ 4.00 40.00 7.50 75.00 
24  นายศุภกิตต์ิ   เซ่งเตก็อ๋ิว 3.50 35.00 7.00 70.00 
25  นางสาวสอบารียะ   หมินหวงั 3.75 37.50 8.00 80.00 
26  นางสาวเมธิญา   เอียดทองค า 4.25 42.50 8.00 80.00 
27  นางสาวองัคณา   พรหมอกัษร 4.75 47.50 9.50 95.00 
28  นางสาวกมลพรรณ   หนูทอง 4.50 45.00 8.25 82.50 
29  นางสาววชิญาพร   ยี่วนัฉาย 3.75 37.50 6.50 65.00 
30  นางสาวนนัทิชา   ฤทธ์ิเดช 3.50 35.00 6.75 67.50 

 ค่าเฉล่ีย 4.03 40.28 7.73 77.33 
 
จากตารางท่ี 1 พบว่าคะแนนของนักศึกษาก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั  4.03 คะแนน           

คิดเป็นร้อยละ 40.28 และคะแนนของนกัศึกษาหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 7.73  คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 77.33 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนการทดสอบก่อนและหลงัจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมของนกัศึกษา
สาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 30 คน พบวา่คะแนนจาก
การทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด ของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียผลการเรียนต ่ากวา่คร่ึงหน่ึง
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ของคะแนนเตม็ 10 คะแนน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03) แต่หลงัจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัแลว้ ผลการเรียนของนกัศึกษามากกวา่ร้อย
ละ 95 มีค่าเฉล่ียผลการเรียนสูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 10 (ค่าเฉล่ียเท่ากบั  7.73) ซ่ึงหมายความวา่ผูเ้รียนมากกวา่ร้อยละ 
95 มีผลการเรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม 
ตารางที ่2  แสดงผลความกา้วหนา้ทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

 
ล าดบั 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกลุ 

คะแนนก่อน
ใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั  

(10 คะแนน) 

คะแนนหลงั
ใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั  

(10 คะแนน) 

ความกา้วหนา้ทางการ
เรียน 

คะแนน ร้อยละ 

1  นางสาวอาแอเสาะ   จิการะจิ 4.00 7.50 3.50 87.50 
2  นางสาวนฟัฮะห์   ยโูซ๊ะ 4.50 8.50 4.00 88.89 
3  นางสาวสาลวานี   ดายนัตา 4.50 8.50 4.00 88.89 
4  นางสาวเปาะรสนีดา  สาเหะมะหะฯ 3.00 6.50 3.50 116.67 
5  นางสาวฟิรมีย ์  เลาะ 5.00 9.75 4.75 95.00 
6  นางสาวไซหนบั   เพง็ไซ 3.75 7.00 3.25 86.67 
7  นางสาวพนชักร   สุวรรณโรจน์ 3.50 6.75 3.25 92.86 
8  นางสาวณฏัฐน์รี   ใจลือ 3.00 4.00 1.00 33.33 
9  นางสาวอนัอมั   เจ๊ะเตะ 4.00 7.25 3.25 81.25 
10  นางสาวศศินิภา   อุดมศรี 6.00 10.00 4.00 66.67 
11  นางสาวพชัราภรณ์   ขวญัสุวรรณ 3.25 7.00 3.75 115.38 
12  นายพงศกร   ชูแกว้ 4.50 9.00 4.50 100.00 
13  นางสาวจลัวาอ ์  มาหมูดเบ็ญ 5.00 9.75 4.75 95.00 
14  นางสาววรัมพร   ชีวรัฐอุทยัวงศ ์ 3.75 7.50 3.75 100.00 
15  นางสาวเสาด๊ะ   ปิริยะ 4.00 8.75 4.75 118.75 
16  นางสาวอฟันาน   การีมนั 3.25 6.75 3.50 107.69 
17  นางสาวฐิติพร   ป่ินมี 4.25 8.00 3.75 88.24 
18  นางสาวกรกนก   ราชสีห์ 3.00 5.00 2.00 66.67 
19  นางสาวภทัทิญา   หมวดพรมทอง 4.00 8.75 4.75 118.75 
20  นายธนภทัร   พนัธุเสน 3.50 6.75 3.25 92.86 
21  นางสาวภทัราพร   สุวรรณพนัธ์ 4.85 9.50 4.65 95.88 
22  นางสาวแพรวทิพย ์  ทองศรี 4.25 8.00 3.75 88.24 
23  นางสาวศิรภสัสร   ธรรมเจริญ 4.00 7.50 3.50 87.50 
24  นายศุภกิตต์ิ   เซ่งเตก็อ๋ิว 3.50 7.00 3.50 100.00 
25  นางสาวสอบารียะ   หมินหวงั 3.75 8.00 4.25 113.33 
26  นางสาวเมธิญา   เอียดทองค า 4.25 8.00 3.75 88.24 
27  นางสาวองัคณา   พรหมอกัษร 4.75 9.50 4.75 100.00 
28  นางสาวกมลพรรณ   หนูทอง 4.50 8.25 3.75 83.33 
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ล าดบั 
ท่ี 

 
ช่ือ-สกลุ 

คะแนนก่อน
ใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั  

(10 คะแนน) 

คะแนนหลงั
ใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติั  

(10 คะแนน) 

ความกา้วหนา้ทางการ
เรียน 

คะแนน ร้อยละ 

29  นางสาววชิญาพร   ยี่วนัฉาย 3.75 6.50 2.75 73.33 
30  นางสาวนนัทิชา   ฤทธ์ิเดช 3.50 6.75 3.25 92.86 

 ค่าเฉล่ีย 4.03 7.73 3.71 91.97 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลคะแนนของนกัศึกษาก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั  4.03   คะแนน 
คะแนนของนกัศึกษาหลงัก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.73   และความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัศึกษา
มีค่าเฉล่ียคะแนน  3.71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.97 จากการวิเคราะห์ความกา้วหน้าทางการเรียนหลงัจากการใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติัเสริม เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด ของนักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2559  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 30 คน พบวา่คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน ของนกัศึกษามีค่าเฉล่ียผลการเรียนต ่ากวา่
คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 10 คะแนน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03) แต่หลงัจากใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมแลว้ ผลการเรียนจากการทดสอบ
หลงัเรียนของนกัศึกษามากกวา่ร้อยละ 95 มีค่าเฉล่ียผลการเรียนรู้สูงกวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ 10  คะแนน(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
7.73) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า นักศึกษามีคะแนนหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติเสริมสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนน
ความกา้วหนา้ทางการเรียนเท่ากบั 3.71 คิดเป็นร้อย 91.97 ซ่ึง หมายความวา่หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมเร่ืองการจดัท างบ
กระแสเงินสด นกัศึกษามีความกา้วหนา้ทางการเรียนก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม 
ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบค่าสถิติ t-test for paired-samples ของคะแนนทดสอบก่อน – หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 

 
การทดสอบ 
 

 
N 

 
Mean 

 
S.D. 

 
t 

 
Sig. 

ก่อนการใชแ้บบฝึกปฏิบติั 30 4.03 0.69 24.48 
 

.000** 
หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั 30 7.73 1.38 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลการทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาการบญัชีหลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 1/2559 มหาวิทยาราชภฏัสงขลา จ านวน 30 คน หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมเร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด 
สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกปฏิบติัเสริม มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงหมายถึง จากผลการทดสอบค่าสถิติ t-test ของ
คะแนนทดสอบก่อน – หลงัการใช้ชุดฝึกปฏิบติัเสริม เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าผลการเรียนก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมแตกต่างกนั โดยท่ีผลการเรียน
ของการทดสอบหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมมีคะแนนเฉล่ีย 7.73  และผลการเรียนของการทดสอบก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั
เสริมมีคะแนนเฉล่ีย 4.03  นั้นคือผลการเรียนหลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมมีคะแนนสูงกวา่ก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบติั จึงยอมรับ
สมมติฐานวา่นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการพฒันาการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด สูง
กวา่ก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม 
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการวจิยัการพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริมเร่ืองงบกระแสเงินสด ของนกัศึกษา
โปรแกรมวชิาการบญัชี หลกัสูตร 4 ปี ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2559   มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลาจ านวน 30 คน พบวา่ผูเ้รียนมี
คะแนนก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีคะแนนเฉล่ีย 4.03  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.28  จาก
คะแนนเต็ม  และนกัศึกษามีคะแนนทดสอบหลงัใชชุ้ดปฏิบติัเสริมเฉล่ีย 7.73  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 77.33   จากคะแนนเตม็ 

จากผลการวิจยัพบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธ์ิในระดบัท่ีดี คือเกินเกณฑ์ร้อยละ 50 และผูเ้รียน
มากกว่าร้อยละ 95 มีผลการเรียนสูงกว่าคร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.73 หากพิจารณา
ความกา้วหน้าของผลการเรียน พบว่านักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึนทุกคน โดยมีค่าเฉล่ียของความกา้วหน้าทางการเรียน
เท่ากบั 3.71 และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการพฒันาการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติัเสริมสูงกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรณวิภา มณี
โลกย ์(2557) และษมากร ประดบัการ (2556) พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงท าให้
เห็นว่าผูเ้รียนมีการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ดลยา ไชยวงศ์ (2556) พบว่าการน าชุดฝึกปฏิบติั 
เร่ืองการจดัท างบกระแสเงินสด จ านวน 8 ชุด มาใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทกัษะในการคิดวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดัท างบ
กระแสเงินสดของนกัศึกษา สามารถท าให้นกัศึกษามีผลคะแนนการทดสอบสูงข้ึนกว่าก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั ซ่ึงกล่าวไดว้่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการพฒันาการเรียนรู้หลงัการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั สูงกว่าก่อนการใชชุ้ดฝึกปฏิบติั  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ชุดฝึกปฏิบติัเสริมเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาได ้โดยเคร่ืองมือช่วยในการเพ่ิมทกัษะในการคิด 
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือน าไปจดัท างบกระแสเงินสดทั้ งทางตรงและทางออ้มได้อย่างถูกตอ้งมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในการจัด
ประเภทกิจกรรมของกิจการวา่เป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรม และการกระทบยอดการเปล่ียนแปลง
ของสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ เพ่ือค านวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานโดยวธีิทางตรงและทางออ้ม  

ข้อเสนอแนะ 
1.   ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีชั้นกลาง 2 โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช้

ชุดฝึกปฏิบติัเสริมเขา้มาช่วยในการเรียนการสอน 
2. ควรน าชุดฝึกปฏิบติัเสริมไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่น ในระดบัท่ีสูงกว่าเพ่ือเป็นการทบทวนเน้ือหา

ความรู้เดิมท่ีเคยเรียนมา 
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเสริม วชิาการบญัชีชั้นกลาง 2 เร่ือง งบกระแส

เงินสด เพ่ือน าไปพฒันาการสร้างส่ือการสอนต่อไป 

 
กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารยโ์ปรแกรมวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการท่ีใหค้  าแนะน า และเสียสละเวลาในการให้
ค  าปรึกษาในทุกขั้นตอนของการท างานวจิยั จนท าใหง้านวจิยัส าเร็จไปดว้ยดี และ ผูว้จิยัไดรั้บเงินอุดหนุนจากคณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง ณ โอกาสน้ี 
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ไดรั้บการสอนตามรูปแบบซิปปาโดยใชแ้บบฝึกหดัท่ีเนน้ทกัษะการคิดเลขในใจกบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย
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ปัจจัยและอุปสรรคในรายวชิาทีใ่ช้ระบบอเิลร์ินนิงเติมเต็มการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 

The factors that affect academic achievements in the subjects which are fulfilled using e-learning in 
RMUTSV  
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บทคัดย่อ  
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพ่ือปัญหาและอุปสรรค ในการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ของ
อาจารย ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชง้านระบบการ
จดัการเรียนการสอน (LMS) ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการหาค าตอบดงักล่าว ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นอาจารยค์ณะต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิยั จ านวน 297 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มแบบง่าย ผลการวจิยัพบวา่ 

ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี วฒิุการศึกษาปริญญาโท  
ประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และ 16 ปี ข้ึนไป ใชง้านระบบอีเลิร์นน่ิงจากมหาวทิยาลยั  มีวตัถุประสงคก์ารใชง้านระบบ
การจดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งงาน พบวา่ ความคิดเห็นในดา้น ต่าง ๆ คือ ดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งการ
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพียงพอกบัการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ส าหรับใช้
งานระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ ( x = 3.10) ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตตอ้งการความ
รวดเร็วในการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ( x = 2.90) ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งการมี 
LMS ท่ีสามารถจดัการเน้ือหาและบทเรียนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ( x = 3.34) ดา้นการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัตอ้งการ
ระบบ LMS ช่วยเพ่ิมช่องทางการติดต่อระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x

= 3.19) ดา้นอาจารยผ์ูส้อนตอ้งการระบบ LMS ของมหาวิทยาลยัช่วยให้อาจารยป์ระหยดัเวลาในการประเมินผลการเรียนรู้
ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ( x = 3.17)  
 
ค าส าคญั : อีเลิร์นนิง, ระบบการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย 
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ABSTRACT  
 

This research aims to 1. Problems and Obstacles. 2. To study the factors that affect the problems and obstacles in 
using the teaching and learning system (LMS) of lecturers Rajamangala University of Technology Srivijaya. The researcher 
selected the questionnaire as a tool to find out.  For the research sample.  Faculty members of Rajamangala University of 
Technology Srivijaya were 297 students were selected by random sampling. The research found that  

The general characteristics of the respondents are: Male, age between 31-40 years old. Work experience less than 
5 years and 16 years or more.  Use e- learning from university.  The purpose of using the instructional management system 
to send the work was that the opinions in various aspects were the efficiency of the computer, the number of computers in 
the school enough to teach.  The efficiency of servers and equipment for teaching and learning (LMS)  was the same ( x = 
3.10). The average is ( x = 2.90). In the teaching-learning system, there is an LMS that can handle content and lessons. The 
highest average was ( x =  3.34) .  The university supported the LMS system, which increased the contact between faculty 
and students without limitation of time and place. The average was ( x = 3.19). The instructor wanted the LMS system of 
the university to help teachers save time in evaluating students' learning. The average was ( x = 3.17)  
          
Keywords : E-learning, LMS 
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บทน า 
การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนออนไลน์เป็นการเรียนผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักศึกษาสามารถเขา้

เรียนและท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีผูส้อนจดัไวไ้ดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลาท่ีมีการออนไลน์ ซ่ึงโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนออนไลน์
แบบส าเร็จรูป (Authoring Program) เป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาส าหรับช่วยสร้างบทเรียนออนไลน์ เช่น LMS เป็น
โปรแกรมท่ีมหาวทิยาลยัน ามาพฒันาเพ่ือน ามาใชเ้ป็นระบบการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งมีแผนพฒันาโปรแกรมท่ีชดัเจน
และต่อเน่ือง และเป็นโปรแกรมท่ีเปิดใหใ้ช ้โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด อีกทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ลด
เวลาการสอนเน่ืองจากผูส้อนเตรีมการสอนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพียงคร้ังเดียว  เพื่อใหก้ารศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความ 
ยืดหยุน่ สร้างสรรคท์า้ทาย และซบัซอ้น เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง รวดเร็วอยา่งเต็มไปดว้ยส่ิง
ทา้ทายและปัญหารวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้ ( นิภา,2553 ) นักศึกษาสามารถเขา้ถึงบทเรียนได้
ตลอดเวลา บทเรียนน่าสนใจมากข้ึน เน่ืองจากมีส่ือมลัติมีเดียมีภาพและเสียง นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน และเขา้ใจ
บทเรียนเป็นรูปธรรม  

ปัจจุบนั ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี ( 2560 ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ไดพ้ฒันาระบบการ
เรียนรู้ (Learning Management System) เพ่ือให้อาจารยไ์ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน แต่ยงัมีอาจารยใ์ห้
ความสนใจในการเขา้ใชง้านระบบการเรียนรู้นอ้ย และยงัไม่เขา้ใจในกระบวนการใชง้าน ปัจจุบนัระบบการจดัการเรียนการ
สอน LMS ไดพ้ฒันามาเป็นเวอร์ชัน่ 3.0 และมีการพฒันาเพ่ิมเติมในส่วนของการเพ่ิมรายวิชาจากส านกังานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน ซ่ึง ปัจจุบนัไดท้ าการเปิดใชง้านระบบตั้งแต่ปีการศึกษา 
2559 มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 21,006 แยกเป็นอาจารยผ์ูส้อน 601 และนกัศึกษา 20,405 ตามล าดบั และมีอาจารยผ์ูส้อนได้
เปิดสอนวชิาเรียน ในระบบโดยมีจ านวนรายวชิาทั้งส้ิน 733 วชิา  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผูใ้ห้บริการระบบการ
จดัการเรียนการสอน (LMS) เป็นระบบท่ีช่วยสนนัสนุนการเรียนการสอนให้กบัอาจารยผ์ูส้อน และนกัศึกษา โดยท่ีอาจารย์
ผูส้อนสามารถจดัการเน้ือหาไดทุ้กท่ีทุกเวลา เช่นเดียวกบันกัศึกษาก็สามารถเขา้ถึงเน้ือหาไดทุ้กท่ีทุกเวลาเช่นกนั และเป็น
การเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุน่สูง โดยมีเน้ือหาท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วีดีโอและมลัติมีเดียอ่ืนๆ เป็น
ตน้ นอกจากน้ียงัมีการวดัผล และการประเมินผลให้กบัผูเ้รียน โดยระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัไดเ้ปิดใชร้ะบบตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 โดยไดน้ าเอาระบบการบริหารจดัการ การเรียนรู้ Moodle 
เวอร์ชนั 1.4.0 และเม่ือปี พ.ศ. 2559 ไดมี้การปรับปรุงระบบใหม่ 
 จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัและสนใจศึกษาถึงปัจจยัและอุปสรรคในรายวิชาท่ีใชร้ะบบอีเลิร์นนิงเติม
เต็มการเรียนการสอนของอาจารย ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค และปัจจยัดา้น
ต่าง ๆ ท่ีท าให้การเรียนในรายวิชา ประสบความส าเร็จ เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ส าหรับเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง ทั้งในดา้นระบบ อีเลิร์นนิง ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และการใหบ้ริการ ของระบบอีเลิร์นน่ิงของมหาวทิยาลยัต่อไป 
 1.  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยและอุปสรรค ในการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) ของอาจารย์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  

 2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค ในการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ของ
อาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ อาจารย ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ทุกวิทยาเขต จ านวน 812 
คน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิของ Tara Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 คน 
2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารต่าง ๆ  
 2.2 ก าหนดหวัขอ้ประเด็น และตวับ่งช้ีท่ีตอ้งการตามวตัถุประสงค ์
 2.3 สร้างแบบสอบถามท่ีตอ้งการวดัในแต่ละดา้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชร้ะบบ การจดัการเรียนการสอน
อีเลิร์นน่ิง (LMS@RMUTSV) ประกอบดว้ยกนั 5 ดา้น 
  1. ดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน  3 ขอ้ 
  2. ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต  จ านวน   3 ขอ้ 
  3. ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน  จ านวน   5 ขอ้ 
  4. ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั  จ านวน   4 ขอ้ 
  5. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน   จ านวน   5 ขอ้ 
    ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะแบบเติมค า  
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากอาจารยท์ั้ง 14 คณะ/วทิยาลยั ระหวา่งภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
และน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
4. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการประเมนิ 
  น าขอ้มูลท่ีคดัเลือกไว ้มาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการหาค่าต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มุลส่วนตวัของผูค้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ ร้อยละ (Percent) 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการใชร้ะบบอีเลิร์นน่ิง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
1. ผลการวจิยั 

1.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2 อายรุะหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 
134 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.1 มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 239 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.5 มีต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นอาจารย ์จ านวน 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.4 มีประสบการณ์การท างาน 16 ปีข้ึนไปและนอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 87 ราย 
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 29.3 มีจ านวนวิชาท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 4 วิชา จ านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่ใช้
งานระบบอีเลิร์นน่ิง จาก มหาวิทยาลยั จ านวน 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.2 มีวตัถุประสงคใ์นการใชง้านระบบการจดั การ
เรียนการสอนเพ่ือใหน้กัศึกษา ส่งงาน จ านวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.3  
 1.2  ข้อมูลความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง 
(LMS@RMUTSV) ของมหาวิทยาลยั จ านวน 297 คน ผลการประเมินแยกตามค าถามรายขอ้ แสดงความถ่ีของขอ้มูลและ
แสดงร้อยละของระดบัความคิดเห็นในแต่ละระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV)                
ดา้น ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV)                  

ดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน       
7. การออกแบบระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) ยืดหยุน่ 

สะดวกต่อการใชง้าน 
9 77 156 40 15 3.08 

8. LMS มีเคร่ืองมือสนับสนุนกิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกนั
ของผูเ้รียน เช่น กระดาษ ท่องสนทนา หรือแบบช่วยเหลือ
แบบออนไลน์ 

11 87 152 34 13 3.16 

9. มี LMS ท่ีสามารถจัดการเน้ือหาและบทเรียน เช่น การ
โยกยา้ย เปล่ียนแปลง และแกไ้ขเน้ือหาในบทเรียน 

20 103 146 14 14 3.34 

10. LMS สามารถเขา้ถึงไดจ้ากอุปกรณ์ทุกชนิด เช่น มือถือ 
แท็ปเลต็ เป็นตน้ 

14 112 131 27 13 
3.29 

11. คู่มือการใชง้านระบบ LMS สามารถเขา้ใจง่าย สะดวกต่อ
การศึกษาเรียนรู้เอง 

6 87 150 37 17 
3.09 

ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั       
12. แผนในการสนับสนุนการใช้งานระบบจัดการเรียน

การสอน (LMS) 
4 80 159 38 16 3.06 

รายการ 
ระดบัปัจจยั 

 (5) (4)  (3) (2)  (1) ค่าเฉล่ีย 
ดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์       
1. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพียงพอกบัการ

เรียนการสอน 
6 5 138 41 17 3.10 

2. ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบจดัการเรียน
การสอน (LMS) 

5 85 156 39 12 3.10 

3. ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ส าหรับใชง้าน
ระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) 

6 93 141 40 17 3.10 

ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต       
4. ความรวดเร็วของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบใน

มหาวทิยาลยั 
2 57 167 44 27 2.87 

5. ความรวดเร็วในการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต 3 78 130 60 26 2.90 
6. ความเสถียรภาพของการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต 4 59 140 59 35 2.79 

รายการ 
ระดบัปัจจยั 

 (5) (4)  (3) (2)  (1) ค่าเฉล่ีย 
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13. แผนเก่ียวกบัการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและอาจารย ์เพื่อ
สนับสนุนการใชง้านระบบการจดัการเรียนการสอน 
(LMS) 

5 75 138 58 21 2.94 

14. แผนและนโยบายเก่ียวกบัการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและ
อาจารยเ์พื่อสนับสนุนการใช้งานระบบจัดการเรียน
การสอน (LMS) 

9 93 129 43 23 3.07 

15. กรอบนโยบายและแผนในการสนับสนุนการใชง้าน
ระบบจดัการเรียนการสอน (LMS) 

6 82 137 52 20 3.00 

16. ระบบ  LMS ช่วยเ พ่ิมช่องทางการติดต่อระหว่าง
อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี 

14 110 113 39 21 3.19 

 
ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัท่ีมีต่อการใชง้านระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV) ดา้น
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน       
17. ผูส้อนมีความรู้ในการใช้งานระบบจัดการเรียนการ

สอน (LMS) 
4 89 154 36 14 3.11 

18. ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้อาจารย์
สามารถใชส่ื้อประกอบการสอนไดห้ลายวธีิ 

12 101 127 38 19 3.16 

19. ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย  ช่วยให้อาจารย์
ประหยดัเวลาในการการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

16 82 151 33 15 3.17 

20. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง  
17 76 153 34 17 3.14 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า แต่ละขอ้ค าถามปัจจยัท่ีมีต่อการใช้งานระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง ด้านระบบ

เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10 ความรวดเร็วในการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 มี LMS ท่ีสามารถจดัการ
เน้ือหาและบทเรียน เช่น การโยกยา้ย เปล่ียนแปลง และแกไ้ขเน้ือหาในบทเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ระบบ LMS ช่วยเพ่ิม
ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารยแ์ละนักศึกษาได ้โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ระบบ LMS ของ
มหาวทิยาลยั ช่วยใหอ้าจารยป์ระหยดัเวลาในการการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดต่อการเรียนการสอนระบบอีเลิร์นน่ิง ไดแ้ก่ 

ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.19) และกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ 

รายการ 
ระดบัปัจจยั 

 (5) (4)  (3) (2)  (1) ค่าเฉล่ีย 
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ปัจจัยท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดต่อการเรียนการสอนดว้ยระบบอีเลิร์นน่ิง ได้แก่ ด้านระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 2.85) แสดงใหเ้ห็นวา่ 1. ระบบการจดัการเรียนการสอนมีความส าคญั
มาก มหาวิทยาลยัจึงควรออกแบบระบบให้สะดวกและเหมาะสมต่อการใชง้าน และสามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ไดทุ้กชนิดเพ่ือ
ความสะดวกในการใชง้าน 2. ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัควรจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอ
ต่อความตอ้งการ เพ่ิมประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบ และประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ส าหรับใช้
งานระบบ 3. การสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัควรมีแผนสนบัสนุนการใชง้านระบบ การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีและ
อาจารย ์มีกรอบนโยบายและแผนท่ีชดัเจน 4. ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต มหาวทิยาลยัควรแกไ้ขปัยหาเร่ืองความเร็วของ
เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และความเสถียรภาพของการใชง้านระบบ 
 จากขอ้สรุปและอภิปรายผลดงัท่ีผา่นมา ท าใหท้ราบวา่มหาวทิยาลยัควรเนน้ท่ีจะปรับปรุงดา้นระบบการจดัการ
เรียนการสอน ทั้งในส่วนของการออกแบบ มีเคร่ืองมือท่ีครบถว้น ระบบสามารถเขา้ถึงจากอุปกรณ์ไดทุ้กชนิด และท่ีคือการ
สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีและอาจารยใ์ชร้ะบบอีเลิร์นน่ิงในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือเติมเตม็ใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีจะหา
ความรู้และใชเ้วลาในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและเตม็ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

สรุปผลการวจัิย 
           1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีประสบการณ์ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี และ 16 ปีข้ึนไป จ านวนวชิาท่ีใชใ้นการสอน 4 วชิา มีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
ใชค้อมพิวเตอร์ PC ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ใชง้านระบบอีเลิร์นน่ิงจากมหาวิทยาลยั วตัถุประสงคก์ารใชง้านระบบการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือส่งงานใชง้านระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงบางคร้ัง 
            2. การวเิคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชง้านระบบจดัการเรียนการสอนอีเลิร์นน่ิง 
   2.1 ดา้นประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งการจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาเพียงพอ
กบัการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LSD) ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์
และอุปกรณ์ส าหรับใชง้านระบบจดัการเรียนการสอน (LSD) มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ ( x  = 3.10) 
   2.2 ดา้นระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตตอ้งการความรวดเร็วในการใชง้านระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ( x  = 2.90) 
   2.3 ดา้นระบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งการมี LMS ท่ีสามารถจดัการเน้ือหาและบทเรียน เช่น การ
โยกยา้ย เปล่ียนแปลง และแกไ้ขเน้ือหาในบทเรียน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.34) 
   2.4 ดา้นการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัตอ้งการระบบ LMS ช่วยเพ่ิมช่องทางการติดต่อระหวา่งอาจารย์
และนกัศึกษาไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 3.19) 

 2.5 ด้านอาจารย์ผูส้อนต้องการระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยช่วยให้อาจารย์ประหยดัเวลาในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ( x = 3.17)  
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
  1. ควรส่งเสริมใหมี้การปรับปรุงเน้ือหาภายในระบบ LMS อยูส่ม ่าเสมอใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  2. ควรมีการส่งเสริมใหมี้การใชง้านระบบ LMS ทุกคนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปในรูปแบบท่ี ทนัสมยั 
  4. ควรมอบหมายใหมี้การใช ้LMS เป็นกฎระเบียบหรือมีการบงัคบัใหใ้ชง้านทุกคน 
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  5. ควรมีการปรับปรุงระบบใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านท่ีหลากหลายในแต่ละรายวชิาและลกัษณะการเรียน
การสอนของแต่ละวชิา 
 

กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวจิยัฉบบัน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  ดว้ยงบเงินรายได้

ประจ าปี  พ.ศ. 2560  ผูว้จิยัจึงขอขอบพรุคุณเป็นอยา่งสูงต่อการสนบัสนุนโครงการวจิยัเร่ือง ปัจจยัและอุปสรรคในรายวชิาท่ี
ใชร้ะบบอิเลิร์นนิงเติมเตม็การเรียนการสอนของอาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั มา ณ ท่ีน้ี และรายงานการ
วิจัยฉบับน้ีจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดีตลอดการท าวิจัยจากผู ้สนับสนุนทุนวิจัย และผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่าน 

 

เอกสารอ้างองิ 
นิภา กูพ้งษศ์กัด์ิ. 2553. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยโดยใชโ้ปรแกรม BU LMS :   
         วารสารรามค าแหง ฉบบัมนุษศาสตร์ ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 1  
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พศ.2560 
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การพฒันามัลติมีเดียแอนิเมช่ัน 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบในรายวชิา การวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) 

Development Animation 2 Dimension Topic system analysts model  in subject  System Analysts and 
Design  (Structural) 

 

ลดัดาวลัย ์ หวงัเจริญ1*  โสภณา ส าราญ2  วลิาวณัย ์ บุญบุตร1 และ ณฎัฐธิดา  บุญส่ง1 
Laddawun Wongcharen1*  Sophana somran2  Vilawan Bunbod1and  Nattatida Bunsong1 

 

บทคัดย่อ  
 
          การพฒันางานวิจยัเร่ือง มลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวิเคราะห์ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ประกอบการเรียนในรายวชิาการวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบ ในเร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบ และ 2) เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีง่ายและน่าสนใจส าหรับนกัเรียนนกัศึกษา การ
วิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ Illustrator, Flash , Photoshop, Dreamweaver, Sound Force,  Ulead,  
และ Appserv เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัท าวิจยัไดแ้ก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของส่ือจากผูเ้ช่ียวชาญโดยแบ่งออกเป็น                   
2 ดา้น คือ ดา้นการออกแบบส่ือ  และดา้นการท างานของส่ือแอนิเมชัน่ และแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
โดยประเมินดา้นเน้ือหาของแบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบ 
         ผลประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นการออกแบบ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะตวัละคร ดา้นการใชอ้งคป์ระกอบรูปทรง
ของแอนิเมชัน่  ดา้นองคป์ระกอบทางสี เสียง ดา้นการออกแบบการเคล่ือนท่ีของแอนิเมชัน่ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.25 อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นการท างานประกอบไปดว้ย ดา้นการเลือกการท างานของแอนิเมชัน่ ความต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหว 
ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลภาพ และ การบรรยายสอดคลอ้งกบัการแสดงผล มีค่าเฉล่ียคือ 4.25 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผล
การประเมินจากผูใ้ชส่ื้อพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.34 เพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.66  ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการใชส่ื้อน าเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.12  และผูใ้ชส่ื้อไดรั้บความรู้เพ่ิมข้ึนจากการใชส่ื้อแอนิเมชัน่ดงักล่าว 
 
ค าส าคญั : แอนิเมชัน่ 2 มิติ, การวเิคราะห์ระบบ, แบบจ าลอง 
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ABSTRACT  
 

Development Research Multimedia animation, 2D modeling of systems analysis in the course of analysis and 
design.  (Structural)  prepared for the purpose.  1)  In the course of the study, the analysis and design of the model analysis 
system and 2) to make learning easy and interesting for students. This research tool is a computer program such as Illustrator, 
Flash, Photoshop, Dreamweaver, Sound Force, Ulead, and Appserv.  The tools used in preparing this study.  Performance 
evaluation of media experts were divided into two aspects:  the work of media and animation.  And satisfaction for users of 
the system. By evaluating the content of the model analysis system.  

Expert rating in design about the use of the shape of an animation, the composition and sound design, the 
movement of animation. Overall, an average of 4.25 at the most. The work consists of the selected works of animation, the 
continuation of the movement, the speed of the display image data and lectures in accordance with the display. The average 
is 4.25 on the highest level. 

The research found that the users of the system.  The sample was female, 25 percent of 83.34 male, 5 percent of 
16.66. The satisfaction rating in a presentation in the form of cartoon animation overall is high. The average was 4.12. The 
media has been increased awareness of the use of media such as animation. 
 
Key words: animation, 2D, systems analysis, modeling. 
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บทน า 
ตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ”  จะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลายหลายท่ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสามารถท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้โดยการศึกษานั้นตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ 
และคุณธรรม ท่ีบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา โดยการศึกษาในระดบัอุดมศึกษานั้น ควรเน้น
การศึกษาท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดท้ั้งในดา้นการการคิด การจดัการ การประยุกตค์วามรู้ในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา โดยรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้มีหลายหลายรูปแบบ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
คิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติัลงมือท าจริง กระบวนการวิจยั เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ี
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บการฝึกฝนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จะไดช่้วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน
และบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละหลกัสูตร ทั้งน้ีการศึกษาไดมี้การเปล่ียนแปลงในระดบัสากลท่ีมีการพฒันากรอบ
แนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยไดมี้การเสนอการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ีว่าควรยึดหลกัผลลพัธ์ทั้งใน
ดา้นความรู้ในวชิาแกนและทกัษะแห่งศตวรรษใหม่ ซ่ึงเรียกโดยสรุปวา่ 3R กบั 7C (วจิารณ์, 2555) 
 3R คือ ความสามารถทางดา้นการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
 7C ประกอบไปดว้ย ทกัษะการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา ทกัษะการคิดริเร่ิม และ สร้างนวตักรรม ทกัษะความ
เขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า ทกัษะดา้นการส่ือสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทกัษะอาชีพและทกัษะการ
เรียนรู้ 
 จากรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ การจดักระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนัควรมี
การเรียนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการประยกุต์องคค์วามรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน ามาใชใ้นการคิด แกปั้ญหา หรือสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตไดใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ในดา้นการใชส้ารสนเทศท่ีมีเทคโนโลยี
ทั้งคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเขา้มาประกอบในการเรียนรู้อีกดว้ย โดยการจดักระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
การพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น มีวธีิการหลากหลายรูปแบบ เช่น การใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ประกอบการสอน  การ
ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน การใช้ส่ือการเรียนการสอน การผลิตส่ือการเรียนรู้แบบมลัติมีเดีย การสร้างส่ือการ
เรียนรู้ท่ีแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์  การสร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชัน่ เป็นตน้ 
 การสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบแอนิเมชัน่ เป็นรูปแบบของการผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีไดรั้บความนิยมมากรูปแบบ
หน่ึงในปัจจุบนั โดยรูปแบบของส่ือท่ีมีการสร้างออกมานั้น จะเป็นการท าให้ภาพน่ิงเกิดการเคล่ือนไหว มีการใส่เสียง
ประกอบ และมีสีสนัสดใส จึงท าใหง้านท่ีพฒันาเป็นแอนิเมชัน่มีความน่าสนใจมากข้ึน ซ่ึงมนุษยเ์รามกัเลือกท่ีจะมองรูปภาพ
หรืออะไรท่ีมีสีสันก่อนมองเน้ือหาเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบนัเทคโนโลยีเจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งมากจึงท าให้เกิดเคร่ืองมือ
ส าหรับสร้างงานกราฟิกและแอนิเมชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะการใชใ้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความนิยม
ใชง้านแอนิเมชัน่เขา้มามีบทบาทมากในการจดัท าส่ือการเรียนการสอน เน่ืองจากประโยชน์ของส่ือแอนิเมชัน่มีมากมาย เช่น 
มีสีสันท่ีสดใส มีเสียงประกอบต่างๆ ท่ีช่วยสามารถส่ือความหมายให้เขา้ใจไดง่้าย และงานแอนิเมชัน่ช่วยท าให้จดจ าได้
รวดเร็ว  เน่ืองจากมนุษยจ์ะจ าขอ้มูลในลกัษณะท่ีเป็นภาพไดดี้กวา่ตวัเลขหรือขอ้ความ โดยการประยกุตใ์ชง้านแอนิเมชัน่ใน
การเรียนรู้หรือการศึกษา จะช่วยใหผู้เ้รียนสรุปความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีผูเ้รียนจึงสามารถจดจ าส่ิงต่างๆ ไดร้วดเร็วกวา่เดิมอีกดว้ย 

            ค  าวา่  แอนิเมชัน่ (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคล่ือนไหว” ดว้ยการน าภาพน่ิงมาเรียงล าดบักนั และแสดงผล
อยา่งต่อเน่ืองท าให้ดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลกัษณะภาพติดตา เม่ือตามนุษยม์องเห็นภาพท่ีฉาย อยา่งต่อเน่ือง   
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เรตินาจะรักษาภาพน้ีไวใ้นระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของมนุษย์
จะเช่ือมโยงภาพทั้งสองเขา้ดว้ยกนัท าใหเ้ห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั (ทวศีกัด์ิ,  2552 ) โดยข้อดขีองส่ือแอนิ
เมช่ันนั้น สามารถท าให้การอธิบายเร่ืองท่ีค่อนขา้งซับซ้อนหรือยากท่ีจะเขา้ใจให้กลายเป็นเร่ืองง่ายข้ึน ท าให้เกิดการ
จินตนาการอยา่งไร้ขอบเขต ไม่มีการปิดกั้นทางความคิด สามารถใชค้วามคิดไดอ้ยา่งอิสระเสรี ช่วยเนน้ให้ส่วนส าคญัเกิด
ความกระจ่างและชดัเจนข้ึน เป็นการใชภ้าพอธิบายไดดี้ และช่วยท าใหส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน
และดีข้ึนอีกดว้ย  ดังนั้น การน ารูปแบบของการสร้างส่ือด้วยแอนิเมช่ัน 2 มิติ มาใช้เพ่ือน าเสนอเน้ือหาความรู้ที่ยากต่อความ
เข้าใจ กจ็ะสามารถท าให้เกดิการเรียนรู้ในเน้ือหานั้นง่ายขึน้และชัดเจนได้มากขึน้ด้วย 

การศึกษาในวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2547 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นั้น ไดก้ าหนดค าอธิบายรายวชิาดงัน้ี      

“ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพฒันาระบบ การบริหารโครงการ 
เคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันาระบบ แบบจ าลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบ
ผลลพัธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้กรณีศึกษา”  

จากขอ้ก าหนดของการเรียนรู้ในค าอธิบายรายวิชาดงักล่าว จะมีเน้ือหาในการเรียนในเร่ือง แบบจ าลองการพฒันา
ระบบโดยมีแบบจ าลองท่ีมีการใชง้านท่ีเป็นตน้แบบของขั้นตอนของการวเิคราะห์และออกแบบระบบในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แบบจ าลองการพฒันาระบบแบบ SDLC แบบจ าลองการพฒันาระบบแบบ Water Fall แบบจ าลองแบบ Spiral  เป็นตน้  
ซ่ึงในปัจจุบนัมีการน าเสนอรูปแบบการเรียนของวิธีการทางแบบจ าลองการพฒันาระบบเหล่าน้ี ดว้ยการใชว้ิธีการบรรยาย
ประกอบการยกตวัอยา่งของการวิเคราะห์กรณีศึกษาในองคก์รธุรกิจ  มาประกอบการเรียนรู้ โดยการอธิบายขั้นตอนวิธีการ
ต่าง  ๆ ในวิธีของการวิเคราะห์และออกแบบระบบนั้นโดยส่วนมากเป็นทฤษฎีท่ีมีการใชข้อ้ความเป็นหลกั มีการจดัท าเป็น
ส่ือขอ้ความประกอบภาพน่ิง ท่ีท าให้ผูศึ้กษาท าความเขา้ใจไดย้าก และอาจเกิดความสับสนในล าดับขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการของการวิเคราะห์ระบบในแบบจ าลองแบบต่างๆ อีกดว้ย  ผูว้ิจยัจึงมีแนวความคิดในการสร้างส่ือแอนิเมชัน่                
2 มิติ เพ่ือน าเทคนิควธีิการของการพฒันาส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ ใหมี้ความน่าสนใจ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นรูปแบบรูปธรรม
ท่ีชดัเจน และเทคนิคการใชง้านแอนิเมชัน่ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถสร้างส่ิงกระตุน้ในการเรียนรู้เช่น การใชสี้ เสียง 
ในการผลิตส่ือร่วมดว้ย เพ่ือใหเ้กิดความน่าสนใจ ดึงดูดการใชง้าน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ใหดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือพฒันาส่ือมลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบ 
          2.  เพ่ือศึกษาผลความคิดเห็นและผลความพึงพอใจเก่ียวกบัส่ือมลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการ
วเิคราะห์ระบบ 
 
ขอบเขตการจดัท าการวจิยั  
การจดัท าส่ือแอนิเมช่ัน  
                การพฒันาส่ือมลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบ เพ่ือใชเ้สริมการเรียนรู้ในรายวชิา การ
วเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) มีการพฒันาใหมี้การท างานดงัน้ี 

1. น าเสนอรูปแบบของแบบจ าลองในการพฒันาระบบในรูปแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติ 
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2. จดัท าเวบ็ไซตใ์นการน าเสนอส่ือ 
3. จดัท าแบบทดสอบเร่ือง แบบจ าลองการพฒันาระบบ ในรูปแบบออนไลน์บนเวบ็ไซต ์ 

                              
 การจดัท าการวจิยั 
             1. ประชากร 

  ประชากร คือ ผูใ้ชง้านส่ือ โดยแบ่งออกเป็นผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 คน และผูใ้ชง้านส่ือ คือนกัศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัสารพดัช่างพิจิตร  
จ านวน 30 คน  
            2. การเก็บขอ้มูล 

ใชแ้บบสอบถามประเมินความคิดเห็นในการผลิตส่ือจากผูเ้ช่ียวชาญ และแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจในการใชง้าน โดยใช ้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

  ในการค านวณค่าทางสถิติ  โดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ใน การเรียนในรายวิชาวิเคราะห์ระบบ ในหน่วยเรียน โมเดลการพฒันาระบบ หรือ
แบบจ าลองการพฒันาระบบ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาดงักล่าว  ซ่ึงจากการศึกษาเบ้ืองตน้พบวา่ การ
น าเสนอขอ้มูลของหน่วยเรียนดงักล่าวซ่ึงเป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบซ่ึงมีหลากหลายขั้นตอนในแต่ละรูปแบบขั้นตอน
ของการพฒันาระบบ ได้มีการน าเสนอในรูปแบบของภาพน่ิง และการบรรยาย อธิบายเป็นขอ้ความประกอบในแต่ละ
ขั้นตอน จึงไม่ก่อใหเ้กิดการกระตุน้ท า และการจดจ า ท่ีส าคญัคือท าใหเ้กิดความน่าเบ่ือหน่ายในการใชเ้รียนรู้  ซ่ึงในปัจจุบนั
การน าเสนอส่ือการเรียนรู้โดยการใชแ้อนิเมชัน่ 2 มิติ มีการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ได ้โดยการน าเสนอนั้นประกอบไปดว้ย 
ขอ้ความ  ภาพ  ท่ีมีการสร้างในรูปแบบการเคล่ือนไหว และมีการตกแต่งดว้ยระบบสี เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียง
อธิบาย และเสียงอ่ืนๆ เพื่อใหผู้ท่ี้ชมส่ือสามารถเขา้ใจส่ือไดง่้ายข้ึน ดงันั้นการจดัท าการวจิยัในการพฒันาส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ
น้ี จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการเรียนรู้ได้มากข้ึนกว่าแบบเรียนรู้ด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวได ้โดยขั้นตอนการ
ด าเนินงานการวจิยัน้ี แสดงไดด้งั กรอบแนวคิดของโครงการวจิยั ดงัน้ี 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดของโครงการวจิยัการสร้างส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ 
การสร้างส่ือแอนิเมช่ัน  
1.1 แนวความคิด 
 ผูจ้ดัท ามีแนวความคิดในจดัท าส่ือท่ีประกอบการเรียนรู้โดยก าหนดใหมี้รูปแบบการแสดงผลในลกัษณะแอนิ
เมชัน่ 2 มิติ ท่ีประกอบไปดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ในระบบสี เสียงประกอบ เสียงบรรยาย เสียงอธิบาย และ
เสียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่ือ เพ่ือสร้างความน่าสนใจและมีความดึงดูดใจให้กบัผูท่ี้ชมส่ือ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีน าเสนอไดม้ากข้ึนกวา่การไดย้นิหรือฟังแต่เพียงอยา่งเดียว โดยการสร้างส่ือแอนิเมชัน่น้ี ไดแ้บ่งออกเป็น  การน าเสนอ
ตวัละครท่ีเป็นตวัด าเนินเร่ือง และเน้ือหาท่ีจะน าเสนอในหน่วยเรียนเฉพาะเร่ือง แบบจ าลองการพฒันาระบบ  
2.  การวางแผน 
                  2.1  ดา้นการผลิตส่ือ 

        การผลิต/สร้างส่ือน้ี โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไดก้ าหนดให้มีการใชโ้ปรแกรมในการสร้างรูปแบบของ
ภาพท่ีจะน าเสนอในลกัษณะภาพ 2 มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีการสร้างภาพใหมี้ลกัษณะของเสน้แบบเรียบง่าย ใชสี้ของภาพใน
รูปแบบสบายตา ไม่เนน้สีฉูดฉาด มีการใชต้วัอกัษรในการแสดงขอ้ความโดยใชรู้ปแบบตวัอกัษรท่ีมีความชดัเจนในตวัอกัษร
แต่ละตวั และขนาดท่ีเหมาะสมในแต่ละเฟรมของการน าเสนอ 

2.2 ดา้นเน้ือหา 
        การสร้างส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ น้ี ก าหนดใหมี้รูปแบบของการน าเสนอเน้ือหาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั แบบจ าลอง

การพฒันาระบบ (System Development Model) ซ่ึงมีการก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองท่ีจะน าเสนอในส่ือแอนิเมชั่น 
จ านวน 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

 2.2.1 แบบจ าลองการพฒันาระบบแบบ SDLC 
 2.2.2  แบบจ าลองการพฒันาระบบแบบ Water Fall 
 2.2.3 แบบจ าลองการพฒันาระบบแบบ Incremental 
 2.2.4แบบจ าลองการพฒันาระบบแบบ Spiral 

2.3การออกแบบเคา้โครงเร่ือง (Story Board) มีรูปแบบโดยยอ่ดงัน้ี 
 
 

การสร้างส่ือแอนิ

รวบรวม

วางแผน  

ออกแบบส่ือ 

สร้างส่ือ 

น าส่ือไปใช ้ 

ผลประเมิน 
การใชส่ื้อแอ

ปัจจยัดา้นการผลิตส่ือ
เพื่อการศึกษา 

หลกัการ 
ทฤษฎีส่ือแอ
นิเมชัน่ 

ปัจจยัดา้นเน้ือหา 
ลกัษณะและ
ความหมาย 
แบบจ าลอง
แบบ SDLC 
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ตารางที ่1 การออกแบบเคา้โครงเร่ืองของส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติเร่ือง แบบจ าลองการพฒันาระบบ 
หวัขอ้เร่ือง โครงเร่ือง เทคนิคการผลิต 

แบบจ าลองการพฒันา
ระบบ 
แบบ SDLC Model 

รูปแบบของแบบจ าลองแบบ SDLC (System 
development Life Cycle) เป็นแบบจ าลอง
มาตรฐานท่ีนิยมใชอ้ยูก่นัในปัจจุบนั ประกอบ
ไปดว้ยขั้นตอนการพฒันาระบบ 5 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การวางแผน การวเิคราะห์ การออกแบบ 
การสร้าง การดูแลรักษาระบบ  
มีการด าเนินงานตามขั้นตอนโดยมีลกัษณะเป็น
วงรอบคือเม่ือเร่ิมขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้น
สุดทา้ยก็จะกลบัมาท าในขั้นตอนแรกใหม่จึง
เรียกวา่ วงจรการพฒันาระบบ 

การน าเสนอโดยภาพน่ิง 2 มิติแบบ
เวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะน า
ตามขอ้ความและรูปภาพประกอบท่ี
ปรากฏ 
ใชเ้สียงบรรยายเน้ือหา และเสีย
ประกอบเป็นเพลงบรรเลง 

แบบจ าลองการพฒันา
ระบบ 
แบบ Water Fall Model 

รูปแบบของแบบจ าลองแบบ Water Fall เป็น
แบบจ าลองท่ีมีการท างานเป็นลักษณะเป็น
ขั้นตอนตามล าดบัเหมือนกบัน ้ าตกท่ีไหลลงมา
จากชั้นบนจนถึงชั้นล่างสุด จนเป็นแอ่งน ้ า ซ่ึง
เหมือนกับผลส าเร็จของช้ินงานของการพฒันา
ระบบนั่น เอง โดยมีขั้ นตอนการท างานใน
แบบจ าลองน้ี 7 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การศึกษา
ความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ การวางแผนการ
ด าเนินงาน การวเิคราะห์ระบบงาน การออกแบบ 
(การออกแบบเชิงตรรกะ และการออกแบบเชิง
กายภาพ)  

การน าเสนอโดยภาพน่ิง 2 มิติแบบ
เวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะน า
ต า ม ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ รู ป ภ า พ ข อ ง
แบบจ าลอง โดยมีการอธิบายตวัอย่าง
ป ร ะ ก อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง
แบบจ าลองแบบน ้ าตกทั้ ง 7 ขั้นตอน 
โดยมีรูปภาพของตวัอยา่งประกอบ 
ใชเ้สียงบรรยายเน้ือหา และเสียง
ประกอบเป็นเพลงบรรเลง 

 
ตารางที ่1 การออกแบบเคา้โครงเร่ืองของส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติเร่ือง แบบจ าลองการพฒันาระบบ (ต่อ) 

หวัขอ้เร่ือง โครงเร่ือง เทคนิคการผลิต 
แบบจ าลองการพฒันา
ระบบ 
แบบ Water Fall Model  
(ต่อ) 

การสร้าง/พฒันาระบบ(การทดสอบ/ติดตั้ง) การ
น าไปใช ้ และการบ ารุงดูแลรักษาระบบ โดยมี
ลกัษณะการท างานท่ีเป็นขั้น ๆ และเม่ือท างาน
ในขั้ นแรกก็จะได้ output ท่ีมาเป็น Input ใน
ขั้นตอนต่อไปจึงเปรียบเหมือนกับน ้ าตกท่ีไหล
จากชั้นบนลงมาชั้นล่างนัน่เอง 
และมีการพฒันาเพ่ิมเติมจากแบบจ าลองน้ีเป็น
แบบจ าลอง  แบบ Water Fall Adapted  ซ่ึ ง มี
กระบวนการตรวจสอบยอ้นกลับจากขั้นตอน
ก่อนหนา้ในแต่ละกระบวนการ 
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แบบจ าลองการพฒันา
ระบบ 
แบบ Incremental Model 

รูปแบบของแบบจ าลองแบบ Incremental Model 
เ ป็นแบบจ าลองท่ี มีลักษณะการท างานท่ี มี
ขั้นตอนการท างานหลกั ๆ ตามท่ีก าหนดโดยอาจ
ใช้ขั้ นตอนของแบบจ าลองแบบ SDLC หรือ 
Water Fall มาใช้ก็ได้ โดยมีการเพ่ิมการท างาน
ในลกัษณะท าซ ้ าในกระบวนการแต่ละขั้นตอน 
และอาจมีการท างานโดยแบ่งการท างานออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่วนในระบบงานนั้น และ
ท าในแต่ละส่วนย่อยในขั้นตอนเหมือนกันทุก
ขั้นตอน 

การน าเสนอโดยภาพน่ิง 2 มิติแบบ
เวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะน า
ตามข้อความและรูปภาพประกอบท่ี
ปรากฏ โดยมีการอธิบายและยกตวัอยา่ง
ประกอบในแต่ละขั้นตอน มีรูปภาพ
ของตวัอยา่งปรากฎข้ึนมาทีละขั้นตอน 
ใชเ้สียงบรรยายเน้ือหา และเสียง
ประกอบเป็นเพลงบรรเลง 

แบบจ าลองการพฒันา
ระบบ 
แบบ Spiral Model 

รูปแบบของแบบจ าลองแบบ  Spiral เ ป็น
แบบจ าลองท่ีมีกระบวนการท างานเป็นวงรอบท่ี
มีจุดศูนยก์ลางอยู่ตรงกลางและขยายออกคล้าย
รูปขดก้นหอย เป็นการจ าลองวิธีการท างานท่ี
ขยายการท างานจากจุดเร่ิมตน้ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ีน 
ปริมาณมากข้ีน ซ่ึงหมายถึงไดล้กัษณะของงานท่ี
เพ่ิมข้ึนในแต่ละคร้ังของการด าเนินการ โดยมี
ขั้นตอนการท างานแบบซ ้ า ๆ ในแต่ละรอบการ
ด าเนินงานอยู่ 4 ขั้น คือ การวางแผน การสร้าง
ต้นแบบซ่ึงตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียง การ
สร้างและน าไปใชง้าน การประเมินผลระบบ 

การน าเสนอโดยภาพน่ิง 2 มิติแบบ
เวกเตอร์ โดยมีตวัละครเป็นตวัแนะน า
ตามข้อความและรูปภาพประกอบท่ี
ปรากฏ มีเทคนิคการน าเสนอวงรอบ
ของกระบวนการท างานโดยแสดงการ
เคล่ือนท่ีของเส้นท่ีประกอบกันเป็น
รูปแบบของโมเดลและมีการอธิบาย
ตวัอยา่งประกอบในแต่ละขั้นตอน โดย
มีรูปภาพของตวัอยา่งประกอบ 
 

 
2.4   การออกแบบโครงสร้างการท างานของเวบ็ไซตแ์ละส่วนติดตอ่กบัผูใ้ช ้
        โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซตใ์นการน าเสนอส่ือ ประกอบไปดว้ยการท างานในลกัษณะของเวบ็ไซตท่ี์มีหนา้หลกั
เป็นการแสดงถึงเวบ็เพจของการน าเสนอส่ือการเรียนเร่ือง แบบจ าลองการวิเคราะห์ระบบ และมีรายการเมนูให้เลือกในการ
แสดงผลแอนิเมชัน่ของแต่ละแบบจ าลอง การท าแบบทดสอบในเร่ืองแบบจ าลองการพฒันาระบบ และการเขา้เมนูการจดัการ
ขอ้มูลบนเวบ็ไซตโ์ดยผูดู้แลระบบ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  463 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 
 

ภาพที ่2 โครงสร้างการท างานของเวบ็ไซตใ์นการน าเสนอส่ือ 
   
     
 2. การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
 

 
ภาพที ่3 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชใ้นระบบเวบ็ไซต ์
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3. สร้างส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ 
การสร้างส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ ไดจ้ดัท าโดยใชโ้ปรแกรมการสร้างแอนิเมชัน่ตามท่ีไดมี้การออกแบบตามโครงเร่ือง 

และไดจ้ดัท าเวบ็ไซตท่ี์มีรายการเมนูให้เลือกคือ การดูส่ือแอนิเมชัน่จ านวน 4 เร่ือง และในส่วนของเวบ็ไซตไ์ดมี้การสร้าง
แบบทดสอบ และการจดัการเวบ็ไซตโ์ดยผูดู้แลระบบ 

4.ติดตั้งการใชง้านส่ือและเวบ็ไซต ์
การติดตั้งการใชง้านส่ือแอนิเมชัน่ ไดติ้ดตั้งในระบบเวบ็ไซตก์ารเรียนการสอนแบบ e-learning  

                5.เก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลท าโดยการให้ผูใ้ช้งานส่ือไดใ้ชง้านส่ือ และประเมินตามแบบสอบถามท่ีใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั   (Rating Scale) และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อวเิคราะห์และสรุปผล 
        

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 

1. ผลการจดัสร้างส่ือแอนิเมช่ัน 

ผลการสร้างส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการพฒันาระบบ ประกอบไปดว้ยเมนู
รูปแบบของการ 

เรียนรู้แบบจ าลองการพฒันาระบบ 4 รูปแบบ และน าเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน่ ดงัน้ี 

 
 

ภาพที ่4 แสดงการน าเสนอส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติ 
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ภาพที ่5 แสดงส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติและแบบทดสอบในรูปแบบเวบ็ไซต ์
 
 

2. ผลการประเมนิความคดิเห็นในการสร้างส่ือมลัตมิเีดยีแอนิเมช่ัน 2 มติิ เร่ือง แบบจ าลองในการวเิคราะห์ 

ระบบ ในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง)  ดงัน้ี  
ตารางที ่2  ระดบัความคิดเห็นจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
ดา้นการออกแบบ 
ลกัษณะตวัละครเหมาะสม 3.50 0.97 มาก 
การใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นรูปทรงต่าง ๆ ของการ
สร้างแอนิเมชัน่ 

4.50 0.87 มากท่ีสุด 

การใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นสี เสียง 4.50 0.87 มากท่ีสุด 
การออกแบบรูปแบบการเคล่ือนท่ีของแอนิเมชัน่ 4.50 0.87 มากท่ีสุด 
ดา้นการท างาน 
รูปแบบการเลือกการท างานของแอนิเมชัน่ 4.50 0.97 มากท่ีสุด 
ความต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหวของแอนิเมชัน่ 4.50 0.97 มากท่ีสุด 
ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลภาพ 4.50 0.97 มากท่ีสุด 
การบรรยายสอดคลอ้งกบัการแสดงผล 4.50 0.97 มากท่ีสุด 

รวมทั้งหมด 4.38 0.94 มากท่ีสุด 
 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชส่ื้อมลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองในการวเิคราะห์ 

ระบบ ในรายวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง)  ดงัน้ี 
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ตารางที ่3  การประเมินระดบัความความพึงพอใจโดยผูใ้ชส่ื้อ 
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แปลผล 

แอนิเมชัน่มีความสวยงาม 3.80 0.65 ปานกลาง 

ความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูล 4.08 0.69 มาก 

คุณภาพการแสดงผลของภาพ เสียง  4.13 0.56 มาก 

ส่ือมีความสอดคลอ้งและเขา้ใจไดง่้าย 4.18 0.71 มาก 

ความเหมาะสมของแบบทดสอบ 4.05 0.60 มาก 

ผูใ้ชง้านไดรั้บความรู้จากการใชง้านส่ือ 4.30 0.65 มากท่ีสุด 

ส่ือแอนิเมชัน่มีความน่าสนใจ 4.28 0.60 มากท่ีสุด 

ส่ือแอนิเมชัน่ท าใหผู้เ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้เพ่ิม
มากข้ึน 

4.23 0.70 มากท่ีสุด 

การน าไปปรับใชใ้นรายวชิาท่ีเรียน 4.05 0.45 มาก 

รวม 4.12 0.06 มาก 

 
 

สรุปผลการวจัิย 
           การวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือพฒันาส่ือมลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบ โดยมุ่งหวงัใหท่ี้ใชส่ื้อเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในรูปแบบของแบบจ าลองในการวเิคราะห์ระบบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา การวเิคราะห์
และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) และเป็นการเพ่ิมเติมความรู้โดยสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากส่ือแอนิเมชั่นน้ี                 
โดยแบ่งผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการพฒันาส่ือมลัติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เร่ือง แบบจ าลองการวเิคราะห์ระบบ ไดส่ื้อแอนิเมชัน่ 2 มิติ ท่ีมีภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ประกอบการบรรยายโดยใชข้อ้ความ และเสียง มีการน าเสนอรูปแบบของแบบจ าลองในการวเิคราะห์ระบบ
โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ แบบท่ี 1 โมเดลแบบ SDLC แบบท่ี 2 โมเดลแบบ Waterfall แบบท่ี 3 โมเดลแบบ Incremental 
และแบบท่ี 4 โมเดลแบบ Spiral  
        การน าเสนอส่ือแอนิเมชัน่ไดมี้การน าเสนอบนเวบ็ไซต ์โดยมีเมนูในการท างานประกอบดว้ย หนา้หลกั การน าเสนอแอ
นิเมชัน่ การท าแบบทดสอบโดยผูใ้ชร้ะบบ และเมนูส าหรับผูดู้แลระบบ  
        ในส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถจดัการขอ้มูลในดา้น การเพ่ิม แกไ้ข ลบ แบบทดสอบ การตรวจสอบขอ้มูลและคะแนน
ผูท้  าแบบทดสอบได ้
          2.  ผลการวิจยัโดยการประเมินความคิดเห็นในการใชง้านส่ือการพฒันาส่ือแอนิเมชัน่ โดยแบ่งออกเป็นระดบัความ
คิดเห็นในการสร้างส่ือโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 2 คน และระดบัความพึงพอใจในการใชง้าน  โดยผูใ้ชส่ื้อคือ นกัศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลยัสารพดัช่างพิจิตร  
จ านวน 30 คน โดยผลสรุปของการวจิยัไดผ้ลดงัน้ี 
 การประเมินประสิทธิภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ ระดบัความคิดเห็นในดา้นการออกแบบ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะตวั
ละครเหมาะสม มีค่าเฉล่ียคือ 3.50 แปลผลในระดบัมาก และในดา้นการใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นรูปทรงต่างๆ ของการสร้าง
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แอนิเมชัน่  ดา้นการใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นสี เสียง ดา้นการออกแบบรูปแบบการเคล่ือนท่ีของแอนิเมชัน่ มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั
คือ 4.50 แปลผลในระดบัมากท่ีสุด โดยสรุปของความคิดเห็นในดา้นการออกแบบมีค่าเฉล่ีย 4.25 แปลผลในระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนในดา้นการท างานประกอบไปดว้ยความคิดเห็นในดา้น รูปแบบการเลือกการท างานของแอนิเมชัน่ ความต่อเน่ืองของ
การเคล่ือนไหวของแอนิเมชัน่ ความเร็วในการแสดงผลขอ้มูลภาพ และการบรรยายสอดคลอ้งกบัการแสดงผล มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัคือ 4.50 แปลผลในระดบัมากท่ีสุด โดยรวมในดา้นของการท างานมีค่าเฉล่ียคือ 4.50 โดยทั้งน้ีในภาพรวมของการ
สร้างส่ือแอนิเมชัน่มีค่าเฉล่ียคือ 4.25 แปลผลในระดบัมากท่ีสุด 
 ซ่ึงจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบั การสร้างส่ือแอนิเมชัน่ในการน าเสนอส่ือ
การเรียน โดยการใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นการพฒันาส่ือหลาย ๆ องคป์ระกอบ เช่น การสร้างรูปทรง การใชสี้ ลกัษณะรูปร่าง 
จะท าใหส่ื้อแอนิเมชัน่มีความน่าสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน และเม่ือน ามาสร้างเป็นแอนิเมชัน่นั้นตอ้งมีองคป์ระกอบในดา้น
การท างานท่ีมีความต่อเน่ืองของการน าเสนอ ความเร็วในการแสดงผลท่ีเหมาะสมก็จะท าให้ส่ือมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
และจะน าไปสู่กระบวนการจดจ าและท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อ ไดผ้ลคือผูใ้ชส่ื้อเป็นเพศหญิงจ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.34 เพศ
ชาย  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ของผูต้อบแบบสอบถาม  มีค่าประเมินความพึงพอใจ ในการใชส่ื้อ น าเสนอใน
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.12  ผูใ้ชง้านไดรั้บความรู้จากการใชง้านส่ืออยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  4.30 ส่ือการพฒันาแอนิเมชัน่มีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 4.28   การใชส่ื้อแอนิเมชัน่ท าให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้
เพ่ิมมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเป็น 4.23  ส่ือมีความสอดคลอ้งและเขา้ใจไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเป็น 4.18 การ์ตูนแอนิเมชัน่มีภาพ เสียง ท่ี
ชดัเจนเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.13 ความสะดวกรวดเร็วในการแสดงผลขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.08  โดยทั้งน้ีผูใ้ชส่ื้อคิดวา่เม่ือใชง้าน
ส่ือแอนิเมชัน่แลว้จะน าไปปรับใชใ้นรายวชิาท่ีเรียน มีค่าเฉล่ีย 4.05 และการ์ตูนมีสีสนัท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.80 ตามล าดบั 
 จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานส่ือโดยผูใ้ช้ ซ่ึงคือ นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ จ านวน 30 คน นั้นไดมี้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในการจดัท าส่ือแอนิเมชัน่คือ ควรมีการเพ่ิมหน่วยเรียนอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัรายวชิาน้ีใหอ้ยูใ่นรูปแบบของส่ือผสมดว้ย เพราะการรับรู้ขอ้มูลโดยการดูส่ือท่ีมีความหลากหลายกวา่ตวัอกัษรจะท า
ใหน่้าสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน และอาจท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบของแอนิเมชัน่ 3 มิติดว้ยก็ได ้ 
 โดยนกัเรียนท่ีใชส่ื้อแอนิเมชัน่น้ีไดจ้ดัท าแบบทดสอบการเรียนรู้ออนไลน์หลงัจากการรับชมส่ือ ซ่ึงคะแนนของ
แบบทดสอบท่ีไดใ้นภาพรวมไดค้ะแนนมากกวา่ 80 เปอร์เซ็น ซ่ึงหมายความวา่นกัเรียนไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมมากข้ึนในหวัขอ้
ของแบบจ าลองการพฒันาระบบ หลงัจากท่ีไดรั้บชมส่ือในรูปแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติดงักล่าว 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระบบบญัชีเดิมและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ียเพ่ือพฒันาระบบบญัชีใหม่ใหเ้หมาะสมง่ายต่อการปฏิบติัและสามารถจดัท ารายงานทางการเงินท่ี
ถูกตอ้งเพ่ือจะไดเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหก้บัวสิาหกิจชุมชนอ่ืนต่อไป 
 จากผลการวจิยัพบวา่ระบบบญัชีท่ีวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ียใชอ้ยูเ่ดิมนั้นเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชียงัไม่ครบถว้น สมุดบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเป็นเพียงแค่การบนัทึกความจ า ไม่มีการน าอุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ มาใช้
ในการจดัท าบญัชี พนักงานบญัชีขาดประสบการณ์ในการท าบญัชี กิจการจึงไม่สามารถรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีเพ่ือจดัท า
รายงานทางการเงินได ้  ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบระบบบญัชีใหม่ เร่ิมตั้งแต่การก าหนดเอกสารประกอบการลงบญัชี ก าหนดสมุด
บญัชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัท าบญัชี ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่ แลว้
มาปรับปรุงแกไ้ข จนไดร้ะบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบักิจการ ส่งผลใหกิ้จการจดัท ารายงานทางการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 โดยสรุป ระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนควรออกแบบใหจ้ดัท าไดง่้ายและควรมีหน่วยงานภาครัฐเขา้ไป
ใหค้ าแนะน าและติดตามเพ่ือใหว้สิาหกิจชุมชนสามารถจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study the accounting system and problems in accounting of  Banbotear 
Quail Breeding Group Community Enterprise to developed a new accounting system which appropriated level of 
Community Enterprise,  easy to performed  and can provide accurate financial reports in order to issue  a guideline which 
can significantly contribute to other community enterprises. 

The results showed that the accounting system of Banbotear Quail Breeding Group Community Enterprise was 
used. There are incomplete on documents to enclosed of accounting record  and  an accounting book is just only memo also 
no equipment or other tools  was used to support in accounting. In addition accounting staff lack of accounting experience 
that may lead to the Enterprise is unable to collected accounting data for performing of financial reporting . Researcher has 
designed a new accounting system. Starting from setting documentation and account books also bringing computer to 
support in accounting  to prepared the financial reports  Then, test a new accounting system and adjust until suitable with 
Community Enterprise.  
As a result, The Enterprise can prepare the financial report accurately. 

In summary, the suitable accounting system for community enterprises should be simply design and the 
government agencies should be guidance and follow up so that community enterprises can perform accurate accounting. 

 
Keywords : Accounting System , Community Enterprise, Development 
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บทน า 
การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน เป็นเร่ืองท่ีประเทศให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดก้ล่าวถึงไวใ้นเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศประเด็นหน่ึงคือชุมชน
ทอ้งถ่ินเป็นกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการ มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิต และเช่ือมโยงกนัเป็นสังคม
สวสัดิการ เป็นพลงัหลกัในการพฒันาฐานรากของประเทศใหม้ัง่คง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ส านกังานเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2555)   
เพ่ือแกปั้ญหาเศรษฐกิจและปัญหาดา้นอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือใหชุ้มชนพ่ึงพาตวัเองได ้

 อยา่งไรก็ตามการท่ีวสิาหกิจจะด าเนินงานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ก็ตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดีในทุกๆ ดา้นและหนา้ท่ี
ในการบริหารจดัการท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือการบริหารการเงินและบญัชี  หากวสิาหกิจสามารถจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
สามารถรายงานผลทางการเงินให้ผูบ้ริหารน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ะช่วยให้การด าเนินงานของวิสาหกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและพฒันาเติบโตได ้ซ่ึงการไดม้าของรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งและทนัเวลาท่ีจะน าขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงาน
นั้นก็ตอ้งมาจากระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนนั้นๆ  

 ระบบบญัชีคือระบบการจดัเก็บขอ้มูลทางการเงินอนัประกอบดว้ยแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ บนัทึกทางการ
บญัชี รายงาน ตลอดจนวธีิการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไดน้ ามาใชใ้นการรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงาน และการเงินของ
กิจการแห่งใดแห่งหน่ึงให้แก่ฝ่ายจดัการ เพ่ือช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีอนัอยูใ่นความรับผิดชอบของตนให้
ลุล่วงไปดว้ยดี และเพ่ือเสนอขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกิจการนั้น เช่นผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี และส่วนราชการเป็น
ตน้ (วิไลและคณะ, 2549) นอกเหนือจากการให้รายงานทางการเงินเพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหารงานแลว้ ความส าคญัของ
ระบบบญัชีอีกอยา่งคืออาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนั และรักษาทรัพยสิ์นของกิจการไม่ใหสู้ญหายหรือน าไปใชใ้นทาง
ท่ีไม่สมควร (วไิลและคณะ, 2549) จากความหมายของระบบบญัชีท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ จะเห็นไดว้า่หากวสิาหกิจชุมชนมีระบบ
บญัชีท่ีดี สามารถจดัท ารายงานทางการเงินเพ่ือเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการด าเนินงาน และช่วยป้องกนัทรัพยสิ์นของ
กิจการท่ีมีอยู ่จะน าพาใหว้สิาหกิจเจริญเติบโตและด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้

วิสาหกิจชุมชนจ านวนมาก ไม่มีระบบบญัชีท่ีดีหรือไม่มีเลย ท าให้ไม่ทราบตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริง  (ธงพล 2556) 
การจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบัธุรกิจ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจดัท าบญัชีและงบการเงิน และน าไปใชใ้นการ
เขา้ถึงแหล่งทุนไดเ้ร็วข้ึน (อาจรี, 2555)  ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีมากท่ีสุดคือ
ดา้นการขาดแหล่งเงินทุน (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร, 2555) ดงันั้นปัญหาการขาดแหล่งเงินทุนอาจเป็น
ผลมาจากการจดัท าบญัชีท่ีไม่ถูกตอ้งและเช่ือถือท าใหผู้ป้ระกอบการไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปฎิบติัใหต้รวจสอบเอกสารกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย ซ่ึงวธีิด าเนินการวจิยัเพ่ือการ
พฒันาระบบบญัชี ของวสิาหกิจชุมชน กลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย ไดน้ ากระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) ร่วมกบักระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR)  
 ซ่ึงขั้นตอนการวจิยัจะเป็นไปตามกระบวนการวจิยัและพฒันาประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย ในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ศึกษาวธีิการด าเนินงานโดยทัว่ไป 
 2.  ศึกษาระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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  2.1  เอกสารประกอบการลงบญัชี 
  2.2 วธีิการปฏิบติัทางบญัชี 
  2.3 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้
  2.4  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 3.  ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยู ่
  3.1  ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบญัชี 
  3.2 ปัญหาจากวธีิการปฏิบติัทางบญัชี 
  3.3  ปัญหาจากอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้
  3.4  ปัญหาจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
ขั้นตอนที ่2  ออกแบบระบบบญัชีใหม่  
 เม่ือผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปศึกษาสภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย ไดท้ราบถึงวธีิการ
ด าเนินงานและระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยู ่ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบบญัชีเดิมท่ีใชต้ามองคป์ระกอบ 
ต่าง ๆ ของระบบบญัชี ก็จะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือออกแบบเอกสารประกอบการลงบญัชีและสมุดบญัชีใหม่เพ่ือให้
เป็นไปตามกระบวนการจดัท าบญัชี ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
ขั้นตอนที ่3  ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่  
 เม่ือผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบบญัชีใหม่แลว้ จะน าระบบบญัชีดงักล่าวมาทดลองใช ้โดยในขั้นตอนท่ี 3 น้ี จะน าวธีิการ
วจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเขา้มาใช ้ซ่ึงผูว้จิยัจะออกแบบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและสมุดบญัชี เพ่ือให้
ผูรั้บผดิชอบท าบญัชีของกลุ่มและประธานกลุ่มไดท้ดลองใช ้ส่วนผูว้จิยัจะคอยแนะน า ใหค้  าปรึกษาตลอดช่วงการทดลองใช ้
พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่ 
ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลและการปรับปรุง 
 ผูว้จิยัรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่มาวเิคราะห์ เพ่ือน าขอ้มูลไปใชพ้ฒันาระบบบญัชี
ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนแลว้น าไปทดลองใชใ้หม่ จนไดร้ะบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 1) การสมัภาษณ์ 2) การสงัเกต 3) การศึกษาจากเอกสาร 
4) การออกแบบเอกสารและรูปแบบการบนัทึกบญัชีท่ีเหมาะสม  
 1.  การสมัภาษณ์ ผูว้จิยัจะออกแบบ แบบสมัภาษณ์เพื่อรวบรวมขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.1  สภาพการด าเนินงานในปัจจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย ในประเด็นต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
  1.1.1 รูปแบบของกิจการ วา่กลุ่มมีการจดัตั้งในลกัษณะใดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่  เป็นกิจการ
ท่ีแสวงหาก าไรหรือมิไดมุ่้งหวงัผลก าไร 
  1.1.2   การจดัผงัองคก์ร อ านาจการตดัสินใจ ทางเดินเอกสารตอ้งผา่นใครบา้งท่ีมีอ านาจอนุมติั 
  1.1.3 รายการท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร ลกัษณะกิจกรรมท่ีส าคญัมีอะไรบา้ง ผลิต ซ้ือมาขายไป หรือใหบ้ริการ  
 1.2  สภาพจดัท าบญัชีและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  
  1.2.1   การก าหนดแบบฟอร์มเอกสารท่ีจะใชใ้นการบนัทึกรายการคา้ 
 1.2.2  การก าหนดสมุดบญัชีต่าง ๆ เพ่ือใชบ้นัทึกขอ้มูลจากแบบฟอร์มเอกสาร       
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 1.2.3  การก าหนดรายงานทางบญัชีท่ีจะตอ้งจดัท า   
 1.2.4 การก าหนดวธีิการปฏิบติังาน 
 1.2.5  การก าหนดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานบญัชี 
 1.2.6 การก าหนดตวัผูป้ฏิบติังานทางบญัชี 
 2.  การสงัเกต ผูว้จิยัจะท าการสงัเกต ลกัษณะการด าเนินงาน การจดัท าบญัชีในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 2.1 กระบวนการจดัซ้ือและการควบคุมเจา้หน้ี 
  2.1.1  ขั้นตอนการจดัซ้ือสินคา้ 
  2.1.2  การลงบญัชีค่าซ้ือสินคา้ 
  2.1.3   การจดัท าบญัชีเจา้หน้ี 
 2.2  การควบคุมสินคา้คงเหลือ 
  2.2.1  การรับสินคา้  
  2.2.2 การเบิกจ่ายสินคา้ 
  2.2.3   การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ 
 2.3  กระบวนการผลิตและการค านวณตน้ทุนการผลิต 
  2.3.1  ขั้นตอนการผลิต 
   2.3.2  การค านวณตน้ทุนค่าวตัถุดิบ 
   2.3.3  การค านวณค่าแรงในการผลิต 
   2.3.4   การค านวณค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน ๆ  
   2.3.5  การค านวณตน้ทุนการผลิต 
 2.4 กระบวนการขายและการควบคุมลูกหน้ี 
   2.4.1 ประเภทของการขาย 
   2.4.2 การลงบญัชีค่าขายสินคา้ 
   2.4.3 การจดัท าบญัชีลูกหน้ี 
 2.5 กระบวนการรับจ่ายเงิน 
   2.5.1  การลงบญัชีเงินเก่ียวกบัเงินสดรับ 
   2.5.2  การเก็บรักษาเงิน 
   2.5.3  ขั้นตอนการจ่ายเงิน 
   2.5.4  การลงบญัชีเก่ียวกบัเงินสดจ่าย 
 3. การศึกษาเอกสารในการจดัท าบญัชี 
 3.1 ศึกษาเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี ทั้งส่วนท่ีเป็นเอกสารท่ีกลุ่มจดัท าเอง และเอกสารท่ีกลุ่ม ไดรั้บจาก
บุคคลภายนอก ตลอดจนถึงการจดัเก็บเอกสารดงักล่าว 
 3.2  ศึกษาสมุดบญัชี ท่ีก าหนดใหมี้ใชอ้ยู ่ก าหนดใหมี้สมุดบญัชีใดใชอ้ยูบ่า้ง รูปแบบสมุดบญัชีท่ีใชเ้ป็นอยา่งไร 
 3.3   ศึกษาเอกสารรายงานทางการเงินท่ีกลุ่มจดัท าอยู ่ มีการจดัท ารายงานทางการเงินประเภทใดอยูบ่า้ง 

4.  การออกแบบเอกสารและรูปแบบการบนัทึกบญัชีท่ีเหมาะสม เพื่อท าการทดลองใช ้
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามวธีิการท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าเก็บรวม ๆ มาวเิคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปออกมาในแต่ละประเด็น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาท่ีไดต้ั้งไวคื้อ ศึกษา
ระบบบญัชีเดิมและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัท าบญัชีของวสิาหกิจชุมชนฯ และการพฒันาระบบบญัชีส าหรับวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัจะสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูล  ในแต่ละหวัขอ้ดงัน้ี 
 1.  สภาพปัจจุบนัของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย     
  1.1   การด าเนินงานโดยทัว่ไป 
 1.2   ระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
  1.2.1 เอกสารประกอบการลงบญัชี 
  1.2.2 วธีิการปฏิบติัทางบญัชี 
  1.2.3 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้
  1.2.4  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 1.3   ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยู ่
   1.3.1 ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบญัชี 
   1.3.2 ปัญหาจากวธีิการปฏิบติัทางบญัชี 
   1.3.3 ปัญหาจากอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้
  1.3.4 ปัญหาจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 2. ออกแบบระบบบญัชีใหม่  
 เม่ือผูว้ิจยัไดท้ราบถึงวิธีการด าเนินงานและระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยู ่ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบบญัชี
เดิมท่ีใชต้ามองคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบบญัชี ก็จะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือออกแบบเอกสารประกอบการลงบญัชีและ
สมุดบญัชีใหม่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกระบวนการจดัท าบญัชี ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 3. ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่  
 เม่ือผูว้ิจัยได้พฒันาระบบบัญชีใหม่แล้ว จะน าระบบบัญชีดังกล่าวมาทดลองใช้    โดยจะน าวิธีการวิจัย
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเขา้มาใช ้ซ่ึงผูว้จิยัจะออกแบบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและสมุดบญัชี เพื่อใหผู้รั้บผิดชอบ
ท าบญัชีของกลุ่มและประธานกลุ่มไดท้ดลองใช ้ส่วนผูว้ิจยัจะคอยแนะน า ให้ค  าปรึกษาตลอดช่วงการทดลองใช ้พร้อม
รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่ 
 4. การประเมินผลและการปรับปรุง 
 สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่มาวิเคราะห์ เพ่ือน าขอ้มูลไปใชพ้ฒันาระบบบญัชีให้
เหมาะสมยิง่ข้ึนแลว้น าไปทดลองใชใ้หม่ จนไดร้ะบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนต่อไป 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
 ผลท่ีไดจ้ากศึกษาแต่ละขั้นตอนท่ีวางไวด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาดา้นวิธีการด าเนินงานโดยทัว่ไป ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกทาบา้นบ่อเต้ียในประเด็นต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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  1.1 รูปแบบของกิจการ จัดตั้งในรูปแบบวิสาหกิจชุม โดยมีคุณสุนทร นิยมยาตรา เป็นประธานกลุ่ม  แต่โดย
ลกัษณะการด าเนินงานจริง จะมีลกัษณะเป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียวมากกวา่ โดยคุณสุนทรซ่ึงเป็นประธานกลุ่ม เน่ืองจากกลุ่ม
เร่ิมตน้มาจากธุรกิจเจา้ของคนเดียวคือคุณสุนทร เม่ือมีการจดัตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชน ก็ไดมี้สมาชิกท่ีเล้ียงนกกระทาเขา้มาร่วม 
โดยส่งไขน่กใหก้บักลุ่ม เพ่ือท าการแปรรูปต่อไป  
  1.2 การจดัผงัองคก์รและอ านาจการตดัสินใจ กิจการไดมี้การแบ่งฝ่ายงานเป็นแผนกเล้ียงนก แผนกแปรรูปไข่นก 
แผนกส่งสินคา้ และแผนกการเงินบญัชี  โดยอ านาจการตดัสินใจทุกอยา่งอยูท่ี่ประธานกลุ่มคือคุณสุนทร 
  1.3 ลกัษณะการด าเนินงาน กิจการด าเนินงานเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม โดยรายไดห้ลกัจะมาจากการขายไข่นกแปร
รูป แต่ยงัมีรายไดอ่ื้น ๆ อีก เช่นรายไดจ้ากการขายนก ขายอาหารนก และขายไข่นกดิบ 
 2. ศึกษาระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ีต่อไปน้ี 
    2.1  เอกสารประกอบการลงบญัชี ประกอบดว้ยเอกสารดา้นรับท่ีออกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงนกกระทา
บา้นบ่อเต้ีย และเอกสารดา้นจ่ายรวมทั้งสมุดท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี  
    2.1.1  เอกสารประกอบด้านรับเงิน กิจการได้ก าหนดแบบฟอร์มเอกสาร ท่ีใช้บันทึกรายการค้า แค่
แบบฟอร์มเดียวคือบิลเงินสดซ้ือแบบส าเร็จท่ีมีขายอยูท่ัว่ไป ไม่ไดจ้ดัพิมพข้ึ์นมาโดยเฉพาะของกิจการเอง   ใชบ้นัทึกรายการ
ขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงมีบางรายการท่ีขายแลว้ยงัไม่ไดช้ าระเงินหรือไดรั้บช าระแลว้บางส่วน ก็จะมีการหักลดยอดเอาไว้
ในบิลเงินสด 
                    2.1.2   ส าหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน จะมีเฉพาะหลักฐานท่ีบุคคลภายนอกออกให้เท่านั้ น เช่น
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารนก  หากเป็นการจ่ายเงินให้กบับุคคลท่ีไม่สามารถออกหลกัฐานให้กบักิจการได ้จะไม่มีเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชี กิจการจะใชว้ธีิบนัทึกรายการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไวใ้นสมุดบนัทึกการจ่ายเงินเท่านั้น แต่ไม่ได้
จดัท าเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
  2.2  วธีิการปฏิบติัทางบญัชี  
    2.2.1 กลุ่มวิสาหกิจเล้ียงนกระทาบ่อเต้ียก าหนดให้มีสมุดบัญชีเพ่ือใช้บันทึกขอ้มูลจากแบบฟอร์ม
เอกสารหรือบนัทึกขอ้มูลตามท่ีเกิดข้ึนในกิจการ ซ่ึงสมุดท่ีใชจ้ดบนัทึกดงักล่าวเป็นแค่เพียงสมุดท่ีมีลกัษณะเหมือนการ
บนัทึกความจ าท่ีเกิดข้ึน ไม่สามารถสรุปยอดมาจดัหมวดหมู่รายการทางบญัชีได ้สมุดท่ีใชบ้นัทึกไดแ้ก่ สมุดบนัทึกรายการ
ขาย สมุดบนัทึกรายการผลิต สมุดบนัทึกรายการจ่ายเงิน สมุดบนัทึกรายการรับเงิน สมุดบนัทึกรายการผลิต สมุดบนัทึก
รายการของเสีย โดยทุกส้ินเดือน จะมีเพียงสรุปยอดขาย และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน โดยยึดตามรายการรับเงินและจ่ายเงิน  ซ่ึง
พนกังานบญัชีของกิจการจะท าหนา้ท่ีออกเอกสารการขายสินคา้และจะบนัทึกรายการขายสินคา้ แยกเป็นวนั ๆ ตามจ านวน
สินคา้แปรรูปท่ีผลิตได ้ซ่ึงจะมีการบนัทึกทั้งจ านวนสินคา้ท่ีผลิต และรายละเอียดการขายรวมอยูด่ว้ยกนั การขายก็บนัทึกทั้ง
การขายสด และขายเช่ืออยูใ่นเล่มเดียวกนั ไม่มีบญัชีลูกหน้ี ซ่ึงลกัษณะการบนัทึกจะเป็นการบนัทึกรายการขั้นตน้ เพ่ือเตือน
ความจ ามากกวา่การน าขอ้มูลไปใชเ้พ่ือการเสนอรายงานทางบญัชี 
 ส าหรับรายการจ่ายเงินจะแยกบนัทึกไวอี้กหน่ึงเล่ม ลงบนัทึกรายการจ่ายเงินทั้งหมด โดยไม่มีการจดัหมวดหมู่
รายการจ่ายเงินเหล่านั้น ท าให้ไม่สามารถสรุปยอดค่าใชจ่้ายแต่ละตวัไดว้า่ใน 1 เดือนหรือ 1 ปี มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้งจ านวน
เท่าไร  ทราบแต่ยอดเงินท่ีจ่ายไปทั้งหมดในแต่ละเดือน 
    2.2.2 การก าหนดวธีิการปฏิบติังาน กลุ่มวสิาหกิจเล้ียงนกระทาบ่อเต้ียก าหนดใหพ้นกังานบญัชีเพียงคน
เดียว จดบนัทึกรายการทางบญัชีและถือเงินสดรับจากการขาย หากมีรายการจ่ายเงินรายการใดเกิดข้ึน ก็ใหน้ าเงินสดท่ีรับมา
จากการขายไปใชจ่้ายไดเ้ลย 
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    2.3 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้ การก าหนดอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานบญัชี จะมีแค่สมุดจดบนัทึก และเคร่ืองคิด
เลย ไม่มีการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นงานบญัชี 
  2.4  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน การก าหนดผูป้ฏิบติังานทางบญัชี มีการมอบหมายบุคคลท่ีรับผิดชอบงานบญัชี 1 คน 
แต่ใหรั้บผิดชอบในเร่ืองของการรับจ่ายเงินดว้ย ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดี ในเร่ืองของการแยกบุคคล
รับผิดชอบระหวา่งงานดา้นการเงินและดา้นการบญัชี  
 3. ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยู ่
   3.1 ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบญัชี ปัญหาท่ีเกิดจากการใชแ้บบฟอร์มท่ีก าหนดข้ึน จะเป็นเร่ืองของการ
บนัทึกรายการคา้ในเอกสาร เน่ืองจากเป็นบิลส าหรับการขายสด แต่บางคร้ัง ลูกคา้ช าระเงินไม่หมด หรือคา้งช าระ กิจการก็
ลงยอดคา้งไวใ้นบิลเลย และบางคร้ังมีการขายอาหารนกให้กบัลูกคา้ โดยลูกคา้น าไข่สดมาขายให้กบักิจการ ก็จะหักลบ
รายการกนัไวใ้นบิลขายสดเลย ท าให้ไม่มีเอกสารท่ีใชป้ระกอบการลงบญัชีลูกหน้ีส่งผลใหย้ากต่อการตรวจสอบยอดลูกหน้ี
คงเหลือ นอกจากน้ียงัยากต่อการน ารายการไปบนัทึกบญัชี  
  ส าหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ถา้บุคคลภายนอกไม่ไดอ้อกเอกสารให ้เม่ือกิจการมีการจ่ายเงินกิจการก็ไม่ได้
จดัท าใบส าคญัประกอบการจ่ายเงินแต่อยา่งใด  ท าให้กิจการควบคุมและตรวจสอบรายการจ่ายเงินต่าง ๆ ไม่ได ้วา่ไดมี้การ
จ่ายไปจริงจ านวนเท่าไร เพราะไม่มีหลกัฐานประกอบการจ่ายเงิน นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงนกกระทกบ่อเต้ีย 
ไม่ไดมี้การออกแบบเอกสาร และสมุดบญัชีท่ีใช ้ท าให้วิธีการปฎิบติัทางบญัชี ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีเพ่ือจัด
ประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้มูลเพ่ือน าเสนอรายงานทางการเงินได้ ประกอบกับผูท้  าบญัชีและผูรั้บจ่ายเงินเป็นคน ๆ 
เดียวกนั ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบวา่รายการต่าง ๆ เกิดข้ึนจริง ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
  3.2 ปัญหาจากวิธีการปฏิบติัทางบญัชี กิจการไม่ไดมี้การออกแบบเอกสาร และสมุดบญัชีท่ีใช ้ท าให้วิธีการ
ปฎิบติัทางบญัชี ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีเพ่ือจดัประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้มูลเพ่ือน าเสนอรายงานทางการเงิน
ได ้ประกอบกบัผูท้  าบญัชีและผูรั้บจ่ายเงินเป็นคน ๆ เดียวกนั ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบวา่รายการต่าง ๆ 
เกิดข้ึนจริง ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้
  3.3  ปัญหาจากอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้กิจการไม่มีการน าอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์มาใช ้ส่งผลใหก้ารบนัทึก
บญัชีล่าชา้ เน่ืองจากมีพนกังานคนเดียวท่ีท าดา้นรับและดา้นจ่ายเงิน และเกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกรายการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  3.4 ปัญหาจากเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาด้านการบัญชี  แต่ขาด
ประสบการณ์ในการท าบญัชี ประกอบกบักิจการไม่มีการวางระบบบญัชีไว ้เพ่ือให้ปฏิบติังานได ้ท าให้การบนัทึกบญัชีของ
กิจการ เป็นเพียงการบนัทึกรายละเอียดและการบนัทึกความจ า ซ่ึงไม่สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้น ไปจดัท ารายงานทางการเงิน 
และใชป้ระโยชน์เพื่อการบริหารได ้
ขั้นตอนที ่2 ออกแบบระบบบญัชีใหม่  
  จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาระบบบญัชีเดิมท่ีกิจการใชอ้ยู ่และปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัท าบญัชี ไดท้ าการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพ่ือออกแบบเอกสารประกอบการลงบญัชีและสมุดบญัชีใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการจดัท าบญัชีตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบขอ้มูลร่วมกบักิจการเพ่ือใหร้ะบบบญัชีท่ีออกแบบใหม่  สามารถปฏิบติังาน
ไดง่้าย มีการออกแบบและปรับปรุงใหม่ตามล าดบัจนไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม โดยไดท้ าการออกแบบเอกสารประกอบดว้ย 1) 
สมุดเงินสดยอ่ย 2) สมุดเงินสดรับ-จ่าย 3) บญัชีคุมสต๊อก 4) ใบเสร็จรับเงิน 5) ใบส าคญัรับเงิน  6) ใบส าคญัจ่ายเงิน 7) งบ
ก าไรขาดทุน 8) งบแสดงฐานะการเงิน 9) ทะเบียนทรัพยสิ์น 
หลงัจากไดมี้การออกแบบ และปรับปรุง เอกสารทางบญัชี สามารถสรุปขอ้มูลท่ีจดัใหมี้ข้ึนตามระบบบญัชีใหม่ไดด้งัน้ี 
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 1. เอกสารประกอบการลงบญัชี 
 ในส่วนของเอกสารประกอบการลงบญัชี จากเดิมท่ีกิจการออกเอกสารใหลู้กคา้เฉพาะบิลเงินสด ไดมี้การออกแบบ
เอกสารใหม่  โดยผูว้ิจยัไดร่้วมกบักิจการ เพ่ือจดัท าเอกสารประกอบการขาย โดยก าหนดเป็นใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เป็น
เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือออกให้กบัลูกคา้เม่ือมีการขายสินคา้เป็นเงินสด เน่ืองจากกิจการขายสินคา้เป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่
 และกรณีขายเงินเช่ือใหอ้อกเป็น ใบส่งของ/ใบแจง้หน้ี  

 
                   วสิาหกิจชุมชน กลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย     เล่มท่ี.................. 

             67/1 ม.2 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา โทร. 086-9641-654     เลขท่ี.................. 

        ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงนิ  
วนัท่ี................................เดือน......................................................พศ........................  
ช่ือลูกคา้............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................. 

ล าดบัท่ี  รายการสินคา้ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย จ านวนเงินรวม 

          

          

          

          

          

          

          

จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน(ตวัอกัษร)..................................................................   

     
............................................ ............................................. 

ผูส่้งของ/ผูรั้บเงิน ผูรั้บของ/ผูจ่้ายเงิน 

ภาพที ่1  ตวัอยา่งใบเสร็จรับเงิน 
 
               เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 
 ไดอ้อกแบบฟอร์มใบส าคญัจ่ายเงิน  เป็นหลกัฐานท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการจ่ายเงินของกิจการทุกรายการ และ
ใบส าคญัรับเงินเพื่อใชบ้นัทึกเป็นหลกัฐานการรับเงินจากบุคคลภายนอก  
 2. วธีิการปฏิบติัทางบญัชี 
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 เม่ือไดมี้การก าหนดเอกสารใหม่ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในส่วนของวิธีการทางบญัชี ไดอ้อกแบบสมุด
บญัชีอยา่งง่าย เพ่ือใชบ้นัทึกรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน ดงัน้ี 
  2.1 สมุดเงินสด ใชบ้นัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและการจ่ายเงินสดทุกรายการ 
  2.2 บัญชีคุมสต๊อคสินค้า ใช้ลงรายการรับจ่ายสินคา้ของกลุ่มวิสหากิจเล้ียงนกกระทา โดยก าหนดให้หน่ึง
ประเภทสินคา้ทุกรายการของกิจการตอ้งมีบญัชีคุมหน่ึงบญัชี  คือ บญัชีคุมสตอ๊กอาหารนก บญัชีคุมสตอ๊กไข่สด  บญัชีคุมส
ตอ๊กไข่แปรรูป เพ่ือใชใ้นการค านวณตน้ทุนสินคา้และสินคา้คงเหลือ 
  2.3 ออกแบบฟอร์มทะเบียนทรัพยสิ์น เพ่ือใชค้  านวณค่าเส่ือมราคา และแสดงรายทรัพยสิ์นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 ตามกระบวนการจัดท าบัญชี เม่ือได้มีการบันทึกบัญชีเรียบร้อยแลว้ ในวนัส้ินงวดจะตอ้งมีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินข้ึนเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของกิจการและฐานะทางการเงิน ผูว้ิจัยจึงได้ออกแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานและรายงานแสดงฐานะทางการเงินอยา่งง่าย  
ตวัอยา่งรายงานผลการด าเนินงานหรืองบก าไรขาดทุน 
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วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบ่อเต้ียฟาร์ม 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับ 1 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี ..................................................................... 
รายได้ 

ขายไข ่ .............................. 
ขายอาหาร  .............................. 
ขายนก .............................. 
ขายวติามิน ..............................       
ขายยา ..............................   
ขายข่ีนก                     .............................. 
รายไดอ่ื้นๆ .............................. 
บวก ยอดคา้งช าระของลูกหน้ี ...............................  ........................       

หัก รายจ่าย (ตน้ทุนขาย) 
             สินคา้คงเหลือตน้งวด (ไข่ดิบ ไข่ผลิต อาหาร ยา วติามิน อ่ืน ๆ).       ............................. 
   บวก   ซ้ือ: 

ซ้ือไข ่ ..............................  
ซ้ืออาหาร ..............................  
ซ้ือยา ............................. 
ซ้ือวติามิน .............................  

    หกั  สินคา้คงเหลือปลายงวด (ใชร้าคาทุนท่ีซ้ือมา) 
ไข่ดิบ .............................    
ไข่ผลิต (ใชร้าคาไข่ดิบ+................%)                   ............................. 
อาหาร                                                                    ............................. 
ยา                                                                          ............................. 
วติามิน                          ............................ 
อ่ืนๆ             .............................     

            ตน้ทุนขาย  ............................. 
หกั   รายจ่ายอ่ืน ๆ  

ค่าแรง ............................. 
ค่าขนส่ง ..............................  
ค่าไฟ ..............................   

             ค่าน ้ าประปา .............................         
 ซ้ือวติามิน ............................. 
 ค่าแก๊ส ............................. 
                ค่าใชจ่้ายอ่ืน แปรรูปไข ่  .............................              
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            ค่าใชจ่้ายอ่ืน ฟาร์มนก  .............................                
 ค่าน ้ ามนัรถ  ............................. 
               ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็อ่ืนๆ  .............................       
               ค่าเส่ือมราคา  ............................. 
 รวมค่าใชจ่้าย  ..............................           
ก าไร(ขาดทุน)                                                                                                       ..........................   
 

ภาพที ่2  ตวัอยา่งงบก าไรขาดทุน 
 3. อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้
 ผูว้ิจยัไดแ้นะน าให้กิจการมีการน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการปฏิบติังานบญัชี ซ่ึงจะช่วยในเร่ืองการรวบรวมขอ้มูล
ทางบญัชีไดง่้ายข้ึน โดยใหกิ้จการใชโ้ปรแกรม Excel มาช่วยในการจดัท าบญัชี  
 4. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ถึงแมจ้ะส าเร็จการศึกษาดา้นบญัชี แต่ยงัขาดประสบการณ์ในการท าบญัชี จึงได้
ให้ค  าแนะน าในเร่ืองการจดัท าเอกสารฐานทางบญัชี การจดัเก็บเอกสาร และการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรม Excel ช่วยในการจดัท าบญัชี ซ่ึงตวัพนกังานตอ้งเรียนรู้การใชโ้ปรแกรมเพ่ิมข้ึน 
ตอนที ่3 ทดลองใชร้ะบบบญัชีใหม่  
 เม่ือไดมี้การก าหนดเอกสารใหม่ รวมถึงวิธีการปฏิบติัทางบญัชี และให้ค  าแนะน ากบัผูท้  าบญัชีและประธานกลุ่ม
แลว้จึงไดน้ าระบบบญัชีใหม่ออกทดลองใช้ ผูท้  าบัญชีสามารถปฏิบติังานตามระบบบญัชีใหม่ได ้ซ่ึงตลอดช่วงของการ
ทดลองระบบบญัชีใหม่ผูว้ิจยัไดค้อยติดตามให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังานทางบญัชีอย่างสม ่าเสมอ จะแสดงตวัอยา่งการ
บนัทึกรายการในสมุดบญัชีท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ละการจดัท างบก าไรขาดทุน 
 ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน กิจการยงัไม่สามารถจดัท าได ้เน่ืองจากไม่ไดมี้การจดบนัทึกรายการทรัพยสิ์น
ของกิจการไว ้ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทรัพยสิ์น เพ่ือเตรียมการจดัท างบแสดงฐานะการเงินของกิจการ 
ตอนที ่4  การประเมินผลและการปรับปรุงระบบบญัชีใหม่ 
 เม่ือกิจการได้น าระบบบัญชีใหม่มาใช้ พบปัญหาในการใช้ระบบบัญชีใหม่หลายประการดังจะแยกในแต่ละ
ประเด็นดงัน้ี 
 1. เอกสารประกอบการลงบญัชี 
 เอกสารประกอบการลงบญัชีตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้ กิจการยงัไม่ไดน้ ามาใช ้ในส่วนของใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน 
เน่ืองจากเอกสารเก่าท่ีใช้อยู่ยงัมีอยู่อีก  จึงขอใชเ้อกสารเก่าให้หมดก่อน ส าหรับใบส าคญัรับเงินและจ่ายเงิน น าเฉพาะ
ใบส าคญัจ่ายเงินมาใช ้โดยซ้ือแบบส าเร็จท่ีมีขายทัว่ไปมาใชง้าน  
 2. วธีิการปฏิบติัทางบญัชี 
 เน่ืองจากมีพนกังานเพียงคนเดียวท่ีรับผิดชอบในการท าบญัชี ท าให้การปฏิบติังานบญัชีไม่เป็นปัจจุบนั และรายการ
คา้ท่ีเกิดค่อนขา้งซบัซอ้นท าใหก้ารจดัท าบญัชียุง่ยากพอสมควร เช่นสมาชิกน าไข่มาขายใหกิ้จการ พร้อมกบัซ้ืออาหารนกไป
จากกิจการ โดยใชว้ธีิหกัลา้งบญัชีกนั ซ่ึงพนกังานของกิจการไดอ้อกหลกัฐานไวใ้นบิลขาย 
 3. อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้
 พนกังานยงัใชค้อมพิวเตอร์ไม่คล่อง จึงไม่ไดน้ าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัท าบญัชี  
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 4. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
 มีการเขา้ออกของพนกังานบญัชีบ่อยมากท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการเรียนรู้   
 จากผลการวิจัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการน าระบบบัญชีใหม่มาใช้ จะเป็นเร่ืองของผูป้ฏิบัติงานบัญชีเป็นหลกั 
เน่ืองจากมีการเขา้ออกของพนกังานบญัชีบ่อยมาก เม่ือเปล่ียนพนกังานใหม่ ก็ตอ้งมาเร่ิมตน้การท าบญัชีกนัใหม่ เน่ืองจาก
ไม่ไดมี้คู่มือการปฎิบติังานดา้นบญัชี  ซ่ึงส่งผลต่องานวิจยัในเร่ืองเวลาท่ีด าเนินงานวิจยั อยา่งไรก็ตาม เอกสารประกอบการ
ลงบัญชีและสมุดบัญชี รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีก าหนดให้มีข้ึนใช้ในกิจการ หากได้มีการจัดท าอย่างต่อเน่ือง และ
ปรับปรุงให้ดีข้ึนเร่ือย ๆ กิจการก็จะมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบักิจการต่อไป  จึงควรมีการเขียน กระบวนการและขั้นตอน
การจดัท าบญัชี เพ่ือเป็นแนวทางในการท าบญัชีท่ีถูกตอ้งต่อไป 
 

สรุปผลการวจัิย 
ในการสรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัจะสรุปผลออกมาในแต่ละประเด็นเป็นหวัขอ้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. วธีิการด าเนินงานโดยทัว่ไป 
  2. ระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยูแ่ละปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  3. ระบบบญัชีใหม่ท่ีไดจ้ากการพฒันา 
 วธีิการด าเนินงานโดยทัว่ไป 

ลกัษณะการด าเนินงานโดยทัว่ไปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบา้นบ่อเต้ีย ด าเนินงานเหมือนกิจการ
เจา้ของคนเดียว อ านาจการตดัสินใจทุกอย่างอยูท่ี่ประธานกลุ่ม หรือเจา้ของกิจการคือคุณสุนทร  นิยมยาตรา ลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ผลิตวตัถุดิบแลว้น าไปแปรรูป เงินทุนไดรั้บสนบัสนุนจากรัฐบาล และมีการกูเ้งินมาลงทุน
บางส่วน  
 ระบบบญัชีเดมิทีใ่ช้อยู่และปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
 ระบบบญัชีเดิมท่ีใชอ้ยู ่เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชียงัไม่ครบถว้น สมุดบญัชีท่ีจดัท าโดยส่วนใหญ่เป็นเพียง
สมุดบนัทึกความจ าไม่สามารถแยกหมวดหมู่ขอ้มูลทางบญัชีได ้ส่งผลใหไ้ม่สามารถสรุปขอ้มูลเพ่ือจดัท ารายงานทางการเงิน
ได ้ไม่มีการน าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบญัชี มาช่วยในการจดัท าบญัชี พนกังานยงัขาดประสบการณ์ในการ
ท าบัญชี และมีการเขา้ออกของพนักงานบัญชีบ่อย ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการท าบญัชี กิจการไม่จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการทุจริตไดง่้าย 
ระบบบัญชีใหม่ทีไ่ด้จากการพฒันา 
 ไดมี้การพฒันาออกแบบเอกสารโดยก าหนดใหจ้ดัท าเอกสารประกอบการขายสินคา้ และเอกสารท่ีตอ้งจดัท าข้ึน
เพ่ือประกอบการจ่ายเงิน คือใบส าคญัจ่าย กรณีท่ีไม่ไดรั้บเอกสารจากบุคคลภายนอก  ส าหรับสมุดบญัชีก าหนดใหจ้ดัท าสมุด
เงินสด โดยบนัทึกทั้งรายการรับเงินและจ่ายเงิน บญัชีคุมสตอ๊กสินคา้แต่ละประเภท และก าหนดรายงานทางการเงินคืองบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนรวมถึงการจดัท าทะเบียนสินทรัพยน์อกจากน้ียงัแนะน าใหพ้นกังานใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยในการจดัท าบญัชี 
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ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
Success Factors of Administration of Phya Prasit Community  

Financial Institutions, Dusit District, Bangkok 
 

สนทยา เขมวิรัตน์1* ดวงใจ เขมวิรัตน์2 และ พรประภา แสงสินเจริญชยั3 
Sontaya Khamwirat1*  Duangjai Khamwirat1and Pornprapa Saengsincharoenchai2 

 

บทคัดย่อ 

 
 ความมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนั
การเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 
จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ  กลุ่มตวัอยา่งสุ่มอยา่งง่ายจากสมาชิกสถาบนัการเงิน
ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ จ านวน 136 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 40 ขอ้ และแบบทดสอบ
จ านวน 15 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ค่าที, ค่าเอฟ โดยทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 2) สมาชิกชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และ
อาชีพ แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัความส าเร็จ,การบริหารจดัการ, สถาบนัการเงินชุมชน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study 1) Study to investigate factors affecting administration success: case study of 
community Phya Prasit Dusit district, Bangkok.2) Comparison of participation in the operation: case study of community 
Phya Prasit classified by gender, age, marital status, education and career. The samples in this research were 136 members 
of community Phya Prasit selected by simple random sampling. The research instrument was test with 15 items and 
questionnaires of rating scales with 40 items. Percentages, means, standard deviation, t - test for independent sample, F - 
test, Scheffe's test analysis and stepwise multiple regression were statistical method to analyze data. The results were as 
follows: 1) The factor of participation in the operation of Phya Prasit community affect the success of administration of 
Phya Prasit community are statistically significant at the significance level 0.01 2) Comparison of participation in the 
operation: case study of Phya Prasit community. Found that community members Phya Prasit with different gender, age, 
marital status, education and career were different of participation in the operation of Phya Prasit community. Statistically 
significant differences at the significance level of 0.05 
 
Keywords : Success factors, Administration, Financial institutions 
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บทน า  
แนวคิดการพฒันาของประเทศไทยในปัจจุบนัเนน้พฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลตวัแบบ

การพฒันาจากทางตะวนัตกท่ีเรียกว่า “ตวัแบบความทนัสมยั” (Modernization Model) การพฒันาประเทศท่ีมุ่งเน้นความ
เจริญทางดา้นเศรษฐกิจ ตามกระแสทุนนิยม ส่งผลใหป้ระเทศไทยประสบกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง 
ๆ เช่น ปัญหาการอพยพยา้ยถ่ิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ ในการจดัสรร
ทรัพยากร เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาต่าง ๆเหล่าน้ีมีส่วนท าใหชุ้มชนขาดความเขม้แขง็ เกิดเป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันาประเทศ 
ท าให้การพฒันาประเทศตอ้งหยดุชะงกั ดว้ยชุมชนเป็นรากฐานของประเทศ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม จึงมีส่วนใน
การสร้างความเจริญให้แก่ประเทศ ดังนั้นการพฒันาประเทศ จึงควรให้ความส าคญักับชุมชน เพราะเม่ือชุมชนเขม้แข็ง 
ประเทศก็สามารถกา้วพน้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไปสู่การพฒันาและมีความยัง่ยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายจดัตั้ง กองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมือง เพื่อเสริมสร้าง กระบวนการพึ่งพาตนเองของชุมชนเมือง  ในดา้นการเรียนรู้   การสร้างและพฒันาความคิด
ริเร่ิมดว้ยภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในทุกระดบั ดงัความ ใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  วา่ดว้ยเครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
พ.ศ. 2549 หมวด 2 ขอ้ 7 เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือน กระบวนการดงักล่าว ดว้ยการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ตามวิถี
ชุมชน ในลกัษณะพี่สอนนอ้ง และเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือช่วยยกระดบั กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ให้มีความเขม้แขง็  ทั้ง
ในดา้นพลงัคน พลงัทุน และพลงัความคิด อนัจะน าไปสู่การเป็นชุมชนท่ีพ่ึงตนเอง รวมทั้งการช่วยเหลือเก้ือกูล และเอ้ือ
อาทรระหวา่งสมาชิกภายในชุมชน และระหวา่งชุมชน เน่ืองจากองคก์รการเงินชุมชน ท่ีหลากหลายในแต่ละชุมชน มีความ
เขม้แขง็แตกต่างกนั การบูรณาการจะเป็นการช่วยส่งเสริมใหอ้งคก์รเขม้แขง็ มีศกัยภาพในการให ้บริการทางการเงินไดม้าก
ข้ึน ทั้งในดา้นการบริหารจดัการและเงินทุน และความยืดหยุน่ในการให้บริการ ดงันั้นจึงมีการบูรณาการกองทุนชุมชนใน
การบริหารจดัการ ด้วยการจัดตั้งสถาบนัการจดัการเงินทุนชุมชน โดยการด าเนินการจะมีคณะกรรมการกลาง ท่ีมาจาก
ตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ ช่วยรวบรวมบญัชีท่ีมีอยูใ่นชุมชนหลากหลายบญัชีมารวมกนั เพ่ือให้มีขอ้มูลการกูย้ืม ท่ีครอบคลุมการ
กูย้มืเงิน ของสมาชิกในชุมชนมากข้ึน ส าหรับมาตรฐาน และคุณสมบติัของกองทุน ท่ีจะพฒันาเขา้สู่มาตรฐานสถาบนัการเงิน
ชุมชนนั้น ตอ้งมีสถานภาพของสถาบนัการเงิน เป็นกองทุนหมู่บา้นฯหรือกองทุนชุมชนเมือง ซ่ึงจดทะเบียนนิติบุคคล ตาม
พระราชบญัญติั กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยใหส้มาชิก มีส่วนร่วมในการออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ 
เขา้ร่วมเวทีการเรียนรู้ การประชุมหรือประชาคม มีความเขา้ใจ และให้การสนับสนุนกองทุน  ส่วนคณะกรรมการตอ้ง
สามารถบริหารจดัการกองทุนไดดี้ และโปร่งใสเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละมติของท่ีประชุมสมาชิกกองทุน มีความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบับทบาท ภารกิจของสถาบนัการเงินชุมชน และการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชน มีโครงสร้าง
การบริหารและก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและปฏิบติัหรือด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้กรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการไม่เคยถูกฟ้องร้อง ด าเนินคดีและถูกศาลพิพากษาวา่มีความผิด นอกจากน้ีสถาบนัการเงินชุมชนตอ้ง
มีระเบียบขอ้บงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนในการด าเนินงาน มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมการด าเนินงาน การ
บริหารงานของสถาบนัการเงินชุมชน มีการจดัท างบการเงิน อยา่งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั มีหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือนต ่ากวา่
ร้อยละ 2 ของเงินให้กูย้ืม มีเงินส ารองไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกูย้ืมแก่สมาชิก และไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงาน
พฒันาชุมชน ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บา้นอ่ืน ๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เป็นสถาบนัการเงินชุมชน ท่ีมีการพฒันามาจากกองทุนหมู่บา้น และกลุ่มออม
ทรัพยชุ์มชนพระยาประสิทธ์ิ ซ่ึงไดรั้บเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวน 1  ลา้นบาท ในปี 2547 และการด าเนินงานมี
ความกา้วหนา้ต่อเน่ืองสมาชิกมีวินยัในการกูย้ืมเงิน และออมเงิน จนไดรั้บการประเมินความพร้อมจากกองทุนหมู่บา้นและ
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ชุมชนเมือง เพื่อยกฐานะเป็นสถาบนัการเงิน และสามารถยกฐานะเป็น   “สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ” โดยมี
ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานพ่ีเล้ียง เน่ืองจากเงินทุนท่ีมีจ ากดั ไม่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องใหก้บัสถาบนัการเงิน จึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัธนาคาร เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารออมสิน
น าเงินมาลงในชุมชน (มณี จิรโชติมงคลกลุ.2559) 

 จากขอ้มูลดงักล่าว เห็นไดว้า่สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้คณะผูว้ิจยั
สนใจ ศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เพื่อคน้หาแนวทางให้ สถาบนั
การเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป รวมทั้งยงัเป็นตน้แบบใหส้ถาบนัการเงิน
ชุมชนอ่ืน ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รของตน ให้ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ ซ่ึงอาจส่งผล
ให้หมู่บา้นและชุมชนมีความเขม้แข็ง ประเทศไทยก็จะสามารถกา้วพน้ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และสามารถพฒันาไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

 

วธีิด าเนินการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความส าเร็จใน
การบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชน เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ดว้ยการ
สอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชน และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชน โดยการใชแ้บบสอบถาม และวดัความรู้เก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 
ชุมชนโดยใชแ้บบทดสอบ
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
         ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ จ านวน 205 คน (มณี จิรโชติมงคล
กุล,2559) ประมาณขนาดตวัอยา่งดว้ย สูตร Yamane' (ธานินทร์,2547) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวนอยา่ง
นอ้ย 136 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

            1. แบบสอบถาม ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบเลือกตอบ สอบถามเก่ียวกบัเพศ 
อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ ของสมาชิก 

 2. แบบสอบถาม ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดับ  สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจดัการของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 
จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นกรรมการ และดา้นสมาชิก  ตรวจหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 
ของขอ้ค าถาม ดว้ยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency; IOC) จากผูท้รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะขอ้
ค าถามท่ีมี ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC.) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ไดข้อ้ค าถามจ านวน 20 ขอ้ น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try 

ความรู้เกีย่วกบัสถาบันการเงนิฯ 
 ใช้แบบทดสอบ(ค่าความเช่ือมั่น0.92)  

ความส าเร็จในการด าเนินงานฯ ไดแ้ก่ 
     1.ดา้นการบริหารจดัการ 
     2. ดา้นการเงิน 
     3. ดา้นกรรมการ 
     4. ดา้นสมาชิก 
ใช้แบบสอบถาม(ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา0.97) 

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิก ไดแ้ก่ 
   1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. สถานภาพการสมรส 
   4. ระดบัการศึกษา 
   5. อาชีพ 
ใช้แบบสอบถามปลายปิด 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานฯ 
ใช้แบบสอบถาม(ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา0.95) 

    
วิเคราะห์การถดถอย 
พหุคูณ แบบขั้นตอน 
 

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
แบบขั้นตอน 

 

ค่าที          ค่าเอฟและ Scheffe's 
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Out)  กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 32 คน พบว่า แบบสอบถาม ความส าเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ มีค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ระหวา่ง 0.79 – 0.92 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  0.97 ก าหนดเกณฑก์าร
แปลความหมายคะแนน  ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 3.25 – 4.00 (การด าเนินงานของสถาบนัการเงินส าเร็จในระดบัสูง) 2.50 – 
3.24 (การด าเนินงานของสถาบนัการเงินส าเร็จในระดบัปานกลาง) 1.75 – 2.49 (การด าเนินงานของสถาบนัการเงินส าเร็จใน
ระดบัต ่า) และ 1.00 – 1.74 (การด าเนินงานของสถาบนัการเงินไม่ส าเร็จ) 
 3. แบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสถาบนัการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สอบถามเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิน า
แบบสอบถาม ตรวจหาคุณภาพด้านความเท่ียงตรง (Validity) ของขอ้ค าถาม ด้วยการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
(Index of Consistency; IOC) จากผูท้รงคุณวฒิุ เลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC.) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป ได้
จ านวนขอ้ค าถามทั้งส้ิน 15 ขอ้ น าแบบสอบถามทดลองใช ้(Try Out)  กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 32 คน พบวา่ แบบสอบถาม มี
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ระหว่าง 0.40 - 0.91 และค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  0.95 ก าหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนของแบบสอบถาม ดงัน้ี คะแนน 3.25 – 4.00 (สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดบัสูง) 2.50 – 
3.24 (สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดบัปานกลาง) 1.75 – 2.49 (สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในระดบัต ่า) 
และ 1.00 – 1.74 (สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน) 
 4. แบบทดสอบ ความรู้เก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบถูก-ผิด ทดสอบ
คุณภาพดา้นความเท่ียงตรง (Validity) ของขอ้ค าถาม โดยค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency; IOC) 
จากผูท้รงคุณวฒิุ เลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC.) ตั้งแต ่0.5 ข้ึนไป ไดจ้ านวนขอ้ค าถามทั้งส้ิน 15 ขอ้ 
ก าหนดเกณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให ้0 คะแนน น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try Out)  
กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 32 คน พบว่า แบบทดสอบ ความรู้เก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิมีค่าความยาก 
(Difficulty index) ระหว่าง 0.88 – 0.97  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ระหว่าง 0.32-0.87 และค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) 0.92 ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนของแบบทดสอบ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี มากกวา่ 10 คะแนน 
(ผูต้อบมีความรู้เก่ียวกบั สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิในระดบัสูง) 5 – 10 คะแนน (ผูต้อบมีความรู้เก่ียวกบัสถาบนั
การเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ในระดบัปานกลาง) นอ้ยกวา่ 5 คะแนน (ผูต้อบมีความรู้เก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิในระดบัต ่า) 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ประสานงานกบัประธานชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เพื่อขอรายช่ือสมาชิกชุมชน สุ่มตวัอยา่งสมาชิกจ านวน 156 คน (เพ่ิม
จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดโ้ดยประมาณ ร้อยละ 10 เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนท่ีอาจเกิดจากการเก็บขอ้มูลได้
นอ้ยกวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณได)้ น าแบบสอบถามจ านวน 156 ชุด ประสานกบัประธานชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เพื่อแจก
แบบสอบถามใหก้บัสมาชิกท่ีไดสุ่้มไว ้รอรับแบบสอบถามกลบัคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามท่ีได ้พบวา่ 
มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.18  
 น าขอ้มูลท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ ดว้ยตวัสถิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการวิจยัได ้ดงัน้ี 1) วิเคราะห์ปัจจยัส่วน
บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ โดยใชค้่าจ านวน และร้อยละ 2) 
วิเคราะห์ความรู้เก่ียวกบั สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ของสมาชิก โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean; X )  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)  
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3) วิเคราะห์ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ โดยรวม และจ าแนกเป็นรายดา้น ทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการเงิน ดา้นกรรมการ และดา้นสมาชิก โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean; X )  และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)  4) วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงิน
ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ โดยจ าแนกตามตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ไดแ้ก่ ตวั
แปรเพศ สถานภาพการสมรส และระดบัการศึกษา ดว้ยค่าสถิติ ที (t - test for independent sample) ส่วนตวัแปรอาย ุและอาชีพ 
ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe's 5) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ระหวา่ง
ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสมาชิกสถาบนัการเงิน
ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ กบัความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ โดยใชก้ารวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)  
 

ผลวจัิยและวจิารณ์ผล  
 1. ผลการศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง จ านวน 118 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 86.80 อายสุ่วนใหญ่ มีอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 79 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 58.10 
สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่สมรส จ านวน 80 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 58.80 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาข้ึนไป จ านวน 128 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 94.10 และส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งจ านวน 75 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
55.10  
 2. ผลการศึกษา ระดบัความรู้ของสมาชิกเก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ พบวา่สมาชิกมีความรู้
เก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่า = 12.66    
S.D. = 3.13   
 3. ผลการศึกษา ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ สรุปผลการศึกษาไดด้งัตารางท่ี 
1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ   

ความส าเร็จในการบริหารจดัการฯ  S.D. ระดบัความส าเร็จ 

ดา้นการบริหารจดัการ 3.04 0.12 ส าเร็จปานกลาง 
ดา้นการเงิน 3.42 0.09 ส าเร็จในระดบัสูง 
ดา้นกรรมการ 3.63 0.10 ส าเร็จในระดบัสูง 
ดา้นสมาชิก 3.46 0.11 ส าเร็จในระดบัสูง 

โดยรวม  3.39 0.08 ส าเร็จในระดบัสูง 
  
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ มีความส าเร็จในการบริหารจดัการ ในระดบัสูง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการเงิน ดา้นกรรมการ และดา้นสมาชิก มีความส าเร็จในการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึง

X

X
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สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งรัตน์ (2554) ท่ีศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารงาน ท่ีมีต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ประธานคณะกรรมการกองทุน คิดเห็นเก่ียวกบั
ความส าเร็จในการด าเนินงานทั้งโดยรวม และเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้และพฒันา  ดา้นลูกคา้ 
และดา้นกระบวนการภายใน และกาญจนา (2553) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้น ต าบล
ล าพนู อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี พบวา่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้น ต าบลล าพนู อ าเภอ
บา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 4. ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ของสมาชิกจ าแนกตาม
ตวัแปร ปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ปรากฎผลดงัตารางท่ี 2-5  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานฯของ สมาชิกจ าแนกตามตวัแปรเพศ สถานภาพการสมรส 
 และระดบัการศึกษา 

ตวัแปร       n  S.D. t 

เพศ ชาย 18 3.70 0.03 5.74* 
หญิง 118 3.57 0.23  

สถานภาพการสมรส โสด 56 3.39 0.23 10.84* 
สมรส 80 3.72 0.03  

ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 8 3.73 0.00 8.11* 
 มธัยมศึกษาข้ึนไป 128 3.57 0.22  

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ สมาชิกท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสมาชิกเพศชาย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนั
การเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ สูงกวา่สมาชิกเพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินดา (2560) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการพฒันาชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ ประชาชนท่ี
มีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั นนัทิยา. (2558) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันา
ชุมชน ของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าประชาชนเพศต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
เทศบาลต าบลท่ายาง แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05  และทิพวลั.(2553) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรในจงัหวัดกระบ่ี พบว่าสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 สมาชิกท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 โดยสมาชิกท่ีสมรสมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนั
การเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ สูงกวา่สมาชิกท่ีโสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจินดา (2560) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของ

X
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ประชาชน ในการพฒันาชุมชนของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ ประชาชนท่ีมี
สถานภาพการสมรสต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั 
 สมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ แตกต่าง
กนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ สูงกวา่สมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาข้ึนไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจินดา (2560) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชนของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสาว 
อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแตกต่างกนั นนัทิยา. 
(2558) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชน ของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
พบวา่ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเทศบาลต าบลท่ายาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี ระดบั 0.05 และทิพวลั (2553) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจงัหวดั
กระบ่ี พบว่าสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสหกรณ์แตกต่างกัน ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานฯของสมาชิกจ าแนกตามตวัแปรอายุและอาชีพ  

ตวัแปร แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

อาย ุ
 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.87 0.93 27.24* 
ภายในกลุ่ม 133 4.56 0.03  
รวม 135 6.42   

อาชีพ 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.19 1.10 34.49* 
ภายในกลุ่ม 133 4.23 0.03  
รวม 135 6.42   

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ สมาชิกท่ีมีอายแุละอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดับนัยส าคญั 0.05 เม่ือพบว่า คะแนนเฉล่ีย การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  ของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ท่ีมีอายแุละอาชีพ
ต่างกนั แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 คณะผูว้ิจยัจึงด าเนินการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี 
Scheffe's ปรากฏผลดงัตารางท่ี4-5
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานฯของสมาชิกจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ( X ) ต ่ากวา่ 40 ปี 40-50ปี มากกวา่ 50 ปี 
(3.73) (3.72) (3.48) 

ต ่ากวา่ 40 ปี  (3.73) - 0.01 0.25* 
 40-50 ปี      (3.72)  - 0.24* 
มากกวา่ 50 ปี(3.48)   - 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า สมาชิกท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี  มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ แตกต่างกบั สมาชิกท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 40 ปี  และ40-50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสมาชิก
ท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ต ่ากวา่สมาชิกท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 
40 ปี  และ40-50 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจินดา (2560) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชนของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวิเชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนัมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนแตกต่างกนั และนนัทิยา (2558) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชน ของเทศบาลต าบล
ท่ายาง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเทศบาลต าบลท่ายาง 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 และโกมล (2552) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันา
ชุมชนในอ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐมพบว่าประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในอ าเภอ
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานฯของสมาชิกจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ( X ) รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย พนกังาน/ราชการ 
(3.47) (3.73) (3.72) 

รับจา้งทัว่ไป      (3.47) - 0.26* 0.25* 
 คา้ขาย            (3.73)  - 0.01 
พนกังาน/ราชการ (3.72)   - 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  

            จากตารางท่ี 5 พบวา่ สมาชิกท่ีมีอาชีพรับจา้ง มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 
แตกต่างกบัสมาชิกท่ีมีอาชีพคา้ขาย  และพนกังาน/ราชการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยสมาชิกท่ีมี
อาชีพรับจ้าง มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ต ่ากว่าสมาชิกท่ีมีอาชีพคา้ขาย  และ
พนักงาน/ราชการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของจินดา (2560) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางสาว อ าเภอวิเชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการพฒันา
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ชุมชนแตกต่างกนั นนัทิยา.(2558) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลท่ายาง แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 และโกมล (2552) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน ในอ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม พบวา่ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ในอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐมแตกต่าง
กนั 
 5) ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ โดยศึกษา
ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ และปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบนั
การเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ปรากฎผลดงัตารางท่ี 6
 

ตารางที่ 6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 

ตวัแปรพยากรณ์ R R2 Adjusted R2 b S.E.est β t Sig 

การมีส่วนร่วม 0.349 0.122 0.115 0.122 0.028 0.349 4.308** 0.000 

a  =   2.952    S.E.est Y  = 0.07166   

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ มีความสัมพนัธ์

ทางบวก กบัความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั
นยัส าคญั  0.01  และสามารถพยากรณ์ ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิไดร้้อยละ  11.50  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เม่ือสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ยนิดีใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมต่างๆ ของสถาบนัการเงิน
ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ยอ่มส่งผลให้การบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของจริยา (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดั
ปัตตานี พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้าน จังหวดัปัตตานี คือ 1) ปัจจัยด้าน
คณะกรรมการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า ประสบการณ์ในการบริหาร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น 2)ปัจจยัดา้นสมาชิก
กองทุน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก และ 3) ปัจจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุน ปัจจยั
ทั้งหมดร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นจงัหวดัปัตตานี ไดร้้อยละ 47.60  

สรุปผลการวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ และเปรียบเทียบความร่วมมือในการด าเนินงาน สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ จ าแนกตามตวัแปรปัจจยั
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้น
การมีส่วนร่วม ในการด าเนินงาน ของสมาชิกสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ส่งผลต่อความส าเร็จ ในการบริหาร
จดัการสถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ โดยมีความสัมพนัธ์ทางบวก คือเม่ือสมาชิกให้ความร่วมมือ ในการด าเนินงาน
มากข้ึน ความส าเร็จในการบริหารจดัการ สถาบนัการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิยอ่มมากข้ึนตามไปดว้ย แต่เม่ือพิจารณา ระดบั
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ความร่วมมือในการด าเนินงานของสมาชิก สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ พบว่า ระดับความร่วมมือในการ
ด าเนินงานยงัไม่สูงมากนกั ดงันั้น คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้
ความสนใจในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิให้เพิ่มมากขึ้น 
และเน่ืองจากผลเปรียบเทียบ ความร่วมมือในการด าเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ จ าแนกตามตวัแปร
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่าตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคลทุกตวัแปร มส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน ของสถาบันการเงนิชุมชนพระยาประสิทธ์ิแตกต่างกนั ดงันั้น การส่งเสริมการ
มส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิทธ์ิ คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาให้เหมาะสมตามปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว ซ่ึงเม่ือการส่งเสริมบรรลุผล
สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิให้ความร่วมมือในการด าเนินงานมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ ในการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธ์ิ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อันจะส่งผลให้สถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิทธ์ิมกีารบริหารจดัการทีม่คีวามมัน่คงยิง่ขึน้ต่อไป 
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Cost and Benefit Analysis on Investment of Trading Aquatic Business: A Case Study in Ban-Toaban  
Community, Bohin Subdistrict, Sikao District, Trang Province 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจแพรับซ้ือสัตวน์ ้ าชุมชนบา้นโต๊ะบนั 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพ่ือศึกษาขอ้มูลการประกอบการธุรกิจและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการรับซ้ือสัตว์
น ้ าในรอบปี  โดยเก็บขอ้มูลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจแพรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชน ผลการศึกษาการประกอบธุรกิจแพ
รับซ้ือสตัวน์ ้ า ในปีท่ี 1 มีตน้ทุนรวมทั้งส้ินเท่ากบั 10,622,942.50 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ี 1,319,250.00 บาท และตน้ทุน
ผนัแปร 9,303,692.50 บาท มีรายไดเ้ท่ากบั 10,256,221.80 บาท และผลก าไรสุทธิ -366,720.70 บาท ส่วนในปีท่ี 2 มีตน้ทุน
รวมทั้งส้ินเท่ากบั 9,308,042.50 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นตน้ทุนคงท่ี 4,350.00 บาท และตน้ทุนผนัแปร 9,303,692.50 บาท มีรายได้
เท่ากบั 11,443,035.13 บาท และผลก าไรสุทธิ 2,134,992.63 บาท  ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนธุรกิจแพรับซ้ือสตัว์
น ้ า ให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน( NPV) เท่ากบั 1,652,590.59 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) มีค่า
เท่ากบั 1.09 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 9.00 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของการ
ลงทุน พบวา่หากมีการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และรายไดล้ดลงร้อยละ 5 ผลตอบแทนจะไม่คุม้ค่า
ต่อการลงทุน 
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ABSTRACT 
 

A study cost and benefit analysis on investment of fish landing place in Toaban community Bohin subdistrict, 
Sikao district, Trang province was conducted owner’s fish landing place by interviewing of the Toaban community.            
The objectives of this study were to investigate the general information concerning business and a financial analysis of 
business.  In first year of investment, the results showed that the total cost was 10,622,942.50 baht which consist of fixed 
cost was 1,319,250.00 baht and variable cost was 9,303,692.50 baht. Income and benefit were 10,256,221.80 baht and -
366,720.70 baht. For second year of investment, the results showed that the total cost was 9,308,042.50 baht which consist 
of fixed cost was 4,350.00 baht and variable cost was 9,303,692.50 baht. Income and benefit were 11,443,035.13 baht and 
2,134,992.63 baht. The financial analysis of investment found that the net present value (NPV) was 1,652,590.59 baht, the 
benefit cost ratio (BCR) was 1.09 and the internal rate of return (IRR) was 9.00 percent. In addition, the sensitivity analysis 
for business with fish landing place found that 5 percent increased in cost and 5 percent decreased in benefit were not 
worthwhile and non-profitable for the investors. 

 
Keywords : Cost and Benefit, Trading Aquatic Business, Trang Province 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกผลผลิตสัตวน์ ้ าติดอนัดบัหน่ึงในสิบของโลก  ผลผลิตสัตวน์ ้ าส่วนใหญ่มาจาก
อุตสาหกรรมประมงทางทะเล ทั้งน้ีเพราะประเทศไทยมีขีดความสามารถในการท าประมงทะเลสูง และสภาพภูมิประเทศ
เอ้ืออ านวยต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตวน์ ้ า ภาคการประมงขนาดเล็ก (การประมงพ้ืนบา้น) เป็นภาคประมงทะเล
ท่ีมีความส าคญัต่อผลผลิตสตัวน์ ้ าในระดบัภูมิภาคและพ้ืนท่ี ผลผลิตตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศและส่งออกต่าง
ประทศ ทั้งน้ีผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้ า (แพรับซ้ือสตัวน์ ้ า) เป็นแหล่งรวบรวมส าคญัส าหรับการซ้ือขายสตัวน์ ้ าท่ีจาก
การท าประมง โดยจะเป็นท่าเทียบเรือประมง ให้เรือประมงจอดเทียบท่าเพ่ือขายสัตวน์ ้ าท่ีจบัมาได ้ ผลผลิตสัตวน์ ้ าเหล่านั้น
จะถูกน าไปส่งขายต่อยงัร้านอาหารหรือตลาดในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้ า ในชุมชนเป็นกลไกส าคญัในการวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรประมงใน
อนาคต เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงชาวประมงได้เป็นอยา่งดี และสามารถช้ีน ากระบวนการจดัการประมงท่ีมีประสิทธิภาพได ้ 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้ ายงัมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังนอ้ย ดว้ยการ
ไม่ทราบถึงโอกาสและการใชผ้ลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้ าคืนกลบัสู่การรับผิดชอบต่อสงัคม   การวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือ
ศึกษากิจการแพรับซ้ือสัตวน์ ้ าในระดบัชุมชน คือกิจการแพรับซ้ือสัตวน์ ้ าชุมชนบา้นโต๊ะบนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ท่ีมีการ
รับซ้ือ และส่งออกผลผลิตสตัวน์ ้ า  เพ่ือใหท้ราบถึงการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนและผลตอบแทนในการประกอบกิจการของ
ผูป้ระกอบกิจการ จะช่วยสะทอ้นใหผู้ป้ระกอบการไดท้ราบถึงตน้ทุนผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และทราบถึงแนวโนม้หรือความ
เส่ียงในการประกอบกิจการแพรับซ้ือสตัวน์ ้ า ช่วยใหส้ามารถวางแผนการบริหารจดัความธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพให้ธุรกิจมี
ความกา้วหนา้ ลดความเส่ียงในการลงทุนหรือขยายการลงทุน โดยจะส่งผลกระทบให้ผูป้ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ในการสนับสนุนการจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนต่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาตน้ทุนผลตอบแทน และอตัราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  

2. เพ่ือวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบธุรกิจรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชน บา้นโต๊ะบนั อ าเภอสิเกา จงัหวดั
ตรัง  

 
วธีิด าเนินการวจิยั  
1.วธีิการวจิยั  
 1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
 1.2 ออกแบบสมัภาษณ์ และรวบรวมขอ้มูล 
 1.3 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
2.การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 2.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณน า (Descriptive method) โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ในการศึกษาลกัษณะสภาพทัว่ไปของการ
ประกอบกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ า และในการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการประกอบกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ า 
 2.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative method) ในการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทน จากการประกอบกิจการ
รับซ้ือสตัวน์ ้ า  
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     2.2.1 วิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือจ านวนผลประโยชน์  สุทธิท่ีได้รับตลอด
ระยะเวลาของโครงการท่ีได้ปรับค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefit: PVB) หักออกด้วย มูลค่า
ปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (Present Value of Cost: PVC) ของ โครงการนั้น 

 

𝑁𝑉𝑃 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑖=1

 

  
 𝐵𝑡  =  ผลประโยชนข์องโครงการปีท่ี t 
 𝐶𝑡 = ตน้ทุนของโครงการปีท่ี t 
 𝑟 =  อตัราคิดลดหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
 𝑡 = ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3,…, n) 
 เกณฑก์ารตดัสินใจท่ียอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกวา่ ศูนยห์รือมีค่าเป็นบวกแสดงวา่โครงการนั้นมีความ
เหมาะสมท่ีจะลงทุนได ้ 
  2.2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเปรียบเทียบตน้ทุนกบัรายไดห้รือผลตอบแทน จากการเล้ียงเพ่ือท่ีจะแสดง
ให้เห็นความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช ้หลกัเกณฑ์ 3 ประการคือ มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ (Net 
Present-Value: NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ ตน้ทุน (Benefit Cost-Ratio: BCR และอตัราผลตอบแทนภายในของการ
ลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 
 
 
 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefic cost Ratio: BCR) 
  𝐵𝐶𝑅 =  

𝑃𝑉𝐵

𝑃𝑉𝐶
 

 อตัราผลตอบแทนเงินลงทุน (Percent return on investment) 
 
  𝐼𝑅𝑅 = ∑

𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡 = 0𝑛
𝑡=0  

 𝐵𝑡  =  ผลของโครงการท่ีเกิดข้ึนในปีท่ี t 
 𝐶𝑡 = ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษาสินคา้ของโครงการท่ีปีท่ี t 
 𝑟 =  อตัราส่วนลด (Discount rate) หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
 𝑡 = ปีการด าเนินงานโครงการ คือตั้งแต่ปีท่ี 1, 2, 3, ……. n 
 n         = อายขุองโครงการ 
 ปีท่ี 0 = ปี ท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 
 
 2.2.3 การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Break-Even Point ) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนดว้ยวธีิ สูตรเป็นวธีิการวเิคราะห์ท่ีง่าย
รวดเร็วโดยใชส้มการดงัน้ี จุดคุม้ทุน คือจุดท่ีก าไร เท่ากบั 0 รายได ้=ค่าใชจ่้ายคงท่ีรวม +(ปริมาณขาย xค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อ
หน่วย) หรือ P x Q = F + (V x Q) เม่ือก าหนดให ้P = ราคาขายต่อหน่วย (Price per unit) Q = ปริมาณสินคา้ท่ีขาย (Number of 
units sold) F = ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Total fixed costs) V = ค่าใชจ่้ายผนัแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit) ดงันั้น (P x Q)= F + 
(V x Q) หรือ (P x Q) - (V x Q) = F Q (P – V) = F 
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 สูตร การหาจุดคุม้ทุน 𝑄 = 
𝐹

(𝑃−𝑉)
 

  การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิสะสม จากการด าเนินงานมีค่าเท่ากบั มูลค่าใน
การลงทุนทั้งหมด โครงการใดท่ีมีระยะเวลาลงทุนยิ่งสั้นยิ่งมีความตอ้งการสูง เน่ืองจากสามารถน า เงินท่ีคืนทุนไปลงทุนใน
กิจการอ่ืนๆไดร้ะยะเวลาคืนทุนท่ีนิยมใชจ้ะเป็นแบบ วิธีระยะคืนทุนแบบง่าย (Simple payback period) ซ่ึงเป็นวิธีคิดง่ายๆ 
โดยระยะเวลาคืนทุนสามารถ ค านวณจาก 
 

  ระยะเวลาคืนทุน =  
ค่าลงทุนคร้ังแรก

รายไดสุ้ทธิรายปี
 

 
  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

 
   𝑆𝑇𝑉𝐵 =  

𝑁𝑃𝑉

𝑃𝑉𝐵
 × 100     

 
   𝑆𝑇𝑉𝐶 =  

𝑁𝑃𝑉

𝑃𝑉𝐶
 × 100  

 
   𝑁𝑃𝑉 = มูลค่าปัจจุบนั 
   𝑃𝑉𝐶 = ผลประโยชน์ตอบแทน 
 
3. สถานท่ีและการด าเนินงาน  
 3.1 สถานท่ีเก็บขอ้มูลกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
 3.2 สถานท่ีวเิคราะห์ขอ้มูล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
วทิยาเขตตรัง  
 3.3 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
  งานวิจัยคร้ังน้ีได้ก าหนดการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการรายหน่ึงในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านโต๊ะบัน ต าบลบ่อหิน               
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัแทนท่ีดีในการเทียบเคียงกลุ่มผูป้ระกอบการรับซ้ือสัตวน์ ้ า
อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยพบว่าผูป้ระกอบการไดเ้ร่ิมตน้ธุรกิจในปี พ.ศ. 2537  โดยเงินทุนก่อตั้ง 
6,000,000 บาท จ านวนชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีน าผลผลิตสัตวน์ ้ ามาจ าหน่ายในปัจจุบนัจ านวน 47 ราย  มีการจา้งงานแรงงาน
ในธุรกิจจ านวน 4 คน ซ่ึงมีตลาดการจ าหน่ายผลผลิตสตัวน์ ้ าไปยงัตลาดตวัจงัหวดั พอ่คา้คนกลาง และโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ า
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม  รวมถึงส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) โดยใชช่้องทางขนส่งทางรถยนต์
รถทวัร์  
  การวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนในการประกอบกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชนบา้นโต๊ะบนั อ าเภอสิเกา จงัหวดั
ตรัง ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
1. ต้นทุนคงที ่ 
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 ตน้ทุนคงท่ีในการประกอบกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชนบา้นโต๊ะบนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ในปีท่ี 1 พบว่ามี
ตน้ทุนคงท่ี รวมเป็นเงิน 1,319,250.00 บาท แบ่งเป็นตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ส านกังาน (โตะ๊ท างาน  เกา้อ้ี และเคร่ืองคิดเลข)  
มูลค่ารวม 9,300.00 บาท ตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ทัว่ไปในแพรับซ้ือสตัวน์ ้ า (ลงัน ้ าแขง็  ถงัน ้ า โตะ๊คดัปลา ตราชัง่ สายยางน ้ า 
เข่งใส่ปลา สวิง ลงัโฟม  ตะกร้าคดัปลา  พลัว่ตกัน ้ าแข็ง และเชือก)  มูลค่ารวม 230,650.00 บาท ตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ใน
บ่อพกัสัตวน์ ้ า (บ่อพกั, เคร่ืองป๊ัมน ้ า, ระบออกซิเจน และระบบกรองน ้ า มูลค่ารวม 79,300.00 บาท  และตน้ทุนประเภท
พาหนะ มูลค่า 1,000,000.00 บาท ส่วนในปีท่ี 2 มีตน้ทุนคงท่ี รวมเป็นเงิน 4,350.00 บาท เป็นตน้ทุนประเภทอุปกรณ์ทัว่ไป
ในแพรับซ้ือสตัวน์ ้ า (ตราชัง่ และลงัโฟม) บาท รวมตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดในช่วง 2 ปี เท่ากบั 1,323,600.00 บาท (ตารางท่ี 1) 
ตารางที ่1 ตน้ทุนคงท่ีในการประกอบกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

                  หน่วย : บาท 
ตน้ทุนคงท่ี ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1. อุปกรณ์ส านกังาน   
    -โตะ๊ท างาน 7,500.00 0.00 
     -เกา้อ้ี 1,500.00 0.00 
     -เคร่ืองคิดเลข     300.00 0.00 
2. อุปกรณ์ทั่วไปในแพรับซ้ือ
สตัวน์ ้ า 

  

     -ลงัน ้ าแขง็ 160,000.00 0.00 
     -ถงัน ้ า 50,000.00 0.00 
     -โตะ๊คดัปลา 8,000.00 0.00 
     - ตราชัง่ 3,150.00 3,150.00 
     -สายยางน ้ า 3,000.00 0.00 
     -เข่งใส่ปลา 1,950.00 0.00 
     -สวงิ 1,500.00 0.00 
     -ลงัโฟม 1,200.00 1,200.00 
     -ตะกร้าคดัปลา 750.00 0.00 
     -พลัว่ตกัน ้ าแขง็ 750.00 0.00 
     -เชือก 350.00 0.00 
3.อุปกรณ์ในบ่อพกัสตัวน์ ้ า   
     -บ่อพกั 60,000.00 0.00 
     -เคร่ืองป๊ัมน ้ า 9,500.00 0.00 
     -ระบบออกซิเจน 8,000.00 0.00 
     -ระบกรองน ้ า 1,800.00 0.00 
4. พาหนะ   
     -รถยนต ์ 1,000,000.00 0.00 
                 ตน้ทุนคงท่ีรวม 1,319,250.00 4,350.00 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
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2. ต้นทุนผนัแปร/ต้นทุนด าเนินงาน  
  ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนด าเนินงาน ในการลงทุนธุรกิจรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดั
ตรัง มีตน้ทุนผนัแปรทั้งหมดในปีท่ี 1และปีท่ี 2 เป็นเงิน 9,303,692.00 บาท แบ่งเป็นสามประเภท คือ (1) ค่าใชส้อย ไดแ้ก่ ค่า
น ้ าแขง็ ค่าน ้ ามนั อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ค่าน ้ า และค่าไฟ รวมเป็นเงิน 248,480.00 บาท (2) ค่าจา้งแรงงาน ไดแ้ก่ ค่าจา้งพนกังาน
ขบัรถ และค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน 660,800.00 บาท (3) ทุนหมุนเวยีนรับซ้ือสตัวน์ ้ า เป็นเงิน 8,199,082.00 บาท  (ตารางท่ี 2) 
ซ่ึงการค านวณตน้ทุนผนัแปรในระยะสองปี เพ่ือหาจุดคุม้ทุนของกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ า ก าหนดให้สองปีมีตน้ทุนผนัแปรท่ี
เท่ากนั  
  ผลตอบแทนท่ีธุรกิจไดรั้บจากการจ าหน่ายสตัวน์ ้ าของกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั                อ าเภอ
สิเกา จงัหวดัตรัง มีรายไดภ้ายในปีท่ี 1รวมทั้งส้ิน 10,256,221.80 บาท และมีรายไดภ้ายในปีท่ี 2 รวมทั้งส้ิน 11,443,035.13 
บาท ตน้ทุนรวมทั้งหมดภายในปีท่ี 1 เท่ากบั 10,622,942.50 บาท ก าไรสุทธิภายในปี ท่ี 1 เท่ากบั -366,720.70 บาท ตน้ทุน
รวมทั้งหมดภายในปี ท่ี 2 เท่ากบั 9,308,042.50 บาท ก าไรสุทธิภายในปีท่ี 2 เท่ากบั 2,134,992.63 บาท (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2 ตน้ทุนผนัแปรของกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ า บา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง              หน่วย : บาท 

ตน้ทุนด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
1. ค่าใชส้อย   
     -ค่าน ้ าแขง็ 227,200.00 227,200.00 
     -ค่าน ้ ามนั 8,270.00 8,270.00 
     -อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 4,740.00 4,740.00 
     -ค่าน ้ า 4,670.00 4,670.00 
     -ค่าไฟ 3,600.00 3,600.00 
2. ค่าจา้งแรงงาน   
     -ค่าจา้งพนกังานขบัรถ 154,000.00 154,000.00 
     -ค่าจา้งแรงงาน 506,800.00 506,800.00 
3.ทุนหมุนเวยีนรับซ้ือสตัวน์ ้ า 8,199,082.00 8,199,082.50 
ตน้ทุนผนัแปรรวม 9,303,692.00 9,303,692.50 
รายไดท้ั้งหมด 10,256,221.00 11,443,035.13 
ตน้ทุนรวมทั้งหมด 10,622,942.50 9,308,042.50 
ก าไรสุทธิ -366,720.70 2,134,992.63 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 
3. ผลการวเิคราะห์ทางการเงนิ  
  การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ประกอบกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชน 
บา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ระยะเวลา 2 ปี การวเิคราะห์ทางการเงิน และก าหนดอตัราคิดลด 7% ซ่ึงผลการวเิคราะห์
ดงัน้ี มูลค่าปัจจุบนัของรายไดเ้ท่ากบั (PVB) 20,279,679.37 บาท มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน (PVC) เท่ากบั 18,627,088.79 บาท 
ดังนั้ นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,652,590.59 บาท อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 1.09 และอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบั 9%  
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  การวิเคราะห์ทางการเงินของการประกอบกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ า มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเน่ืองจากมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิท่ีไดมี้ค่าเป็นบวก หมายความวา่เม่ือลงทุนสามารถใหร้ายไดท่ี้สูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการลงทุน เม่ือมีการคิดใหอ้ยู่
ในรูปมูลค่าปัจจุบนัจึงท าให้มีก าไรจากการลงทุน ให้ค่าอตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนมากกว่า 1 หมายความว่าเม่ือลงทุนไป
จ านวน 1 บาท จะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบั 1.09 บาท หรือไดก้ าไรเท่ากบั 0.09 บาท และไดค้่าอตัราผลตอบแทนของโครงการ
สูงกวา่อตัราคิดลด 7% แสดงวา่การประกอบกิจการแพรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชนบา้นโต๊ะบนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มีความ
เป็นไปได ้ การลงทุนมีความคุม้ค่าในการลงทุน (ตารางท่ี 3) 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ทางการเงินของกิจการแพรับซ้ือสตัวน์ ้ า บา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  

                 หน่วย : บาท 
รายการ มูลค่า 

มูลค่าปัจจุบนัของรายได ้(PVB) 20,279,679.37 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) 18,627,088.79 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,652,590.59 
อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุน (BCR) 1.09 
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 9% 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
 
4.การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหว  
  การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงินของกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ า บา้นโต๊ะบนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่
เม่ือต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนยงัคุม้ค่าต่อการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 721,236.14 บาท อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากับ 1.04 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ รายได้ลดลงร้อยละ 5 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
เท่ากบั 638,606.61 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.03 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากบั 3% ซ่ึงมีผล
เป็นบวกแต่เม่ือตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 และ15 โดยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั -210,118.30 บาท และ -1,141,472.74 บาท 
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 0.98 และ 0.94 รายไดล้ดลงร้อยละ 10 และ15 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั                    -
575,484.94 บาท และ-1,634,480.90 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 0.99 และ 0.95 อตัราผลตอบแทนภายใน
โครงการเท่ากบั -1% และ -5% ตามล าดบั ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีผลเป็นลบ ผลตอบแทนไม่คุม้ค่าในการลงทุน  
  จากผลการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงิน  พบวา่อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนมากกวา่ 1 ในระดบัตน้ทุน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 อตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนนอ้ยกวา่ 1 ในระดบัตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 และ 15 แสดงวา่การลงทุนในการ
ประกอบกิจการแพรับซ้ือสัตวน์ ้ าในชุมชนบา้นโต๊ะบนั คุม้ค่าต่อการลงทุนในระดบัตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 แต่ไม่คุม้ค่าต่อ
การลงทุนในระดบัตน้ทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 และ 15 (ตารางท่ี 4) 
ตารางที ่4 การวเิคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบกิจการแพรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดั
 ตรัง       (หน่วย ลบ:ลา้นบาท) 

รายการ PVB (ลบ.) PVC (ลบ.) NPV (ลบ.) BCR IRR (%) 
ก่อนการเปล่ียนแปลง 20.27 18.62 1.65 1.09 9% 
ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 20.27 19.55 0.72 1.04 4% 
ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 20.27 20.48 -0.21 0.99 -1% 
ตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 20.27 21.42 1.14 0.95 -5% 
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รายไดล้ดลงร้อยละ 5 19.26 18.62 0.63 1.03 3% 
รายไดล้ดลงร้อยละ 10 18.25 18.62 -0.37 0.98 -2% 
รายไดล้ดลงร้อยละ 15 17.23 18.62 1.38 0.93 -7% 
ตน้ทุน/รายได ้เพ่ิมลดร้อยละ 5 19.26 19.55 -0.29 0.99 -1% 
ตน้ทุน/รายได ้เพ่ิมลดร้อยละ 10 18.25 20.48 2.23 0.89 -11% 
ตน้ทุน/รายได ้เพ่ิมลดร้อยละ 15 17.23 21.42 4.18 0.80 -20% 

 
5. การวเิคราะห์ค่าความเปลีย่นแปลงของต้นทุน  
  การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนของตน้ทุนของการประกอบกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ าบ้านโต๊ะบัน อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์ค่าจา้งแรงงาน ราคาสัตวน์ ้ าเพ่ิมสูงข้ึน 
สามารถเพ่ิมข้ึนไดร้้อยละ 8.87 และรายไดส้ามารถลดลงไดสู้งสุดร้อยละ 8.15 ก่อนท่ีจะท าให ้NVP เท่ากบัศูนย ์ ยงัคงคุม้ทุน
ต่อการลงทุน (ตารางท่ี 5)  
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่าความเปล่ียนแปลงของตน้ทุนของการประกอบกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ า บา้นโต๊ะบนั  อ าเภอสิเกา 
 จงัหวดัตรัง 

การเปล่ียนแปลง ความเปล่ียนแปลง 

STVC 

ความเปล่ียนแปลง 

STVB 

8.87 8.15 
 ท่ีมา : จากการค านวณ 
 

สรุปผลการวจัิย  
 จากการศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนจากการประกอบกิจการรับซ้ือสตัวน์ ้ า บา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง พบวา่ 
การลงทุนท าธุรกิจ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(Net Present Value: NPV ) เท่ากับ 1,652,590.59 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (Benefic cost Ratio: BCR) เท่ากับ 1.09 อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั 
ร้อยละ 9 การทดสอบค่าความอ่อนไหวของการลงทุนพบวา่หากตน้ทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 หรือรายไดล้ดลง ร้อยละ 5 
จะท าให้ท าธุรกิจแพรับซ้ือสัตวน์ ้ า ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน และเม่ือทดสอบค่าความเปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุนธุรกิจแพรับซ้ือ
สตัวน์ ้ าสามารถเพ่ิมข้ึนไดร้้อยละ 8.87 และส าหรับการเปล่ียนแปลงดา้นผลตอบแทนสามารถลดลงไดร้้อยละ 8.15 ก่อนท่ีจะ
ท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเท่ากบัศูนย ์เม่ือลงทุนสามารถใหร้ายไดท่ี้สูงกวา่ค่าใชจ่้ายในการลงทุน เม่ือมีการคิดใหอ้ยูใ่นรูป
มูลค่าปัจจุบนั จึงท าใหมี้ก าไรจากการลงทุน ใหค้่าอตัราส่วนรายไดต้่อตน้ทุนมากกวา่ 1 หมายความวา่ เม่ือลงทุนไปจ านวน 1 
บาท จะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบั 1.09 บาท หรือไดก้ าไรเท่ากบั 0.09 บาท และไดค้่าอตัราผลตอบแทนของโครงก าไรสูงกว่า
อตัราคิดลด 7% แสดงวา่การประกอบกิจการแพรับซ้ือสตัวน์ ้ าในชุมชนบา้นโตะ๊บนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังมีความเป็นไปได้
ในทางการเงินสูง 
 การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่กิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ าเป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน แต่อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะ 
ส าหรับเป็นแนวทางในการประกอบกิจการเพ่ือให้การวางแผนการลงทุนท่ี ถูกตอ้งและมีผลตอบแทนคุม้ค่ากบัการลงทุน 
ดงัน้ี 
 1. ควรพิจารณาการลงทุนในช่วงระยะ 2 ปีแรก เน่ืองจากตอ้งใชต้น้ทุนท่ีสูง โดยเฉพาะตน้ทุนดา้นการจดัการขนส่ง
ผลผลิต ไดแ้ก่ค่าจา้งคนขบัรถและค่าจา้งแรงงาน ซ่ึงหากสามารถจดัการส่วนน้ีได ้จะเป็นการลดตน้ทุน 
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  2.กิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ า เป็นธุรกิจท่ีน่าลงทุน แต่ควรให้ความส าคญัขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุน  ควรวางแผนเก่ียวกบั
แหล่งเงินทุนส ารอง เน่ืองจากราคาตน้ทุนรับซ้ือสัตวน์ ้ ามีความเปล่ียนแปลง ตามสภาพอากาศ หรือฤดูกาล ดงันั้นการลงทุน
ในระยะ 2-3 ปีแรก อาจจะไม่ไดก้ าไรตามแผนธุรกิจ 
  3. หากกิจการรับซ้ือสัตวน์ ้ าสะทอ้นถึงผลก าไรท่ีดี ควรวางแผนกิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทะเล
และชายฝ่ัง เพ่ือช่วยฟ้ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ ้ าท่ีลดลง และเป็นตวัอยา่งกิจการเพ่ือสงัคมในระดบัชุมชน  
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ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีม่ีต่อผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา 

The Economic Impact of the Unrest in Thai Southern Border Provinces on Small and Medium 
Enterprises. 

 

 เปรมภาว ์ดว้งทอง1*  และ เอกพล ศรีนวลนุ่ม1  
Prempa Duangtong1* Aekkaphon Srinuannum1 

 

บทคัดย่อ  
 

ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใตส่้งผลต่อระดบัความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุนในพ้ืนท่ีรวมถึง
นกัท่องเท่ียวขาดความเช่ือมัน่ในเร่ืองความปลอดภยั และปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงขาดการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น จากปัญหาดงักล่าวท าให้การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเป็นไปอยา่งยากล าบาก โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาผลกระทบดงักล่าวในพ้ืนท่ีอ าเภอ
นาทวี จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีถูกมองขา้ม แมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใตเ้ช่นเดียวกนั โดยการสอบถามดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง 63 ตวัอยา่ง จากผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ในอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา พบวา่ มีรูปแบบของกิจการเป็นรูปแบบธุรกิจเจา้ของคนเดียว มีลกัษณะของธุรกิจเป็น
กิจการคา้ปลีก โดยมีปัญหาดา้นการบริหารจดัการเป็นผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ปัญหาดา้นแหล่งเงินทุน 
และนอ้ยท่ีสุดคือ ปัญหาดา้นตลาด/การแข่งขนั ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวหากวิสาหกิจไม่สามารถบริหารจดัการธุรกิจของตนได ้
จะท าให้การท าธุรกิจไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้นวิสาหกิจควรปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  
ท่ีเกิดข้ึน เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยหากไม่สามารถท าไดค้วรเขา้รับความช่วยเหลือจาก  
ภาครัฐ รวมถึงมีการจดัสรรเงินบางส่วนไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน เพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่องของธุรกิจ หากไม่เงินทุนเพียงพอ ควรหา 
แหล่งเงินทุนท่ีสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ ตลอดจนวิสาหกิจควรมีการวางแผนทางการตลาดท่ีชัดเจนและสอดคลอ้งกับ 
สถานการณ์ เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 
 
ค าส าคญั : ผลกระทบ,  ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs), สถานการณ์ความไม่สงบใน
 ชายแดนใต ้
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ABSTRACT     
 

The unrest in Thai Southern Border Provinces (SBP) has affected the entrepreneurs’ confidence to take  risks in 
investment, and also has a great impact on tourists’ trust in the security. The economic expansion in SBP and neighboring 
areas,therefore, have been decelerated and stagnated. This research aim to study on the economic effects in Nathavi District, 
Songkhla Province, which is a overlooked area. Although is one of the neighboring areas to the SBP. 63 survey samplings 
of the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nathavi District. We found that the problem in the single business model 
which is a retail, Including (i) administrative problem (ii) the difficulty in funding source of investment funds, and (iii) the 
marketing and competitive environment. So in this situation if those enterprises unable to manage business, consequence 
they might not succeed in their business. If they cannot do so, they should get help from the government. There are some 
funds available for emergency use. To provide liquidity of the business. But if not enough money. Should find sources of 
funding to support business. SMEs should have clear planning and corresponds to the situation. To deal with the situation 
in the area properly.     
 
Keywords :  Impact, Small and Medium Enterprises (SMEs), Unrest in Thai Southern Border Provinces (SBP) 
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บทน า 
 ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใตเ้ป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน ซ่ึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
การคา้และบริบทสงัคมของคนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง โดยส่ีอ าเภอของจงัหวดัสงขลาเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่งสาม
จงัหวดัชายแดนใต ้และไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกบัสามจงัหวดัชายแดนใต ้แมว้า่หลายหน่วยงานจะพยายามเขา้มาดูแลและ
ใหค้วามช่วยเหลือ แต่ปัญหาความไม่สงบดงักล่าวไม่สามารถคล่ีคลายลงได ้รวมถึงส่งผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจชุมชน
และหน่วยธุรกิจรายยอ่ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีบทบาทส าคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แต่เน่ืองจากปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต ้ท าให้กลุ่ม
วิสาหกิจในพ้ืนท่ีดงักล่าวประสบปัญหามากมาย ไม่วา่จะเป็นการขาดแหล่งเงินทุน วตัถุดิบ รวมถึงการขาดความเช่ือมัน่จาก
นกัลงทุน ส่งผลกระทบต่อการกระจายรายได ้การจา้งงานและการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจทั้งระดบัจงัหวดั และส่งผล
ต่อระดบัประเทศชาติ  

อ าเภอนาทวีเป็นหน่ึงในส่ีอ าเภอท่ีอยู่ในจงัหวดัสงขลาท่ีมีผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีค่อนขา้งมาก และมีพ้ืนท่ีติดกบั
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงถูกจดัให้เป็นพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ผูป้ระกอบการจึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ตาม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ท าให้อ าเภอนาทวีมีระดบัเศรษฐกิจท่ีดี มีวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์
แหล่งท่องเท่ียวและอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่ในภาวะสถานการณ์ของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต ้
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีต่างไดรั้บผลกระทบโดยทัว่กนั แมว้า่มีแนวโนม้ของสถานการณ์
ความไม่สงบดงักล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ระดบัความเช่ือมัน่จากนกัลงทุนและนกัท่องเท่ียวยงัไม่ดีข้ึน ดงันั้น ผูว้จิยัจึง
มีความสนใจศึกษา เร่ืองผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในพ้ืนท่ีอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์เหตุ
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต ้แต่ถูกมองขา้มและไม่ไดรั้บความช่วยเหลือเท่าท่ีควร งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
สภาพทัว่ไปและผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี ในอ าเภอนาทวี จงัหวดั
สงขลา ซ่ึงเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหาหรือหาแนวทางเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการเอสเอม็อีต่อไป 
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2. กลุ่มตวัอยา่ง 

 จากผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในพ้ืนท่ีอ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 74 ราย 

โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากการก าหนดขนาดตวัอยา่งตามเกณฑ ์Taro Yomane จากสูตร n =
N

1+Ne2
 

 โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = จ านวนประชากร 
  ก าหนดให้ค่ า  e = ร ะดับความคลาด เค ล่ือน ท่ี ยอม รับได้จ ากการ สุ่มตัวอ ย่ า ง มีค่ า ร ะดับ 
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ซ่ึงหมายความวา่ การสุ่มตวัอยา่งประชากร 100 คร้ัง มีโอกาสถูกตอ้ง 95 คร้ัง 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  509 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะได้ว่า  n =
74

1+(74∙(0.052))
  = 62.45 จึงใช้กลุ่มตวัอย่าง 63 ตวัอย่าง โดย

เลือกใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย 
เคร่ืองมือการวจิยั 

ผูว้จิยัเลือกประเภทเคร่ืองมือ สร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ประเภทเคร่ืองมือ 

 ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม                           
โดยมีองคป์ระกอบของแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนน า เป็นรายละเอียดของแบบสอบถามเพื่อใหผู้ต้อบไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  เช่น เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของธุรกิจ 
 ส่วนที ่2 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการด าเนินการอยู ่เช่น รูปแบบกิจการ ลกัษณะของธุรกิจ และทุน
ในการจดทะเบียน 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ท่ีมีผลต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา มีลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) ซ่ึงมี 5 ระดบั โดยก าหนดน ้ าหนกัแต่ละตวัเลือก ดงัน้ี  
  มีผลกระทบในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
  มีผลกระทบในระดบัมาก  มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
  มีผลกระทบในระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
  มีผลกระทบในระดบันอ้ย   มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
  มีผลกระทบในระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
และผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลโดยค านวณ ดงัน้ี  

             ช่วงความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลกระทบระดบันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลกระทบระดบันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลกระทบระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลกระทบระดบัมาก    
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลกระทบระดบัมากท่ีสุด 

2. สร้างเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจาก 2 ส่วน คือ เป็นตวัแปรและค าถามท่ีไดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่วนท่ีสองพฒันาจากลกัษณะเฉพาะของประชากรและพ้ืนท่ีในการวิจยั
น้ี โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาแนวคิด หลกัทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความ
ไม่สงบในชายแดนภาคใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)  

2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดเป็นตารางวเิคราะห์เคร่ืองมือวจิยั เพ่ือใชส้ร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัผลกระทบของ
ปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) 
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2.3 สร้างแบบสอบถาม 
2.4 น าร่างแบบสอบถามให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงและเหมาะสมของเน้ือหาโดยใชด้ชันีความ

สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruence) แกไ้ขเน้ือหา ภาษาใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
2.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามและจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือด าเนินเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการศึกษา

ต่อไป 
โดยมีขั้นตอนการพฒันาการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

    

   ขั้นตอนการพฒันาการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
หลงัจากผูว้จิยัไดแ้บบสอบท่ีมีคุณภาพตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง

เป้าหมาย โดยก่อนเก็บขอ้มูล ผูท้  าวิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลสถานท่ีท่ีจะจดัเก็บขอ้มูลและออกแบบสอบถาม ตรวจสอบร่าง
แบบสอบถาม โดยตอ้งผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงจดัท า
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือเก็บขอ้มูลและท าการศึกษาต่อไป  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัเลือกใชก้ารแจงแจกความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) เปรียบเทียบสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ดา้นต่างๆ โดยใชค้่าสถิติทดสอบค่า T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) หาก
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 

 

ศึกษาแนวคิดทบทวนหลกัทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดกรอบแนวคิด 

ออกร่างแบบสอบถาม 

ปรับปรุงและแกไ้ข 

การตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ออกแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือเก็บขอ้มูลท าการศึกษา
ต่อไป 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ผลการวจิยั 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)  
ตารางที ่ 1 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละขอ้มูลส่วนตวัผูป้ระกอบการ 

ขอ้มูล ประเภท ความถ่ี ร้อยละ 
 

เพศ 
ชาย 28 44.4 
หญิง 35 55.6 
รวม 63 100.0 

 
อาย ุ

อาย3ุ0-39ปี 23 36.5 
อาย4ุ0-49ปี 30 47.6 
อาย5ุ0-59ปี 10 15.9 

รวม 63 100.0 
 

ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา 3 4.8 
มธัยมศึกษา 18 28.6 

อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

16 
23 
3 

25.4 
36.5 
4.8 

รวม 63 100.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ของธุรกิจ 
ต ่ากวา่ 30,000 บาท 30 47.6 

30,001 - 60,000 บาท 24 38.1 
60,001 - 90,000 บาท 9 14.3 

รวม 63 100.0 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.6 มีช่วงอายมุากกวา่ 40-49 ปี ร้อยละ 47.6 รองลงมาอาย ุ30-39 ปี ร้อยละ 36.5 
และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ มธัยมศึกษา ร้อยละ 28.6 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ธุรกิจ มีรายไดต้  ่ากวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 47.6 รองลงมารายได ้30,001-60,000 บาท ร้อยละ 38.1  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพ้ืนท่ีของธุรกิจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

ตารางที ่2 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลพ้ืนท่ีของธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
ขอ้มูล ประเภท ความถ่ี ร้อยละ 

 
รูปแบบกิจการ 

ธุรกิจเจา้ของคนเดียว 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

58 
5 

92.1 
7.9 

รวม 63 100.0 
 กิจการผลิต 7 11.1 
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ลกัษณะของธุรกิจ กิจการคา้ปลีก 41 65.1 
กิจการบริการ 15 23.8 

รวม 63 100.0 
 

ทุนการจดทะเบียน 
 
 
 

ต ่ากวา่ 500,000 บาท 7 11.1 
500,001 - 1,000,000 บาท 

1,000,001 - 1,500,000 บาท 
40 
11 

63.5 
17.5 

1,500,001 บาทข้ึนไป 5 7.9 
รวม 63 100.0 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบกิจการธุรกิจเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 92.1 และห้างหุ้นส่วนจ ากดั ร้อยละ 7.9 ส าหรับลกัษณะของธุรกิจส่วน
ใหญ่เป็นกิจการคา้ปลีก ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ กิจการบริการ ร้อยละ 23.8 และทุนการ จดทะเบียนมากท่ีสุดคือ 500,001-
1,000,000 บาท ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1,000,001-1,500,000 บาท 
ตอนท่ี 3 ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีผลต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) อ าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีผลต่อ

ผูป้ระกอบการ 
ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
ท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

(SMEs) 

 
x̄ 

 
S.D. 

 
ระดบัผลกระทบ 

1. ดา้นตลาด/การแข่งขนั 3.18 0.64 ปานกลาง 
2. ดา้นแหล่งเงินทุน 3.48 0.66 มาก 
3. ดา้นการบริหารจดัการ 3.92 0.50 มาก 

โดยรวม 3.53 0.40 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ในอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.53) เม่ือพิจารณาแต่ละ
ดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารจดัการ (x̄=3.92) รองลงมา คือ ดา้นแหล่งเงินทุน (x̄=3.48) และนอ้ย
ท่ีสุด คือ ดา้นตลาดและการแข่งขนั (x̄=3.18) 

ผลการเปรียบเทียบผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

1. ดา้นตลาด/แข่งขนั ผลการเปรียบเทียบผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ท่ีมีรูปแบบของ
กิจการ และลกัษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

2. ดา้นแหล่งเงินทุน ผลการเปรียบเทียบผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)ท่ีมีลกัษณะของ
ธุรกิจและทุนการจดทะเบียนท่ีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

3. ดา้นการบริหารจดัการ ผลการเปรียบเทียบผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีเพศและ
ลกัษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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วจิารณ์ผลการวจัิย 
1. ด้านการบริหารจัดการ มีปัญหาท่ีได้รับผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จากสถานการณ์ความไม่สงบ 

ท าให้เกิดความไม่มัน่คงของธุรกิจ เพราะวา่จากสถานการณ์ความไม่สงบท าให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีขาดความเช่ือมัน่ใน
ความปลอดภยัและความมัน่คงของธุรกิจ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของชยัเสฏฐ์ (2550) ท่ีกล่าวไวว้า่โอกาสท่ีบางส่ิงบางอยา่งอาจ
เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของภยัคุกคามท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือ แผนการต่าง ๆ ทั้ งน้ีความเส่ียงเกิดข้ึน
เน่ืองมาจากความไม่แน่นอนและตรงกับงานวิจัยของชัยอังคาร (2556) ท่ีได้ศึกษา  ปัญหาในการประกอบธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาด้านการจดัการ คือ การ
ปรับเปล่ียนการด าเนินงานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป  

2. ดา้นแหล่งเงินทุน มีปัญหาท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จากสถานการณ์ความไม่สงบท าให้ธุรกิจขาด
แหล่งเงินทุนท่ีเขา้สนับสนุนภายในธุรกิจ เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ท าให้การเขา้สนบัสนุนของ
แหล่งเงินทุนเป็นไปไดย้าก รวมถึงอาจจะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของหทยัชนก 
จรณะ (2550) ท่ีกล่าววา่เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนหรือเป็นอุปสรรคความยากล าบาก ความตา้นทาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบในแง่
ลบต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายซ่ึงขดัขวางไม่ใหผ้ลลพัธ์ประสบผลส าเร็จและแนวคิดของวิทูร เจียมจิตยต์รง (2553) ท่ีได้
กล่าวถึงปัญหาด้านแหล่งเงินทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมกัประสบปัญหาการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน
เน่ืองจากไม่มีการท าบญัชีอย่างเป็นระบบและขาดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูท้  าให้ตอ้งพ่ึงพาเงินกูน้อกระบบและตอ้งจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงซ่ึงท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจ(SMEs) ในพ้ืนท่ีขาดแหล่งเงินทุนท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนธุรกิจของตน 

3. ดา้นตลาด/การแข่งขนั ซ่ึงปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตส่้งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเอส
เอ็มอีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงปัญหาท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จากสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้
ผูบ้ริโภคมีการบริโภคสินคา้และบริการลดลง เน่ืองจากความไม่ปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นและเศรษฐกิจของประชาชนใน
พ้ืนท่ี ท าใหข้าดรายไดส่้งผลใหก้ารบริโภคและบริการสินคา้ลดลง ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของสิรภพ ชยัคุณแสง และคณะ (2554) 
ไดใ้ห้ความเห็นถึงสถานการณ์ความไม่สงบสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าอยา่งต่อเน่ือง เป็นระยะเวลานาน นบัวนัยิ่งเพ่ิม
ความรุนแรง และขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน อนัน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนท่ีดงักล่าว และตรงกบั
งานวิจยัของรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาการก่อการร้ายและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยัพบวา่จ านวนเหตุการณ์การก่อการร้ายในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้งผลท าให้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตล้ดลง  
 

สรุปผลการวจัิย 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุ 40-49 ปี   

มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-60,000 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่มีรูปแบบของกิจการในรูปแบบธุรกิจ
เจา้ของคนเดียว มีลกัษณะของธุรกิจแบบกิจการคา้ปลีก และมีทุนการจดทะเบียน 500,001-1,000,000 บาท และผลกระทบของ
ปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มีต่อผูป้ระกอบการกลุ่มดังกล่าว พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ 
สถานการณ์ความไม่สงบท าให้เกิดความไม่มัน่คงของธุรกิจ 2) ดา้นแหล่งเงินทุน สถานการณ์ความไม่สงบท าให้ธุรกิจขาด
แหล่งเงินทุนท่ีเขา้สนบัสนุนภายในธุรกิจ และ 3) ดา้นตลาด/การแข่งขนั สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีการ
บริโภคสินคา้และบริการลดลง   
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 ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาหรือสนบัสนุนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) อ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 
โดยผูศึ้กษาได้น าผลการศึกษาผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใตท่ี้มี ต่อผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมาเป็นขอ้เสนอแนะใน การน าเสนอผลการศึกษาไปใช ้ดงัน้ี  

1. ดา้นการบริหารจดัการ ควรปรับเปล่ียนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อม รับมือกบั
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยหากไม่สามารถท าไดค้วรเขา้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  

2. ดา้นแหล่งเงินทุน ควรมีการจดัเงินบางส่วนไวช่้วยในยามฉุกเฉิน เพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่องของธุรกิจ   
แต่หากเงินทุนไม่เพียงพอ ควรหาแหล่งเงินทุนท่ีสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจรายยอ่ย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

3. ด้านตลาด/แข่งขนั ควรมีการวางแผนทางการตลาดท่ีชัดเจนและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม  

กติติกรรมประกาศ  

                ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อ าเภอ 
นาทวี จงัหวดัสงขลา ท่ีไดเ้สียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม จนท าให้งานวิจยัเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไป 
ดว้ยดี 
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พฤติกรรมการบริโภคข้าวเกษตรอนิทรีย์จังหวดัสุรินทร์ 
The Consumers Behavior of Organic Rice in Surin 

 
อารยา อึงไพบูลยกิ์จ1* อรุณี นามวงศ์2 และ ทาริกา รัตนโสภา1 

Araya Uengpaiboonkit1*, Arunee Namwong2 and Tarika Rattasopa1 

 

บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาในคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
21-30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มีรายไดเ้ฉล่ียรวมทั้งครอบครัวเดือนละต ่ากวา่ 20,000 บาท ผูบ้ริโภคมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท และมี
รายจ่ายเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวเดือนละต ่ากวา่ 20,000 บาท ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูร่่วมกนั 4 คน 
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบท าอาหารรับประทานเองท่ีบา้น 2) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคขา้วหอมมะลิอินทรีย ์พนัธ์ุ
ขา้วหอมมะลิ 105 มากท่ีสุด บริโภคขา้วเกษตรอินทรียทุ์กวนั วนัละ 3 ม้ือ ม้ือละ 0.50-1.00 กิโลกรัมต่อครอบครัว ส่วนใหญ่
ซ้ือขา้วเกษตรอินทรียค์ร้ังละ มากกวา่ 5 กิโลกรัม มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง 758.71 บาท โดยซ้ือขา้วมาจากร้านขาย
ขา้วสารปลีกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์เน่ืองจากตอ้งการรักษาสุขภาพ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
รับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บค าแนะน าผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรียด์ว้ยวธีิการบอกต่อ  
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมผูบ้ริโภค,  การตดัสินใจ, ขา้วเกษตรอินทรีย ์
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ABSTRACT 
 

 This research was arm to Organic rice consumer behavior in Surin Province.  The population of this research is 
400 people. Analyzing tools for this research is Frequency and Percentage. The result has been found; 1) The consumers in 
Surin Province are mostly female with age 21-30 years old, graduated degree, married and they are farmer who have gain 
income below 10,000 Baht per month.  They average family’ s income is below 20,000 Baht per month.  Their personal 
average monthly payment is lower than 10,000 Baht and average monthly family’ s payment is lower than 20,000 Baht. 
Most of them have 4 family members.  And they cook their own food.  And 2)  Most of the consumers acknowledge the 
organic rice.  Them have the Organic jasmine’ s rice, type of Jasmine’ s rice 105 and have this rice 3 meals a day, around 
0.50 – 1.00 Kilogram each meal. Most of them buys more than 5 kilograms per time. Average cost is 758.71 baht each time. 
They normally buy at rice grocery store. The main reason of having organic rice of these consumers is for healthy. Most of 
them have been acknowledge how to have the organic rice by word of mouth.  

 

Keywords: Customer Behavior, Decisions, Organic Rice 
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บทน า 
ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ในประเทศไทยมีการปลูกขา้วกนัมากในทัว่ทุกภาคของประเทศไทย 

มีขา้วหอมปทุมธานี ขา้วหอมมะลิ ขา้วเจา้ขาว 100 % ขา้วเจา้ขาว 5% และขา้วเจา้อ่ืนๆ เป็นขา้วส่งออกของประเทศไทย โดย
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกขา้วท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย คือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือภาคเหนือ 
ร้อยละ 22 ภาคกลาง ร้อยละ 17 และภาคใต ้ร้อยละ 4 (ชาญพิทยา , 2557) ซ่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจงัหวดัท่ีท าการ
เพาะปลูกขา้วในทุกจงัหวดั จงัหวดัสุรินทร์ก็เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีท าการเพาะปลูกขา้ว และจงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ี
การเพาะปลูกขา้วหอมมะลิ เป็นอนัดับ 2 รองลงมาจากจังหวดับุรีรัมย ์จังหวดัศรีสะเกษ จังหวดันครราชสีมา จังหวดั
อุบลราชธานี จงัหวดัร้อยเอ็ด และจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2553) โดย
จงัหวดัสุรินทร์เป็นจงัหวดัท่ีมีผลผลิตสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 18.74 รองลงมาคือจงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดั
นครราชสีมา จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัร้อยเอด็ และจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั 
 ตามวิถีดั้ งเดิม จังหวดัสุรินทร์เป็นแหล่งปลูกขา้วพ้ืนเมืองกว่า 180 สายพนัธ์ุ และแต่ละสายพนัธ์ุนั้นก็สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัระบบนิเวศเฉพาะท่ีไดอ้ยา่งดี ขา้วสายพนัธ์ุพ้ืนเมืองเหล่าน้ีไดรั้บการเพาะปลูกอยา่งทะนุถนอมจากรุ่นสู่รุ่น 
พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกในจงัหวดัสุรินทร์มากกว่าร้อยละ 95 ปลูกขา้วหอมมะลิ 105 โดยเฉพาะจงัหวดัสุรินทร์ถือไดว้่าเป็นแหล่ง
ผลิตขา้วหอมมะลิ 105 ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และมีปริมาณมากท่ีสุดของประเทศไทย การส่งเสริมการปลูกขา้วโดยส านักงาน
เกษตรจงัหวดัและกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบาย ให้เกษตรส่งเสริมและผลิตภณัฑข์า้วชุมชน ตั้งแต่ ปี 2544 ท าต่อเน่ือง
มาถึงปัจจุบนั และมีแนวคิดท่ีสูงข้ึน และในโครงการน้ีมีโครงการฝึกอบรมตามโครงการโรงเรียนเกษตรขา้วใหม่ ไดรั้บ
ทราบวธีิการผลิตขา้วแนวใหม่ คือใหป้ลอดภยัจากสารพิษ ขา้วทุกชนิดสามารถท าเป็นขา้วเกษตรอินทรียต์ามศกัยภาพของแต่
ละพ้ืนท่ีและตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี เกษตรกรท่ีท าการเพาะปลูกขา้วเกษตรอินทรียแ์ลว้ จะมีความช านาญในพ้ืนท่ีไม่วา่
จะเป็นในเร่ืองของดิน ในเร่ืองของน ้ า และความเช่ียวชาญของเกษตรกรท่ีเขาผลิตอยูเ่ดิมแลว้ไม่ไดเ้ขา้ไปเปล่ียนแนวทาง และ
อีกแนวทางหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุด ในการผลิตการเกษตรทุกวนัน้ี คือความตอ้งการตลาด เร่ืองของตลาดรองรับผลผลิต
มีสมาคมอนุรักษแ์ละพฒันาไก่พ้ืนบา้นเมืองไทยมีความประสงคท่ี์จะจดัซ้ือขา้วเปลือกจากชาวนาโดยตรง การปลูกขา้วให้
ปลอดภยันั้นมีวิธีการท่ีแตกต่างกบัการปลูกขา้วโดยทัว่ไป เพราะการท่ีเกษตรกรจะปลูกขา้วให้ปลอดภยัจากสารพิษตอ้ง
ค านึงถึงเร่ืองปัจจยัการผลิต ดิน น ้ า เมล็ดพนัธ์ุ เคร่ืองมือทางการเกษตร ทุกขั้นตอนตอ้งปลอดจากสารพิษและจะตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายไม่สูงกวา่การผลิตขา้วแบบทัว่ไป เกษตรกรสามารถแปรรูปขา้วสารจ าหน่ายเองเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูผ้ลิต
วา่ถา้ผลิตขา้วเกษตรอินทรียแ์ลว้และสามารถแปรรูปขา้วขายเองในทอ้งถ่ิน และไดร้าคาท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป (ปรีชา , 
2548) 

จงัหวดัสุรินทร์ไดรั้บการประกาศอยา่งเป็นทางการและรู้จกักนัในนาม “จงัหวดัอินทรีย”์ เม่ือ พ.ศ. 2542 แต่ก็ยงัมี
เกษตรกรเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นท่ีเปล่ียนไปท าเกษตรอินทรียอ์ยา่งสมบูรณ์ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสุรินทร์, 2551) ซ่ึงปัญหา
และอุปสรรคส าคญัอย่างหน่ึงของการปลูกขา้วอินทรียคื์อ ปัญหาด้านการตลาดท่ียงัแคบและราคาขายท่ียงัไม่แน่นอน 
เกษตรกรขาดอ านาจในการต่อรองราคา จึงไม่เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทร์อยา่งจริงจงั ซ่ึงวิธีการแกไ้ข
ปัญหาดา้นการตลาดคือ การขยายตลาดขา้วอินทรียใ์ห้กวา้งข้ึน (พิสิฐ , 2550) ดงันั้นจากสถานการณ์และปัญหาดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ เพื่อเป็นการหาแนวทางการขยาย
ตลาดและส่งเสริมทางดา้นการตลาดใหข้า้วเกษตรอินทรียส์ามารถจ าหน่ายไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ กลุ่มผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัสุรินทร์  
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มประชากรเป้าหมายดว้ย

ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็น ยอมใหค้่าความแตกต่างท่ีไดจ้ากตวัอยา่งเกิดความคลาดเคล่ือนไดใ้นระดบั 5 เปอร์เซ็น ตาม
การค านวณดว้ยตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรในจงัหวดัสุรินทร์ ไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 400 คน สุ่ม
ตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีสุ่มแบบบงัเอิญ (Herbert A. and Raymond R.C., 
1963 อา้งถึงใน นราศรี และชูศกัด์ิ , 2548) 
1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยแบบสอบถามส าหรับผูบ้ริโภคมี 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ เคยบริโภคขา้วเกษตรอินทรียห์รือไม่ 
ความถ่ีในการบริโภค ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์บริโภค วตัถุประสงคข์องการบริโภค การรับรู้ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์เหตุผลท่ี
เลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ปริมาณท่ีบริโภคต่อคร้ัง มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ และความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ขา้วเกษตรอินทรีย ์
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากแนวคิดและทฤษฎี
ของบุคคลต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอบเขตของเน้ือหาจากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. ก าหนดขอบข่ายการสร้างเคร่ืองมือ เพ่ือใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัในคร้ังน้ี  
3. สังเคราะห์ทฤษฎีและหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมพร้อมกบัก าหนดระดบั

คะแนนต่างๆ  
4. น าแบบสอบถามเสนอท่ีปรึกษาโครงการและผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง  โดยใชก้ารหาความ

ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การใชภ้าษาและดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเห็นสมควร 
5. หาค่าความเท่ียงตรง โดยหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์ (Index Objective 

Congruence : IOC) มากกวา่หรือเท่ากบั 0.60 ไวเ้ป็นขอ้ค าถาม (สมนึก ,2546) ไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00 
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บับุคคลท่ีมีคุณสมบติัตรงกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หา

ความเท่ียง (Reliability) ของแบบสมัภาษณ์ดว้ยวธีิการอลัฟาของครอนบาค (บุญชม ,2543) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.98 
7. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงก่อนน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ ท าการเก็บรวบรวมทั้งในลกัษณะเชิง

ปริมาณเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ และเชิงคุณภาพเพ่ือน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์สรุปผล โดยขอ้มูลดา้นต่างๆ 
ดงักล่าวจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งแบบปฐมภูมิ (Primary data) และแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ดงัน้ี  
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1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจสภาพพ้ืนท่ีโดยการออกแบบสอบถามส าหรับผูบ้ริโภคจาก
ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนั ท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง โดยมี
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ  

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและสถิติตวัเลขจากหน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรจงัหวดั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม องคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินภายในจงัหวดัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียจ์งัหวดัสุรินทร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาจะน า

ขอ้มูลจากแบบสอบถามมาท าการรวบรวมตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และน ามาประมวลผล ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผลการวเิคราะห์ในรูปตารางประกอบค าอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อย
ละ (Percent) วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ 
 
ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์  

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 400 100.00 
ชาย 156 39.00 
หญิง 244 61.00 
อาย ุ 400 100.00 
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 23 5.75 
อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี 151 37.75 
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี 90 22.50 
อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 79 19.75 
อายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี 49 12.25 
อายมุากกวา่ 60 ปี 8 2.00 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ระดบัการศึกษา 400 100.00 
ประถมศึกษา 62 15.50 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 35 8.75 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 56 14.00 
ปวช. 11 2.75 
ปวส. 72 18.00 
ปริญญาตรี 143 35.75 
ปริญญาโท 19 4.75 
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ปริญญาเอก 2 0.50 
สถานภาพ 400 100.00 
โสด 165 41.25 
สมรส 219 54.75 
หมา้ย/หยา่ร้าง 16 4.00 
อาชีพ 400 100.00 
พนกังานหน่วยงานราชการ 25 6.25 
พนกังานหน่วยงานเอกชน 24 6.00 
นกัเรียน/นกัศึกษา 103 25.75 
ขา้ราชการ 45 11.25 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 9 2.25 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 44 11.00 
รับจา้งทัว่ไป 47 11.75 
เกษตรกร 99 24.75 
อ่ืนๆ 4 1.00 

  
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 และเป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 39.00  
 ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 31-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 22.50 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.75 อายรุะหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.25 อายตุ  ่ากวา่ 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 5.75 และอายมุากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
 ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ
ระดบั ปวส. คิดเป็นร้อยละ 18.00 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.50 มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 14.00 มธัยมศึกษา
ตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 8.75 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.75 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตามล าดบั 
 ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือโสด คิดเป็น ร้อยละ 
41.25 และหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
  ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 24.75 รับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 11.75 ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.25 ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อย
ละ 11.00 พนักงานหน่วยงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 พนักงานหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.00 พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.25 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 192 48.00 
10,001 – 15,000 บาท 122 30.50 
15,001 – 20,000 บาท 44 11.00 
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20,001 – 25,000 บาท 17 4.25 
25,001 – 30,000 บาท 10 2.50 
30,001 – 35,000 บาท 6 1.50 
35,001 – 40,000 บาท 3 0.75 
มากกวา่ 40,000 บาท 6 1.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.00 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.50 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.00 20,001 – 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.25 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 มากกว่า 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 และ 35,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20,000 บาท 155 38.75 
20,001 – 30,000 บาท 143 35.75 
30,001 – 40,000 บาท 46 11.50 
40,001 – 50,000 บาท 29 7.25 
50,001 – 60,000 บาท 13 3.25 
60,001 – 70,000 บาท 7 1.75 
มากกวา่ 80,000 บาท 7 1.75 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียรวมทั้งครอบครัวต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.50 
40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 50,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.25 60,001 – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.75 และมากกวา่ 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 

รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 227 56.75 
10,001 – 20,000 บาท 136 34.00 
20,001 – 30,000 บาท 21 5.25 
30,001 – 40,000 บาท 6 1.50 
40,001 – 50,000 บาท 7 1.75 
50,001 – 60,000 บาท 1 0.25 
60,001 – 70,000 บาท 2 0.50 
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รวม 400 100.00 

   
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
56.75 รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.00 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 40,001 – 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 60,001 – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 และ 50,001 – 
60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั 
ตารางที ่5 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามรายจ่ายเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน 

  รายจ่ายเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 20,000 บาท 203 50.75 
20,001 – 30,000 บาท 126 31.50 
30,001 – 40,000 บาท 39 9.75 
40,001 – 50,000 บาท 18 4.50 
50,001 – 60,000 บาท 4 1.00 
60,001 – 70,000 บาท 4 1.00 
70,001 – 80,000 บาท 3 0.75 
มากกวา่ 80,000 บาท 3 0.75 

รวม 400 100.00 

   
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.50 30,001 – 40,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.75 
40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 50,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 60,001 – 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.00 70,001 – 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 และมากกวา่ 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัใน

ปัจจุบนั (รวมตวัท่านเองดว้ย) 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

คนเดียว 11 2.75 
2 คน 36 9.00 
3 คน 90 22.50 
4 คน 138 34.50 
5 คน 85 21.25 
6 คน 22 5.50 
7 คน 9 2.25 
8 คน 8 2.00 
9 คน 1 0.25 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในปัจจุบนั 
(รวมตวัท่านเองดว้ย) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 2.75 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.00 และ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั 
ตารางที ่7 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามการรับประทานอาหารตามปกติ 

การรับประทานอาหาร จ านวน ร้อยละ 
ซ้ืออาหารจานเดียวมารับประทาน 58 14.50 
ท าอาหารรับประทานเองท่ีบา้น 290 72.50 
รับประทานอาหารในร้านอาหาร 14 3.50 
ซ้ือเฉพาะกบัขา้วปรุงส าเร็จมาทานท่ีบา้น 38 9.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามปกติแบบท าอาหารรับประทานเองท่ี
บา้น คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ ซ้ืออาหารจานเดียวมารับประทาน คิดเป็นร้อยละ 14.50 ซ้ือเฉพาะกบัขา้วปรุงส าเร็จ
มาทานท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 9.50 และรับประทานอาหารในร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
พฤตกิรรมการบริโภคข้าวเกษตรอนิทรีย์ของผู้บริโภคในจงัหวดัสุรินทร์     
ตารางที ่8 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามการรู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย  ์

การรู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย ์ เคยบริโภค 
 จ านวน ร้อยละ 

รู้จกั 395 98.75 
ไม่รู้จกั 5 1.25 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่รู้จกัขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 98.75 และไม่รู้จกัขา้ว
เกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามล าดบั 
ตารางที ่9 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามการบริโภคอยูห่รือไม่ 

การบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ จ านวน ร้อยละ 
บริโภคอยู ่ 350 87.50 
ไม่บริโภคแลว้ 50 12.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ยงัคงบริโภคอยู ่คิดเป็นร้อยละ 87.50 และไม่บริโภคแลว้ คิด
เป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
ตารางที ่10 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามชนิดของขา้วเกษตรอินทรียท่ี์บริโภค 

ชนิดของขา้วเกษตรอินทรีย ์ จ านวน ร้อยละ 
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ขา้วหอมมะลิอินทรีย ์ 311 77.75 
ขา้วกลอ้งหอมมะลิอินทรีย ์ 28 7.00 
ขา้วแดงหอมมะลิอินทรีย ์ 35 8.75 
ขา้วนิลหอมมะลิอินทรีย ์ 8 2.00 
ขา้วผสมหอมมะลิอินทรีย ์ 16 4.00 
ขา้วอินทรียอ่ื์นๆ 2 0.5 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรียช์นิดขา้วหอมมะลิอินทรียม์าก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.75 รองลงมาคือ ขา้วแดงหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 8.75 ขา้วกลอ้งหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อย
ละ 7.00 ขา้วผสมหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 4.00 ขา้วนิลหอมมะลิอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 2.00 และขา้วอินทรียอ่ื์นๆ คิด
เป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่11 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามพนัธ์ุขา้วท่ีบริโภค 

พนัธ์ุขา้ว จ านวน ร้อยละ 
หอมมะลิ 105 299 74.75 
กข 6 33 8.25 
กข 15 63 15.75 
อ่ืนๆ 5 1.25 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรียพ์นัธ์ุหอมมะลิ 105 มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 74.75 รองลงมาคือ พนัธ์ุ กข 15 คิดเป็นร้อยละ 15.75 พนัธ์ุ กข 6 คิดเป็นร้อยละ 8.25 และพนัธ์ุอ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 1.25 ตามล าดบั 
ตารางที ่12 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามม้ือในการบริโภค 

ม้ือในการบริโภค จ านวน ร้อยละ 
วนัละ 1 ม้ือ 39 9.75 
วนัละ 2 ม้ือ 115 28.75 
วนัละ 3 ม้ือ 246 61.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรียว์นัละ 3 ม้ือ มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ วนัละ 2 ม้ือ คิดเป็นร้อยละ 28.75 และวนัละ 1 ม้ือ คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 
ตารางที ่13 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามวนัในการบริโภคต่อสปัดาห์ 

วนัในการบริโภคตอ่สปัดาห์ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 260 65.00 
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6 วนั 28 7.00 
5 วนั 33 8.25 
4 วนั 13 3.25 
3 วนั 30 7.50 
2 วนั 21 5.25 
1 วนั 15 3.75 

รวม 400 100.00 

  จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ในหน่ึงสัปดาห์ผูบ้ริโภคบริโภคขา้วเกษตร
อินทรียทุ์กวนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ 5 วนั คิดเป็นร้อยละ 8.25 3 วนั คิดเป็นร้อยละ 7.50 6 วนั 
คิดเป็นร้อยละ 7.00 2 วนั คิดเป็นร้อยละ 5.25 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ 4 วนั คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่14 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามปริมาณท่ีบริโภคต่อม้ือ 

ปริมาณการบริโภคต่อม้ือ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่คร่ึงกิโลกรัม 152 38.00 
0.50 – 1.00 กิโลกรัม 161 40.25 
1.01 – 1.50 กิโลกรัม 64 16.00 
1.51 – 2.00 กิโลกรัม 12 3.00 
มากกวา่ 2.00 กิโลกรัม 11 2.75 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริโภคต่อม้ือในปริมาณ 0.50 – 1.00 กิโลกรัม มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมาคือ นอ้ยกวา่คร่ึงกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 38.00 1.01 – 1.50 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16 1.51 – 
2.00 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ มากกวา่ 2.00 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
ตารางที ่15 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามปริมาณท่ีซ้ือต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1 กิโลกรัม 50 12.50 
2 กิโลกรัม 82 20.50 
3 กิโลกรัม 34 8.50 
4 กิโลกรัม 18 4.50 
5 กิโลกรัม 58 14.50 
มากกวา่ 5 กิโลกรัม 158 39.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ซ้ือขา้วเกษตรอินทรียค์ร้ังละมากกวา่ 5 กิโลกรัม มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ 2 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 20.50 5 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14.50 1 กิโลกรัม คิดเป็น     
ร้อยละ 12.50 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ 4 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่16 จ านวนค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือขา้วเกษตรอินทรียต์่อคร้ังของผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือขา้ว จ านวน (คน) ค่าเฉล่ีย (บาท) 

ปริมาณการซ้ือ 400 758.71  
   
 จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือขา้วเฉล่ีย 758.71 บาท 
 
ตารางที ่17 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือขา้วเกษตรอินทรีย ์

   ความถ่ีในการซ้ือขา้วเกษตรอินทรีย ์  จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 63 15.75 
สปัดาห์ละ 2 คร้ัง 82 20.50 
สปัดาห์ละคร้ัง 57 14.25 
2 สปัดาห์ต่อคร้ัง 39 9.75 
เดือนละคร้ัง 98 24.50 
2 เดือนต่อคร้ัง 61 15.25 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือขา้วเกษตรอินทรียเ์ดือนละคร้ังมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ สปัดาห์ละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20.50 ทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 15.75 2 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 15.25 สปัดาห์ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.25 และ 2 สปัดาห์ต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.75 ตามล าดบั 
ตารางที ่18 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามแหล่งท่ีซ้ือขา้วเกษตรอินทรีย ์

แหล่งท่ีซ้ือขา้วเกษตรอินทรีย ์ จ านวน ร้อยละ 
หา้งสรรพสินคา้ 46 11.50 
ร้านขายขา้วสารปลีก 121 30.25 
โรงสีขา้วโดยตรง 62 15.50 
ร้านคา้ชุมชน/ร้านคา้ OTOP 62 15.50 
ร้านขายของช าทัว่ไป 43 10.75 
ตวัแทนของโรงสีขา้ว 32 8.00 
ร้านขายของฝาก 0 0.00 
ตลาดสด 20 5.00 
งานแสดงสินคา้ต่างๆ 14 3.50 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 18 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่ซ้ือขา้วเกษตรอินทรียจ์ากร้านขายขา้วสารปลีกมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ โรงสีขา้วโดยตรงและร้านคา้ชุมชน/ร้านคา้ OTOP คิดเป็นร้อยละ 15.50 หา้งสรรพสินคา้ 
คิดเป็นร้อยละ 11.50 ร้านขายของช าทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตวัแทนของโรงสีขา้ว คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตลาดสด 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ งานแสดงสินคา้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่19 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามเหตุผลในการเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย  ์

เหตผุลในการเลือกบริโภค จ านวน ร้อยละ 
ตอ้งการรักษาสุขภาพ 235 58.75 
ตอ้งการรักษาโรค 22 5.50 
ตอ้งการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 21 5.25 
ตอ้งการส่งเสริมขา้วเกษตรอินทรีย ์ 111 27.75 
อ่ืนๆ 11 2.75 

รวม 400 100.00 
   
 จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูบ้ริโภคในจังหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์เพ่ือ
ตอ้งการรักษาสุขภาพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือ ตอ้งการส่งเสริมขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 27.75 
ตอ้งการรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตอ้งการรักษาส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 5.25 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
ตารางที่ 20 จ านวนและร้อยละของผูบ้ริโภคในจังหวดัสุรินทร์ จ าแนกตามแหล่งการรับรู้ขอ้มูลหรือได้รับค าแนะน า

ผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรีย ์
แหล่งการรับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บค าแนะน า จ านวน ร้อยละ 

การบอกต่อ 140 35.00 
วทิย ุ 25 6.25 
โทรทศัน์ 42 10.50 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ 36 9.00 
ครอบครัว 94 23.50 
หนงัสือพิมพ ์ 3 0.75 
นกัวชิาการ 38 9.50 
เพ่ือนร่วมงาน 14 3.50 
วารสาร/นิตยสารต่างๆ 4 1.00 
อ่ืนๆ 4 1.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บค าแนะน าผลิตภณัฑข์า้วเกษตร
อินทรียจ์ากการบอกต่อมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 23.50 โทรทศัน์ คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 นกัวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 9.50 ป้ายประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 9.00 วิทย ุคิดเป็นร้อยละ 6.25 เพ่ือนร่วมงาน  
คิดเป็นร้อยละ 3.50 วารสาร/นิตยสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 แหล่งอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.00 และหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อย
ละ 0.75 ตามล าดบั 
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สรุปผลการวจัิย 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูบ้ริโภคขา้วเกษตรอินทรีย ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00                

มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.75 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.75 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 54.75 ประกอบอาชีพนกัเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 มีรายไดเ้ฉล่ียรวมทั้งครอบครัวเดือนละต ่ากวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.75 ผูบ้ริโภคมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.75 และมีรายจ่ายเฉล่ียรวมทั้งครอบครัวเดือนละต ่ากวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50.75 ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในปัจจุบนั (รวมตวัท่านเองดว้ย) 4 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบท าอาหารรับประทานเองท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 72.50  

พฤติกรรมการบริโภคขา้วเกษตรอินทรียข์องผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่รู้จักขา้วเกษตรอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 76.00                
ผูท่ี้เคยบริโภคขา้วเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่ยงัคงบริโภคขา้วเกษตรอินทรียอ์ยู ่ คิดเป็นร้อยละ 87.50 บริโภคขา้วชนิดขา้วหอม
มะลิอินทรียม์ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.75 พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 คิดเป็นร้อยละ 74.75 ส่วนใหญ่บริโภคขา้วเกษตรอินทรีย์
วนัละ 3 ม้ือ คิดเป็นร้อยละ 61.50 โดยบริโภคทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 65.00 ปริมาณท่ีบริโภคต่อม้ือของครอบครัวอยูร่ะหวา่ง 
0.50-1.00 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.25 โดยซ้ือขา้วเกษตรอินทรียค์ร้ังละ มากกว่า 5 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 39.50 มี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือต่อคร้ัง 758.71 บาท ผูบ้ริโภคจะซ้ือขา้วเดือนละคร้ังเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 24.50 โดยซ้ือขา้ว
มาจากร้านขายขา้วสารปลีกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.25 เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคเลือกบริโภคขา้วเกษตรอินทรี ย ์เน่ืองจาก
ตอ้งการรักษาสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 58.75 ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลหรือไดรั้บค าแนะน าผลิตภณัฑข์า้วเกษตรอินทรีย์
ดว้ยวธีิการบอกต่อ คิดเป็นร้อยละ 35 

ขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิตขา้วเกษตรอินทรีย ์1) ผูผ้ลิตควรเนน้การผลิตท่ีค านึงถึงคุณภาพของขา้วเป็นหลกัโดยไม่
ใช้สารเคมีเจอปนทั้ งทางตรงและทางอ้อม 2) ควรมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีสะดวก สามารถหาซ้ือได้ง่าย 3) ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง 4) ควรมีราคาไม่สูงจนเกินไป เพ่ือให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 5) เวลาหุงมีกล่ิน
หอม 6) ให้ข่าวสารเก่ียวกบัประโยชน์ของขา้วเกษตรอินทรียท่ี์มีต่อสุขภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจบริโภคของผู ้
รักสุขภาพ 7) ผูผ้ลิตควรสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการบริโภคใหก้บัผูบ้ริโภค 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ท่ีใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในคร้ังน้ี 
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ศึกษาการพฒันายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณศึีกษา กลุ่มผู้ประกอบการ Start up กลุ่มจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

Development Study Strategic Polity Studies in Thailand 4.0 Case Study Start up of the New 
Entrepreneurs of the South  

 
เมธี  จนัทโร1* พิมพจ์รัส บุญเลิศ1 และ วไิลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์1   

Maytee Juntaro1*  Pimjaras Boonlaet1 Wilaiphon   Fungkiatpaiboon1  
 

บทคัดย่อ  
 

  การวิจยัเร่ือง ศึกษาการพฒันายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ระกอบการ  Start up กลุ่มจงัหวดั
ชายแดนภาคใตมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ1)เพ่ือศึกษาแผนยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม 
5จงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้เขา้ร่วมโครงการ รวมจ านวน 180 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 
 ผลการวิจยัพบวา่ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 
ปี2559 โดยมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด พบวา่ส่วนมากผูป้ระกอบการเขา้ใจและไดรั้บทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็น
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1) ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อดา้นความชดัเจนของนโยบายและแผนระดบัชาติ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 
 2) ความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 ดา้นเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยรวมอยูร่ะดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 
 3) ความพึงพอใจความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 
ดา้นธรรมมาภิบาลของการด าเนินนโยบาย โดยรวมอยูร่ะดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 
 4) ความพึงพอใจความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 
ดา้นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล โดยรวมอยูร่ะดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
ค าส าคญั : ไทยแลนด ์4.0, Start up,ยทุธศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 

 Research Study on the development of the Thailand Strategy 4 .0  Case study of the Start up group of the 

Southern Border Provinces aims to: 1) Study the Strategic Plan for Thailand 4.0 Case Study of New Entrepreneurs Start up 

The Southern Border Provinces Toolbox research Is a questionnaire Start up of 180 participants in the five southern border 

provinces participating in the program. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, standard 

deviation. 
        Research results showed the following:Average Strategic Policy Satisfaction The most up-to-date entrepreneur 
program (Start Up) in 2016 found that most entrepreneurs understand and are aware of government policies. This is detailed 
as follows. 
   1. Entrepreneur Satisfaction with the Clarity of National Policy and Plan The samples were satisfied at the 
high level, mean was 3.09 
  2.Satisfaction of Strategic Plan for New Entrepreneurship Project (Start Up) in 2016. Objectives Objectives 
The aim is to meet the needs of the people. Overall, the "very" level has an average of 3.20 
  3 .Satisfaction of the strategic policy of the new entrepreneurs (Start Up) program in 2016  on the good 
governance of the policy implementation. Overall, the "very" level had an average of 3.48 
     4. Satisfaction with the Strategic Plan for New Entrepreneurship (Start Up) Program in 2016 on the success 
of the government's activities or actions. Overall, the "very" level had an average of 3.49. 

           
      
Keywords : Thailand 4.0, Start up, Strategic 
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บทน า 

 ประเทศไทยมีการพฒันาตามหลกั 3 ยคุแลว้ สงัคมเร่ิมแรก Thailand 1.0 สมยัอดีต หลายสิบปีมาแลว้สงัคมไทยเป็น
สงัคมเกษตรกรรม บา้นเมืองเป็นเกษตรกรรม มีการใชแ้รงงานอยา่งเดียว โดยเป็นใชเ้กษตรกรออกแรง ท าไร่ ท านา ต่อมาใน
ยคุของ Thailand 2.0 เร่ิมมีภาคอุตสาหกรรมเขา้มา โดยจะเป็นอุตสาหกรรมเบา ซ่ึงก็เอาเคร่ืองจกัรมาช่วยในการท างาน มา
ช่วยในงานเกษตรกรหรือแรงงาน ต่อมาในยุคของ Thailand 3.0 เร่ิมไปสู่การมีอุตสาหกรรมหนักเขา้มา มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ การเจริญเติบโต การพฒันาเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยู่ระยะน้ีมานาน โดยประมาณ 20 ปี ซ่ึงท่ีผ่านไม่ไดป้รับ 
เปล่ียนการเตรียมมาตรการลดความเส่ียงจากภายนอก ท่ีมีเศรษฐกิจโลกตกต ่า ประเทศไทยยงัขาดเขม้แขง็ เพราะยงัติดอยู ่3.0 
ซ่ึงไปเนน้การพฒันามิติเศรษฐกิจ มิติสังคมหายไป เสียสมดุลเสียเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ป่าถูกบุกรุก ในยคุ 
Thailand 4.0 คือ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเขา้
มาบริหารประเทศ บนวิสัยทศัน์ท่ี วา่ “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน” ท่ีมีภารกิจส าคญัในการขบัเคล่ือนปฏิรูปประเทศดา้นต่างๆ 
เพ่ือปรับแก ้จดัระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกบัโอกาสและภยัคุกคามแบบ
ใหม่ ๆท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได ้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่ท่ีเรียกวา่ New Economy 
Model เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ คือตอ้งใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คือท า ตอ้งมี
เหตุมีผล มีพอประมาณแลว้มีภูมิคุม้กนัท่ีดีภายใตเ้ง่ือนไข ความรู้ และคุณธรรม เขา้ใจ ตอ้งระมดัระวงั ในการลงทุน ในการ
ใชจ่้ายเงิน ใชห้ลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาน าในการท างานในวนัน้ีเพราะฉะนั้น
กระบวนการพฒันาประเทศไทยภายใต้”ประเทศไทย 4.0″จะต้องสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความส าคัญของ
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนการขบัเคล่ือนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศภายใตโ้มเดล ประเทศ
ไทย 4.0 จะส าเร็จ ใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ เป็นตวัการขบัเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาค
การเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยัต่างๆ ร่วมกนัระดมความคิด ผนึก
ก าลงักนัขบัเคล่ือน ผา่นโครงการ  บนัทึกความร่วมมือ กิจกรรมหรืองานวจิยัต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่ม
ต่างๆ อนัไดแ้ก่  กลุ่มที่ 1 การยกระดบันวตักรรมและผลิตภณัฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พฒันา คลสัเตอร์ 
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มที่ 2 การพฒันาการเกษตร
สมยัใหม่และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและไมล ์การสร้างรายได ้และ
การกระตุน้การใชจ่้ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4การศึกษาพ้ืนฐานและพฒันาผูน้ า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพ
วิชาชีพ กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผูป้ระกอบการ
ใหม่ (Start Up) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เดินหนา้สร้างผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่ม Start – up 
โดยร่วมมือกบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง ธนาคาร SME  และสมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย   เป้าหมาย
สร้างเอสเอ็มอีท่ีมีนวตักรรมจ านวน 10,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2559- 2561) เน้นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ท่ีพ่ึงจบ
การศึกษา และ SME ท่ีเร่ิมท ากิจการไดไ้ม่เกิน 3 ปี โดยใชก้ระบวนการบ่มเพาะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั พร้อมทั้ ง
สนบัสนุนทางดา้นการเงินแบบครบวงจร 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการผูป้ระกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559  ร่วมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ในการน า นโยบายยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การส ารวจในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษานโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจนโยบายยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 กรณีศึกษา ผูป้ระกอบการใหม่ 
Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูป้ระกอบการใหม่ Start up ตาม
นโยบายรัฐบาล  
ประชากร 
 ประชากรคือผูป้ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม 5จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย     
 1) จงัหวดัสงขลา  

2) จงัหวดัสตูล           
 3) จงัหวดันราธิวาส         
 4) จงัหวดัปัตตานี            

5) จงัหวดัยะลา 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. การสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมคร้ังน้ี คณะผูส้ ารวจ ใชแ้บบสอบถาม โดยการศึกษาจากเอกสาร 
บทความ งานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงค ์โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ            
 ส่วนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดบัการศึกษา 4) ลกัษณะ/ประเภทสถาน
ประกอบการ 5) ระยะเวลาด าเนินกิจการ 
 ส่วนท่ี 2  ข้อค าถามเก่ียวกับ ตัวช้ีวดั 1. ด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดับชาติ 2. ด้านเป้าหมาย
วตัถุประสงคจุ์ดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 3. ด้านธรรมาภิบาลของการด าเนินนโยบาย   
4.ดา้นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล ใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale ให้ค่าน ้ าหนกัโดย
ถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 5 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 4 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 3 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 2 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 1 คะแนน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้าก การออกแบบสอบถามโดยการใชว้ิธีการตาม

แบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน จ านวน ทั้งส้ิน 180 ฉบบั 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บขอ้มูลเสร็จส้ินตามจ านวนแลว้ น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชส้ าเร็จรูปสถิติทาง

สงัคมศาสตร์ (Statistic package of the social science) SPSS for Windows ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล เม่ือเก็บขอ้มูลเสร็จส้ินตามจ านวนแลว้ น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ  
สถิติท่ีใช ้สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 
การประเมนิผล 

ส าหรับขอ้มูลระดับความพึงพอใจ  ได้ท าการหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ เป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาเก่ียวกบัระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ระดบัค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์มากท่ีสุด 
ระดบัค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์มาก 
ระดบัค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ปานกลาง 
ระดบัค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์นอ้ย 
ระดบัค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  ระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ควรปรับปรุง 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ผลการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง 5 จงัหวดัชายแดนใต ้จ านวน 180 คน ท่ีตอบแบบ สอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 เป็นเพศชาย จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีช่วงอาย ุส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นช่วง
อาย ุ31-40 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 รองลงมาคือช่วงอาย ุ21-30 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระดบั
การศึกษาเป็นอยูใ่น ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ระยะเวลาการประกอบกิจการอยู่ในระหว่าง 1-2 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 50  
รองลงมา คือ 3-4 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระยะเวลา  5-6 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ระยะเวลา 7 ปี
ข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 กลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการ อยูใ่นภาคการผลิต จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.66  รองลงมา คือ ภาคการบริการ  จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ภาคการเกษตร  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
และภูมิล าเนาของผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัยะลา  จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33  รองลงมา คือ จงัหวดัปัตตานี   จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และจงัหวดัสตูล  จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.33  
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นโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณศึีกษา ผู้ประกอบการใหม่  Start up กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
ตารางที ่1. แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 5 จงัหวดั ดา้นความชดัเจน
  ของนโยบายและแผนระดบัชาติ แยกเป็นรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 
โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 X  การแปลความ 

1. มีความชอบธรรม ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัค่านิยมของสงัคม และเป็นท่ียอมรับ
ความชดัเจนของนโยบาย 

3.01 มาก 

2. อยูบ่นพ้ืนฐานความเหมาะสมของการก าหนดนโยบาย  2.79 มาก 
3.วตัถุประสงคใ์นผลลพัธ์ท่ีผูก้  าหนดนโยบายตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเพ่ือการแกไ้ข
ปัญหาท่ีปรากฏอยูใ่หบ้รรลุผล 

3.01 มาก 

4. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนาโยบายไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.43 มาก 
5. เป้าประสงคน์โยบายมีความชดัเจน ความเท่ียงตรงในการแกไ้ขปัญหาและ
ความเป็นไปไดท้ั้งทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง 

3.22 มาก 

รวม 3.09 มาก 
 
ตารางที่ 2.  แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 5 จงัหวดั ดา้นเป้าหมาย 
   วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน แยกเป็นรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 
โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 X  การแปลความ 

1. นโยบายโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบติัตามนโยบาย 
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์

3.21 มาก 

2. เป้าหมาย วตัถุประสงคข์อง นโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start 
Up) เพื่อประชาชน 

3.29 มาก 

3. ใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสารนโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 
แก่ประชาชนอยา่งถูกตอ้งชดัเจนรวดเร็ว 

3.13 มาก 

4. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั นโยบาย โครงการผูป้ระกอบการราย
ใหม่ (Start Up) และเขา้ร่วมโครงการปฏิบติัไดจ้ริง 

2.93 มาก 

5. ประชาชนเกิดผลกระทบในทางท่ีดีจากการเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการ
รายใหม่ (Start Up) 

3.44 มาก 

รวม 3.20 มาก 
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ตารางที่ 3. แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 5 จงัหวดั ดา้นธรรมมาภิ
  บาลของการด าเนินนโยบาย แยกเป็นรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 
โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 X  การแปลความ 

1. นโยบายโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบติัตามกฎ 
กติกา ระเบียบ แบบแผนและกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดอยา่งตั้งใจ หรือจงใจ
หลีกเล่ียง 

3.44 มาก 

2. การด าเนินนโยบายโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการยดึถือ
และเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งของผูป้ฏิบติังานเช่น ความซ่ือสตัยสุ์จริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวนิยั 

3.43 มาก 

3.มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์
อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งรวดเร็วไม่บิดเบือน  

3.37 มาก 

4.การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ 
(Start Up) 

3.57 มาก 

5.การตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การ
กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 

3.50 มาก 

รวม 3.48 มาก 
ตารางที่ 4. แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน 5 จงัหวดั ดา้นผลส าเร็จท่ี
  เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล แยกเป็นรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ 
โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 X  การแปลความ 

1.ลกัษณะ/วตัถุประสงคข์องนโยบาย สามารถตอบสนองความตอ้งการอยา่ง
แทจ้ริง 

3.01 มาก 

2.การค านึงถึงวฒันธรรมอตัลกัษณ์ ของพ้ืนท่ี ในแต่ละลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 

3.29 มาก 

3.ดา้นการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 

3.22 มาก 

4.ผลส าเร็จของงานมากวา่ท่ีตั้งเป้าหมายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.35 มาก 
5.มีการก ากบัดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) 3.49 มาก 

รวม 3.28 มาก 
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สรุปผลการวจัิย 
 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจดา้นนโยบายยทุธศาสตร์ โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 โดยมีค่าเฉล่ีย 
มากท่ีสุด พบวา่ส่วนมากผูป้ระกอบการเขา้ใจและไดรั้บทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

1. ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 ด้านความชัดเจน
ของนโยบายและแผนระดบัชาต ิ
 ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อดา้นความชดัเจนของนโยบายและแผนระดบัชาติ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เร่ือง วตัถุประสงคใ์นผลลพัธ์
ท่ีผูก้  าหนดนโยบายตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเพ่ือการแกไ้ขปัญหาท่ีปรากฏอยูใ่หบ้รรลุผล มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.43 รองลงมา คือ 
มีหน่วยงานรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 กลา้ ทองขาว (2548 อา้งถึงใน
บพิธ รัตนบุรี 2552) ท่ีไดศึ้กษากระบวนการน านโยบายและแผนไปปฏิบติัมีตวัแปรหลากหลายท่ีส่งผลให้นโยบายท่ีน าไป
ปฏิบติัประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว พบว่า ตวัแปรดา้นความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายเป็นตวั
แปรท่ีส่งผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผลของการน านโยบายไปปฏิบติั  

2. ความพงึพอใจความพงึพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559         
ด้านเป้าหมาย วตัถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 ด้านเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยรวมอยู่ระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เร่ือง ประชาชนเกิดผลกระทบในทางท่ีดีจากการเขา้ร่วมโครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start 
Up) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.44 รองลงมา คือ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องนโยบาย โครงการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ (Start 
up) เพ่ือประชาชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29  

3. ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up)  ปี2559            
ด้านด้านธรรมมาภิบาลของการด าเนินนโยบาย 

ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผู ้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559              
ดา้นธรรมมาภิบาลของการด าเนินนโยบาย โดยรวมอยู่ระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
เร่ือง มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งรวดเร็วไม่บิดเบือน และนโยบาย โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up)             
มีการเขา้ถึงประชาชน และตอ้งรับผิดชอบต่อการท างานและผลงานอย่างจิงจงั มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั คือ  3.57  รองลงมา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ และเขา้ร่วม
โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันาสิทธ์ิ (2554) การศึกษาระดบัระดบั
ภาวะผูน้ าในการพฒันาทอ้งถ่ินของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  

4. ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559               
ด้านผลส าเร็จทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินกจิกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล 
 ความพึงพอใจความพึงพอใจดา้นนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี2559 ดา้น
ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล โดยรวมอยู่ระดบั “มาก” มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เร่ือง มีการก ากบัดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 3.49 รองลงมา คือ ผลส าเร็จของงานมากว่าท่ีตั้ งเป้าหมายผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) โครงการ
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ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 อุดร ยอดเพชร (2546) ศึกษาเร่ือง การน านโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองไปสู่การปฏิบัติ ในอ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว ผลจากการศึกษา ขา้ราชการท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ มีความเขา้ใจในหลกัการ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และสามารถน าไปปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5. ข้อเสนอแนะ 
              1. ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิของกลุ่มตวัอย่าง 
         อยากใหมี้โครงการในลกัษณะแบบน้ีไปเร่ือย ๆเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
        ศึกษาการมีสวนร่วมท่ีเก่ียวกบักระบวนการ ของผูป้ระกอบการ Start Up  เชิงลึก 
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การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลติกาแฟอาราบิก้า ในจังหวดัน่าน 
Education Strengthening for Producers Group Arabica Coffee in Nan 

 
นงนุช  พรหมวรีะไชย1* และคณะ1 

Nongnuch  Promveerachai1* , et.al.1 
 

บทคัดย่อ 
 

         งานวจิยัเร่ือง การศึกษาการสร้างความเข็มแขง็ให้กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ในจงัหวดัน่าน มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา
สภาพทัว่ไป ปัญหาการผลิตและการจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิกา้ ในพ้ืนท่ีบา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง 
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการพฒันาเพ่ือสร้างความเขม็แขง็ใหแ้ก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอารา
บิกา้ โดยใชว้ิธีการส ารวจและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 70 ราย ซ่ึงครอบคลุมผูบ้ริหารกลุ่ม และ
สมาชิกของกลุ่ม มีขอบเขตครอบคลุมประเด็น ในดา้นการผลิต การบริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และช่องทาง
การจดัจ าหน่ายท่ีใชใ้นปัจจุบนั ผลจากการศึกษาพบวา่แนวทางในการสร้างความเข็มแขง็กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้บา้นสนั
เจริญ ควรประกอบดว้ย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดตน้ทุนการผลิตกาแฟ และท าการปรับโครงสร้างกาแฟแบบ
ครบวงจร ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และควรใหค้วามส าคญัในการพฒันาคุณภาพและความปลอดภยัของเมลด็กาแฟ 
 
ค าส าคญั : การสร้างความเขม้แขง็, กลุ่มผูผ้ลิต, กาแฟอาราบิกา้ 
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ABSTRACT 
 

The study of the strength building for Arabica coffee producers in Nan province was emphasis on investigating 
the general information and problem of the production and distribution of the community enterprise of the group of Arabica 
producers in San Charoen village, Phatong sub-district, Tawangpha district, Nan province in order to set up the 
developmental plan for building the strength for the community enterprise of the group of Arabica. The study employed 
survey and in-depth interview methods to investigate 70 samples including the managers and members of the group of 
Arabica producers regarding the topics of manufacturing, finance, processes, marketing, and recent distribution methods. 
The results of this study provided the guidelines of the strength building for Arabica coffee producers in San Charoen village 
that the Arabica producers should increase their performance on production of coffee in order to reduce the costs. Moreover, 
they should restructure, develop quality in competitive markets, especially in ASEAN community, and put emphasis on the 
quality development and safety of coffee beans. 
 
Keyword : Strengthening, Producers Group, Arabica Coffee 
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บทน า  

  กาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมสูง ท ามาจากเมล็ดซ่ึงได้จากต้นกาแฟ  หรือเมล็ดกาแฟคั่ว                 
โดยมีกาแฟเขียวเป็นหน่ึงในสินคา้การเกษตรซ่ึงมีการซ้ือขายกนัมากท่ีสุดในโลก ส่วนใหญ่จะใชป้ระโยชน์เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
กระตุน้ร่างกาย มีส่วนประกอบของคาเฟอีนท าให้มีความกระปร้ีกระเปร่าสดช่ืนเบิกบาน แหล่งเพาะปลูกกาแฟรายใหญ่            
10 อนัดบัของโลก ไดแ้ก่ บราซิล เวียดนาม โคลมัเบีย อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย เม็กซิโก กวัเตมาลา เปรู และฮอนดูรัส ส่วนใน
ประเทศไทยมีการปลูกกาแฟเป็นอนัดบัท่ี 18 ของโลกโดยผลิตใชใ้นประเทศร้อยละ 76 และส่งออกในรูปเมลด็กาแฟ ร้อยละ 
24 มีการผลิตกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ ร้อยละ 10 ทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย ล าปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ 
อุตรดิตถ ์และน่าน ส่วนกาแฟพนัธ์ุโรบสัตา้ร้อยละ 90 จะปลูกทางภาคใตไ้ดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร ระนอง  สุราษฎธ์านี 
พงังา กระบ่ี และนครศรีธรรมราช เป็นตน้ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554, หนา้ 31) 
 จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ (Arabica) โดยพ้ืนท่ี    ส่วนใหญ่
ของจงัหวดัน่านเป็นภูเขาร้อยละ 70 ท่ีเหลือร้อยละ 30 เป็นพ้ืนท่ีราบ มีระดบัความสูงท่ี 400 ถึง 1,980 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล 
ในปี พ.ศ.2558 จงัหวดัน่านมีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟทั้งหมด 8,809 ไร่ แบ่งเป็น พ้ืนท่ีปลูกใหม่ 6,511 ไร่ พ้ืนท่ีให้เก็บเก่ียวผลผลิต 
2,298 ไร่ ให้ผลผลิตทั้งหมด 634,915 กิโลกรัม โดยพ้ืนท่ีในอ าเภอท่าวงัผาเป็นพ้ืนท่ีท่ีปลูกมากท่ีสุดถึง 5,904 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 67.8 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งหมด มีพ้ืนท่ีใหเ้ก็บเก่ียวผลผลิต 1,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.8 ของพ้ืนท่ีใหเ้ก็บเก่ียวผลผลิตทั้งหมด 
ใหผ้ลผลิต 495,000 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 78 ของผลผลิตทั้งหมด(ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน, 2557) 
 ปัจจุบนับา้นสนัเจริญ หมู่ 6 ต  าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    ผาทอง มี
สมาชิก 135 หลงัคาเรือน ไดจ้ดัตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวงซ่ึงมีสมาชิก 78 คน และมีกลุ่มยอ่ยอีกประมาณ 6 กลุ่ม 
ซ่ึงมีกระบวนการผลิตกาแฟ การรักษาและพฒันาคุณภาพของกาแฟจะเร่ิมตั้งแต่กระบวนการปลูกไดแ้ก่ การคดัสรรพนัธ์ุ การ
ดูแลบ ารุงรักษา การเก็บผลผลิต ส่วนกระบวนการแปรรูปกาแฟไดแ้ก่ ขั้นตอนการลา้ง    การหมกั การกะเทาะเปลือก การสี
สารกาแฟ การคัว่ การบด การชง จนถึงกระบวนการบริหารจดัการดา้นการตลาด การจ าหน่ายผลผลิตกาแฟในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งผลกาแฟเชอร่ี (ผลกาแฟสดจากตน้) กาแฟกะลา (มีเปลือกหุม้เมลด็) กาแฟสาร (กะเทาะเปลือกหุม้เมลด็แลว้) กาแฟคัว่บด 
(ส าหรับการชงดว้ยเคร่ืองแรงดนัสูง) เป็นเคร่ืองด่ืมกาแฟ      การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือแปรรูปกาแฟนั้น  มีปัญหา
อุปสรรคในดา้นการพฒันาศกัยภาพการผลิตและคุณภาพดา้นการแปรรูป การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์กาแฟให้อยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานของตลาด เช่น การคดัเกรดเมลด็กาแฟตามเกณฑส์ากล มาตรฐานความช้ืนของเมลด็ การแปรรูปผลผลิตตาม
หลกัสุขอนามยั การเก็บรักษาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม และอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการ (ปิยะนุช  สินนัตา และคณะ , 2553, 
หนา้ 54) กลุ่มแปรรูปกาแฟ  สวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ในปี พ.ศ.2557 มีวตัถุดิบ
เป็นผลกาแฟเชอร่ีจ านวน 495,000 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นกาแฟสารไดจ้ านวน 94,778 กิโลกรัม และจากงบก าไรขาดทุน
ของการด าเนินงานในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมีก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 2,815,257.10 บาท (กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง, 
2558) 
 กิจกรรมในการผลิตประกอบดว้ยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเร่ิมตั้งแต่ผูป้ลูกกาแฟอาราบิกา้ท่ีจะตอ้งคดัสรรพนัธ์ุมา
เพาะปลูกก่อนท่ีจะเตรียมพ้ืนท่ีปลูกจริง ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาตน้กาแฟใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีมี
คุณภาพ การเก็บผลผลิตเพ่ือน ามาเขา้กระบวนการแปรรูปในโรงงานหลายขั้นตอนจนไดเ้ป็นกาแฟสาร เพ่ือส่งขายให้กบั
พอ่คา้ท่ีมารับซ้ือ และน าไปผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมกาแฟสดต่อไป ซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อกนัหลายๆ ฝ่าย จึงอาจจะท าใหเ้กิดวกิฤตใน
การประสานงานและการติดต่อส่ือสารข้ึนได ้ ดงันั้นจึงตอ้งใชก้ลยทุธ์การบริหารจดัการต่างๆ เช่น การสร้างความเขม้แข็ง 
(Strengthening) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม (Participation) เป็นตน้ ท่ีจะเป็นภูมิคุม้กนัต่อปัญหาท่ีเป็นผลกระทบของ
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ชุมชนผูผ้ลิตกาแฟ และเป็นการเช่ือมโยงธุรกิจเขา้ดว้ยกนั โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ผูผ้ลิต จนกระทัง่ถึง
ผูบ้ริโภครายสุดทา้ย ท่ีจะสามารถ    ลดตน้ทุนการด าเนินงาน เพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบติังาน รวมทั้งก าหนดแนวทางใน
การผลิตของผูป้ลูกกาแฟ   อาราบิกา้ในจงัหวดัน่าน ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาการผลิตและการจ าหน่าย 
ตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งให้กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ซ่ึงจะไดข้อ้มูลพ้ืนฐานในการเพ่ิมประสิทธิผลการผลิต และส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา้ในมิติของการอนุรักษท์รัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นอาชีพส าหรับเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
      1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาการผลิตและการจ าหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ              
ต  าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 2. เพ่ือศึกษาและพฒันาการสร้างความเขม้แข็งให้แก่กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง 
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
ขอบเขตของโครงการวจิยั 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา: เป็นการศึกษาและพฒันาการสร้างความเขม้แข็ง และศึกษาแนวทางในการสร้างเครือข่าย
เช่ือมโยงใหแ้ก่กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
       2. ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง:  
  - ประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา                  
จงัหวดัน่าน จ านวน 78 ราย 
 - กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่ม และกลุ่ม
ตวัอยา่งของสมาชิกกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จ านวน 70 ราย 
 3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีการวจิยั: กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
(กลุ่มผูป้ลูก ผูผ้ลิต หรือผูแ้ปรรูปกาแฟอาราบิกา้) 
    4. รูปแบบของการวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดยใช้แบบสอบถามในการ
สมัภาษณ์ (Interview) ผูบ้ริหารกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงั
ผา จงัหวดัน่าน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ประชากรในการวิจยั คือ กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยา
หลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จ านวน 78 ราย กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จ านวน 70 ราย โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงเป็นลกัษณะปลายเปิด แบ่งออกเป็น2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูล
ทัว่ไปลกัษณะส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารกลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่ม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ลงพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มแปรรูป
กาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  
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 2. จดัเวทีประชุมเสวนากลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
โดยเชิญผูน้ าหรือตวัแทนสมาชิกของกลุ่ม  
 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารธุรกิจด้านการตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์            
เพ่ือสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟ  
 

ผลการวจัิย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาการผลิตและการจ าหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง 
บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์และสรุปผลการวจิยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 ส่วนท่ี 2 ปัญหาการผลิตและการจ าหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอ
ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 สภาพทัว่ไปของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา  จงัหวดัน่าน 
 ความเป็นมาและสภาพทัว่ไป 
          สวนยาหลวง เป็นดอยสูงสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เหมาะกบัการปลูกฝ่ิน ชาวบา้นในอดีตจึงรวมตวักนัปลูกฝ่ิน 
ท าให้ฝ่ินกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้าน และถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีปลูกฝ่ินกวา้งใหญ่มากท่ีสุดในประเทศไทย ประมาณ               
20,000 ไร่ 
 ในปี พ.ศ.2532 ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัน่าน เร่ิมมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนฝ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีเรียกว่า "สวนยาหลวง" และไดท้ าการพิจารณาคดัเลือกเกษตรกรชาวเขาท่ีมีความสนใจเดินทางไปศึกษา   ดูงานท่ี
หน่วยพฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาบา้นหว้ยแกว้ จงัหวดัเชียงราย โดยมีเกษตรกรชาวเขาบา้นสันเจริญ หมู่ท่ี 6 ต าบลผาทอง 
อ าเภอท่าวงัผา จ านวน 22 ครอบครัว ซ่ึงชาวบา้นดงักล่าวมีความสนใจและตอ้งการปลูกกาแฟ ไดมี้การรวบรวมเงินซ้ือเมลด็
พนัธ์ุกาแฟมาท าการเพาะปลูก และจัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมปลูกกาแฟ โดยจัดให้เจา้หน้าท่ีของศูนยพ์ฒันาและ
สงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัน่าน เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าวิธีการเพาะปลูก และสมาชิกโครงการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จน
สามารถเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกฝ่ิน และพ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่าเป็นพ้ืนท่ีปลูกกาแฟบนภูเขาอนักวา้งใหญ่ไพศาล นบัพนัไร่ในปัจจุบนั 
 ในอดีตท่ีผ่านมาสมาชิกผู ้ปลูกกาแฟบ้านสันเจริญขายกาแฟได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 12-14 บาท                    
อยา่งนอ้ยสุดก็อยูท่ี่กิโลกรัมละ 8-9 บาท มาปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547 สมาชิกผูป้ลูกกาแฟบา้นสันเจริญขายกาแฟผลสด
ไดใ้นราคาไม่เกิน 6-8 บาท ท าใหส้มาชิกผูป้ลูกกาแฟบา้นสนัเจริญเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก สมาชิกบางส่วนจึงเร่ิมต่ืนตวัและ
เร่ิมท่ีจะหาทางออก จึงไดพ้ยายามรวมตวักนัอีกคร้ังโดยนายเจริญศกัด์ิ เลิศวรายทุธ์ ไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเขา้มาช่วยเหลือสมาชิกไดข้ายกาแฟในราคาท่ีดีข้ึน เช่น ศูนยพ์ฒันาและสงเคราะห์ชาวเขาจงัหวดัน่าน 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของรัฐ มีความจ ากดัในเร่ืองงบประมาณในการสนับสนุนเบ้ืองตน้ และขอรับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิแห่งประเทศไทย สาขาท่าวงัผา (โครงการ A.D.P. น ้ าพุ) เขา้มาสนบัสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ในการแปรรูปกาแฟ
และมีการรวมกลุ่ม ระดมหุ้น ระดมทุนและจดทะเบียนเป็นกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ซ่ึงได้รับการสนับสนุน
กระบวนการบริหารงานกลุ่ม จากส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา 
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 กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง มีสมาชิกท่ีรวมกลุ่มคร้ังแรก เม่ือ 1 มกราคม 2548 มีสมาชิก จ านวน 44 ราย          
ณ ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 78 ราย 
 “กาแฟสวนยาหลวง”  แห่งบา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ถือเป็นสินคา้ข้ึนช่ืออนัดบั
ตน้ๆ ของจงัหวดัน่าน ดว้ยความหอมอนัโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกล่ินกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ ซ่ึงปลูกอยูบ่นดอย
สวนยาหลวงท่ีความสูง 1,000–1,300 เมตรข้ึนไป จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ท าใหต้น้
กาแฟเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์และสวยงาม ส่งผลให้กาแฟสวนยาหลวงมีกล่ินหอมและรสชาติดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง
เดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี ท่ีส าคญัยงัสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดเ้ป็นกอบเป็นก า และช่วย
พฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกรใหดี้ข้ึนดว้ย 
 ทางดา้นนายเสงก่ี แซ่ผ่าน ประธานกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ หมู่ 6 ต าบลผาทอง กล่าวว่า 
กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2548 ปัจจุบนัมีสมาชิก จ านวน 78 ราย มีพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ
พนัธ์ุอาราบิกา้รวมกวา่ 4,000 ไร่ ไดผ้ลผลิตกาแฟผลสดปีละกวา่ 470,000 กิโลกรัม นอกจากวิสาหกิจชุมชนฯ จะส่งเสริมให้
เกษตรกรสมาชิกผลิตกาแฟอาราบิกา้คุณภาพดี โดยมีการรับซ้ือผลผลิตกาแฟของสมาชิกแบบประกนัราคาขั้นต ่า ส าหรับผล
สดราคาอยูท่ี่ 16-17 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งยงัมีการแปรรูปกาแฟกะเทาะเปลือกกาแฟสาร และกาแฟคัว่บดป้อนตลาด 
 “กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ไดมี้แผนเร่งส่งเสริมและผลกัดนัเกษตรกรสมาชิกใหพ้ฒันาและ
ปรับเปล่ียนระบบการผลิตเป็นกาแฟอินทรีย ์เพ่ือรองรับความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ ท่ีส าคญั
ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขนัในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเร่ิมข้ึนในปี พ.ศ.
2558 น้ี”  นายเสงก่ี กล่าว 
 ส่วนท่ี 2  ปัญหาการผลิตและการจ าหน่ายของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง            
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่ม และกลุ่มตวัอยา่งของสมาชิกในกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง (Suan Ya Luang 
Group Procesed Coffee) แห่งบ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง  อ าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน จ านวน 70 ราย ในด้านการผลิต              
การบริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีใชใ้นปัจจุบนั และท าการวิเคราะห์ SWOT ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี 
 จุดแขง็ (Strength)  
 1. หมู่บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน มีสภาพอากาศและลกัษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกกาแฟคุณภาพเยีย่ม โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้เติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีสูง 1,200 -1,600 เมตร ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
การด าเนินธุรกิจ และมีพนัธ์ุกาแฟอาราบิกา้ท่ีดี ตา้นทานต่อโรคใบไหม ้โรคราน ้ าคา้งหรือโรคราสนิม 
 2. ปัจจยัทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ตราสินคา้ (Brand) และช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากมีการตั้งช่ือตราสินคา้
ตามแหล่งเพาะปลูก คือกาแฟสวนยาหลวง นอกจากน้ีช่องทางการจ าหน่ายกาแฟอาราบิกา้อาศยัรูปแบบการจดัจ าหน่ายเอง 
ท าใหช่้วยลดตน้ทุนในการด าเนินการ 
 3. กาแฟอาราบิกา้ของกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
 4. การผลิตกาแฟ ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจงัหวดัน่านไดจ้ดัท ายทุธศาสตร์
กาแฟ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมผลผลิตดว้ยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กบัการลดตน้ทุนการผลิต ส าหรับภาคเอกชนมี
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การเขา้ไปส่งเสริมการปลูกกาแฟในพ้ืนท่ี ดว้ยการใหค้วามรู้ สนบัสนุนปัจจยัการผลิต ตลอดจน  รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร 
เป็นตน้ 
 5. การผลิตกาแฟในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  ท าให้มีอ านาจต่อรองสูงกว่าเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ
รายยอ่ย อีกทั้งยงัสร้างความน่าเช่ือถือในผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภค และสามารถเพ่ิมช่องทางการกระจายสินคา้โดยผ่านเครือข่าย
ทัว่ประเทศ 
 
 จุดอ่อน (Weakness)  
 1. ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งอ่ืน เน่ืองจากขาดเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม และยงั
ท าใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต ่า นอกจากน้ียงัมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตสูง 
 2. ปัญหาดินเส่ือมสภาพ เน่ืองจากสวนกาแฟส่วนใหญ่มีอายมุากแลว้ นอกจากน้ีสวนกาแฟมีสภาพเป็น สวนผสม
จ านวนมาก คือมีตน้กาแฟเพียง 80 ตน้ต่อไร่ ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่า 
 3. เกษตรกรขาดความรู้ในดา้นการบริหารจดัการไร่กาแฟ 
 4. ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานมีราคาแพง 
 5. ผลผลิตกาแฟท่ีผลิตไดมี้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ประกอบกบัผลผลิตท่ีมีคุณภาพยงัมีนอ้ย เน่ืองจากจ านวน
สวนกาแฟท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพผลผลิต หรือ GAP (Good Agricultural Practice) ยงัมีนอ้ย 
 6. หน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ยงัขาดความเขา้ใจด้านมาตรฐานกาแฟไม่ตรงกัน และยงัขาด
การศึกษาและวจิยัเร่ืองกาแฟ จึงขาดขอ้มูลท่ีทนัสมยัท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดท้นัต่อสถานการณ์ 
 โอกาส (Opportunity)  
 1. อตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่าเพียง 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือประมาณ 130-150 ถว้ย
ต่อคนต่อปี เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีการบริโภคกาแฟมากๆ ซ่ึงมีอตัราการบริโภคสูงถึง 4-7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  
 2. ปริมาณความตอ้งการกาแฟของโลกยงัมีแนวโนม้การบริโภคเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพราะกาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมท่ี
สอดคลอ้งกับรูปแบบการด าเนินชีวิต(Life Style) ของคนปัจจุบัน โดยเฉพาะกาแฟส าเร็จรูปท่ีความตอ้งการบริโภคใน
ตลาดโลกมีแนวโนม้เติบโตสูง และเป็นผลิตภณัฑท่ี์ประเทศไทยมีศกัยภาพในการส่งออก 
 3. ภายใตข้อบเขตการคา้เสรีอาเซียน ประเทศไทยได้ก าหนดให้เมล็ดกาแฟเป็นสินคา้อ่อนไหว จึงท าให้ใน
ปัจจุบนัยงัมีเง่ือนไขการปกป้องการน าเขา้เมล็ดกาแฟดิบ อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปรับลดภาษี
น าเขา้เมลด็กาแฟใหเ้ป็น 0 
 4. ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบทั้งของภูมิอากาศและภูมิประเทศ เน่ืองจากตั้งอยูใ่กลเ้สน้ศูนยสู์ตร เหมาะแก่การ
ปลูกกาแฟพนัธ์ุอาราบิกา้ ซ่ึงปลูกไดผ้ลดีในพ้ืนท่ีความสูงตั้งแต่ 700 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล  
 อุปสรรค (Threat)  
 1. การเปิดเสรีการคา้โดยเฉพาะเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ของไทยในปี พ.ศ.2553 จะตอ้งลดภาษี 
กาแฟส าเร็จรูปเหลือร้อยละ 0 ท าใหผ้ลิตภณัฑก์าแฟส าเร็จรูปของไทยเผชิญการแข่งขนักาแฟจากประเทศเพ่ือนบา้น  
ท่ีราคาต ่ากวา่ 
 2. ศกัยภาพการแข่งขนัผลิตภณัฑก์าแฟไทยอยูใ่นระดบัต ่า ดงัจะเห็นไดจ้ากส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลก   มีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น ท าใหโ้อกาสในการขยายตลาดต่างประเทศต ่าตามไปดว้ย 
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 3. สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตกาแฟ ท าใหผ้ลผลิตไม่แน่นอน ยากต่อการ
วางแผนการผลิตของโรงงานแปรรูป 
 4. ขาดศูนยก์ลางแหล่งขอ้มูลกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้ 
 5. ราคาของปุ๋ยเคมีปรับตวัสูงข้ึน ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต 
 6. หาตลาดรับซ้ือผลดิบและกาแฟกะลา กาแฟสารไม่ค่อยได ้มีช่องทางจ าหน่ายไม่หลากหลาย 
 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือศึกษาและพฒันาการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง  บ้านสัน
เจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 สรุปแนวทางการสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิตกาแฟ จากปัญหาตน้ทุนการผลิตต่อไร่สูง และผลผลิตต่อไร่
ต ่า ตน้ทุนการผลิตกวา่ร้อยละ 60 มาจากค่าแรงงาน และค่าปุ๋ย ส่วนสาเหตุท่ีท าใหผ้ลผลิตกาแฟต่อไร่ต ่า เน่ืองมาจากขาดการ
ดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง เช่น การตดัแต่งก่ิง การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขาดการปรับปรุงบ ารุง
ดินอยา่งเหมาะสมกบัสภาพดิน ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ี/ดินท่ีปลูกกาแฟ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี   ลาดเอียง ดินมีการชะลา้ง และมีความ
เป็นกรดสูง ท าให้ดินเส่ือมสภาพ และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขาดการตดัฟ้ืนตน้กาแฟ 
(การตดัท าสาว) ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต ่า วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้มีตน้ทุนการผลิตต ่า ควรส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใชจ่้ายในการผลิตใหต้ ่าลง เนน้การปรับปรุงดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน
และความตอ้งการของพืช การท าปุ๋ยหมกัใชเ้องจากเปลือกกาแฟ/วสัดุเหลือใช ้การใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี การตดัฟ้ืนตน้
กาแฟท่ีมีอายมุาก  
 2. ปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร  เร่งรัดลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาพนัธ์ุ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การพฒันาเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูป้ระกอบการและเกษตรกรจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการ
พฒันากาแฟในลกัษณะบูรณาการ และปรับเปล่ียนทัศนคติในเชิงระบบ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างแทจ้ริงได้ 
รวมทั้งลดพ้ืนท่ีปลูกกาแฟท่ีไม่เหมาะสม และส่งเสริมการบริโภคกาแฟท่ีผลิตในประเทศ 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ควรให้ความส าคญัในการพฒันาคุณภาพความปลอดภยัของเมล็ดกาแฟ เพื่อเป็นวตัถุดิบส าหรับน ามาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์กาแฟท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัสู่ตลาดโลก โดยคุณภาพเมล็ดกาแฟท่ีดีจะตอ้งเร่ิมตั้ งแต่พ้ืนท่ีปลูกท่ีมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม การจดัการสวนกาแฟ การเก็บเก่ียว กรรมวธีิการผลิตสารกาแฟ  การคดัคุณภาพเมลด็กาแฟตามมาตรฐาน 
รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมลด็กาแฟอยา่งถูกวธีิก่อนส่งจ าหน่าย 
 

สรุปผลการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บา้นสนัเจริญ ต าบลผา
ทอง อ าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน ได้แก่ การศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาการผลิตและการจ าหน่าย เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิผลการผลิต และส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา้ในมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นอาชีพ
ส าหรับเกษตรกรอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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 สภาพทั่วไปของหมู่บ้านสันเจริญ ชุมชนน้ีมีอาชีพหลกัคือการปลูกกาแฟและมีสมาชิกผูป้ลูกกาแฟทั้ งหมด          
78 ราย มีเน้ือท่ีในการปลูกกาแฟทั้งหมดรวมกว่า 4,000 ไร่ ไดผ้ลผลิตกาแฟผลสดปีละกวา่ 470,000 กิโลกรัม และปริมาณ
ผลผลิตจะเพ่ิมมากข้ึนทุกปี แต่ในทางตรงกนัขา้มการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟบา้นสนัเจริญราคากลบัลดลงเป็นอยา่งมาก 
 การศึกษาปัญหาการผลิตและการจ าหน่ายใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่ม และกลุ่มตวัอย่างของสมาชิกในกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยา
หลวง (Suan Ya Luang Group Proceed Coffee) จ านวน 70 ราย ซ่ึงครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดงัน้ีในดา้นการผลิต           การ
บริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีใชใ้นปัจจุบนั  
 จากผลการวจิยัจึงสรุปไดว้า่  สภาพอากาศและลกัษณะภูมิประเทศของหมู่บา้นสนัเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวงั
ผา จงัหวดัน่าน มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกกาแฟพนัธ์อาราบิกา้ เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีสูง ส่วนปัจจยัทางดา้นการตลาด 
ไดแ้ก่ ตราสินคา้ (Brand) และช่องทางการจดัจ าหน่าย เน่ืองจากมีการตั้งช่ือตราสินคา้ตามแหล่งเพาะปลูกคือ กาแฟสวนยา
หลวง นอกจากน้ีช่องทางการจ าหน่ายกาแฟอาราบิกา้ อาศยัรูปแบบการจดัจ าหน่ายเองท าใหช่้วยลดตน้ทุนในการด าเนินการ
แต่ยงัมีตน้ทุนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัแหล่งอ่ืนๆ เน่ืองจากขาดเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสมจึงท าใหผ้ลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต ่า 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาในการขาดแคลนแรงงานและคา่แรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตสูง และปัจจยัท าใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบใน
การพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตและการจดัจ าหน่ายผลผลิต ไดแ้ก่ การเปิดเสรีการคา้โดยเฉพาะเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(AFTA) 
 ดงันั้น แนวทางการสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ สรุปได ้3 แนวทางดงัน้ี 
 1. ควรส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใชจ่้ายในการผลิตใหต้ ่าลง เนน้การปรับปรุงดิน
ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความตอ้งการของพืช การท าปุ๋ยหมกัใชเ้องจากเปลือกกาแฟ/วสัดุเหลือใช ้การใชปุ๋้ย
อินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี การตดัฟ้ืนตน้กาแฟท่ีมีอายมุาก  
 2. ปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร เร่งรัดลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาพนัธ์ุ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต การพฒันาเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูป้ระกอบการและเกษตรกรจะตอ้งร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการ
พฒันากาแฟในลกัษณะบูรณาการ และปรับเปล่ียนทศันคติในเชิงระบบ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งแทจ้ริง รวมทั้ง
ลดพ้ืนท่ีปลูกกาแฟท่ีไม่เหมาะสม และส่งเสริมการบริโภคกาแฟท่ีผลิตในประเทศ  
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ควรให้ความส าคญัในการพฒันาคุณภาพความปลอดภยัของเมล็ดกาแฟ เพื่อเป็นวตัถุดิบส าหรับน ามาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์กาแฟท่ีมีคุณภาพและปลอดภยัสู่ตลาดโลก โดยคุณภาพเมล็ดกาแฟท่ีดีจะตอ้งเร่ิมตั้ งแต่พ้ืนท่ีปลูกท่ีมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม การจดัการสวนกาแฟ การเก็บเก่ียว กรรมวธีิการผลิตสารกาแฟ การคดัคุณภาพเมลด็กาแฟตามมาตรฐาน 
รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมลด็กาแฟอยา่งถูกวธีิก่อนส่งจ าหน่าย 
 

กติติกรรมประกาศ  
 งานวจิยัฉบบัน้ี เป็นการวจิยัเร่ือง “การศึกษาการสร้างความเขม้แขง็ให้กลุ่มผูผ้ลิตกาแฟอาราบิกา้ในจงัหวดัน่าน” 
โดยไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิ่ง ณ โอกาสน้ี โดยเฉพาะผูบ้ริหารทุก
ท่านของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน  ท่ีไดก้รุณาสนบัสนุนใหง้านวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ตลอดจน
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีไดใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัน้ี 
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 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรม หรือธุรกิจกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งต่อไป 
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ความเป็นไปได้ทางการเงินของนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอนิทรีย์ 
แบบ 2 in 1 ในเชิงพาณชิย์ 

The Financial Feasibility of an Innovation of 2 in 1 Granular Clay 
with Composting Bin in Thai Business 

 
วรกร ภูมิวเิศษ1*  และคมวทิย ์ศิริธร2 

Worakorn Pumiviset1* Komwit Siritorn2 
 

บทคัดย่อ 
 

ประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะลดขยะภาคครัวเรือน โดยเนน้ไปท่ีการเพ่ิมก าลงัการก าจดัขยะ แต่วิธีน้ีอาจไม่ได้
สอดคลอ้งกบัการจดัการอยา่งย ัง่ยนื นวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการก าจดัขยะ 
โดยนวตักรรมดงักล่าวสามารถเปล่ียนขยะอินทรียใ์นครัวเรือนให้เป็นปุ๋ยอินทรียส์ าหรับดูแลตน้ไม ้โดยการศึกษาคร้ังน้ีจึง
มุ่งเนน้ศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1  โดยรวบรวมขอ้มูล
จากผูป้ระกอบการโรงงานเคร่ืองป้ันดินเผาครัวเรือน และแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบวา่ ระยะเวลาคืนทุนของ
การผลิตและจ าหน่าย คือ 2 ปี 11 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 3,492,772 บาท อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C 
Ratio) เท่ากบั 1.25 ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 38.83  และจุดคุม้ทุนจุดท่ี 741 หน่วย/ปี ผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวภายใตภ้าวะความเส่ียง 3 ประการ ไดแ้ก่ รายรับรวมลดลง  ค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมข้ึนและอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน ยงัคง
ยืนยนัวา่การผลิตและจ าหน่าย ให้ผลตอบแทนคุม้ค่า ดงันั้นภาครัฐจึงควรสนบัสนุนนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย์
แบบ 2 in 1ใหเ้กิดการลงทุนในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงนอกจากท่ีผูป้ระกอบการจะไดรั้บประโยชน์ทางการคา้แลว้ยงัส่งผลต่อการลด
ปัญหาขยะของประเทศไทยลงไดอ้ยา่งย ัง่ยนืเช่นกนั 
     
ค าส าคญั : ความเป็นไปไดท้างการเงิน, ขยะอาหาร, การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 
 

 There were many attempts to reduce waste generation in Thailand. Most of them focused on expanding waste 
disposal capacity, but this may not reach a sustainable way due to continuing upward trend of producing waste. This would 
be decreased by an innovation of 2 in 1 granular clay with composting bin owing to its ability to transform organic waste 
into humus.  However, to expose it into Thai market, the financial feasibility was required as a main purpose of this study. 
By obtaining financial analysis techniques based on data from households, pottery factories, and other sources, the results 
showed that the payback period of investment in the product was 2 years and 11 months, NPV was 3,492,772 Baht, B/C 
ratio was 1.25, IRR was 38.83% and breakeven point at 741 units/year. This paper also strengthened the results of sensitivity 
analysis under three worse conditions: the total revenue decreased, the total cost increased and the discount rate increased. 
The analysis findings still affirmed that innovation of 2 in 1 granular clay with composting bin could return benefits for an 
investor even facing worse situations. It is evident that there was high opportunity and the possibility of the innovation to  
expose in the Thai market and the over waste generation issue would then be solved at the upstream level as a sustainable 
waste management way. 
 
Keyword: financial feasibility, food waste, sustainability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
1 Department of Accounting, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District,  
  Songkhla 90000, Thailand 
2 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
2 Department of Economics, Faculty of Management Science, Songkhla Rajabhat University, Khaorupchang, Mueang Songkhla District,  
  Songkhla 90000, Thailand 
ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wanpen1984@hotmail.co.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  551 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

บทน า 
ชุมชนจดัเป็นแหล่งผลิตของเสียออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะขยะอาหารจากภาคครัวเรือนท่ีส่งผลกระทบต่อทั้งดา้น

ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหาร ผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มจากการเพ่ิมข้ึนของ bio-waste และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดเก็บขยะและการก าจดัขยะ                 
ทั้งน้ีแนวทางการลดขยะมีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น หมกัท าปุ๋ย ผลิตก๊าซชีวภาพ  ผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการ
ยุ่งยาก และตอ้งใชพ้ื้นท่ีมาก ท าให้คนในเมืองขาดแรงจูงใจในการก าจดัขยะอาหาร ท าให้ขยะอาหารเป็นปัญหาส าคญัท่ี
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน (ภทัรานิษฐ,์ 2559) 

แนวทางในการลดขยะจากภาคครัวเรือนท่ีนิยมใช ้คือ การแปลงสภาพขยะอินทรียเ์ป็นปุ๋ย ส าหรับประเทศไทยโดย
กรมควบคุมมลพิษมีการจดัท าตน้แบบถงัหมกัขยะอินทรีย ์(กรมควบคุมมลพิษ, 2544) อยา่งไรก็ตามการผลิตและจ าหน่ายถงั
หมกัขยะในเชิงพาณิชยย์งัมีนอ้ยมากในประเทศไทย การน าเทคโนโลยกีารหมกัปุ๋ยมาท าใหอ้ยูใ่นรูปแบบผลิตภณัฑมี์ไม่มาก
นกั เม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ อีกทั้งจากปัญหาการเพ่ิมข้ึนของ ปัญหาขยะชุมชนโดยเฉพาะขยะท่ีเกิดจากการบริโภค
ในครัวเรือนและการขาดผลิตภณัฑ์ถงัหมกัปุ๋ยขยะอินทรียท่ี์ตอบสนองต่อความตอ้งการใชข้องชุมชน สะทอ้นให้เห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจท่ีมีสูงในการท าตลาดผลิตภณัฑถ์งัหมกัปุ๋ยขยะอินทรีย ์ทั้งน้ีจากผลงานวิจยันวตักรรมเมด็ดินส าหรับบ าบดั
ขยะอินทรียข์อง รศ.ดร.บญัจรัตน์ โจลานนท์ ท่ีได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้บ าบดัขยะอินทรียใ์ห้ปรับเปล่ียนเป็นปุ๋ย
อินทรียท่ี์เหมาะสมกบัการน าไปใชเ้พาะปลูกไดเ้ป็นอย่างดี โดยการน านวตักรรมเม็ดดินดงักล่าวหมกัร่วมกบัขยะอินทรีย์
นวตักรรมเมด็ดินจะท าหนา้ท่ีเป็นวสัดุดูดซบัความช้ืนส่วนเกินของเศษขยะอินทรีย ์รวมทั้งเพ่ิมความพรุนและส่งเสริมให้เกิด
การระบายอากาศในกระบวนการหมกัปุ๋ย ท าให้เกิดสภาวะการหมกัแบบใชอ้อกซิเจนซ่ึงไม่ก่อให้เกิดปัญหารบกวน เช่น 
กล่ินเหมน็ หรือแมลงรบกวน ดงัเช่นท่ีเกิดกบัเทคโนโลยที าน ้ าหมกัหรือหมกัปุ๋ยแบบเดิม อีกทั้งนวตักรรมเมด็ดินดงักล่าวยงั
ช่วยเพ่ิมอตัราการเติบโตของจุลินทรียท่ี์เป็นผูย้อ่ยสลายเศษขยะอินทรียไ์ดอี้กทางหน่ึงดว้ย จึงเหมาะท่ีจะน าไปต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑส์ าหรับการหมกัปุ๋ยจากขยะอินทรียใ์นครัวเรือน (คมวทิย ์และคณะ, 2561) 

ดงันั้นเพ่ือเป็นการต่อยอดนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงับ าบดัขยะแบบ 2 in 1 เชิงพาณิชยน์ั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมี
การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน เพ่ือการตดัสินใจในการผลิตและจ าหน่ายของผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้
มาด าเนินการต่อไป ซ่ึงหากชุดผลิตนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงับ าบดัขยะแบบ 2 in 1 สามารถน าไปผลิตและจ าหน่ายในเชิง
พาณิชยไ์ดจ้ะส่งผลประโยชน์ในการลดค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากขยะ
สะสมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ในคร้ังน้ีเพ่ือประเมิน
ความคุม้ค่าส าหรับการน าไปผลิตและการจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์ซ่ึงจ าแนกประเด็นพิจารณาในส่วนของกระแสเงินสดรับ และ
กระแสเงินสดจ่าย และจากการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิค พบวา่ชุดผลิตนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงับ าบดัขยะแบบ 2 in 
1 สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 รุ่น คือ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) โดยชุดผลิตภณัฑเ์ม็ด
ดินพร้อมถงับ าบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) โดยชุดผลิตภณัฑ์
เม็ดดินพร้อมถงับ าบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) เป็นรุ่นพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการบ าบดัขยะ โดยอาศยั
หลกัการส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายจุลินทรียจ์ากเม็ดดินบ าบัดขยะเป็นหลกัเท่านั้น แตกต่างจากรุ่นท่ีมีใบพดักวน              
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(Model II)  ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ใบพดักวนวสัดุหมกัภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยสลายของจุลินทรียเ์พ่ิมเติมจาก
การอาศยัเพียงเมด็ดินบ าบดัขยะเพียงอยา่งเดียว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพที ่1 ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน 

1. การประมาณการรายรับท่ีเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์อา้งอิงการประเมินจากอุปสงคห์รือความตอ้งการซ้ือ
จากการการเก็บขอ้มูลสอบถามความเป็นไปไดท้างการตลาด (คมวทิย ์ศิริธร และคณะ, 2561) โดยน า 
ข้อมูลมาใช้เพ่ือประมาณการรายรับท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จากจ านวนชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบ าบัดขยะอินทรีย์                     
โดยเร่ิมตน้เดือนละ 100 ชุด และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี โดยค านวณจากเพดานก าลงัการผลิตของโรงงานขนาดเล็ก และ
ประมาณการทางการตลาด โดย 1 ชุด ประกอบดว้ย ถงับ าบดัขยะ และเมด็ดินจ านวน 1 ห่อ (1 กิโลกรัม)  
ราคาขายต่อชุดส าหรับรุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  ชุดละ 1,000 บาท และรุ่นมีใบพดักวน (Model II)  ชุดละ 1,500 บาท  

2. การศึกษาดา้นรายจ่าย แบ่งเป็นรายจ่ายเพ่ือการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน โดยผูว้ิจยัสัมภาษณ์เจา้ของ
โรงงานผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เพ่ือเก็บขอ้มูลดา้นค่าใชจ่้าย เน่ืองจากลกัษณะการผลิตใกลเ้คียงกบัการผลิตนวตักรรมเมด็ดิน
บ าบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ส าหรับค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าใชจ่้ายในการ
ขายและด าเนินการ ในส่วนของค่าใชจ่้ายส าหรับการผลิต ประกอบไปดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวตัถุดิบ เงินเดือนค่าแรง 
ตลอดจนค่าน ้ าค่าไฟท่ีใชใ้นการผลิตส าหรับสินคา้ดว้ยก าลงัการผลิตเร่ิมตน้จ านวน 100 ชุดต่อเดือน  
ตารางที ่1 รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการผลิต  

รายการค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายต่อหน่วย หมายเหต ุ
1. เมด็ดินส าเร็จรูปท่ีจา้งผลิต 60 บาท/กิโลกรัม ใช้เม็ดดิน 1 กิโลกรัมต่อการผลิตชุดถงับ าบัด 1 

ชุด โดยราคาน้ีอาจเปล่ียนแปลงตามข้อตกลง
วา่จา้งผลิต 

2. ค่าแรงคนงานผลิตและ 
ประกอบถงัหมกัขยะ 

305 บาท/วนั ค านวณเป็นรายเดือน (30 วนั) โดยในช่วงแรกมี
การจา้งงานจ านวน 2 คน 

3. เงินเดือนผูจ้ดัการ 20,000 บาท/เดือน การเพ่ิมข้ึนของอตัราเงินเดือนอยูท่ี่ร้อยละ 5 ต่อปี 
4. ถงัพลาสติกส าเร็จรูป 200 บาท/ถงั อา้งอิงจากราคาตลาดโดยเฉล่ีย 

                                    

1.                
-         100    
-                 10/  
-         
   Model I = 1,000    
   Model II = 1,500    

2.                 
-                     
-                          
   (          /      /         /
          /        /            /
     /                  )

3.                                    
-       (      )           
-               
-                    
-                                 
-                         
-           
**          
    -                                  1.50
    -                      MLR        6.60 
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5. ค่าไฟฟ้า 1.8047 บาท/หน่วย 
(ไม่รวมค่าบริการ) 

อา้งอิงจากอตัราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเลก็
ไม่เกิน 150 หน่วย (ประมาณการท่ีใช ้100 หน่วย) 
(การไฟฟ้านครหลวง, 2560) 

6. ค่าน ้ าประปา 27.40 บาท/หน่วย 
(ไม่รวมค่าบริการ) 

อา้งอิงจากอตัราค่าประปาประเภทกิจการขนาด
เล็ก (ประมาณการท่ีใช ้200 หน่วย)  (การประปา
ส่วนภูมิภาค, 2560) 

7. ใบพดั 500 บาท/ถงั ใบพดั 1 ใบต่อการผลิตชุดถังบ าบัด 1 ชุด โดย
ราคาน้ีอาจเปล่ียนแปลงตามขอ้ตกลงวา่จา้งผลิต 

ส าหรับการผลิตเม็ดดิน ใชรู้ปแบบจา้งผลิตจากโรงงานอ่ืน (OEM) เพ่ือน าเม็ดดินท่ีไดม้าประกอบกบัถงับ าบดัขยะ
อินทรียท่ี์ผลิตเองแลว้จดัจ าหน่ายเป็นชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับ าบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 ต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของ
ราคาค่าจา้งผลิตเมด็ดินนั้น ผูว้จิยัไดส้ ารวจโรงงานรับจา้งผลิตเมด็ดินในตลาดพบวา่โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นจงัหวดัล าปาง 
โดยโรงงานหลกัท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัคือโรงงานธนบดี ซ่ึงท าการผลิตเม็ดดินวางจ าหน่ายโดยตั้งราคาขายปลีกหนา้ร้านท่ี 75 
บาท/กิโลกรัม ซ่ึงหากมีการวา่จา้งผลิตเมด็ดินในปริมาณมาก ราคาดงักล่าวอาจลดลงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงในการวา่จา้ง ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงท าการประมาณการราคาวา่จา้งเม็ดดินไวท่ี้ 60 บาท/กิโลกรัม หรือประมาณร้อยละ 80 ของราคาขายปลีก นอกจากน้ี
ในส่วนของตวัถงับ าบดัขยะอินทรียน์ั้น ใชก้ารซ้ือถงัพลาสติกส าเร็จรูปจากโรงงานผลิตถงัพลาสติกซ่ึงผลการส ารวจราคาถงั
พลาสติกในตลาดทัว่ไปพบวา่ถงัพลาสติกขนาด 60 ลิตรมีราคาประมาณ 200 บาท/ใบ หลงัจากจดัซ้ือถงัพลาสติกแลว้ขั้นตอน
ต่อไปคือการน าถงัพลาสติกมาแปรรูปให้ตรงกบัแบบถงัขยะท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ส าหรับรุ่นมีใบพดักวน (Model II) แตกต่าง
กนัในส่วนของค่าใชจ่้ายส าหรับใบพดักวนท่ีเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีเพ่ิมเขา้มา โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ในขั้นตอน
สุดทา้ย คือ การจดัลงหีบห่อพร้อมกบัเม็ดดินเพ่ือจ าหน่ายเป็นชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับ าบดัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1 
ต่อไป  

ทั้งน้ีในส่วนของการประมาณการค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานและค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปานั้น ผูว้จิยัไดใ้ช้
วธีิการประมาณการแบบกา้วหนา้ตามระยะเวลาของโครงการท่ีมีจ านวน 10 ปี โดยก าหนดเป็น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงปีท่ี 1-3 
ช่วงปีท่ี 4-7 และ ช่วงปีท่ี 8-10 จ านวนแรงงาน และค่าไฟฟ้า ประปาจะเพ่ิมข้ึนตามก าลงัการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี  2 
ตารางที ่ 2 จ านวนแรงงานและค่าไฟฟ้าประปาท่ีเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาโครงการ 10 ปี 

ปีท่ี จ านวนคนงาน/คน ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน) ค่าน ้ าประปา (บาท/เดือน) 
1 - 3 2 750 300 
4 - 7 3 900 450 
8 - 10 4 1200 600 
ส าหรับค่าใชจ่้ายส าหรับการขายและด าเนินการ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสัดส่วนค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีโดยเทียบจากค่าเฉล่ียท่ี

เกิดข้ึนจริงในการขายสินคา้ปลีกทัว่ไปในทอ้งตลาด ซ่ึงพบวา่ค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีเกิดข้ึนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 
ของยอดรายรับรวม และ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน ๆ มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดรายรับรวม 

3. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ก าไร 
(ขาดทุน) ของโครงการซ่ึงโครงการท่ีดีจะตอ้งแสดงผลการด าเนินงานท่ีมีก าไร ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เลือก
การลงทุนโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนสั้ น มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เลือกการลงทุนโครงการมีค่า
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มากกวา่ 0 อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนของโครงการ (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ซ่ึงโครงการลงทุนท่ีดีตอ้งมีค่ามากกวา่ 
1 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ต้องมากกว่าอัตราคิดลดท่ีใช้ค  านวณ และจุดคุม้ทุน 
(Breakeven point) ตลอดจนการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis)  

โดยการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ เป็นการหาผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงอายขุองโครงการปรับมูลค่าดว้ยอตัราคิดลด โดยพิจารณาท่ีอตัราคิดลด จากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ร้อยละ 1.50 ส าหรับเปรียบเทียบผูล้งทุนท่ีมีเงินทุนเอง และอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ร้อยละ 6.60 
ส าหรับเปรียบเทียบผูล้งทุนท่ีมีการกูย้ืมเงินเพ่ือลงทุน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) เพ่ือใชเ้ป็นการเปรียบเทียบค่าท่ีได้
ในการอธิบาย 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินแสดงผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ผลการศึกษาดา้นรายรับ ประมาณการ

รายจ่าย และการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรับ ประมาณการจากจ านวนชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงับ าบดัขยะอินทรีย์  ทั้ง 2 รุ่น โดยขอ้มูล
ประมาณการรายรับของโครงการ 10 ปีในตารางท่ี 3 มีรายรับรวมจากการขายชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ  รุ่นไม่มีใบพดักวน 
(Model I) 19,124,910 บาท และชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 28,687,364 บาท 
ตารางที ่3 ประมาณการรายรับระยะเวลาส าหรับโครงการ 10 ปี  

ปีท่ี จ านวนหน่วยขาย 
รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 

รายรับรวม รายรับรวม 
1 1,200 1,200,000 1,800,000 
2 1,320 1,320,000 1,980,000 
3 1,452 1,452,000 2,178,000 
4 1,597 1,597,200 2,395,800 
5 1,757 1,756,920 2,635,380 
6 1,933 1,932,612 2,898,918 
7 2,126 2,125,873 3,188,810 
8 2,338 2,338,461 3,507,691 
9 2,572 2,572,307 3,858,460 
10 2,830 2,829,537 4,244,306 
รวม 19,125 19,124,910 28,687,364 

2. ผลการศึกษาด้านรายจ่าย ซ่ึงจ าแนกเป็นรายจ่ายเพ่ือการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
2.1 ประมาณการรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 ส าหรับการประมาณการรายจ่ายเพ่ือการลงทุนนั้น ประกอบไปดว้ยส่วนของการลงทุนก่อสร้างอาคารเพ่ือใชเ้ป็น

โรงงานประกอบชุดผลิตภณัฑ ์และส่วนของการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้ โดยในส่วน
ของการลงทุนก่อสร้างอาคารนั้นผูว้จิยัเทียบเคียงราคาจากก าลงัการผลิตท่ี 100 ชุดผลิตภณัฑต์่อเดือน ซ่ึงขนาดของโรงงานท่ี
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เหมาะสมจึงมีลกัษณะเป็นโรงงานส าเร็จรูป ขนาด 500 ตารางเมตร สูง 4 เมตร ซ่ึงคิดมูลค่าต่อตารางเมตร พบว่ามีมูลค่า

ประมาณ1,500 บาท/ตารางเมตร1 ดงันั้นค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนในส่วนของอาคารจึงเป็น 750,000 บาท ในขณะท่ีค่าใชจ่้าย
ส าหรับอุปกรณ์การผลิตอ่ืนๆ คิดแบบเหมาจ่ายประมาณ 100,000 บาท โดยมีอายุการใชง้านทั้งในส่วนของโรงงานและ
อุปกรณ์การผลิตประมาณ 10 ปี ดงันั้นค่าใชจ่้ายส าหรับการลงทุนรวมทั้งส้ิน 850,000 บาท อย่างไรก็ตามในส่วนของการ
ด าเนินธุรกิจนั้นจ าเป็นตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีมูลค่าประมาณ 20,000 บาทส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดงันั้น
หากรวมส่วนของเงินทุนหมุนเวยีนกบัค่าใชจ่้ายในการลงทุนผลิตทั้งหมดคิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 870,000 บาท  

ทั้งน้ีในส่วนของค่าใชจ่้ายส าหรับอาคารโรงงานผลิต และอุปกรณ์ส าหรับการผลิตสินคา้นั้นเม่ือน ามาค านวณค่า
เส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวรท่ีมีอายุงาน 10 ปี โดยวิธีเส้นตรง (Straight Line Method) พบว่าค่าเ ส่ือมราคาของอาคาร
โรงงานผลิตมีค่า 75,000 บาท/ปี ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์อ่ืนๆ มีค่า 10,000 บาท/ปี รวมค่าเส่ือมราคาสินทรัพยท่ี์
เกิดข้ึนทั้งหมด จ านวน 85,000 บาท/ปี ซ่ึงค่าเส่ือมราคาดงักล่าวจะถูกน าไปใชใ้นการค านวณงบก าไรขาดทุนของโครงการ
ต่อไป 

2.2 ประมาณการค่าใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงาน 
ในการค านวณค่าใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงานน้ีสามารถจ าแนกค่าใชจ่้ายเป็น 2 ประเภทหลกั คือ ค่าใชจ่้ายส าหรับการ

ผลิต และค่าใชจ่้ายส าหรับการขายและด าเนินการ ดงัน้ี 
2.2.1 ค่าใชจ่้ายส าหรับการผลิต ประกอบไปดว้ย ค่าเมด็ดินส าเร็จรูปท่ีจา้งผลิต ค่าแรง เงินเดือนผูจ้ดัการ ถงัพลาสติก 

ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา และค่าใบพดักวนส าหรับส าหรับชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  
2.2.2 ค่าใชจ่้ายส าหรับการขายและด าเนินการ สามารถจ าแนกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ค่าใชจ่้ายใน

การขนส่งสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน ๆ เช่น ค่าการตลาด ค่านายหนา้ ค่าบริหารจดัการ เป็นตน้  
ในการด าเนินการตลอดระยะเวลา 10 ปีตามอายโุครงการ จะเห็นวา่ ค่าใชจ่้ายส าหรับการผลิต ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ 

รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) เน่ืองจากค่าใชจ่้ายเพ่ือ
การผลิตในส่วนของราคาใบพดักวนมีมูลค่าค่อนขา้งสูง ซ่ึงในการค านวณค่าใช้จ่ายใช้ราคาตลาด ท าให้ภาพรวมของ
โครงการมีใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงานระยะเวลาส าหรับโครงการ 10 ปี ส าหรับชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน 
(Model I) โดยรวมมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงาน  14,321,307 บาท และส าหรับชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน 
(Model II) โดยรวมมีค่าใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงาน 25,318,130 บาท โดยสรุปรายละเอียดค่าใชจ่้ายในแต่ละปีดงัตารางท่ี 4  

ตน้ทุนการผลิตชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินพร้อมถงับ าบดัขยะแบบ 2 in 1 โดยเฉล่ียของชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดั
กวน (Model I) จะมีตน้ทุนนอ้ยกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) ซ่ึงตลอดระยะเวลา 10 ปี ตน้ทุนรวม
โดยเฉล่ียของ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 755.96 บาท/ชุด และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1,330.96 บาท/ชุด 

จะเห็นว่าช่วงปีท่ีมีการปรับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพก าลงัการผลิตรองรับปริมาณการ
จ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึน ช่วงปีท่ี 4 และ ปีท่ี 8 ของโครงการ จะมีตน้ทุนการผลิตต่อชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินพร้อมถงับ าบดัขยะอินทรีย ์
ทั้งสองรุ่นจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นช่วงปีแรกท่ีมีปรับปัจจยั ไดแ้ก่ การเพ่ิมจ านวนคนงาน ค่าไฟฟ้า และค่าน ้ าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
อยา่งไรก็ตามความช านาญในงาน และการประหยดัจากขนาดในการผลิต ท าใหค้่าใชจ่้ายเพ่ือการผลิตลดลงได ้
 
 

                                                           
1 ค านวณจากราคาโรงงานส าเร็จรูป โดยหา้งหุ่นส่วนจ ากดั เค.เจ. แคปปา  (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6/1/2561) 
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ตารางที ่4 ประมาณการค่าใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงาน และตน้ทุนโดยเฉล่ียระยะเวลาส าหรับโครงการ 10 ปี  

ปีท่ี 
รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 

คชจ.ผลิต 
คชจ. 
ขายฯ 

คชจ.รวม 
ตน้ทุน
เฉล่ีย 

คชจ.ผลิต 
คชจ. 
ขายฯ 

คชจ.รวม 
ตน้ทุน
เฉล่ีย 

1 784,200 180,000 964,200 803.50 1,384,200 270,000 1,654,200 1,378.50 
2 827,400 198,000 1,025,400 776.82 1,487,400 297,000 1,784,400 1,351.82 
3 874,320 217,800 1,092,120 752.15 1,600,320 326,700 1,927,020 1,327.15 
4 1,038,702 239,580 1,278,282 800.33 1,837,302 359,370 2,196,672 1,375.33 
5 1,094,121 263,538 1,357,659 772.75 1,972,581 395,307 2,367,888 1,347.75 
6 1,154,387 289,892 1,444,279 747.32 2,120,693 434,838 2,555,531 1,322.32 
7 1,219,950 318,881 1,538,831 723.86 2,282,887 478,321 2,761,208 1,298.86 
8 1,406,504 350,769 1,757,273 751.47 2,575,734 526,154 3,101,888 1,326.47 
9 1,484,189 385,846 1,870,035 726.99 2,770,341 578,769 3,349,110 1,301.99 
10 1,568,798 424,431 1,993,229 704.44 2,983,567 636,646 3,620,213 1,279.44 

 11,452,571 2,868,736 14,321,307 755.96 21,015,025 4,303,105 25,318,130 1,330.96 
 

3. การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ  
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงิน ก าหนดโครงการลงทุนอาย ุ10 ปี ตามประมาณการอายกุารใชง้านสินทรัพย์

ถาวรของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินจะประกอบไปด้วย การประมาณการงบก าไรขาดทุนของ
โครงการ (Profit and Loss) ระยะเวลาคืนทุน (PB) การวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนตอ่
ตน้ทุน (B/C ratio) การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Breakeven point) และการ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis) ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) ของโครงการ (Profit and Loss)  
ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) เป็นประมาณการท่ีแสดงรายการประมาณการก าไร (ขาดทุน) ระยะเวลาส าหรับ

โครงการ 10 ปี โดยค านวณจากยอดรายรับลบดว้ยค่าใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นรายการจ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ได้
ก าไร (ขาดทุน)  จากการด าเนินงานก่อนหกัค่าเส่ือมราคา และก าไร (ขาดทุน)  จากการด าเนินงานหลงัหกัค่าเส่ือมราคา เพ่ือ
แสดงผลการด าเนินงานโดยรวม ซ่ึงค่าเส่ือมราคาค านวณจากการเส่ือมสภาพของการใชสิ้นทรัพยใ์นการด าเนินงาน 
ตารางที ่5 ประมาณการก าไร (ขาดทุน) ระยะเวลาส าหรับโครงการ 10 ปี  

ปีท่ี 
รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 

รายรับ ค่าใชจ่้าย 
ก าไรก่อน
ค่าเส่ือมฯ 

ก าไรหลงั
ค่าเส่ือมฯ 

รายรับ ค่าใชจ่้าย 
ก าไรก่อน
ค่าเส่ือมฯ 

ก าไรหลงั
ค่าเส่ือมฯ 

1 1,200,000 964,200 235,800 150,800 1,800,000 1,654,200 145,800 60,800 
2 1,320,000 1,025,400 294,600 209,600 1,980,000 1,784,400 195,600 110,600 
3 1,452,000 1,092,120 359,880 274,880 2,178,000 1,927,020 250,980 165,980 
4 1,597,200 1,278,282 318,918 233,918 2,395,800 2,196,672 199,128 114,128 
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5 1,756,920 1,357,659 399,261 314,261 2,635,380 2,367,888 267,492 182,492 
6 1,932,612 1,444,279 488,333 403,333 2,898,918 2,555,531 343,387 258,387 
7 2,125,873 1,538,831 587,042 502,042 3,188,810 2,761,208 427,602 342,602 
8 2,338,461 1,757,273 581,188 496,188 3,507,691 3,101,888 405,803 320,803 
9 2,572,307 1,870,035 702,272 617,272 3,858,460 3,349,110 509,350 424,350 
10 2,829,537 1,993,229 836,308 751,308 4,244,306 3,620,213 624,093 539,093 

 19,124,910 14,321,307 4,803,602 3,953,602 28,687,365 25,318,130 3,369,235 2,519,235 
จากรายละเอียดตารางท่ี 5 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานหลงัหักค่าเส่ือมราคาชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มี

ใบพัดกวน  (Model I) มีก าไรรวม 3,953,602 บาท และชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพัดกวน (Model II) มีก าไรรวม 
2,519,235 บาท 

3.2 ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
ชุดผลิตนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงับ าบดัขยะแบบ 2 in 1 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 2 ปี 11 

เดือน และรุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 4 ปี 4 เดือน ซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนท่ียาวนานกว่าเน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท่ีมากกวา่  

3.3 การวเิคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ เป็นการหาผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับและ

กระแสเงินสดจ่ายท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงอายขุองโครงการปรับมูลค่าดว้ยอตัราคิดลด โดยพิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 1.50  มี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิส าหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 3,492,772 บาท และ
ชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 2,184,437บาท และพิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 6.60  มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิส าหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 2,337,637 บาท และชุดผลิตภณัฑ์
เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1,361,263บาท ดงันั้นไม่วา่จะประเมินโครงการดว้ยอตัราคิดลดจากอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝาก หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ โครงการยงัให้ผลตอบแทนซ่ึงมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์ ผลการด าเนินงานให้
ผลตอบแทนมากกวา่รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีการคิดลดอยูใ่นรูปมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  ดงันั้นจึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรตดัสินใจลงทุน
ในโครงการน้ี อยา่งไรก็ตามชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) ให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มากกว่าชุด
ผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  
โดยรายละเอียดดงัขอ้มูลในตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 มูลค่าปัจจุบนัของแต่ละโครงการ 

3.4 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 
การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน  พิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 1.50  อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C 

ratio) ส าหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 1.25 เท่า และชุดผลิตภณัฑเ์ม็ด
ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1.09 เท่า และพิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 6.60 ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน 
(Model I) 1.22 เท่า และชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 1.07 เท่าซ่ึงอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่า
มากกว่า  1 การลงทุนให้ผลตอบแทน มากกว่าเงินลงทุน ซ่ึงเท่ากับมีก าไรจากการ ซ่ึงผลจากการการวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มีค่ามากกว่า 1 จึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรตดัสินใจลงทุนในโครงการ อย่างไรก็ตามชุด
ผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) ให้อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มากกวา่ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ 
รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 
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ตารางที ่6 มูลค่าปัจจุบนัของโครงการชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 

 
 
 
 
 

ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 
กระแสเงินสด

สุทธิ 

อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั 
คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 
1.50 % 1.50 % 1.50 % 6.60% 6.60% 6.60% 

ปีท่ี 0 - 870,000 (870,000) 1 - 870,000 1 - 870,000 
ปีท่ี 1 1,200,000 964,200 235,800 0.9853 1,182,300 949,978 0.9381 1,125,704 904,503 
ปีท่ี 2 1,320,000 1,025,400 294,600 0.9708 1,281,390 995,407 0.8800 1,161,608 902,358 
ปีท่ี 3 1,452,000 1,092,120 359,880 0.9565 1,388,765 1,044,558 0.8255 1,198,657 901,569 
ปีท่ี 4 1,597,200 1,278,282 318,918 0.9424 1,505,201 1,204,653 0.7744 1,236,888 989,915 
ปีท่ี 5 1,756,920 1,357,659 399,261 0.9286 1,631,476 1,260,722 0.7265 1,276,339 986,290 
ปีท่ี 6 1,932,612 1,444,278 488,334 0.915 1,768,340 1,321,515 0.6815 1,317,048 984,255 
ปีท่ี 7 2,125,873 1,538,831 587,042 0.9017 1,916,794 1,387,487 0.6393 1,359,055 983,763 
ปีท่ี 8 2,338,461 1,757,273 581,188 0.8885 2,077,722 1,561,337 0.5997 1,402,402 1,053,857 
ปีท่ี 9 2,572,307 1,870,035 702,272 0.8756 2,252,183 1,637,309 0.5626 1,447,131 1,052,046 
ปีท่ี 10 2,829,537 1,993,229 836,308 0.8628 2,441,325 1,719,758 0.5277 1,493,287 1,051,926 
รวม 19,124,910 15,191,307 3,933,602  17,445,496 13,952,724  13,018,118 10,680,481 
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ตารางที ่7 มูลค่าปัจจุบนัของโครงการชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  

 
 

ปีท่ี กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 
กระแสเงินสด

สุทธิ 

อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั อตัรา มูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั 
คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย คิดลด กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย 
1.50 % 1.50 % 1.50 % 6.60% 6.60% 6.60% 

ปีท่ี 0 - 870,000 (870,000) 1 - 870,000 1 - 870,000 
ปีท่ี 1 1,800,000 1,654,200 145,800 0.9853 1,773,540 1,629,883 0.9381 1,688,580 1,551,805 
ปีท่ี 2 1,980,000 1,784,400 195,600 0.9708 1,922,184 1,732,296 0.8800 1,742,400 1,570,272 
ปีท่ี 3 2,178,000 1,927,020 250,980 0.9565 2,083,257 1,843,195 0.8255 1,797,939 1,590,755 
ปีท่ี 4 2,395,800 2,196,672 199,128 0.9424 2,257,802 2,070,144 0.7744 1,855,308 1,701,103 
ปีท่ี 5 2,635,380 2,367,888 267,492 0.9286 2,447,214 2,198,821 0.7265 1,914,604 1,720,271 
ปีท่ี 6 2,898,918 2,555,531 343,387 0.9150 2,652,510 2,338,311 0.6815 1,975,613 1,741,594 
ปีท่ี 7 3,188,810 2,761,208 427,602 0.9017 2,875,350 2,489,781 0.6393 2,038,606 1,765,240 
ปีท่ี 8 3,507,691 3,101,888 405,803 0.8885 3,116,583 2,756,027 0.5997 2,103,562 1,860,202 
ปีท่ี 9 3,858,460 3,349,110 509,350 0.8756 3,378,468 2,932,481 0.5626 2,170,770 1,884,209 
ปีท่ี 10 4,244,306 3,620,213 624,093 0.8628 3,661,987 3,123,520 0.5277 2,239,720 1,910,386 
รวม 28,687,365 26,188,130 2,499,235  26,168,895 23,984,458  19,527,101 18,165,838 
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3.5 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)  ส าหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ              

รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 38.83  และชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นมีใบพดักวน 
(Model II) มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 27.45 

การค านวณอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ ผลการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายความว่า              
ถา้ลงทุนในโครงการจะไดรั้บผลตอบแทนภายในตามอตัราขา้งตน้ แต่ถา้ไม่ลงทุนก็จะไดผ้ลตอบแทนเท่ากบั ร้อยละ 1.50 
ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า หรือในกรณีท่ีกูย้ืมเงินมาลงทุน จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR ร้อยละ 
6.60 ดงันั้นโครงการน้ีจึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บสูงกวา่อตัราคิดลด 

3.6 การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน (Breakeven point)  
โครงการมีจ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุ้มทุน ซ่ึงค่าเฉล่ียตลอดระยะเวลาโครงการกิจการมีจ านวนหน่วยขาย                           

ณ จุดคุม้ทุนของชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  741 หน่วย หรือมูลค่าเท่ากบั 741,000 บาท ส าหรับชุด
ผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีจ านวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ทุน 908 หน่วย หรือมูลค่าเท่ากบั 1,362,000 บาท 
ซ่ึงชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  มีเป้าหมายในการจ าหน่ายเพ่ือให้คุม้ทุนนอ้ยกว่าส่งผลถึงก าไรท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายท่ีมากกวา่จุดคุม้ทุนท่ีก าหนด 

3.7 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis) 
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจะมีการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์ท่ีไดป้ระมาณการเอาไว ้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อโครงการ โดยในการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการจะพิจารณามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) โดยมีเง่ือนไขเหตุการณ์ คือ 
รายรับของโครงการลดลงร้อยละ 5 ค่าใชจ่้ายเพ่ือการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 อตัราคิดลดจากเดิมอตัราคิดลดตามอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ร้อยละ 1.50 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 2 และอตัราคิดลดจากเดิมอตัราคิดลดตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR 
ร้อยละ 6.60 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7  

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) พิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 2  ของชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) 
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,873,683 บาท มากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินฯ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)   
ท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) (304,331) บาท และพิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 7 รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I)  
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 1,148,385 บาท มากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)      
ท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  (491,974) ซ่ึงจะเห็นวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) 
มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  เป็นลบ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการไดรั้บผลกระทบเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย 
อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) ถึงแมว้า่ไดรั้บผลกระทบก็ยงัให้ผลตอบแทนท่ี
เป็นบวกซ่ึงเป็นผลดีกบัการด าเนินงานของโครงการในอนาคต 

อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) พิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 2 ชุดผลิตภณัฑ์เม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์
รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 1.13 เท่า มากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์มด็ดินพร้อมถงัขยะ
อินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 0.96 เท่า และพิจารณาท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 7 
รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 1.10 เท่ามากกวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินพร้อมถงัขยะ
อินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) 0.97 เท่า ) ซ่ึงจะเห็นวา่ ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดิน
พร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) มีอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) นอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการไดรั้บผลกระทบเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ชุดผลิตภณัฑเ์ม็ดดินฯ รุ่นไม่มีใบพดั
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กวน (Model I) ถึงแมว้า่ไดรั้บผลกระทบก็ยงัใหผ้ลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) มากกวา่ 1 ซ่ึงเป็นผลดีกบัการด าเนินงาน
ของโครงการในอนาคต 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน จะเห็นวา่ นวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นไม่มีใบพดักวน 

(Model I) มีผลการศึกษาทางการเงินท่ีดีกวา่ รุ่นมีใบพดักวน (Model II)  ทั้งในกรณีปกติและภายใตภ้าวะความเส่ียง อีกทั้งมี
ระยะเวลาการคืนทุนท่ีเร็วกว่า และมีมูลค่าปัจจุบนักระแสเงินสดสุทธิเป็นบวก จากความเป็นไปไดท้างการเงินดงักล่าว
สะทอ้นวา่นวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นไม่มีใบพดักวน (Model I) เป็นโครงการท่ีควรพิจารณาตดัสินใจในการ
ลงทุน และจากผลการวิเคราะห์หากมีการด าเนินงานโครงการ  ผูป้ระกอบการสามารถท าก าไรจากการผลิตและจ าหน่ายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาด าเนินการ รวมถึงภาครัฐจึงควรสนบัสนุนนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2 in 1ให้เกิดการ
ลงทุนในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงนอกจากท่ีผูป้ระกอบการจะได้รับประโยชน์ทางการคา้แลว้ยงัส่งผลต่อการลดปัญหาขยะของ
ประเทศไทยลงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ส าหรับนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) เป็นรุ่นท่ีเป็นทางเลือก มีการติดตั้งใบพดั
กวน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท้างการเงินท่ีดีในภาวะปกติ แต่หากมีความเส่ียงท่ีความอ่อนไหวจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายซ่ึงอาจจะ
เกิดข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) จากเดิมท่ีเป็นบวกมีค่าเป็นลบ และอตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C ratio) จาก
เดิมท่ีมีค่ามากกวา่ 1 ลดลงจนนอ้ยกวา่ 1 ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนส่งผลใหข้าดทุนในอนาคตได ้ซ่ึงหากจะผลิตนวตักรรมเมด็ดินพร้อม
ถงัขยะอินทรีย ์รุ่นมีใบพดักวน (Model II) จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และตอ้งมีการเพ่ิม
ยอดขายอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละปี 
 อยา่งไรก็ตามในการพิจารณาการลงทุนนวตักรรมเมด็ดินพร้อมถงัขยะอินทรีย ์นอกจากจะวเิคราะห์ความเป็นไปได้
ทางการเงินในการตดัสินใจลงทุนในโครงการแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบการตดัสินใจลงทุน ไดแ้ก่ การศึกษา
ความเป็นไปไดด้า้นเทคโนโลย/ีผลิตภณัฑ ์ความเป็นไปไดท้างการตลาด ความเป็นไปไดท้างเทคนิคและการผลิต ความ
เป็นไปไดด้า้นแบบจ าลองทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการ
มีศกัยภาพท่ีดีในการแขง่ขนั มีก าไร หากมีหน่วยงานรัฐ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้วามร่วมมือในการสนบัสนุนก็
จะช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายท่ีการจดัเก็บและลดปริมาณขยะท้ิงต่อวนัได ้ในระยะยาวจะเป็นผลดีตอ่ทั้งผูล้งทุนในโครงการ 
ภาครัฐ รวมถึงประชาชนทัว่ไปก็ไดป้ระโยชนเ์ช่นกนัการศึกษาความเป็นไปไดท้าง 

 
กติติกรรมประกาศ 

การเงินของนวตักรรมเม็ดดินพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2  in 1 ในเชิงพาณิชย ์เป็นส่วนหน่ึงของรายงานการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปไดข้องนวตักรรมเม็ดดินพร้อมพร้อมถงัขยะอินทรียแ์บบ 2  in 1 ซ่ึงได้รับทุนวิจัยจากส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ผ่านทางชุดโครงการผลกัดนังานวิจยัสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์ จึงขอขอบคุณมา                
ณ โอกาสน้ี  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลติภัณฑ์ผ้าทอพืน้เมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลติภัณฑ์ของผู้บริโภคในจังหวดัสงขลา 

Marketing Mix Factors Affecting the Consumer Purchase Decision 
on Local Woven Cloth of One Tambon One Product 

in Songkhla Province 
 

นุชษรา พ่ึงวริิยะ1*และ ดาริกา  ธรรมธาดา1 
Nuchsara Pringviriya1 *and Darika Thummathada1 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในร้านคา้บริเวณต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 

จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 

ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี  สถานภาพโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพนิสิต/นกัศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในแต่ละ

ดา้นใกลเ้คียงกนัโดยทุกดา้นอยู่ในระดบัส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.76 การทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา การศึกษาน้ีทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยค่า Pearson Correlation ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานภาพ พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคญั : ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 
 
 
 
1และ2  โปรแกรมวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
1and2  1 Management Program, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University, Khao Rup Chang, Mueang District,  
   Songkhla 90000, Thailand  
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ABSTRACT 

 
 The research aimed to study personal factors and marketing mix factors affecting the consumer purchase decision 
on local woven cloth of One Tambon One Product in Songkhla Province.  The sample composed of 400 customers which 
purchase local woven cloth One Tambon One Product at shops in the area of Tambon Kor Yor , Mueang, Songkhla Province. 
Questionnaires were used for data collection by convenience sampling.  The research results revealed that most of 
respondents were female, aged between 21-30 years old, single status, having a bachelor’ s degree, employed as student, 
and earning a month income below 15,000 baht. For the marketing mix factors, the results shown that product, price, place, 
and promotion are all important factor for customers decision to purchase local woven cloth of One Tambon One Product 
in Songkhla Province in the high level on 3.76 average.  The analysis of the relationship between personal factor and 
marketing mix factors affecting the consumer purchase decision on local woven cloth of One Tambon One Product in 
Songkhla Province, this research analyze by using Pearson Correlation statistical significance at the level 0.05. The results 
shown that personal factors, aged, education, occupation, and personal income are related to marketing mix factors which 
affecting the consumer purchase decision but personal factor, gender and marital status are not related to marketing mix 
factors which affecting the consumer purchase decision at the statistical significance of 0.05. 
 
 Keyword : local woven cloth, marketing mix, consumer purchase decision 
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บทน า 
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) เป็นโครงการท่ีส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการ

น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสร้างรายได ้สร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้โดยรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุน
และจดัสรรงบประมาณด าเนินการพฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชนให้มีความรู้ ทกัษะในการบริหารจดัการ รวมทั้งสนบัสนุนให้
ประชาชนมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียนวถีิชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมใหชุ้มชนใชทุ้นท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการรวบรวมขอ้มูล องค์ความรู้ในการด าเนินวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน วฒันธรรมความเป็นอยู่ 
ประเพณีท่ีส าคญั เพ่ือใหป้ระชาชนน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวติอยา่งแทจ้ริง (สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ, 2547)    

 ผา้ทอเป็นงานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้นท่ีสะทอ้นวถีิชีวติวฒันธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนในทอ้งถ่ินท่ีสืบทอด
กนัมา ผา้ทอพ้ืนเมืองของแต่ละทอ้งถ่ินแต่ละภาคมีรูปแบบ สีสัน ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกนั มีเอกลกัษณ์
เป็นของตนเอง ซ่ึงงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือทาง
วฒันธรรมในการด ารงชีวติผสมผสานค่านิยมในสงัคมท่ีสืบทอดกนัมาจากชุมชน  

สงขลาเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในอดีต เป็นชุมชนโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่สมยัอยธุยาตามหลกัฐานทางโบราณคดีของ
อาณาจกัรศรีวิชยั ท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัสงขลา แหล่งทอผา้ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสงขลา คือ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง เกาะยอ
ตั้งอยูใ่นทะเลสาบสงขลา ท่ีมีช่ือวา่เกาะยอ เพราะบนเกาะน้ีมีตน้ยอปลูกอยูร่อบเกาะ การทอผา้ของชาวเกาะยอเร่ิมตั้งแต่สมยั
ใดนั้นไม่ปรากฏเด่นชดั เช่ือกนัวา่มีการทอผา้สืบทอดกนัมาเป็นระยะเวลานาน อาจจะตั้งแต่ปลายสมยักรุงศรีอยธุยาหรือสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ผา้ทอมือของชาวเกาะยอ จงัหวดัสงขลา ถือเป็นงานหตัถกรรมท่ีท าใหต้ าบลเกาะยอเป็นท่ีรู้จกัของ
คนทัว่ไป และเป็นแหล่งทอผา้ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของทางภาคใต ้ผา้ทอเกาะยอส่วนมากทอมาจากเส้นใยฝ้าย มีเน้ือแน่น 
ลวดลายไม่ซบัซอ้น เป็นลวดลายท่ีเกิดจากการขิด โดยการทอแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนข้ึน-ลง ท าให้เกิดลายตารางคลา้ย
กบัผา้ขาวมา้ นิยมใชท้ าผา้โสร่งและผา้นุ่ง จุดเด่นของผา้ทอเกาะยอจึงอยูท่ี่ลายตารางท่ีมีขนาดเลก็ซอ้นๆ กนั ทอดว้ยดา้ยสอง
สี เช่น สีขาว-แดง สีขาว-แดงแซมด า สีขาว-แดงแซมเหลือง จึงมกัเรียกผา้น้ีวา่ “ ผา้ลายราชวตัร” หากมีตารางใหญ่จะ เรียกวา่ 
“ราชวตัรใหญ่”  ลวดลายของผา้ทอเกาะยอท่ียงัปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ ลายราชวตัรเล็ก ลายราชวตัรใหญ่ ลายลูกแกว้ 
ลายดอกพิกุลเล็ก ลายดอกพิกุลใหญ่ ลายดอกกก ลายดอกจุก ลายกากบาท ลายขา้วหลามตดั ลายคดกริช ลายดอกแกว้ ลาย
รสสุคนธ์ ลายดอกพะยอม ลายโกเถ้ียม ลายหมากรุก เป็นตน้  

ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการซ่ึงท าการผลิตผา้ทอเกาะยอ ซ่ึงเป็นผา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัสงขลาหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มราชวตัถแ์สงส่องหลา้ท่ี 1 กลุ่มทอผา้กระแสสินธ์ุ กลุ่มสตรีทอผา้ กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ทอและอาหารขนม กลุ่มดอก
พิกุล กลุ่มผา้ทอร่มไทร กลุ่มผา้ทอเกาะยอป้าล่ิม กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้เกาะยอ เป็นตน้ จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัสงขลามกัประสบปัญหาหลายดา้น 
เช่น ก าลงัการผลิต สินคา้คงเหลือในคลงั  เงินทุน การขนส่งสินคา้ ปัญหาท่ีพบวา่ส าคญัอนัดบัแรก คือ ปัญหาดา้นการตลาด 
เช่น ผลิตภณัฑไ์ม่มีความทนัสมยั บรรจุภณัฑไ์ม่มีความสวยงาม ท าใหไ้ม่สามารถดึงดูดและจูงใจลูกคา้ได ้ราคาสินคา้สูงเกิน
มูลค่าการยอมรับของผูบ้ริโภค มีช่องทางการจดัจ าหน่ายนอ้ย ต าแหน่งท่ีตั้งของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอยากต่อการติดต่อซ้ือ–ขาย
สินคา้ ไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ (อนัธิกา, 2557) 

จากความจ าเป็นดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในกาพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ การสร้างความรับรู้ในคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหก้ลุ่มธุรกิจสามารถ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากร คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นร้านคา้

บริเวณต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
2. กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ใน

ร้านคา้บริเวณต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรการหาขนาดตวัอยา่งกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงัน้ี (Cochran, 1953) 

 
  n  =     Z2 
           4E2 
 
โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  Z คือ ความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  E คือ ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้
ซ่ึง Z ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% มีค่าเท่ากบั 1.96 
แทนค่า 
  n  =  (1.96)2 
     4(0.05)2 

    = 384.16 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 384.16 หรือ 385 คน และไดท้ าการส ารองกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือป้องกนั

ความคลาดเคล่ือน 15 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 400 คน 
3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นร้านคา้บริเวณต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
               4..  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึ้กษาไดจ้ดัท าข้ึนมาเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการ

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 
ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุง 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอ

พ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 
 ผูต้อบแบบสอบถามเลือกก าหนดคะแนนล าดบัท่ีเลือก 1-5 โดยแปลค่าเฉล่ียใช้หลกัการแปรผลตาม

หลกัการแบ่งอตัรภาคชั้นเป็นแบ่งช่วงเท่า ๆ กนั 
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จากสูตร 
   ภาคชั้น  = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด 
                  ค่าสูงสุด 
    =  5 – 1  
           5 
    = 0.80 
  แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

คะแนนค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00  ระดบัความส าคญั  มากท่ีสุด 
คะแนนค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20  ระดบัความส าคญั  มาก 
คะแนนค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40  ระดบัความส าคญั  ปานกลาง 
คะแนนค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60  ระดบัความส าคญั  นอ้ย 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  ระดบัความส าคญั  นอ้ยท่ีสุด 

5.  การเก็บขอ้มูล 
1) ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด 

2) คดัแยกแบบสอบถามตามระดบัชั้นของการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

3) ตรวจใหค้ะแนนและลงรหสัขอ้มูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถามทั้งหมด 

4) บนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือน าไปวเิคราะห์ทางสถิติในขั้นต่อไป 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชอ้ธิบายตวัแปรเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการ 
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาตามแบบสอบถามแต่
ละตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง วเิคราะห์โดยการค านวณแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่า 
ร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา วิเคราะห์โดยการวดัระดบัความส าคญัตามเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ความส าคญั 5 ระดบั  

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุง วิเคราะห์
โดยการค านวณแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ วเิคราะห์โดยการสรุปเน้ือหาตามล าดบัความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
ตอนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตลอดจนการใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าสถิติสหสัมพนัธ์ 
Pearson Correlation ในการหาความสมัพนัธ์ 
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ผลและวจิารณ์ผล  

1.ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์    พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 อายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี 

 ร้อยละ 44.0 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 47.3 ประกอบอาชีพ
เป็นนิสิต/นกัศึกษา  
ร้อยละ 30.8 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 57.8 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์  จ านวน ร้อยละ 

เพศ    

หญิง  267 66.8 

ชาย  133 33.2 

รวม  400 100 

 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ     

20 ปี หรือต ่ากวา่ 37 9.2 

21-30 ปี 176 44.0 

31-40 ปี 73 18.3 

41-50 ปี 75 18.8 

51-60 ปี 37 9.2 

60 ปีข้ึนไป 2 0.5 

รวม 400 100 
สถานภาพ   

โสด 239 59.8 

สมรส 137 34.2 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 24 6.0 

รวม 400 100 
ระดบัการศึกษา     

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา 38 9.5 
มธัยมศึกษา 129 32.3 
อนุปริญญา 13 3.2 
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ปริญญาตรี 189 47.3 
ปริญญาโท 31 7.7 
ปริญญาเอก - - 
ตารางท่ี 1 (ต่อ)   

รวม 400 100 
อาชีพ     

ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 58 14.5 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 65 16.3 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง 78 19.5 
นิสิต/นกัศึกษา 123 30.8 
รับจา้ง/เกษตรกร 70 17.5 
แม่บา้น 6 1.4 

รวม 400 100 

 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

รายได ้     

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 231 57.8 

15,000-25,000 บาท 90 22.5 

25,001-35,000 บาท 56 14.0 

35,001-45,000 บาท 19 4.7 

45,001-55,000 บาท 2 0.5 

สูงกวา่ 55,000 บาทข้ึนไป 2 0.5 

รวม 400 100 

 
1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัส าคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ผูบ้ริโภคให้
ระดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 รองลงมา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และ ดา้นผลิตภณัฑ ์ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง 
     ผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ระดบัความส าคญั 
 X S.D. แปลผล 

ดา้นราคา 3.84 0.599 มาก 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 3.83 0.663 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.82 0.653 มาก 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.68 0.719 มาก 

รวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 3.76 0.614 มาก 

 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดัสงขลา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุง 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองของผูบ้ริโภค พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ร้อยละ 46.0 รองลงมา 
ด้านราคา ร้อยละ 44.0 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้อยละ 4.2 และด้านการส่งเสริมการตลาด ร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3  

 
ตารางที่ 3    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน ร้อยละ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 184 46.0 

ดา้นราคา 176 44.0 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 17 4.2 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 23 5.8 

รวม 400 100 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการให้ผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมา ดา้นราคา ร้อยละ 29.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้อยละ 20.2 และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ร้อยละ 17.7 ตามล าดบั รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที่  4   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุง 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จ านวน ร้อยละ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 131 32.8 

ดา้นราคา 117 29.3 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 81 20.2 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 71 17.7 

รวม 400 100 
 

 4.ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริโภคมีขอ้เสนอแนะต่อผูผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายในเร่ืองของการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้
มีความทนัสมยัและคงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินให้มากข้ึน และควรเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทาง Website 
รวมทั้งการใหส่้วนลดการคา้และจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายใหม้ากข้ึน เป็นตน้ 

 4.1การวิเคราะห์สมมติฐาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดับ .05  และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและสถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 5  

ตารางที่  5   ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา  

ปัจจยัส่วนบุคคล Pearson chi-square 

เพศ P = 0.542 

อาย ุ P = 0.003* 

สถานภาพ P = 0.052 

ระดบัการศึกษา P = 0.004* 

อาชีพ P = 0.000* 

รายได ้ P = 0.000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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สรุปผลการวจัิย 
 จากผลการวจิยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 44.0 มีสถานภาพโสด ร้อย
ละ 59.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 47.3 ประกอบอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 30.8 และมีรายไดต้  ่ากว่า 
15,000 บาท ร้อยละ 57.8 สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัทางการตลาดต่อการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอมือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: 
กลุ่มทอผา้บา้นช่างเค่ิง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ของหยาดรุ้ง แสนใจปาน (2551) และการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนกัท่องเท่ียวไทยในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ ศิริกลุ มูล
โรจน์ (2551) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑป์ระเภทผา้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายตุ  ่ากวา่ 30 
ปี  มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัสงขลา  

ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นผลิตภณัฑ์ตามล าดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเก่ียวกับ
คุณภาพของผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด ดา้นราคา ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการมีผลิตภณัฑห์ลากหลายราคาใหเ้ลือก
ซ้ือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการแยกประเภทผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน และดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัท่ีสุดเก่ียวกับพนักงานมีอธัยาศยัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนักท่องเท่ียวไทยในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ของศิริกุล มูลโรจน์ (2551) และการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือในอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ของสหัสวรรษ ปันทา (2554) ท่ีพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์สีสนัและลวดลายท่ีสวยงาม และรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ผูบ้ริโภค
ให้ความส าคัญกับการแสดงผลิตภัณฑ์น่าสนใจและสะดวกต่อการซ้ือ และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู ้บริโภคให้
ความส าคญักบัการบริการ อธัยาศยั และกริยามารยาทของพนกังานขาย การใหค้วามรู้ และค าแนะน าจากพนกังานขาย 
 3.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในจงัหวดั
สงขลาท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุง 

ผูบ้ริโภคให้ระดบัความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ 
ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และผูบ้ริโภคตอ้งการใหผู้ผ้ลิต/ผูจ้  าหน่ายปรับปรุง
ดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นราคา สอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืของ
สตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซ้ือเส้ือผา้พ้ืนเมืองส าเร็จรูปของเอกรัตน์ และคณะ (2558)  และการศึกษาปัจจยั
ทางการตลาดต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอมือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: กลุ่มทอผา้บา้นช่างเค่ิง อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ของหยาดรุ้ง (2551) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก 

4.การวเิคราะห์สมมติฐาน 
4.1   ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั 
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  ดา้นเพศ พบวา่ เพศชายใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และเพศ
หญิงใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 
  ดา้นอาย ุพบวา่ อาย ุ20 ปีหรือต ่ากวา่ ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74 อายุระหว่าง 21-30 ปี ให้ระดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ให้ระดับความส าคญัด้านผลิตภณัฑ์เป็นอนัดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 อายุระหว่าง 41-50 ปี           
ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 อายรุะหวา่ง 51-60 ปี   ให ้    
 
ระดับความส าคญัด้านราคาเป็นอนัดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และอายุ 60 ปีข้ึนไป ให้ระดับความส าคญัด้าน
ผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0 
  ดา้นสถานภาพ พบวา่ สถานภาพโสด ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 สถานภาพสมรส ให้ระดับความส าคญัด้านราคาเป็นอนัดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 และ
สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
  ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ระดบัมธัยมศึกษา ให้ระดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.89 ระดบัอนุปริญญา ให้ระดบัความส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ระดบั
ปริญญาตรีให้ระดับความส าคัญด้านราคาเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และระดับปริญญาโทให้ระดับ
ความส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 
  ดา้นอาชีพ พบวา่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ ให้ระดบัความส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
เป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ขา้ราชการ/รัฐวิสากิจ ให้ระดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.87 พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง ให้ระดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.71 นิสิต/นกัศึกษา ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 รับจา้ง/
เกษตรกร ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และแม่บา้น ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  
  ดา้นระดบัรายได ้พบวา่ รายไดต้  ่าวา่ 15,000 บาท ให้ระดบัความส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็น
อนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 รายไดร้ะหวา่ง 15,000-25,000 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 รายไดร้ะหว่าง 25,001-35,000 บาท ให้ระดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.79 รายไดร้ะหวา่ง 35,001-45,000 บาท ให้ระดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
รายไดร้ะหวา่ง 45,001-55,000 บาท ให้ระดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และรายไดสู้ง
กวา่ 55,000 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัความส าคญัดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  

 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอพ้ืนเมืองโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ริโภคในจังหวดัสงขลาแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ
การศึกษาปัจจยัทางการตลาดต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ทอมือของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: กลุ่มทอผา้บา้นช่างเค่ิง อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของหยาดรุ้ง (2551) การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของ
สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุรีของ พรพิมล สัมพุทธพงศ์ (2554) และการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤตกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรีของทศันา 
(2555) ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
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4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ทอ
พ้ืนเมือง โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา  

  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นสถานภาพ อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา ดา้น
อาชีพ ระดบัรายได ้อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายของนักท่องเท่ียวไทยในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ของ  ศิริกุล (2551)  การศึกษาการ
ตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครของพชัรวรรณ ล่ิมรัตนมงคลล และ ไกรชิต สุตะ
เมือง (2555) การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑแ์ปรรูปผา้ฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่
ของสหัสวรรษ ปันทา (2554) และการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยืนของสตรีวยัท างานในอ าเภอเมืองชียง
ใหม่ต่อการซ้ือเส้ือผา้พ้ืนเมืองส าเร็จรูปของ เอกรัตน์  

 

กติติกรรมประกาศ 
การวิจัยน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาท่ีอนุเคราะห์ทุนในการท าวจิยัน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
ทศันา หงษม์า  2555. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี. ระดบัวทิยานิพนธ์วทิยาลยัราชพฤกษ์ 
พรพิมล สมัพทัธ์พงศ ์2556 การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคและส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้หน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาวในจงัหวดันนทบุรี. วารสารบณัฑติศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 7  

พชัรวรรณ ล่ิมรัตนมงคล และ ไกรชิต สุตะเมือง 2555 การตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวานในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารการเงนิการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรังสิต 2(3) 

ศิริกลุ มูลโรจน์ 2551 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากผ้าฝ้าย ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
ในอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่.ระดบัวทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2547 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณี โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลติภัณฑ์. https://www.ryt9.com 

สหสัวรรษ ปัทมา 2554 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภัณฑ์แปรรูปจากฟ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง. มหาวทิยาลยั
ศรีทุม 

หยาดรุ้ง  แสนใจปาน 2551 ปัจจัยทางการตลาดต่อการซ้ือผลติภัณฑ์ผ้าทอมือของผู้บริโภค กรณีศึกษา : กลุ่มผ้าทอบ้านช่าง
เคิง่ อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่. ระดบัวทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

อนัธิกา ทิพยจ์ านง  2557 การพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จงัหวดัสงขลา. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิัยและ
พฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 6 (12) 

เอกรัตน์ เหล่ียวรุ่งเรือง, วรัท วินิจ และ ธนัยานี โพธิสาร 2558. พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนืของสตรีวยัท างาน
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซ้ือเส้ือผา้พ้ืนเมืองส าเร็จรูป. วารสารบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York : John Wiley & Sons. Inc. 

https://www.ryt9.com/
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การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอ
เรช่ัน Z ในจังหวดัตรัง 

Factor Analysis in Marketing to Decision Making on Buying Online Products of Generation Z 
Consumer in Trang Province 

 
สุดคนึง ณ ระนอง1* และ รุ่งใจ แสงทอง2  

Sutkanung Na Ranong1* and Rungjai Sangtong2 
 

บทคัดย่อ 
 

ธุรกิจการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ก าลงัเติบโตและเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม
การซ้ือสินคา้ออนไลน์และวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดัตรังท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-23 ปี จ านวน 
400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั หมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจยัพบวา่ สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นิยมสั่งซ้ือทาง
ออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ส าเร็จรูป เคร่ืองส าอาง กระเป๋า และรองเทา้ ราคาสินคา้โดยเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูร่ะหวา่ง 
500-1,000 บาท เหตุผลในการซ้ือสินคา้ออนไลน์เน่ืองจากความสะดวก และส่วนใหญ่สั่งซ้ือสินคา้ผ่านส่ือ Facebook และ 
Lazada ช าระค่าสินคา้ดว้ยการโอนเงินทาง ATM และการเก็บเงินปลายทาง ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาด
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง สามารถสกดัปัจจยัได ้4 องคป์ระกอบ คือ 
ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ ปัจจยัดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด โดยทั้ง 4 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 58.921 ผล
จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
 
ค าส าคญั : การวเิคราะห์องคป์ระกอบ, ปัจจยัทางการตลาด, สินคา้ออนไลน์, เจเนอเรชัน่ Z 
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ABSTRACT 
 

Online shopping business is grows and very popular. This research aims to study the behavior of online shopping 
and analyze the marketing factor to decision making on buying online products of generation Z consumer in Trang province. 
Collects data from 400 teenagers in Trang province aged between 15-23 years old. The data were analyzed by mean, 
standard deviation and exploratory factor analysis by analyzed principal component analysis and orthogonal rotation by 
varimax method. The results were as followed the type of products that consumer generation Z most ordered were clothes, 
cosmetics, bag and shoes. The purchasing cost each time was 500-1,000 baht. The reason to buying online products was 
convenience and the most popular buying online product was Facebook and Lazada. Paying for the goods was ATM and 
destination money. Factor analysis of decision making on buying online products of generation Z consumer in Trang 
province were extracted into four components: advertising and public relations, quality of products, security and reliability 
and marketing promotion. All components can explain the variance of 58.921 percent. The results of this research can be 
known that the behavior of teenagers in online shopping useful to plan marketing strategies and consistent with customers 
target needs. 
 
Keywords : Factor Analysis, Marketing, Online Products, Generation Z  
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บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุท่ีท าให้ระบบการซ้ือขายสินคา้ในยุค

ปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากเดิม ในอดีตการค้าขายสินค้าจะซ้ือขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้ น แต่ในปัจจุบันได้มีการ                        
น าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการท าธุรกิจการคา้ทั้งผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ย ซ่ึงจะท าการซ้ือขายสินคา้และบริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซ่ึงใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางการคา้ระหว่าง
ผูค้า้กบักลุ่มลูกคา้ เป็นการท าการคา้ท่ีไร้พรมแดนสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว การซ้ือขายสินคา้ผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใชง้านไดผ้า่นหลากหลายช่องทาง สุรัชดา (2557) พบวา่ การตลาดผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีรูปแบบ
และมีวิธีการท าการตลาดท่ีหลากหลาย เช่น การตลาดทางอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) ไดแ้ก่ การตลาดทางเวบ็ไซด์ (Web 
Marketing) การตลาดดว้ยอีเมล ์(E-mail Marketing) การตลาดดว้ยการดาวน์โหลดผ่านทางโทรศพัท์มือถือ (Mobile Marketing) 
(Edward, 2000)  และในยุคปัจจุบันท่ีช่องทางท าการตลาดท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเวบ็ไซด์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์ ไดแ้ก่ ลาซาดา้ (Lazada) ชอ้ปป้ี (Shoppe) เป็นตน้ จากความหลากหลายทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ท าให้ร้านคา้
ออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการซ้ือสินคา้เพ่ิมมากข้ึน 
 

กลุ่มผู ้บริโภคในแต่ละช่วงวยัจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกัน ส าหรับผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z 
(Generation Z) คือ กลุ่มวยัรุ่นยคุใหม่ท่ีก าเนิดหลงัจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะเติบโตมา
พร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและส่ือออนไลน์ต่างๆ และเรียนรู้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว พฤติกรรมการด ารงชีวติของกลุ่มคนในวยัเจเนอเรชัน่ Z จะใกลชิ้ดกบัส่ือสงัคมออนไลน์ส่ือสารกนัผ่านอินเทอร์เน็ตเป็น
หลกั จึงรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขอ้มูลจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา (2559) ไดว้เิคราะห์การท าการตลาดให้เหมาะสมกบั
บุคคลในวยัเจเนอเรชัน่ Z พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคในวยัเจเนอเรชัน่ Z นิยมซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ และคน้หาขอ้มูลสินคา้
และบริการท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง นอกจากน้ี ยงัชอบหาขอ้มูลและเปรียบเทียบคุณภาพสินคา้และราคาในแต่ละเวบ็ไซด์ ดงันั้น ผู ้
ประกอบธุรกิจจึงควรมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผ่านทางเวบ็ไซด์และแอพพลิเคชัน่ (Application) ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมี
ขอ้มูลของสินคา้อยา่งละเอียด และท่ีส าคญัควรพฒันาช่องทางในการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ มีการน าเสนอและประชาสัมพนัธ์
สินคา้ในรูปแบบท่ีสร้างสรรคไ์ม่ซ ้ าแบบใครเพ่ือดึงดูความสนใจจากลูกคา้ อาจมีรูปภาพแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ท่ี
สวยงาม เขา้ใจง่าย และท่ีส าคญัควรมีขั้นตอนการช าระเงินท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่ Z  

จากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และยงัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้ผูว้ิจยั
สนใจศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์และวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัในดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัน้ีไปใชใ้นการวางแผนการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด
และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เป็นการสร้างรายไดใ้หเ้พ่ิมมากข้ึนและขยายตวัในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
กรอบแนวคดิการวิจยั 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ใน
จังหวดัตรัง ได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยโดยอา้งอิงจาก 3 แนวคิดหลกั ประกอบด้วย 1) แนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) เป็นการศึกษารูปแบบของผูบ้ริโภคหรือกลุ่มลูกคา้ในการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ย ใคร 
(Who) ซ้ืออะไร (What) กบัใคร (Whom) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือเม่ือไหร่ (When) อยา่งไร (How) ท่ีไหน (Where) ซ่ึงจะช่วยให้
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นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม (Kotler and Keller, 2009) 2) 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็นองคป์ระกอบทางการตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 6 P’s ไดแ้ก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตัว 
(Privacy) และการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) (Sam and Chatwin, 2012; สุรัชดาและคณะ, 2557) และ 3) แนวคิด
เก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) คุณลกัษณะของการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย การตดัสินใจซ้ือในเร่ือง
คุณภาพ ตราสินคา้ ความทนัสมยัและความแปลกใหม่ ทางเลือกในการเลือกซ้ือท่ีหลากหลาย ความคุม้ค่ากบัราคา และความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Lynsonski and Durvasula, 1996; ทิชากร, 2559) 

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้มาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมและวิ เคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง ตามกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารส ารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาดในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง มีวธีิด าเนินการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในจงัหวดัตรังท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-23 ปี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกิดหลงั

ปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้ไป และเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรของผูซ้ื้อสินคา้ออนไลน์ท่ีแน่นอน
แต่ทราบวา่มีจ านวนมาก จึงใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอย่างจากสัดส่วนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ตามสูตร
ของกลัยา (2555)  

( )( )2

2

p 1 p Z
n

e
−

=  

เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  p แทน สดัส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษา 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์
(Online Marketing Mix) 

การตดัสินใจซ้ือ 
(Decision Making) 

องคป์ระกอบปัจจยัทางตลาด 
ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

องคป์ระกอบท่ี 1 
องคป์ระกอบท่ี 2 

 
 
 

องคป์ระกอบท่ี n 
 

การวเิคราะห์
องคป์ระกอบ 
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  q แทน 1- p  
Z แทน  ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน ท่ีระดับ 

              ความเช่ือมัน่ 95% ไดค้่า Z เท่ากบั 1.96 
e แทน ระดบัความเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดสดัส่วนของประชากรท่ีสนใจศึกษา (p) เท่ากบั 0.5 และค านวณท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ดงัน้ี 

( )( )

( )

2

2

0.5 1 0.5 1.96
n 384.16

0.05
−

= =  

 
จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  385 คน แต่ เ พ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนในการเก็บตัวอย่าง 

จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยก าหนดให้อ าเภอในจงัหวดัตรัง 
จ านวนทั้งส้ิน 10 อ าเภอ แทนชั้นภูมิ ประกอบดว้ย อ าเภอเมือง อ าเภอหว้ยยอด อ าเภอกนัตงั อ าเภอสิเกา อ าเภอวงัวเิศษ อ าเภอ
ปะเหลียน อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอนาโยง และอ าเภอรัษฎา จากนั้น ค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่งจากแต่
ละชั้นภูมิโดยแบ่งตามสดัส่วน (Proportional to Size) 

ขั้ นท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เ พ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ริโภคในจงัหวดัตรัง 
ณ ยา่นชุมชน เช่น ตลาด โรงเรียน มหาวิทยาลยั ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ หมู่บา้น เป็นตน้ จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ก าหนดไว ้
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนตามหลักการ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ แนวคิด
พฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดการตดัสินใจซ้ือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 
4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล าเนา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากผูป้กครอง ระดบัการศึกษา  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ เป็นขอ้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ ความถ่ีในการ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ ราคาโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในแต่ละคร้ัง ประเภทของ
สินคา้ ส่ือท่ีใชส้ัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ สาเหตุในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และวธีิการช าระค่าสินคา้ 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ เป็นขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 25 ขอ้ โดยก าหนดเกณฑใ์นการวดัคะแนน 5 ระดบั จาก 1 ถึง 5 โดยท่ี ระดบั 5 แทน มากท่ีสุด ระดบั 4 แทน มาก 
ระดบั 3 แทน ปานกลาง ระดบั 2 แทน นอ้ย และ ระดบั 1 แทน นอ้ยท่ีสุด 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และน าไปทดลองใช ้(Tryout) กบัผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 คน วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 0.921 ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
                          Reliability Statistics 

Cronbach’s  
Alpha 

N of  Items 

0.921 25 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้ครบทั้ ง 400 ชุดแลว้ ผูว้ิจัยตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้
ออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือบรรยายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑก์าร
แปลความหมายค่าเฉล่ียของขอ้ค าถามดงัน้ี (ธานินทร์, 2553) 
   คะแนนเฉล่ีย   4.51 – 5.00 หมายถึง   มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย   3.51 – 4.50 หมายถึง   มาก 
คะแนนเฉล่ีย   2.51 – 3.50 หมายถึง   ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย   1.51 – 2.50 หมายถึง   นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.50 หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 

 การวิ เคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง ใชก้ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) และหมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธี Varimax  โดยมีเกณฑ์พิจารณาปัจจยัดว้ย
ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1 และค่าน ้ าหนักปัจจยั (Factor Loading) มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute) มากว่า 0.30 เพื่อ
วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและจดักลุ่ม (Hair et al., 2010) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วนใหญ่ เ ป็น เพศหญิง ร้อยละ 64.5  
มีภูมิล าเนาอยูใ่นอ าเภอเมืองมากท่ีสุด ร้อยละ 16.8  ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจากผูป้กครองนอ้ยกวา่ 5,000 บาท ร้อย
ละ 63.3 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 44.3 แสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 2 – 4  
 

 
 
 
 
 

 
  

64%
36%

หญิง ชาย

 

63.3%
22.0%

7.5%
7.2% นอ้ยกวา่ 5,000 บาท

5,000 - 8,000 บาท

8,001 - 10,000 บาท

มากกวา่ 10,000 บาท
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ภาพที ่2 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ  ภาพที ่3 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 
ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ัน Z ในจงัหวดัตรัง 
จากผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง พบวา่ สินคา้ท่ี

ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นิยมสัง่ซ้ือทางออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ส าเร็จรูป ร้อยละ 39.3 รองลงมา คือเคร่ืองส าอาง ร้อย
ละ 36.0 กระเป๋า ร้อยละ 11.4 รองเทา้ ร้อยละ 8.2 และสินคา้อ่ืนๆ ร้อยละ 5.1 ตามล าดบั ราคาสินคา้โดยเฉล่ียในการซ้ือแต่ละ
คร้ังอยูร่ะหวา่ง 500-1,000 บาท ร้อยละ 66.5 เหตุผลในการซ้ือสินคา้ออนไลน์เน่ืองจากความสะดวก ร้อยละ 58.8 รองลงมา 
คือ ประหยดั ร้อยละ 18.3 รวดเร็ว ร้อยละ 17.3 และมีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่สั่งซ้ือสินคา้ผ่านส่ือ Facebook, 
Lazada และ Instagram ร้อยละ 77.3, 40.5 และ 38.8 ตามล าดบั ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แต่ละคร้ังเกิดจากเพ่ือน
หรือคนรู้จกัแนะน า ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ตวัเองเคยทดลองใช ้ร้อยละ 35.0 และหาซ้ือไดง่้าย ร้อยละ 28.0 ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ช าระค่าสินคา้ดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM ร้อยละ 54.8 และการเก็บเงินปลายทาง ร้อยละ 37.8 ตามล าดบั 
แสดงดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของสินคา้ 
    เส้ือผา้ส าเร็จรูป 
    เคร่ืองส าอาง 
    กระเป๋า 
    รองเทา้ 
    สินคา้อ่ืนๆ 

 
157 
144 
46 
33 
20 

 
39.3 
36.0 
11.4 
8.2 
5.1 

รวม 400 100.0 
ราคาโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง 
    ต  ่ากวา่ 500 บาท 
   500 – 1,000 บาท 
   1,000 – 1,500 บาท 
   มากกวา่ 1,500 บาท 

 
92 

266 
24 
18 

 
23.0 
66.5 
6.0 
4.5 

 

29%

44.3%

13.4%
13.3%

ม.ตน้

ม.ปลาย/ปวส.

อนุปริญญา/ปวช.

ปริญญาตรี
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รวม 400 100.0 
เหตุผลในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
   ความสะดวก  
   ประหยดั  
   รวดเร็ว  
   มีความน่าเช่ือถือ  

 
235 
73 
69 
22 

 
58.8 
18.3 
17.3 
5.6 

รวม 400 100.0 
ส่ือท่ีใชส้ัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
    Facebook 
    Lazada  
    Instagram  
   Shoppe 
   ส่ืออ่ืนๆ 

 
 

309 
162 
155 
52 
18 

 
 

77.3 
 40.5 
38.8 
13.0  
4.5 

 
ตารางที ่2 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สาเหตุในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ในแต่ละคร้ัง 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
    เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า  
    ตวัเองเคยทดลองใช ้
    หาซ้ือไดง่้าย 
    การโฆษณาสินคา้/ลดราคา/การจดัโปรโมชัน่ 
    ตราสินคา้มีช่ือเสียง 
    บุคคลท่ีมีช่ือเสียง/ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ 

 
 

205 
140 
112 
78 
41 
28 

 
 

51.3 
35.0 
28.0 
19.5 
10.3 
7.0 

วธีิการช าระค่าสินคา้ 
    โอนเงินผา่นธนาคาร/ ATM 
     เก็บเงินปลายทาง  
     บตัรเครดิต/ บตัรเดบิต 
     เคาเตอร์เซอร์วสิ 
     อ่ืน ๆ 

 
219 
151 
13 
10 
6 

 
54.8 
37.8 
3.3 
2.5 
1.6 

รวม 400 100.0 
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ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม 

เจเนอเรชั่น Z ในจังหวดัตรัง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนปัจจยัดว้ยวิธี Varimax การตรวจสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ด้วยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของขอ้ค าถามทั้งหมดดว้ยค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test 
ผลการทดสอบพบว่าค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.923 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากบั 5011.831 ท่ีองศาเสรี 300 แสดงว่าขอ้มูลมีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาท าการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ใน
จงัหวดัตรัง ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 ค่า KMO และ Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy     0.923 
Bartlett’s Test of Sphericity         Approx. Chi-Square 5011.831 
                                               df        300 
                                               Sig.       .000 

การวิ เคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาองคป์ระกอบจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตอ้งมีค่าสัมบูรณ์มากกวา่ 0.30 
และจากแผนภาพ Scree Plot ซ่ึงเป็นการพล็อตค่าไอเกนของแต่ละองคป์ระกอบ โดยพิจารณาจุดของกราฟท่ีเร่ิมขนานกบั
แกนหรือมีความชนัลดลงใหห้ยดุนบัองคป์ระกอบ (Hair et al., 2010) พบวา่ สามารถสกดัปัจจยัไดจ้ านวน 4 องคป์ระกอบ ดงั
ภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
        ภาพที ่4 แผนภาพ Scree Plot ค่าไอเกนของแต่ละองคป์ระกอบ 
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ตารางที ่4 องคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z  

ปัจจยั 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

     ดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์                                       ค่าไอเกนเท่ากบั  9.132 
                                                                                                ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  36.529 
มีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสินคา้กบัผูข้ายได้
สะดวก 

0.754 3.79 0.942 มาก 

โฆษณามีหลากหลายรูปแบบ 0.729 3.75 0.942 มาก 
เวบ็ไซดมี์เมนูท่ีใชง้านง่าย ดูไม่ซบัซอ้น 0.722 3.59 1.082 มาก 
สามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง 0.715 3.74 1.029 มาก 
มีการอพัเดทและโฆษณาสินคา้เป็นประจ า 0.714 3.88 0.898 มาก 
มีการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  0.699 3.54 1.001 มาก 
มีการสัมมนาคุณแถมการบริการในส่วนอ่ืนๆ เช่น การ
ดูแล การตอบค าถามลูกคา้ 

0.671 3.56 1.100 มาก 

 
ตารางที ่4 (ต่อ) 

ปัจจยั 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

       ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์                                                        ค่าไอเกนเท่ากบั  2.913 
                                                                                            ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  11.653 

การใชเ้วบ็ไซด์เพื่อเลือกสินคา้ออนไลน์ท าให้ไดข้อ้มูล
ท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

0.682 3.53 0.895 มาก 

มีคุณภาพของสินคา้ตรงกบัความตอ้งการ 0.673 3.65 0.896 มาก 
เลือกซ้ือสินค้าพิจารณาจากความสวยงามของภาพ
สินคา้บนเวบ็ไซด ์

0.688 3.55 0.980 มาก 

สินคา้ท่ีสั่งซ้ือแบบออนไลน์มีค่าใชจ่้ายมากกว่าไปซ้ือ
ตามร้านทัว่ไป 

0.631 3.37 1.061 ปานกลาง 

ผูซ้ื้อคาดหวงัวา่การซ้ือสินคา้ออนไลน์จะตรงต่อความ
ตอ้งการ และมีคุณภาพ 

0.599 3.69 0.862 มาก 

        ดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์                                       ค่าไอเกนเท่ากบั  9.132 
                                                                                                  ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  36.529 
สินคา้มีความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 0.599 3.77 1.000 มาก 
การซ้ือสินคา้ออนไลน์ท าให้ประหยดัเวลาไดม้ากกว่า
ซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ 

0.546 3.85 0.850 มาก 

ซ้ือสินคา้ออนไลน์พิจารณาจากช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์ 0.543 3.49 0.963 ปานกลาง 
ซ้ือสินคา้ออนไลน์พิจารณาจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 0.499 3.36 1.021 ปานกลาง 
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     ดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ                                        ค่าไอเกนเท่ากบั  1.532 
                                                                                               ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั  6.128 
เลือกซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตท่ี์มีความน่าเช่ือถือ 0.836 3.61 1.049 มาก 
เลือกซ้ือสินคา้จากเว็บไซต์ท่ีมีการเก็บรักษาความลบั
ของขอ้มูลภายหลงัการซ้ือ 

0.788 3.68 0.963 มาก 

สินคา้ออนไลน์ตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้งภาพ
เสนอขายไวบ้นเวบ็ไซด ์

0.782 3.63 0.965 มาก 

ผูข้ายจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัธุรกิจถูกตอ้ง 
ตามกฎหมาย มีความน่าเช่ือถือ 

0.654 3.77 0.844 มาก 

รายละเอียดของสินคา้ท่ีมาประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้มีความชดัเจน 

0.575 3.76 0.877 มาก 

ตารางที ่4 (ต่อ) 

ปัจจยั 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

     ดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด                                        ค่าไอเกนเท่ากบั 1.153 
                                                                                             ร้อยละความแปรปรวนเท่ากบั 4.611 
สินคา้ท่ีเลือกซ้ือมีการจดัรายการเพ่ือส่งเสริมการขาย
เป็นประจ า 

0.764 3.78 0.855 มาก 

การซ้ือสินคา้ออนไลน์ท าให้ไดร้าคาท่ีถูกกวา่ซ้ือสินคา้
ท่ีร้านสะดวกซ้ือ 

0.723 3.79 0.852 มาก 

มีการลดราคาสินคา้โดยผา่นการโฆษณาในบาง
ช่วงเวลา 

0.692 3.62 0.887 มาก 

มีการประกนัสินคา้/การรับประกนัคืนเงิน 0.473 3.41 1.056 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงองคป์ระกอบปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง จ านวน 4 องคป์ระกอบ จากตวัแปรทั้งหมด 25 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของขอ้ค าถาม
ไดร้้อยละ 58.921 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ได้ ร้อยละ 36.529 ประกอบด้วย 7 ตวัแปร ได้แก่ มีช่องทางในการสอบถาม
รายละเอียดสินคา้กบัผูข้ายไดส้ะดวก โฆษณามีหลากหลายรูปแบบในการเลือกใชบ้ริการ เวบ็ไซด์มีเมนูท่ีใชง้านง่าย ดูไม่
ซบัซอ้น สามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง มีการอพัเดทและโฆษณาสินคา้ท่ีเขา้ใหม่อยูเ่ป็นประจ า มีการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มออนไลนต์่างๆ มีการสมัมนาคุณแถมการบริการในส่วนอ่ืนๆ เช่น กรดูแล การตอบค าถามลูกคา้ 
 องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ได ้ร้อยละ 11.653 ประกอบดว้ย 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ การใชเ้วบ็ไซดเ์พื่อเลือกสินคา้ออนไลน์ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น สินคา้ออนไลน์มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ เลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยพิจารณาจากความ
สวยงามของภาพสินคา้บนเวบ็ไซด ์สินคา้ท่ีสัง่ซ้ือแบบออนไลน์มีค่าใชจ่้ายมากกวา่ไปซ้ือตามร้านทัว่ไป ผูซ้ื้อคาดหวงัวา่การ
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สั่งซ้ือสินค้าออนไลน์จะตรงต่อความต้องการ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีดี ซ้ือสินค้าออนไลน์เน่ืองจากมีสินคา้
หลากหลายให้เลือกซ้ือ การซ้ือสินคา้ออนไลน์ท าให้ประหยดัเวลาไดม้ากกว่าซ้ือท่ีร้านสะดวกซ้ือ เลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์
โดยพิจารณาจากช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์ซ้ือสินคา้ออนไลน์โดยพิจารณาจากบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 
 องค์ประกอบท่ี 3 ดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ได ้ร้อยละ 6.128 ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ เลือกซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตท่ี์
มีความน่าเช่ือถือและวางใจได ้เลือกซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต์ท่ีมีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายหลงัการซ้ือขาย สินคา้
ออนไลน์ตอ้งมีคุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้งภาพเสนอขายไวบ้นเวบ็ไซด์ ผูข้ายจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัธุรกิจถูกตอ้ง ตาม
กฎหมาย และมีความน่าเช่ือถือ รายละเอียดของสินคา้ท่ีมาประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีความชดัเจน 
 องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ได ้ร้อยละ 4.611 ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีเลือกซ้ือมีการจดัรายการ
เพ่ือส่งเสริมการขายเป็นประจ า การซ้ือสินคา้ออนไลน์ท าใหไ้ดร้าคาท่ีถูกกวา่ซ้ือสินคา้ท่ีร้านสะดวกซ้ือ มีการลดราคาสินคา้
โดยผา่นการโฆษณาในบางช่วงเวลา มีการประกนัสินคา้/การรับประกนัคืนเงิน 

 
วจิารณ์ผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง พบวา่ สินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นิยมสั่งซ้ือทางออนไลน์มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ส าเร็จรูป รองลงมา คือ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า และ
รองเทา้ ราคาสินคา้โดยเฉล่ียในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูร่ะหวา่ง 500-1,000 บาท และซ้ือสินคา้ออนไลน์เน่ืองจากความสะดวก 
ส่วนใหญ่สั่งซ้ือสินคา้ผา่นส่ือ Facebook, Lazada และ Instagram ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แต่ละคร้ังเกิดจากเพ่ือน
หรือคนรู้จกัแนะน า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ช าระค่าสินคา้ดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM และการเก็บเงินปลายทาง               
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเบญจรงค ์และ ศิวะนนัท์ (2558) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Y ท่ีซ้ือสินคา้ผา่น
ระบบออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ประเภทแฟชัน่ โดยสัง่ซ้ือ
สินคา้ผ่านเวบ็ไซด์ เน่ืองจากสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และซ้ือสินคา้ดว้ยตวัเองตามท่ีเพ่ือนแนะน า ส่วนใหญ่
ช าระสินคา้ผา่นการโอนเงินเขา้บญัชีผูข้ายมากท่ีสุด และจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสงัคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาของวภิาวรรณ (2558) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกซ้ือ
สินคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่นอินสตาแกรมมากท่ีสุด และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 500 – 1,000 บาท และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกนักบัการศึกษาของบุษยา และคณะ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 
501 – 1,000 บาท และสินคา้ท่ีนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ สินคา้แฟชัน่ สาเหตุท่ีซ้ือสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตเน่ืองจากสามารถคน้หา
สินคา้ไดง่้ายและรวดเร็ว และช าระเงินดว้ยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีผูข้าย จะเห็นไดว้า่การซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ประเภท เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และสินคา้แฟชั่น เน่ืองจากสามารถหาซ้ือได้ง่าย และมีร้านคา้
ออนไลน์จ าหน่ายเส้ือผา้เป็นจ านวนมาก ท าให้ผูซ้ื้อมีทางเลือกหลากหลายในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทดังกล่าว 
นอกจากน้ี ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z จะซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังโดย
เฉล่ียประมาณ 500 – 1,000 บาทเท่านั้น อาจเป็นเพราะกลุ่มผูบ้ริโภคในช่วงวยัดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงวยัรุ่น วยัเรียน ยงัไม่ได้
ประกอบอาชีพและมีรายได้เป็นของตนเอง จึงมีก าลงัในการซ้ือสินคา้ในราคาท่ีไม่สูงมากนัก ดังนั้น ผูจ้  าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ท่ีตอ้งการขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และสินคา้แฟชัน่ต่างๆ ควรก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั ซ่ึงจะช่วยใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคและตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู ้บริโภคกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่ Z ในจงัหวดัตรัง พบวา่ ปัจจยัดา้นการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ สามารถอธิบายความผนัแปรไดสู้งสุด โดย
ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัการมีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสินคา้กบัผูข้ายไดส้ะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือ การ
โฆษณามีหลากหลายรูปแบบ เวบ็ไซด์มีเมนูท่ีใชง้านง่าย ดูไม่ซบัซอ้น สามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง มีการอพัเดทและ
โฆษณาสินคา้ท่ีเขา้ใหม่อยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z น้ีให้ความส าคญักบัการมีช่องทางในการ
สอบถามรายละเอียดของสินคา้กบัผูข้าย ดงันั้น ผูข้ายสินคา้ออนไลน์ควรจะแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจนและมี
ช่องทางในการพูดคุยกบัผูซ้ื้อไดง่้าย เช่น การขายในรูปแบบของการ Live สดในส่ือออนไลน์ประเภท Facebook ซ่ึงเป็นการ
ท าการตลาดออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมอยูม่ากในขณะน้ี เน่ืองจากผูซ้ื้อสามารถพดูคุยและสอบถามรายละเอียดของสินคา้กบัผูข้าย
ไดโ้ดยตรง นอกจากน้ีผูซ้ื้อยงัไดเ้ห็นสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook จะท าใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ี
ผูข้ายสินคา้ออนไลน์ควรอพัเดทสินคา้ใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีช่องทางในการสั่งซ้ือสินคา้และการช าระเงินท่ีง่าย สะดวก 
และไม่ซบัซอ้นยุง่ยาก ส่วนปัจจยัรองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการให้สินคา้ออนไลน์มี
คุณภาพตรงกบัความตอ้งการและสินคา้ ในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์จะพิจารณาจากช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ์
ของสินคา้ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเบญจรงค ์และ ศิวะนนัท ์(2558) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการซ้ือสินคา้ผ่านระบบออนไลน์มีองค์ประกอบส าคญัคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจัยด้านความปลอดภยัและความ
น่าเช่ือถือผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซตท่ี์มีความน่าเช่ือถือและวางใจได ้และเลือกซ้ือสินคา้
จากเวบ็ไซตท่ี์มีการเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลภายหลงัการซ้ือขาย ผูข้ายจะเป็นผูป้ระกอบการท่ีปฏิบติัธุรกิจถูกตอ้งตาม
กฎหมาย มีความน่าเช่ือถือ และมีรายละเอียดของสินคา้ท่ีมาประกอบกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีความชดัเจน ส่วนปัจจยั
สุดทา้ย คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมสินคา้ทางการตลาด โดยผูบ้ริโภคตอ้งการให้มีการจดัรายการเพ่ือส่งเสริมการขายเป็น
ประจ า มีการลดราคาสินคา้โดยผา่นการโฆษณาในบางช่วงเวลา และมีการประกนัสินคา้หรือมีการรับประกนัคืนเงิน 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจัยท่ีผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในจังหวดัตรังให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ และดา้นการส่งเสริมสินคา้
ทางการตลาด ตามล าดับ ดังนั้ น ผู ้ประกอบกิจการขายสินค้าออนไลน์ควรให้ความส าคัญกับการโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ โดยการแสดงรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจน และควรใส่ใจในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑค์วบคู่กนั
ไปด้วย ผูข้ายสินค้าควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากน้ีควรให้
ความส าคญักับระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ ซ่ึงถือเป็นความ
รับผิดชอบท่ีส าคญัของธุรกิจออนไลน์ท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบั และอาจมีระบบการรับประกนั
สินคา้ การรับคืนสินคา้หรือเปล่ียนสินคา้ในกรณีท่ีสินคา้เกิดการช ารุดเสียหายจากการขนส่ง รวมถึงการรับประกนัความพึง
พอใจในกรณีท่ีซ้ือสินคา้ไปแลว้สินคา้ไม่ตรงตามค าสัง่ซ้ือหรือลูกคา้เกิดความไม่พอใจในสินคา้ดงักล่าวทางร้านคา้ควรยินดี
คืนเงิน ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์ และเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและตรงกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย และในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจจะเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคใหค้รบทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเจเนอเรชัน่ X เจเนอเรชัน่ Y และเจ
เนอเรชัน่ Z เพ่ือจะไดข้อ้มูลเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ไดค้รบทุกช่วงวยั นอกจากน้ีอาจใชก้ารศึกษาขอ้มูล
เชิงคุณภาพร่วมกบัการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกสามารถน าไปพฒันาธุรกิจการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์
ไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
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การพฒันาแอพพลเิคช่ันเพ่ือก าหนดราคาสินค้าชุมชน 
 Application Development for Community Product Pricing 
 
 ศิริรัตน์  ช านาญรบ1* และ ชมพนุูท  โภคณิตถานนท์2  
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บทคัดย่อ 
 

การพฒันา แอพพลิเคชนั เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) สร้างแอพพลิเคชนั ช่วยค านวณ
ราคาขายผลิตภณัฑแ์ละก าหนดราคาขายผลิตภณัฑ ์2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชนัท่ีสร้างข้ึน กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย และ ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนทั้งส้ิน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
คือ แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน่เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน สถิติท่ีใช ้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1) แอพพลิเคชนั ท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพดี สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 2) ผูใ้ชมี้ความพึง
พอใจต่อการใชแ้อพพลิเคชนั เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน เฉล่ีย 4.50 อยูใ่นระดบัมาก ช่วยใหผู้ผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย สามารถ
ก าหนดราคาสินคา้ได ้โดยมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

 
ค าส าคญั : แอพพลิเคชัน่, ก าหนดราคาสินคา้, ผลิตภณัฑชุ์มชน 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the study was to 1) develop an application for pricing the community products to calculate the 
product prices, and 2) assess the satisfaction on the application. The samples used in this study were 30 BMA retailers and 
community producers.  The used tools was a satisfaction questionnaire.  Statistics used were percentage, mean and standard 
deviation. The research revealed that the application created was in good quality. The application can be actually used in 
authentic circumstances, and 2) satisfying for its use to determine the price of the community goods at a very high level in 
average of 4.50 for its. Helps to determine the price of goods with minimal risk.  
 
Keyword : Application, Setting up price, Community product 
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บทน า 
รัฐบาลไทย ไดป้ระกาศวิสัยทศัน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 เปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย

นวตักรรม เพ่ือใหป้ระเทศไทยไดก้ลายเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง จากโมเดลเศรษฐกิจ “ท ามาก ไดน้อ้ย” ปรับเปล่ียนไป
เป็น “ท าน้อย ไดม้าก” เปล่ียนจากการผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปเป็นสินคา้เชิง “นวตักรรม” เปล่ียนจาก SMEs แบบเดิม 
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง ดว้ย โมเดล Thailand 4.0 “มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื” การส่งเสริม 
SME และ Startup ให้ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีโครงสร้างด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพ มี
อินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีให้มากท่ีสุดสามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วนไดอ้ย่างราบร่ืน เพ่ือให้คนไทยมีรายไดสู้งข้ึน 
กา้วผ่านประเทศรายไดป้านกลางไปสู่รายไดสู้ง ดว้ยนโยบาย Thailand 4.0 การพฒันาแอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้
ชุมชน เกิดข้ึนจากการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยในยคุ Thailand 4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชน
พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนออกมาจ าหน่าย คนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสร้างธุรกิจส่วนตวัโดยผลิตสินคา้ของตนเองออกจ าหน่ายมาก
ข้ึน เช่น สินคา้ในครัวเรือน ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ไดรั้บความนิยมมากข้ึนจากความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่งเสริมให้ประชาชนแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ จดัจ าหน่าย โดยใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเผยแพร่ผลิตภณัฑ์
ออกไปให้เป็นท่ีรู้จกั ท าให้เกิดนกัธุรกิจหนา้ใหม่มากข้ึน การผลิตสินเคา้ออกจ าหน่ายมีความหลากหลาย ปัญหาส าคญัของ
การจ าหน่ายสินคา้ คือ การก าหนดราคาสินคา้ท่ีเหมาะสม ผูผ้ลิตสินคา้ส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการค านวณตน้ทุน ก าไร ท าให้
อาจเกิดความเส่ียงจากการขาดความรู้ในดา้นการตลาด การก าหนดราคาสินคา้ กลยทุธ์ในการก าหนดราคาสินคา้ ซ่ึงผูผ้ลิต
สินคา้ทัว่ไปส่วนมากไม่มีความรู้โดยตรง ราคาขายท่ีก าหนดจะคุม้ทุนและไดก้ าไรตามท่ีตอ้งการหรือไม่ หากมีเคร่ืองมือช่วย
ใหผู้ผ้ลิตสินคา้ซ่ึงเป็นนกัขายหนา้ใหม่ใชใ้นการก าหนดราคาขายสินคา้ของตนเองไดใ้นเบ้ืองตน้ จะช่วยลดความเส่ียงได ้อีก
ทั้งยงัท าใหท้ราบราคาขายท่ีค านวณตน้ทุนและก าไรท่ีตอ้งการไวแ้ลว้ การพฒันาแอพพลิเคชัน่ เพ่ือช่วยค านวณราคาขาย ท่ีมี
กระบวนการตามหลกัการบัญชี และตามกลยุทธ์ในการตั้งราคา (Price Strategy) จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูผ้ลิตสินคา้
จ าหน่าย ทั้งผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนและสินคา้ครัวเรือน 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1. เพ่ือสร้างแอพพลิเคชัน่ช่วยค านวณราคาขายผลิตภณัฑแ์ละก าหนดราคาขายผลิตภณัฑไ์ด ้
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างข้ึน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การพฒันาแอพพลเิคช่ันเพ่ือก าหนดราคาสินค้าชุมชน มีขั้นตอนดงัน้ี 
 ในการพฒันาแอพพลิเคชัน่ ด าเนินการตามขั้นตอนในการพฒันาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั 6 ขั้นตอน  

1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 นโยบาย Thailand 4.0 สนบัสนุนให้คนไทย ไดป้รับตวัเป็น Startup ท่ีมีแนวคิดสร้างธุรกิจหรือนวตักรรมต่างๆ ให้มาก
ข้ึนและจดัจ าหน่ายโดยอาศยัส่ืออินเทอร์เน็ต ท าใหส้ามารถเผยแพร่สินคา้หรือนวตักรรมต่างๆ ออกไปไดท้ัว่โลก ในการผลิต
สินคา้ครัวเรือน สินคา้ชุมชน หรือสินคา้ใหม่ๆ ปัญหาท่ีพบคือ การค านวณราคาขาย ผูผ้ลิตสินคา้เหล่าน้ี มกัไม่มีความรู้ใน
การก าหนดราคา ไม่มีความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์การตั้งราคาท่ีไม่เส่ียงต่อการขาดทุน การตั้งราคาขายแบบไม่มีทิศทาง ท าให้
ขาดทุน ไม่คุม้ค่าตอ่การลงทุน หากมีวธีิการค านวณท่ีง่าย จะช่วยใหผู้ผ้ลิตสินคา้เหล่าน้ี ไม่ตอ้งเส่ียงอีกต่อไป วธีิการท่ีจะช่วย
ใหผู้ผ้ลิตสินคา้เหล่าน้ีได ้คือการพฒันาแอพพลิเคชัน่ช่วยค านวณราคาขายสินคา้   
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จากการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนดราคาสินคา้ 
และการพฒันาแอพพลิเคชนัท่ีเหมาะสมต่อการใชง้าน ปัจจุบนัการใชส้มาร์ทโฟนเป็นท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไปและราคาไม่แพง 
จึงไดท้ าการศึกษาขอ้มูลและรูปแบบการพฒันาแอพพลิเคชัน่ พบว่า ระบบปฏิบติัการท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั มากท่ีสุด คือ 
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ซ่ึงมีแนวโนม้การใชง้านสูงข้ึนเป็น Open source ท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การพฒันา
แอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน ใชร้ะบบปฏิบติัการ Android และ Android Studio ในการพฒันา เน่ืองจากเป็น
ระบบปฏิบติัการท่ีเป็นนิยมโดยทัว่ไป จากสถิติ OS Market Share Worldwide ส ารวจตั้งแต่เดือนมีนาคม 2012 ถึง มีนาคม 
2017 อตัราผูใ้ชง้านระบบปฏิบติัการ Android ร้อยละ 37.93 ในขณะท่ีระบบปฏิบติัการ Windows มีผูใ้ชง้านร้อยละ 37.91 
แสดงให้เห็นวา่ แนวโนม้ผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟนเพ่ิมข้ึน การพฒันาแอพพลิเคชนัเพ่ือใชบ้นสมาร์ทโฟน จึงมีความเหมาะสม
มากกวา่ และใช ้Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
 2. การออกแบบระบบใหม่ (System Design)  

แอพพลิเคชัน่สร้างข้ึน เป็นไปตามหลกัการบญัชี การค านวณตน้ทุนสินคา้ การค านวณก าไร การก าหนดราคาขาย 
ตามกลยทุธ์การก าหนดราคาสินคา้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนการค านวณราคาขายสินคา้ 
 
 3. การเขียนโปรแกรม (Programming) 

ด าเนินการสร้างแอพพลิเคชัน่ก าหนดราคาขายสินคา้  
4. การทดสอบ (System Testing) 
ในการทดสอบระบบการค านวณราคา การตั้งราคา การก าหนดก าไร การก าหนดตน้ทุนสินคา้ ตามกลยทุธ์การตั้ง

ราคา การน าเสนอราคาสินคา้ขาย ใหมี้ความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชี และตามหลกัการตลาด 
 5.การติดตั้งระบบ (Implementation) 

ท าการอพัโหลดแอพพลิเคชัน่เขา้สู่ระบบ Google Play เผยแพร่ ในช่ือ แอพพลิเคชัน่ “ค านวณราคาขายสินคา้ผลิต
เอง”  เพ่ือน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัตามขั้นตอนต่อไป 

6.การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
ในระหวา่งด าเนิการใชง้านแอพพลิเคชัน่ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท าการตรวจสอบขอ้มูล ความ

ถูกตอ้ง อยา่งสม ่าเสมอ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร คือ ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ผูค้า้รายใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูผ้ลิตสินคา้รายย่อย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ผูค้า้รายใหม่ คดัเลือกโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบไม่เจาะจง 
จ านวน 30 คน 
 

ตน้ทุนคงท่ี 

ตน้ทุนผนัแปร 

ตน้ทุนสินคา้ 

ก าไรท่ีตอ้งการ 

ราคาขายสินคา้ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมิน ตรวจสอบและท าการปรับปรุงตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 1. แบบส ารวจความคิดเห็นของผูผ้ลิตสินคา้ครัวเรือน ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน เพ่ือก าหนดปัญหา  
 2. การสร้างแบบสอบถามเพ่ือวดัความคิดเห็นของผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ ประกอบดว้ยความคิดเห็นของผูใ้ช ้แอพพลิเคชัน่  
วธีิการด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการค านวณราคาสินคา้ จากผูผ้ลิตสินคา้ในครัวเรือนและผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 30 ตวัอยา่ง จากการตอบแบบสอบถาม 2 แบบ คือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถาม
ธรรมดา ตามความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่ง และตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น 
 3. ด าเนินการประมวลผลขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล และหาค่าสถิติ สรุปผลการศึกษา 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
ดว้ยเกณฑ ์ดงัน้ี 

  4.51 -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  3.51 -  4.50 หมายถึง มาก  
  2.51 -  3.50 หมายถึง ปานกลาง  
  1.51 -  2.50 หมายถึง นอ้ย 
  1.00 -  1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

ผลและวจิารณ์ผลวจัิย 
การพฒันาแอพพลิเคชั่น เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน ช่วยค านวณราคาขายสินคา้รวมก าไรท่ีตอ้งการ สามารถ

ก าหนดราคาขายได ้และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างข้ึน ช่วยให้ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ก าหนดราคาขาย
สินคา้ไดโ้ดยมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ดงัภาพท่ี 2 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  594 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 
ภาพที ่2 แอพพลิเคชนั ค านวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง 

 ขั้นตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชนั จาก Google Play เพื่อใชง้าน ดงัภาพท่ี 3 
 

1. เปิด “Google Play”  
2. พิมพ ์“ค านวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง” คน้หา 
3. ติดตั้ง แอพพลเิคชัน ค านวณราคาขายสินคา้ผลิตเอง 
4. ใส่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง แอพพลเิคชัน จะแนะน าราคาขายรวมก าไร ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิม-

ลด ก าไรท่ีตอ้งการได ้
 

ภาพที ่3 แสดงขั้นตอนการดาวนโ์หลด แอพพลิเคชัน่ 

 การวิเคราะห์การประเมินผลแอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน โดยผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง  ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน  ดงัน้ี 
 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศชาย 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 
รองลงมา มีอายรุะหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ มีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.7 เท่ากบั ผูมี้อายรุะหวา่ง 31-50 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  
 ขอ้มูลดา้นประเภทของสินคา้ท่ีผลิต พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค จ านวน 16 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 รองลงมา เป็นผูผ้ลิตสินคา้บริโภค จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นผูผ้ลิตสินคา้เคร่ืองประดบั จ านวน 
2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7  
 ข้อมูลด้านประเภทแหล่งจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผลิตสินค้าจ าหน่ายช่องทางออนไลน์ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้าน แอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้าน แอพพลิเคชัน่ 

รายการ X̅ 𝑆𝐷 ระดบัความพึงพอใจ 

1. ดา้นภาพรวมของ แอพพลิเคชัน่ 
1.1 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจระดบัใดต่อความน่าสนใจ ใน 

แอพพลิเคชนั 
1.2 ความพึงพอใจในโปรแกรม สามารถใชง้านและ

เขา้ใจไดง่้ายระดบัใด 
1.3 ความทนัสมยัของรูปแบบของ แอพพลิเคชนั 

ท่านมีความพึงพอใจในระดบัใด 
1.4 แอพพลิเคชนั สามารถแสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
4.40 

 
4.46 

 
4.33 

 
4.50 

 
0.51 

 
0.64 

 
0.62 

 
0.52 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

3. ดา้นรูปแบบและภาพลกัษณ์ 
3.1 ขนาดของตวัอกัษรภายใน แอพพลิเคชนั    มี

ความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
3.2 รูปแบบของตัวอักษรภายใน แอพพลิเคชัน มี

ความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
3.3 สีสันของตวัอกัษรภายใน แอพพลิเคชนั มีความ

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

 
4.46 

 
4.46 

 
4.60 

 
0.52 

 
0.52 

 
0.51 

 

 
มาก 
 
มาก 
 
มากท่ีสุด 

    
ตารางที ่1 (ต่อ)    

รายการ �̅� 𝑆𝐷 ระดบัความพึงพอใจ 
4 ดา้นการใชง้าน 

4.3 แอพพลิเคชนั สามารถท างานไดถู้กตอ้ง ผูใ้ชมี้
ความพึงพอใจในระดบัใด 

4.4 ผู ้ใช้ มีความพึงพอใจในความเ ร็วของการ
ตอบสนองของ แอพพลิเคชนั มากนอ้ยเพียงใด 

4.5 ผู ้ใช้มีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ค านวณของ แอพพลิเคชนั มากนอ้ยเพียงใด 

4.6 แอพพลิเคชนั มีประโยชนต์่อท่านมากนอ้ย
เพียงใด 

4.7 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช ้แอพพลิเค
ชนั ในระดบัใด 

 
4.46 

 
4.60 

 
4.46 

 
4.73 

 
4.60 
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0.77 
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0.63 
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เฉล่ีย 4.50 0.61 มาก 
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จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชนั  จากผูใ้ชจ้  านวน 30 คน มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.50 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย 0.61 แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อ แอพพลิเคชนั เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน อยูใ่น
ระดบัมาก  
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชง้าน แอพพลิเคชนั เฉล่ียทั้ง 4 ดา้น 

รายการ �̅� 𝑆𝐷 ระดบัความพึงพอใจ 
1. ดา้นกระบวนการการติดตั้งและความเขา้ใจในการ

ใชง้าน แอพพลิเคชนั 
2. ดา้นภาพรวมของ แอพพลิเคชนั 
3. ดา้นรูปแบบและภาพลกัษณ์ 
4. ดา้นการใชง้าน 

4.49 
 

4.42 
4.51 
4.57 

0.67 
 

0.57 
0.51 
0.66 

มาก 
 
มาก 
มากท่ีสุด 
มาก 

เฉล่ียรวม 4.50 0.60 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ียทั้ง 4 ดา้น ได ้4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย 0.60 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก สามารถน า แอพพลิเคชนั ไปใชง้านได ้
 

สรุปผลการวจัิย 
การพฒันาแอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน เร่ิมตั้งแต่การส ารวจความคิดเห็นของผูผ้ลิตสินคา้ครัวเรือน 

ผูผ้ลิตสินคา้รายยอ่ย ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชน ท าใหท้ราบปัญหาของผูผ้ลิตสินคา้ ไม่มีความรู้เก่ียวกบัการตั้งราคาหรือก าหนดราคา
สินคา้ ท าให้เกิดปัญหาการขายสินคา้ขาดทุน จากการตั้งราคาสินคา้ไม่ถูกตอ้ง ในการพฒันา แอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคา
สินคา้ชุมชน ไดท้ าการศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัการพฒันาแอพพลิเคชัน่ ดา้นระบบปฏิบติัการ พบวา่ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์
ไดรั้บความนิยมมาก สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลายประเภท และเป็นระบบเปิด (Open Source) ปัจจุบนัความ
นิยมในการใชส้มาร์ทโฟน สูงข้ึน และเป็นท่ีนิยมมากกวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สุชาดา (2554) ไดท้ าการวิจยั แนวโนม้การใช้
โมบายแอพพลิเคชัน่ พบวา่ แนวโนม้การใชง้าน Mobile แอพพลิเคชนั และเทคโนโลยตีวัเคร่ืองโทรศพัทมี์การแข่งขนักนัใน
การพฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบ (Operating System) และแอพพลิเคชัน่ซอฟตแ์วร์ท่ีตอบสนองการใชง้านอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน วงหทยั (2557) ท าการสงัเคราะห์งานวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ท
โฟนและแท็บเลต็ ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นแนวโนม้พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแบบไร้สายผา่นเคร่ืองมือส่ือสารแบบจอ
สัมผสัจะมีเพ่ิมมากข้ึนโดยเป็นการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแบบเคล่ือนท่ี เปิดรับไดทุ้กท่ีทุกเวลาจากหลายๆ แอพพลิเคชัน่บน
สมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ ดงันั้นการพฒันาแอพพลิเคชัน่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใชง้านอยา่งแทจ้ริง ควรพฒันาใหส้ามารถใช้
งานไดบ้นสมาร์ทโฟน จึงเกิดการพฒันาแอพพลิเคชัน่ ดว้ยระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ข้ึน  

ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ แอพพลิเคชัน่ ท่ีสร้างข้ึน ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อการใชง้าน เฉล่ียโดยรวม 4.50 อยูใ่นระดบั
มาก (�̅� = 4.50, 𝑆𝐷 = 0.60) ช่วยให้การก าหนดราคาสินคา้ท าไดง่้าย ผูท้ดลองใชง้านแลว้ เห็นว่าใชง้านง่าย ค านวณได้
รวดเร็ว การแสดงผลลพัธ์รวดเร็ว มีประโยชน์ต่อการน าไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้ริง การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่มาใชง้าน ท า
ไดง่้าย รวดเร็ว และยงัไม่เคยมีมาก่อน สอดคลอ้งกบั ปุริม และ นฤพจน์ (2559) ไดท้ าการพฒันาระบบคน้หาร้านอาหารดว้ย
ระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส พบวา่ ผูใ้ชแ้อพพลิเคชัน่มีความพึงพอใจต่อการใชง้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.32, 
𝑆𝐷 = 0.12)  
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ข้อเสนอแนะ 
การพฒันาแอพพลิเคชัน่ เพ่ือก าหนดราคาสินคา้ชุมชน ควรไดรั้บการพฒันาดว้ยระบบปฏิบติัการอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น iOS 

หรือบนระบบปฏิบติัการวินโดว ์จะก่อเกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางยิ่งข้ึน การเขา้ถึง แอพพลิเคชนั จากผูใ้ชอ่ื้นๆ ทุกสาขา
อาชีพ จะช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการสร้างธุรกิจของตนเองในครัวเรือน ท าไดง่้ายข้ึน ในอนาคตจะช่วยให้เกิดนกัธุรกิจรายยอ่ยเพ่ิม
มากข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติพฒันาไดม้ากข้ึน นอกจากการพฒันาบนระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ แลว้ควรท าให้สามารถ
พิมพข์อ้มูลหรือจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ลงในฐานขอ้มูลไวไ้ดด้ว้ย หลงัเสร็จภารกิจยงัสามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นแต่ละช่วงเวลา 
ส่งผลใหแ้อพพลิเคชัน่ มีความสามารถสูงข้ึนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยั ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีอนุมติังบประมาณเงินรายได ้พ.ศ.

2560 เป็นทุนสนบัสนุนในการท าวิจยั จนส าเร็จลุล่วง ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน เพ่ือนร่วมงาน นกัศึกษา 
และ กลุ่มตวัอยา่งทุกคน ท่ีใหค้วามร่วมมือดว้ยดี มา ณ ท่ีน้ี 
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การศึกษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีใ่ช้บริการโรงแรมระดับส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จังหวดัน่าน 
Tourists’ Satisfaction Towards the 4-Star Hotel Services in Muang Nan District 

กนกรัตน์  ดวงพิกลุ1*และสลิลทิพย ์ ค  าดี2 
Kanokrat  Duangpikul1*and Salilthip  Kamdee2 

 

บทคัดย่อ  
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม
ระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จากนั้นท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวจิยัทางธุรกิจ โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมเก่ียวกบัการใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวของนักท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มีวิธีการจอง
ห้องพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและ
ความสะดวก จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีจ านวนวนัเขา้พกั 1-2 คืน จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 มี
งบประมาณ 2,001-3,000 บาท จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีแหล่งท่ีมาจากภาคกลาง จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อย
ละ 67.50 และมีผูร่้วมเขา้พกัเป็นครอบครัว จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ส่วนความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ ใน
ดา้นต่างๆ ของโรงแรมระดบัส่ีดาวทั้ง 5 ดา้น พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัแลว้ พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.16 รองลงมาดา้นลกัษณะของห้องพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  ดา้นท าเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  ดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และดา้นรักษาความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  ขอ้เสนอแนะควรมีการปรับปรุงในส่วนของความ
ปลอดภยั เช่น เพ่ิมอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดและ 
ตูด้บัเพลิง โดยติดตั้งใหค้รอบคลุมทุกจุดใหท้ัว่บริเวณโรงแรม                                
 
ค าส าคญั : ความพึงพอใจ นกัท่องเท่ียว โรงแรมระดบัส่ีดาว 
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ABSTRACT 

 
 The research aimed to study the tourists’ behavior and satisfaction in using the service of 4-star hotels in Muang 
Nan District.  The study was a quantitative research.  The instrument used was the questionnaire.  The simple random 
sampling was used to draw 400 subjects.  The data were analyzed using mean, percentage and standard deviation by the 
statistical applications for business research.  
 The study found that the majority of the respondents, they book directly with the hotels accounted for 341 people 
or 85.30 %.  The most common reason for choosing to stay at any hotel was the beauty of the hotel and convenient 
transportation, 310 people or 77.50 %. Stay 1-2 nights, 306 people or 76.50 %. 293 respondents or 73.30 % had budged of 
2,001-3,000 Baht. The respondents were from the central region of Thailand, 270 people or 67.50 %. Those who had their 
family members as co–guests accounted for 173 people or 43.30 %. Moreover,it was found that, the tourists’  satisfaction 
was in high level, in total, with the average of 4.09. When considering 5 aspects of services, all of them were in high level. 
First, the tourists’ satisfaction toward the hotel staff was at the average of 4.16. Second, the quality of the room was at the 
average of 4.12. Third, the location was at the average of 4.08. Fourth, the price was at the average of 4.06. Last, the safety 
was at the average of 3.98.  By means of this the hotels should improve their safety, such as installing more closed-circuit 
television system and fire extinguishers around the hotel.    
 
Keywords : Satisfaction, Tourists, 4-Star Hotel 
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บทน า 
ประเทศไทยมีการขยายตัวด้านการค้าเศรษฐกิจและการลงทุนในหลายด้าน ทั้ งภาคการบริการและ

ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภทไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคมนาคมขนส่ง 
ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจภตัตาคาร ปัจจุบนัอุสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญั ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย สามารถน ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นอนัดบัหน่ึง จึงถือไดว้า่
รายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นรายไดท่ี้ส าคญัอยา่งหน่ึงของประเทศ โดยเป้าหมายหน่ึงก็คือการเพ่ิมรายไดจ้าก
การท่องเท่ียว จากนักท่องเท่ียวชาวไทยให้มีการเพ่ิมข้ึนทุกปีโดยเฉล่ียร้อยละ 7-8 ต่อปี อนัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ประเทศใหฟ้ื้นตวัอยา่งรวดเร็วและมีเสถียรภาพ  ( ภาสกร, 2553 )  

ธุรกิจท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวคือธุรกิจทางด้านโรงแรม ยงัเป็นจุดขายหรือส่ิงดึงดูดใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวโดยตรง ส่ิงท่ีส าคญัคือคุณภาพงานบริการท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ความพึงพอใจจะน าไปสู่
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีดีของการบริการ ท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะมาใชบ้ริการและท าให้เกิดการมาใชบ้ริการซ ้ าอีก
อยา่งต่อเน่ือง โดยเกิดจากความใส่ใจของการใหบ้ริการของพนกังาน การให้บริการท่ีเป็นเลิศท าให้โรงแรมมีความแตกต่าง
และโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งทั้งหลาย คุณภาพการบริการสามารถวดัได้โดยใช้ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อโรงแรม 
เปรียบเทียบกบัความรู้สึกของลูกคา้หลงัจากไดส้ัมผสักบัการบริการนั้นจริงๆ ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ ของความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ ( 
กลัยา, 2559 )  
 ประเทศไทยมีโรงแรมทั้งหมด 5 ระดบั ซ่ึงรับรองโดยสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว มี
มาตรฐานดงัน้ี 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 1 ดาว นอกจากเร่ืองความสะอาดและปลอดภยั ท่ีโรงแรมทุกระดบัให้ความส าคญัแลว้ 
โรงแรมเนน้การมีส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานทัว่ไป อาทิ ห้องพกัท่ีมีขนาดไม่เล็กกวา่ 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3 
ฟตุ กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ โตะ๊ เกา้อ้ี ภายในหอ้งน ้ า มีผา้เช็ดตวัและกระดาษช าระไวบ้ริการ 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 2 ดาว มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในโรงแรมและส่ิงอ านวยความสะดวกทัว่ไป ไวบ้ริการ 
อาทิ ห้องพกั ท่ีมีขนาดไม่เล็กกวา่ 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คลอ้งประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหนา้ ถงัขยะ 
โตะ๊ เกา้อ้ี น ้ าด่ืม โทรทศัน์ขนาด 14 น้ิวข้ึนไป และโทรศพัทติ์ดต่อภายใน หอ้งน ้ าแบบชกัโครก มีผา้เช็ดตวัและกระดาษช าระ 
เป็นตน้  

มาตรฐานโรงแรมระดบั 3 ดาว มีส่ิงอ านวยความสะดวกระดบัปานกลาง อาทิ ห้องพกัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีโทรทศัน์ขนาด 14 น้ิวข้ึนไปพร้อมรีโมทคอนโทรล ตูเ้ส้ือผา้ ไฟหวัเตียง เคร่ืองเขียน ในหอ้งน ้ ามีอ่างอาบน ้ า ระบบ
น ้ าร้อน-น ้ าเยน็ สบู่ หมวกอาบน ้ า แกว้ ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดเทา้ ถุงใส่ผา้อนามยั บริการอ่ืนๆ ท่ีมี เช่น รูมเซอร์วิส คอฟฟ่ีชอ้ป 
หอ้งประชุมและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

มาตรฐานโรงแรมระดบั 4 ดาว มีการตกแต่งท่ีสวยงาม พร้อมดว้ยบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก อาทิ ห้องพกั
มาตรฐานซ่ึงกวา้งกวา่ 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3.5 ฟุต โทรทศัน์ขนาด 20 น้ิวข้ึนไปท่ีมีรายการใหช้ม
มากกว่า 8 ช่องรายการ ตูเ้ยน็ มินิบาร์ กาตม้น ้ าร้อนพร้อมชา กาแฟ ชุดขดัรองเทา้ ถุงซักผา้ เส้ือคลุมอาบน ้ า รองเทา้แตะ 
โทรศพัทท่ี์สามารถโทรทางไกล/ต่างประเทศไดโ้ดยตรง หอ้งน ้ าท่ีมีเคร่ืองใชค้รบถว้น อุปกรณ์ในหอ้งน ้ าท่ีเพ่ิมเติมจากระดบั 
3 ดาว คือ โฟมอาบน ้ า แชมพู ผา้เช็ดมือ ชุดดา้ยเข็ม ไดร์เป่าผม ปลัก๊ไฟส าหรับโกนหนวด รูมเซอร์วิส นอกจากนั้นยงัมี
ห้องอาหาร ห้องออกก าลงักายท่ีมีอุปกรณ์มากกวา่ 5 ชนิด ห้องอบไอน ้ า ห้องนวด สระวา่ยน ้ า ศูนยธุ์รกิจประกอบดว้ยหอ้ง
ประชุมใหญ่พร้อมอุปกรณ์และหอ้งประชุมยอ่ยอีกไม่นอ้ยกวา่ 2 หอ้ง มีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 
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มาตรฐานโรงแรมระดบั 5 ดาว มีการตกแต่งท่ีสวยงามทั้งภายนอกและภายใน เพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวกและบริการท่ีประทบัใจ อุปกรณ์เคร่ืองใชต้่างๆ ไดรั้บการดูแลรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี ห้องพกัมาตรฐานกวา้งกวา่ 30 
ตารางเมตร พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 น้ิวข้ึนไป ซ่ึงมีรายการให้ชมมากกว่า 12 ช่อง
รายการ ตูเ้ย็น มินิบาร์และอุปกรณ์การติดต่อส่ือสารท่ีครบครัน ห้องน ้ าขนาดใหญ่ สุขภณัฑ์สะอาด สวยงาม เคร่ืองใช้
ครบถ้วน พร้อมเคร่ืองชั่งน ้ าหนักและโทรศัพท์พ่วงอยู่ภายใน นอกจากนั้ นยงัมีห้องชุดให้เลือกใช้บริการถึง 3 แบบ 
หอ้งอาหารซ่ึงใหบ้ริการทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ หอ้งออกก าลงักายท่ีมีอุปกรณ์มากกวา่ 7 ชนิด หอ้งอบไอน ้ า อ่าง
จากสุซ่ี หอ้งนวด สระวา่ยน ้ า หอ้งประชุมใหญ่ท่ีมีอุปกรณ์ครบถว้น พร้อมหอ้งประชุมยอ่ยอีกไม่นอ้ยกวา่ 4 หอ้ง มีระบบการ
ตรวจเช็คความปลอดภยัและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั(มูลนิธิพฒันามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว
, 2551)    

อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมก็เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูงมากเป็นล าดบัตน้ๆ โดยในปัจจุบนัน้ีมีโรงแรมเกิดข้ึน
มากมายหลากหลายรูปแบบและในอนาคตอุตสาหกรรมโรงแรม จะมีการพฒันาไปตามเทคโนโลยีท าให้ผูบ้ริโภคท่ีมาใช้
บริการนั้นมีสิทธิเลือกมากข้ึนตามความพอใจ และรวมถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนในปีพ.ศ. 2558 มีจ านวน
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาในจงัหวดัน่านประมาณ 585,082 คน และคาดวา่ในปีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป
คาดว่านักท่องเท่ียวมีแนวโน้ม ท่ีจะมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนเพราะมีการเปิดเขตการคา้เสรีหรือ AEC ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิเช่น การสร้างจุดแตกต่างหรือจุดเด่น
ของตัวเองให้ได้ เพราะถ้าโรงแรมเหมือนๆ กันหมดนั้ นผูบ้ริโภคก็อาจจะตัดสินด้วยโปรโมชั่นหรือราคาท่ีถูกท่ีสุด 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

ส าหรับโรงแรมในจงัหวดัน่าน แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ซ่ึงแต่ละระดบัแบ่งไดด้งัน้ี  

1 ดาว หมายถึง โรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก ส่ิงอ านวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆ และพอใช ้มีห้องน ้ า ห้องส้วม

เพียงพอในลกัษณะของการใชร่้วมกนั มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับ ผูม้าพกัเท่านั้น บรรยากาศเป็นกนัเอง เหมาะ

ส าหรับผูท่ี้อยูใ่นระดบัปานกลางหรือต ่าลงมา  

2 ดาว หมายถึง โรงแรมท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งดี มีระดบัห้องพกัสูงกวา่ระดบัดาวเดียว ห้องพกักวา้งข้ึน มีห้องน ้ าในตวั 

อาหารมีครบครันข้ึน ไม่บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับบุคคลภายนอก เหมาะส าหรับผูท่ี้อยูใ่นระดบัปานกลางหรือต ่าลง

มา  

3 ดาว หมายถึง โรงแรมท่ีตกแต่งไวอ้ยา่งดีห้องพกักวา้ง มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากข้ึน มีห้องน ้ า ท่ีมีอ่าง

อาบน ้ า มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับบุคคลภายนอกเหมาะส าหรับผูท่ี้อยูใ่นระดบัปานกลาง  

4 ดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มาตรฐานสูงในด้านบริการและความสะดวกสบาย มี

ห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง เหมาะส าหรับผูท่ี้อยู่ในระดับปานกลางหรือสูงข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเท่ียว 

มาตรฐานท่ีพกัเพ่ือการท่องเท่ียวประเภทโรงแรมระดบั 1-4 ดาว (คู่มือมาตรฐานการท่องเท่ียว, 2557) 

 โรงแรมในระดบัส่ีดาวหรือโรงแรมขนาดใหญ่ในอ าเภอเมืองจงัหวดัน่านนั้น มีจ านวนไม่มากทั้งเก่าและใหม่ส่วน
ใหญ่จะเนน้การให้บริการแก่ลูกคา้ระดบักลางเป็นตน้ไป ท่ีตอ้งการเขา้มาพกัในระดบัราคาท่ีไม่แพงจนไปถึงราคาระดบัสูง 
โดยการบริการท่ีมีคุณภาพดี ภาพลกัษณ์และการตกแต่ง ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
ปัจจุบนัจงัหวดัน่านมีโรงแรมส่ีดาว จ านวน 2 โรงแรม คือโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ทั้ง 2 
โรงแรมมีนกัท่องเท่ียวเขา้ใชบ้ริการตั้งแต่เดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งส้ินประมาณ 49,240 คน โดยโรงแรมน่าน
ตรึงใจ บูทิค โฮเทล มีนักท่องเท่ียวเขา้ใชบ้ริการ จ านวน 14,240 คน โรงแรมดิอิมเพรส น่าน มีนักท่องเท่ียวเขา้ใชบ้ริการ
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จ านวน 35,000 คน ปัจจุบนัแนวโนม้ของปัญหาหอ้งพกัโรงแรมลน้ตลาด เน่ืองจากพฤติกรรมการเลือกพกัตามท่ีพกัรูปแบบ
อ่ืนมีมากข้ึน ไดแ้ก่ เซอร์วสิอพาร์ทเมนต(์วธิาน, 2554) ประกอบกบัโรงแรมในจงัหวดัน่านมีจ านวนเพ่ิมข้ึนตามล าดบั เฉพาะ
ในอ าเภอเมืองมีมากถึง 95 แห่ง 
 ดังนั้ นคณะผู ้วิจัย  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของ
นกัท่องเท่ียว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เพ่ือใหท้ราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงแรม
ระดับส่ีดาว ตลอดทั้ งความพร้อมและศกัยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวในอนาคตและน าขอ้มูลมาเป็นขอ้เสนอแนะ 
ปรับปรุงพฒันาโรงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว รวมถึงยกระดบัการใหบ้ริการ
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

วธีิด าเนินการวจัิย  
 
           
   
 

 

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
 ใชบ้ริการโรงแรม 

400 คน  

ขอ้มูลทัว่ไปของ
 นกัท่องเท่ียว 

แบบสอบถามดา้น
พฤติกรรม 
แบบสอบถามเก่ียวกบั
ความพึงพอใจ 
 
 

ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

ขอ้มูลจากเอกสาร 

  

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอบเขตการวิจยั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

ขอบเขตดา้นประชากร 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 1 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ประชากร 

ตอนท่ี 2 

ประเมินคุณภาพเคร่ืองมือโดย     
1. ค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา                                
2. ค่าความเช่ือมัน่ 
 

ตอนท่ี 3 

ขอ้มูลทุติยภูมิ 

ขอ้มูลปฐมภูมิ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ภาพที ่1 วธีิด าเนินการวจิยั 
 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวธีิด าเนินการวจิยัตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

1. ขอบเขตของการวจิยั 
     1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คณะผูว้ิจยัจะท าการสุ่มแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ี

ดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่านเท่านั้น เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นจ านวนของโรงแรมระดบั 4 ดาว มีจ านวนนอ้ยและคณะผูว้จิยั
มุ่งเนน้ให้ไดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพจากนักท่องเท่ียว ในการเป็นตน้แบบเสนอแนวทางในการพฒันาธุรกิจโรงแรมให้ได้ระดบั
มาตรฐาน 4 ดาวเป็นอยา่งนอ้ย 

    2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม

ระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  

     3. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว จ านวน 2 แห่ง ในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัน่าน ไดแ้ก่ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทล และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    1. ประชากร (Population) คือนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ตั้งแต่

เดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จ านวนรวม 49,240 คน แบ่งเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิคโฮเทล 
จ านวน 14,240 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จ านวน 35,000 คน 

     2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) การเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณเพ่ือหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ตามวิธีของ Taro Yamane (1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน โดยเลือกเฉพาะนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ใชว้ิธีเทียบสัดส่วนตามจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการของแต่ละโรงแรม แบ่งเป็นโรงแรมน่านตรึงใจ บูทิคโฮเท
ลไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว จ านวน 115 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จ านวน 285 คน  การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

 
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnare) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 
เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน ค าถามเป็นลกัษณะ

การวิเคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติ
ท่ีใชใ้นการวิจยั 

ผลการวิจยัและวิจารณ์ผล 

สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี/ 
ร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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ปลายปิด ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน ค าถามเป็นลกัษณะปลายปิด ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ
โรงแรมระดับส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จังหวดัน่าน  รูปแบบค าถามก าหนดมาตรวดัตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุดใหค้ะแนน 5 , มากใหค้ะแนน 4 , ปานกลางใหค้ะแนน 3 , นอ้ยใหค้ะแนน 2 และนอ้ยท่ีสุด
ใหค้ะแนน 1 

การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คณะผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนส าหรับการวิจยัไปท าการ
ทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยวิธีการทดสอบความท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) และทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ดงัน้ี 
  1. ความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความถูกตอ้งและ
ความครอบคลุมของเน้ือหา ทั้งน้ีคณะผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดเ้ท่ากบั 0.86 และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ตั้งแต่ 0.50 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถาม 
  2. ค่าความเช่ือมัน่ น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน เพ่ือตรวจสอบขอ้ค าถามของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Alpha Cronbach Coefficient) ได้ค่าระดับความเช่ือมั่นท่ี 0.86 ซ่ึงถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544) 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
     1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถามกบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย  โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
     2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร 
บทความทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษา 
5. การวเิคราะห์ข้อมูลและค่าสถิตทิีใ่ช้ ในการท าวจิยัคร้ังน้ีเป็นการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ใชค้่าสถิติ ไดแ้ก่ 

การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน ใช้

ค่าสถิติไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

ใชค้่าสถิติไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เกณฑใ์นการแปลความหมายของค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ (Likert, 1967) มีดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.61-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  

ค่าเฉล่ีย 2.61-3.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
1. สรุปผลการวจิยั  

    1. ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่วทีม่าใช้บริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 และเป็นชาย จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 
ตามล าดับ ในจ านวนน้ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,000-30,000 บาท จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.50  

    2. พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาใช้บริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีใช้บริการโรงแรมระดับส่ีดาว ในอ าเภอเมือง  

จงัหวดัน่าน 
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วธีิการจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม 
2. เหตุผลการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก 
3. จ านวนวนัท่ีเขา้พกั 1-2 คืน 
4. งบประมาณในการเขา้พกั 2,001-3,000 บาท 
5. แหล่งท่ีมาจากภาคกลาง 
6. ผูร่้วมเขา้พกัเป็นครอบครัว 

341 
310 
306 
293 
270 
173 

85.30 
77.50 
76.50 
73.30 
67.50 
43.30 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่านน่าน 
พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง  ส่วนใหญ่มีวิธีการจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม 
จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก จ านวน 310 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.50 มีจ านวนวนัเขา้พกั 1-2 คืน จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 มีงบประมาณในการเขา้พกั 2,001-3,000 
บาท จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 มีแหล่งท่ีมาจากภาคกลาง จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 และมีผูร่้วมเขา้
พกัเป็นครอบครัว จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 ตามล าดบั 

3. ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการใช้บริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการใช ้บริการโรงแรม   
                  ระดบัส่ีดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่านโดยรวม 5 ดา้น 

ระดบัความพึงพอใจ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 
1. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 4.16 0.49 มาก 
2. ดา้นลกัษณะหอ้งพกั 4.12 0.47 มาก 
3. ดา้นท าเลท่ีตั้ง 4.08 0.48 มาก 
ระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 
4. ดา้นราคา 4.06 0.52 มาก 
5. ดา้นความปลอดภยั 3.98 0.56 มาก 

รวม 4.09 0.41 มาก 
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จากการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 
พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบั
แลว้ พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 รองลงมาดา้นลกัษณะของห้องพกั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  ดา้นท าเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และดา้นรักษาความปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 

 เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นมีรายเอียดดงัน้ี 
ดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่านมีความ

พึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือแยกพิจารณาสามารถเรียงล าดบัได้
ดงัน้ี พนกังานตอ้นรับมีความเป็นกนัเอง ค่าเฉล่ีย 4.22 รองลงมาคือ พนกังานให้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้องพกั การบริการให้เขา้ใจ
ไดอ้ยา่งง่าย ค่าเฉล่ีย 4.15 และพนกังานใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียมในการบริการกบัทุกคนท่ีเขา้พกั ค่าเฉล่ีย 4.14 ตามล าดบั 

ดา้นลกัษณะหอ้งพกั พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน  
มีความพึงพอใจต่อด้านลกัษณะห้องพกั โดยภาพรวมแลว้อยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือแยกพิจารณาสามารถ
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั ค่าเฉล่ีย 4.16 รองลงมาคือความพึงพอใจต่อขนาดของ
หอ้งพกั ค่าเฉล่ีย 4.13 และความพึงพอใจต่อความสะอาดในหอ้งพกั ค่าเฉล่ีย 4.12 ตามล าดบั 

ดา้นท าเลท่ีตั้ง พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีความ 
พึงพอใจดา้นท าเลท่ีตั้ง โดยภาพรวมแลว้อยู่ในระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.08 เม่ือแยกพิจารณาสามารถเรียงล าดบัได้ดังน้ี 
สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอต่อจ านวนแขกท่ีมาใชบ้ริการ ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือสถานท่ีตั้งของโรงแรมสามารถเดินทางได้
สะดวก ค่าเฉล่ีย 4.13 และสถานท่ีตั้งโรงแรมอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการพกัผอ่น ค่าเฉล่ีย 4.06 ตามล าดบั 

ดา้นราคา พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาวในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีความพึงพอใจดา้น
ราคา โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 4.06 เม่ือแยกพิจารณาสามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี ความเหมาะสมของ
ราคาห้องพกั ค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมาคือความเหมาะสมของราคาค่าอาหาร ค่าเฉล่ีย 4.03 และความเหมาะสมของราคาค่าใช้
บริการอินเทอร์เน็ต ค่าเฉล่ีย 4.00 

ดา้นความปลอดภยั พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน มีความพึง
พอใจดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือแยกพิจารณาสามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี มี
พนกังานรักษาความปลอดภยัเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือมีตูด้บัเพลิงกระจายทัว่ทั้งอาคาร ค่าเฉล่ีย 3.94 และมีกลอ้ง
วงจรปิดท่ีเพียงพอ ค่าเฉล่ีย 3.93 ตามล าดบั 
2. วจิารณ์ผลการวจิยั 

จากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใช้บริการโรงแรมระดับส่ีดาว ซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวจะจองหอ้งพกัโดยตรงกบัทางโรงแรม อาจเกิดจากในปัจจุบนักลุ่มของนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดเ้พ่ิมมากข้ึนและ
นโยบายของภาครัฐก็ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ประกอบกบัช่องทางในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต มีความสะดวก
รวดเร็วและโรงแรมระดบัส่ีดาว ก็เป็นโรงแรมระดบัมาตรฐานท่ีมีความสวยงาม ปลอดภยัและความสะดวก สบาย จึงท าใหมี้
นกัท่องเท่ียวนิยมมาพกัเป็นครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของจนัทิมา (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกใช้บริการท่ีพกั ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย 
จงัหวดัเชียงราย  พบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการและส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละทศันียภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรและ
การส่งเสริมทางการตลาด ปัจจยัดา้นราคาและความสะอาดเรียบร้อยของห้องพกัและปัจจยัดา้นสถานท่ี แสดงให้เห็นถึง
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พฤติกรรมและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป หากโรงแรมตอ้งการกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มน้ี จึงจ าเป็นตอ้งมีจุด
แขง็ดา้นความสะดวก สบาย ท าเลท่ีตั้ง ความสวยงามของอาคารสถานท่ีและการส่งเสริมการขาย ใหเ้ป็นท่ียอมรับ สร้างความ
พึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวและมีการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก 

 

สรุปผลการวจัิย  
จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมระดบัส่ีดาว ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

ผลการวจิยัพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก ผูว้จิยัไดน้ าประเด็นส าคญัท่ีพบมาวจิารณ์ผลเป็นรายดา้น
พบวา่ 

    1. ความพึงพอใจดา้นลกัษณะห้องพกัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะวา่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกั มีการ
ออกแบบและตกแต่งห้องพกัอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของชลธินี (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้พกัโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ซ่ึงพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้น
ผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก โดยพิจารณาเป็นรายขอ้คือโรงแรมมีจ านวนหอ้งพกัท่ีเหมาะสม มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายประเภท เช่น 
ห้องพกัเด่ียว ห้องพกัคู่ มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมไดอ้ยา่งสวยงาม ห้องพกัสะอาด มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
เช่น เคร่ืองเป่าผม Wifi ตามล าดบั  

    2. ความพึงพอใจดา้นราคาอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะว่ามีความเหมาะสมของราคาห้องพกั ค่าอาหารอยู่ใน
ระดบัมาก นอกจากน้ียงัมีความเหมาะสมของราคาค่าใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตอีกทางหน่ึงดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของณฐั
พรและฐาปกรณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการเลือกใชโ้รงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สุพรรณบุรี ซ่ึงพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อด้านความเหมาะสมของราคาค่าห้องพัก ราคาค่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต ความเหมาะสมของราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้น มีค่าระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึง
พอใจต่อความเหมาะสมของราคา ต่อค่ากิจกรรมอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

    3.ความพึงพอใจดา้นท าเลท่ีตั้ง ยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะว่าสถานท่ีตั้งโรงแรมใกลก้บัตวัเมืองรวมถึงความ
สะดวกในการเดินทางเข้าพกัท่ีโรงแรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยและ
กระบวนการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรมของนกัท่องเท่ียวในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงพบวา่ความพึงพอใจดา้น
ท าเลท่ีตั้งอยู่ในระดบัมาก มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการเขา้ถึงท่ีพกัแรม เช่น มีรถรับส่งนักท่องเท่ียวจากสถานีขนส่ง
มวลชนต่างๆ มีบริการรับส่งมายงัท่ีพกัแรม 

    4. ความพึงพอใจดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะวา่พนกังานสามารถใหค้วามช่วยเหลือและ
แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมในการบริการกบัทุกคนท่ีพกั จึงท าให้เกิดความพึงพอใจในระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอาริตา (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อโรงแรมระดบั 4 ดาว ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองพทัยา ซ่ึงพบวา่ดา้นบุคคลโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยนักท่องเท่ียวมีระดับความพึงพอใจในเร่ืองพนักงานแต่งกายสะอาดเป็นดับแรก อนัดับรองลงมา ได้แก่ เร่ือง
พนกังานให้บริการยิ้มแยม้แจ่มใส เร่ืองการให้บริการลูกคา้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียม เร่ืองความสามารถในการแกปั้ญหาของ
พนกังาน เร่ืองการบริการมีประสิทธิภาพ และเร่ืองพนกังานจดจ าใส่ใจรายละเอียดของลูกคา้ 

    5. ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะวา่มีพนกังานรักษาความปลอดภยัเพียงพอและมี

กลอ้งวงจรปิดเพียงพอ แตกต่างกบัผลการวิจยัของชลธินี (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีเขา้พกัโรงแรมในอ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ซ่ึงพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบั

ในระดบัปานกลาง โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีเพศแตกต่างกนั ท าให้มีความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยั
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แตกต่างกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียทางดา้นความพึงพอใจในความปลอดภยัสูงกวา่นกัท่องเท่ียวเพศ

ชาย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
      1. ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนทางการตลาด ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาการท่องเท่ียวของจงัหวดั เช่น มีการ
จดัโปรโมชัน่หอ้งพกั เพ่ือดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการโรงแรมมากข้ึน 
     2. ผูป้ระกอบการควรมีการอบรมพนกังาน ให้มีการบริการเป็นมาตรฐานคงท่ี เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ใหค้วามสนใจในดา้นการบริการของพนกังานเป็นเร่ืองส าคญั และยงัส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว 
     3. ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงในส่วนของความปลอดภยั เช่น เพ่ิมอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั เพ่ิมกลอ้ง
วงจรปิดและตูด้บัเพลิงใหม้ากข้ึน ใหค้รอบคลุมทุกจุดทั้งภายในและภายนอกของอาคารโรงแรม 
     4. จากการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียว มกัจะติดต่อจองหอ้งพกักบัทางโรงแรมโดยตรง ผูป้ระกอบการควรมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จดัการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวไดท้นัทีและทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจนมีพนกังานท่ีมี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย 
2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
     1. ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว ต่อโรงแรมระดบัส่ีดาว ในเขต
อ าเภอเมืองน่าน 
     2. ควรศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวในเขตอ าเภออ่ืนๆ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
เพ่ือท่ีจะทราบปัจจยัต่างๆ และน ามาเปรียบเทียบ โดยน าขอ้ไดเ้ปรียบมาพฒันาและปรับปรุงบริการของโรงแรม ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
 

กติติกรรมประกาศ 

 คณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีไดก้รุณาให้การสนบัสนุน ขอขอบคุณผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี
โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวก 
ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ คณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัฉบบัน้ี ท่ีมีส่วนช่วยให้การท างานส าเร็จลุล่วงไป
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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนในต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 

เพ่ือวดัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน ตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 384 ตวัอย่าง จากกลุ่มนักท่องเท่ียวซ่ึงเขา้มา
ท่องเท่ียวท่ีบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด)  ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดิน
ทางเขา้มายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์มีรูปแบบในการมาท่องเท่ียวเป็นกลุ่มหน่วยงาน/องคก์ร ร้อยละ 64.60 ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 
20 ปี ร้อยละ 51.30 มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50.30 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา นอ้ยละ 81.30 รายไดต้่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.70  

การศึกษาขอ้มูลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ชุมชนของต าบลบ่อหิน พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 ดา้น
ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้นการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมาปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด เท่ากบั ร้อยละ 24.00 และ 21.40 ตามลาดบั ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ์ชุมชน พบวา่ตอ้งการ
น าไปเป็นของฝาก ร้อยละ 69.80  

การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องชุมชนต าบลบ่อหิน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัความ
พึงพอใจในการเลือกซ้ือ ดา้นความมีช่ือเสียง/แหล่งผลิต ร้อยละ 55.50 รองลงมาความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน, บรรจุภณัฑ์
สวยงาม และความปลอดภยัจากสารปนเป้ือน เท่ากบั ร้อยละ 52.30, 51.80 และ 49.20 ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

Tourist’s satisfaction towards the community product development for Bohin subdistrict, Sikao district, Trang 
province the purpose of this research is to study level of tourist’s satisfaction and comparison of satisfaction on community  
product development based on personal factors. The study was conducted by interviewing 384 samples from the tourists 
who visit the Bohin Farmstay (Prujud’s fish cage culture community enterprise).  

The results on tourist which travel to Bohin Farmstay showed that the organization groups 64.60%. The age of 
tourists to below 20 year old 51.30%, education level was bachelor degree 50.30%. The occupation and income level showed 
that mostly were student 81.30% and income to below 5,000 baht per month 60.70%, respectively.  

The results showed that the majority of tourist on purchasing information of community products in Bohin 
Subdistrict were interested 89.80%. The factors to purchase decision of the community products were the production’s 
factor 42.40%, the price’s factor and the marketing promotion’s factor to 24.00% and 21.40% respectively. The purpose of 
buying behavior on the community products found that the souvenir 69.80%.  

The analyzing between satisfaction on community product development and personal factors found product 
satisfaction on reputation or production was 55.50%, the endemic identity, the packaging design and safety from 
contaminants were 52.30%, 51.80% and 49.20%, respectively. 
 
Keywords: Tourist’s Satisfaction, Community-Product Development, Trang Province 
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บทน า 
 กระแสโลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆไดเ้กิดข้ึนกบัสังคมไทย ส่งผลให้เศรษฐกิจของครัวเรือนไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดน้โยบายของรัฐบาลไดมุ่้งพฒันาและส่งเสริม มาตรการกระตุน้การแกปั้ญหาความยากจน เช่น 
การยกระดบัโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหแ้ต่ละชุมชนไดพ้ฒันาผลิตภณัฑโ์ดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการสร้าง
นวตักรรมชุมชน เพ่ือมุ่งหวงัให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึนในชุมชน อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการพฒันา
ผลิตภณัฑ์  ในระดบัชุมชนจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ทางวิชาการ และความรู้ดา้นต่างๆ มาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
เพ่ือให้การบริหารจดัการสามารถเช่ือมโยงผลผลิตจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศไดมี้การพ่ึงพา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริม และสนบัสนุนกระบวนการพฒันาผลผลิตทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีมี คุณภาพ มีจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าเป็นท่ีตอ้งการของตลาด 
 จงัหวดัตรังประกอบดว้ย 10 อ าเภอ ซ่ึงแต่ละอ าเภอมีการจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของอ าเภอสิเกาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีต าบลชายฝ่ัง พบว่ามีการจดัตั้งกลุ่ม
ภายในชุมชนท่ีหลากหลาย เน่ืองจากท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลชายฝ่ัง โดยเฉพาะต าบล
บ่อหินเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังอ่าวสิเกา มีฐานทรัพยากรทางทะเลเป็นจ านวนมาก เหมาะแก่การน าสตัวน์ ้ ามาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมผลผลิตขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบวา่กลุ่มภายในชุมชนต าบลบ่อหินประสบปัญหาดา้นรูปแบบผลิตภณัฑไ์ม่
เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของตลาด รูปแบบบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีน่าสนใจ ไม่ดึงดูดความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ท่ีไดม้าเยีย่มชมหรือท่องเท่ียวในกลุ่มชุมชน ตลอดจนขาดฉลากและตราสินคา้ท่ีรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑข์องชุมชน 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์ชุมชนในชุมชนต าบลบ่อหินคร้ังน้ี เพื่อน ามาเป็นขอ้มูล
ประกอบความพึงพอใจในการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ียอมรับ เพื่อตอบสนอง การรองรับการท่องเท่ียวในชุมชนต าบลบ่อ
หิน และเพ่ิมช่องทางและโอกาสในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนของต าบลบ่อหิน ซ่ึงจะเพ่ิมสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน
ต าบลบ่อหิน และช่วยแกปั้ญหาความยากจนของชุมชนในระดบัประเทศต่อไป 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด)  
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชุมชนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา  
จงัหวดัตรัง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.วธีิการด าเนินการวจิยั  
 ก าหนดการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ตามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวภายในชุมชนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพ่ือศึกษารูปแบบการส่งเสริมและ
พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน การสร้างนวตักรรมดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และการหา
รูปแบบส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในชุมชนโดยใชก้ารพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 2.1 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) กลุ่มแม่บา้นเตยปาหนนั กลุ่มแม่บา้นพรุจูดกลุ่มปลาเคม็แม่จินต ์และกลุ่มแม่บา้น
ปากคลอง ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
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 ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ไดท้ าการวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ประเภท  
  2.1.1 ผลิตภณัฑรู์ปแบบอาหาร ในการศึกษาจ านวน 4 ผลิตภณัฑด์งัน้ี  
            2.1.1.1 ปลาเคม็กางมุง้แม่จินต ์ 
                                  2.1.1.3 ไข่เคม็น ้ าพรุ้อนพรุจูด  
            2.1.1.4 ขา้วเกรียบปากคลอง  
            2.1.1.5 น ้าพริกปลาหยอ่งปากคลอง  
  2.1.2 ผลิตภณัฑรู์ปแบบงานหตัถกรรม ในการศึกษาจ านวน 2 ผลิตภณัฑด์งัน้ี  
            2.2.1.1 ผา้บาติกพรุจูด  
            2.2.1.2 เตยปาหนนัดุหุน 
 2.2 การประมาณกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ซ่ึงไม่ทราบค่าจ านวนท่ีแน่นอนดงันั้นการ
ประมาณขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอยา่งของ W.G. Cochran (บุญชม, 2538) โดยก าหนด
ระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ตวัอยา่ง  
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3.1 แบบสัมภาษณ์ใช้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มชุมชนมาร่วมประชุมกัน เพื่อจะหาแนวทางการออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑใ์นชุมชน โดยจะใชก้ารสมัภาษณ์ความตอ้งการ ก าหนดการประชุม 3 คร้ัง  
 3.2 แบบสอบถามใชก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียง
ปลากระชงับา้นพรุจูด) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว  
 ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑรู์ปแบบผลิตภณัฑชุ์มชน  
 ส่วนท่ี 3 แนวทางหรือขอ้เสนอแนะในการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ก าหนดการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าท่องเท่ียว ภายในชุมชนบ่อหิน
ฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี  
 4.1 ติดต่อประสานแบบเป็นทางการดว้ยตนเองโดยการติดต่อกบัผูน้ ากลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล  
 4.2 ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยท าการสมัภาษณ์ดว้ยแบบสอบถามกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์
(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
5.การวเิคราะห์ข้อมูล  
 5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดว้ยการน าขอ้มูลจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม
ปลายเปิดการสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ มาท าการวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
 การเปรียบเทียบวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องนกัท่องเท่ียว โดยจ าแนกเกณฑก์ารวดัระดบั
ตามช่วงของค่าคะแนนเฉล่ียต่อไปน้ี 
 ระดบัความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมต ่า   ช่วงคะแนน  0.00-1.33    คะแนน  
 ระดบัความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วนปานกลาง  ช่วงคะแนน  1.34-2.67    คะแนน  
 ระดบัความพึงพอใจ/การมีส่วนร่วมมาก  ช่วงคะแนน  2.68-4.00    คะแนน  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  615 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  แบ่งออกไดเ้ป็น  2 ประเภท คือ  
 5.2.1 การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ เช่น ความถ่ี และร้อยละ  
 5.2.2  การวิเคราะห์ดว้ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็นสถิติท่ีน ามาใชใ้นการอา้งอิงไป
หาค่าความเป็นจริงของประชากร  
6. สถานทีแ่ละระยะเวลาในการศึกษา  
 6.1 สถานท่ีเก็บขอ้มูล คือ กลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
 6.2 สถานท่ีวเิคราะห์ขอ้มูล คือ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั วทิยาเขตตรัง  
 6.3 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวชุมชน โดย
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 ตวัอยา่ง จากกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวยงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เล้ียงปลากระชังบ้านพรุจูด) ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง โดยวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลทั่วไปของ
นกัท่องเท่ียว, รูปแบบการเดินทางของนกัท่องเท่ียว, การเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องนกัท่องเท่ียว,  และการเปรียบเทียบความพึง
พอใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑมี์ผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
1. ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว  
 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางเขา้มายงักลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์พบวา่การจ าแนกกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.40 มีอายใุนช่วงต ่ากวา่ 20 ปี ร้อยละ 51.30 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 50.30 ส่วนภูมิล าเนาของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่เป็นอยูใ่นภาคใต ้ร้อยละ 
88.0 การนับถือศาสนา พบว่าส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 74.50 การประกอบอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต/
นกัศึกษา ร้อยละ 81.30 รายไดข้องผูต้วัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.70 ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1.เพศ     -หญิง 278 72.40 
              -ชาย 106 27.60 
2.อาย ุ    -ต ่ากวา่ 20 ปี 197 51.30 
              -20-40 ปี 163 42.40 
              -มากกวา่ 60 ปี   24   6.30 
3.ระดบัการศึกษา  -ประถมศึกษา     3   0.80 
                           -มธัยมตอนตน้   58 15.10 
                           -มธัยมตอน 
ปลาย 

 112 29.10 

                           -อนุปริญญา     2   0.50 
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                           -ปริญญาตรี 193 50.30 
                           -ปริญญาโท  16   4.20 
4.ภูมิล าเนา         -ภาคใต ้ 338 88.00 
                           -ภาคกลาง   37   9.60 
                           -ภาคอีสาน    5   1.30 
                           -ภาคตะวนัออก    3   0.80 
                           -ภาคเหนือ    1   0.30 
5.ศาสนา            -พทุธ 286 74.50 
                          -อิสลาม   94 24.50 
6.อาชีพ-นิสิต/นกัศึกษา 312 81.30 
            -รับราชการ   23   6.00 
            -พนกังานเอกชน   23   6.00 
            - ธุ ร กิ จ ส่วนตัว /อ า ชีพ
อิสระ 

  17   4.40 

            -พนกังานรัฐวสิาหกิจ     7   1.80 
            -ขา้ราชการบ านาญ     2   0.50 
7.รายได(้/เดือน) -ไม่เกิน 5,000 บาท 233  60.70 
                          -5,001-10,000 บาท   81  21.10 
                          -มากกวา่ 10,000 บาท   70  18.20 

รวม 384 100.00 
 
2. รูปแบบการมาท่องเทีย่วในบ่อหินฟาร์มสเตย์ (กลุ่มวสิาหกจชุิมชนเลีย้งปลากระชังบ้านพรุจูด)  
 รูปแบบการมาท่องเท่ียวในบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเขา้มากลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์ส่วนใหญ่เพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสาร้อยละ 46.40 รองลงมา ศึกษาดู
งาน, หาความรู้ประสบการณ์ใหม่ , พกัผ่อนหย่อนใจ, ท่องเท่ียวในชุมชน และประชุมสัมมนา เท่ากับ ร้อยละ26.40, 
16.70,7.00, 2.60 และ 0.80 ตามล าดับ โดยมีรูปแบบในการเดินทางส่วนใหญ่มาเป็นหน่วยงาน/องค์กร ร้อยละ 64.60 
รองลงมาเป็นค่ายเยาวชน, เท่ียวกบัเพ่ือน/หมู่คณะ, บริษทัน าเท่ียว และมาโดยล าพงั เท่ากบั ร้อยละ 18.20, 10.70, 4.20 และ 
2.30 ตามล าดบั 
 จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย ์พบวา่ส่วนใหญ่มาเป็นคร้ังแรก ร้อยละ 83.70 รองลงมา 
2-3 คร้ัง, มากกวา่ 5 คร้ัง และ 3-5 คร้ัง เท่ากบั ร้อยละ12.20, 3.10 และ 1.00 ตามล าดบั โดยระยะเวลาในการเขา้พกั ส่วนใหญ่
เป็นการคา้งคืน 1 คืน ร้อยละ 76.70 รองลงมาคา้งคืน 2 คืน, ภายในวนัเดียว และคา้งคืน 3 คืน เท่ากบั ร้อยละ 21.40, 1.60 และ 
0.30 ตามล าดบั ดา้นค่าใชจ่้ายในระหวา่งเขา้เขา้พกับ่อหินฟาร์มสเตย ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 1,000 
บาท ร้อยละ 85.50 รองลงมา 1,000-2,000 บาท, มากกวา่ 3,000 บาท, 2,001-3,000 บาท และไม่ทราบค่าใชจ่้ายเท่ากบั ร้อยละ 
8.60, 3.60, 1.80 และ 0.50 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบจากการท่องเท่ียวในกลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตย(์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงั
บา้นพรุจูด) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการล่องเรือชมระบบนิเวศ ร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็นบริการอาหารทะเล, บรรยายเชิงระบบ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  617 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

นิเวศ, ปลูกหญา้ทะเล, การเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการเล่นน ้ าทะเล เท่ากบั ร้อยละ 43.50, 35.20, 35.20, 25.50 และ 
3.10 ตามล าดบั 
ตารางที ่2 รูปแบบการท่องเท่ียวในชุมชนของกลุ่มตวัอยา่ง 

รูปแบบการท่องเท่ียวในชุมชน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง   
     -ท ากิจกรรม/จิตอาสา 187 46.40 
     -ศึกษาดูงาน 102 26.60 
     -หาความรู้ประสบการณ์ใหม่  64 16.70 
     -พกัผอ่นหยอ่นใจ  27   7.00 
     -ท่องเท่ียวในชุมชน  10   2.50 
     -ประชุมสมัมนา   3   0.80 
2. รูปแบบในการเดินทาง   
     -หน่วยงาน/องคก์ร 248 64.60 
     -มหาวทิยาลยั  70 18.20 
     -เท่ียวกบัเพ่ือน/ครอบครัว  41 10.70 
     -บริษทัน าเท่ียว  16   4.20 
     -เท่ียวคนเดียวจัดโปรแกรม
เอง 

  9   2.30 

3. จ านวนคร้ังท่ีเดินทาง   
     -มาเป็นคร้ังแรก 321 83.70 
     -2-3 คร้ัง  47 12.20 
     -4-5 คร้ัง   4   1.00 
     -มากกวา่ 5 คร้ัง  12   3.10 
4. ระยะเวลาในการเขา้พกั   
     -แบบวนัเดียว    6   1.60 
     -พกั 1 คืน 295 76.70 
     -พกั 2 คืน  82 21.40 
     -พกั 3 คืน   1   0.30 
5. รูปแบบการท่องเท่ียวในชุมชน   
     -นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  328 85.50 
     -1,000-2,000 บาท   33   8.60 
     -2,001-3,000 บาท    7   1.80 
     -มากกวา่ 3,000 บาท   14   3.60  
     -ไม่ทราบค่าใชจ่้าย    2    0.50 

รวม 384 100.00 
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ตารางที ่3 กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบ 
กิจกรรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

- ล่องเรือชมระบบนิเวศ 287 74.70 
- บริการอาหารทะเล 167 43.50 
- บรรยากาศเชิงระบบนิเวศ 135 35.20 
- ปลูกหญา้ทะเล 135 35.20 
- การเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ิน   98 25.50 
- เล่นน ้ าทะเล   12   3.10 

หมายเหตุ *กลุ่มตวัอยา่งตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 
3. พฤตกิรรมการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์ชุมชนของต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  
 การเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชนของต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ 
พบวา่ส่วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 รองลงมา ไม่สนใจ ร้อยละ 10.20 ส่วนดา้นปัจจยัมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัดา้นการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมา เป็นปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  และปัจจยั
ดา้นจ าหน่าย เท่ากบั ร้อยละ 24.00, 21.40 และ 12.20 ตามล าดบั ดา้นวตัถุประสงค์ในซ้ือผลิตภณัฑ์ (กลุ่มตวัอย่างตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นการน ากลบัไปเป็นของฝาก ร้อยละ 69.80 รองลงมา เป็นของท่ีระลึก, น าไปรับประทาน, 
ตอ้งการอุดหนุนผลิตภณัฑ,์ เป็นเคร่ืองประดบั, มีผูส้ัง่ซ้ือและน าไปขายต่อเท่ากบั ร้อยละ43.50, 43.20, 41.70, 7.80, 3.40 และ 
0.80 ตามล าดบั 
 ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ ส่วนใหญ่ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย ร้อย
ละ 83.00 รองลงมา ไม่มีความหลากหลาย ร้อยละ17.00 โดยกลุ่มตวัอย่างมีการสนใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 84.00 
รองลงมาไม่สนใจ ร้อยละ 16.00 
 การศึกษาความตอ้งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นรูปเป็นชุด (SET) พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอ้งการให้เป็น
ของกิน ร้อยละ 47.40 รองลงมา เป็นของท่ีระลึก, ของใช ้และไม่ชอบซ้ือของเป็นชุด (SET) เท่ากบั ร้อยละ 46.60, 3.90 และ 
2.10 ตามล าดบั โดยการศึกษาดา้นราคาท่ีจดัเป็นชุด (SET) ของผลิตภณัฑพ์บวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สนใจผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ราคาไม่เกิน ราคา 300 บาท ร้อยละ 74.80 รองลงมา ราคา 301-400 บาท, ราคา 401-500 บาท, ราคา 501-600 บาท , ราคา 601-
700 บาท และ ราคา 701-800 บาท เท่ากบั ร้อยละ 15.90, 4.90, 2.30, 1.80 และ 0.30 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน 

การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์   
     -สนใจ 345 89.80 
     -ไม่สนใจ   39 10.20 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ   
     -ปัจจยัดา้นการผลิต 163 42.40 
     -ปัจจยัดา้นราคา   92 24.00 
     -ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   82 21.40 
     -ปัจจยัดา้นจ าหน่าย   47 12.20 
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3.วตัถุประสงคใ์นการซ้ือผลิตภณัฑ ์   
     - น ากลบัไปเป็นของฝาก 268 69.80 
     - เป็นของท่ีระลึก 167 43.50 
     -น ากลบัไปรับประทานท่ีบา้น 166 43.20 
     -ตอ้งการอุดหนุนผลิตภณัฑ ์ 116 41.70 
     -เป็นเคร่ืองประดบั   30   7.80 
     -มีผูส้ัง่ซ้ือ (ฝากซ้ือ)   13   3.40 
     -น าไปขายต่อ     3   0.80 
4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์   
     -หลากหลาย 357 83.00 
     -ไม่หลากหลาย   27 17.00 
5. เลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นชุด (SET)   
     -สนใจ 323 84.00 
     -ไม่สนใจ   61 16.00 
6. ผลิตภณัฑใ์นรูปเป็นชุด (SET)   
     -ของกิน 182 47.40 
     -ของท่ีระลึก 179 46.60 
     -ของใช ้   15   3.90 
     -ไม่สนใจต่อการซ้ือของเป็นชุด     8   2.10 
7. ราคาท่ีจดัเป็นชุด (SET)   
     -ไม่เกิน 300 บาท 287 74.80 
     -301-400 บาท 61 15.90 
     -401-500 บาท 19   4.90 
     -501-600 บาท 9   2.30 
     -601-700 บาท 7   1.80 
     -701-800 บาท 1    0.30 

 
 การศึกษาความโดดเด่นของผลิตภณัฑโ์ดยวดัจากการรู้จกัผลิตภณัฑ์ชุมชน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้จกัปลา
เค็มกางมุง้แม่จินต ์ร้อยละ 41.70 รองลงมาผา้บาติกบา้นพรุจูด, เตยปาหนนับา้นดุหุน, ขา้วเกรียบบา้นปากคลอง, ไข่เค็มน ้ าพุ
ร้อนบา้นพรุจูด, น ้ าพริกปลาหย่องบา้นปากคลอง และปลาเค็มกางมุง้ศิริวรรณ เท่ากบั ร้อยละ 40.90, 39.80, 39.60, 37.80, 
27.30 และ 24.50 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 ความโดดเด่นของผลิตภณัฑชุ์มชน 

การรู้จกัผลิตภณัฑ ์ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
- ปลาเคม็กางมุง้แม่จินต ์ 160 41.70 
- ผา้บาติกบา้นพรุจูด 157 40.90 
- เตยปาหนนับา้นดุหุน 153 39.80 
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- ขา้วเกรียบบา้นปากคลอง 152 39.60 
- ไข่เคม็น ้ าพรุ้อนบา้นพรุจูด 145 37.80 
- น ้าพริกปลาหยอ่งบา้นปากคลอง 105 27.30 
- ปลาเคม็กางมุง้ศิริวรรณ   94 24.50 

หมายเหตุ *กลุ่มตวัอยา่งตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

สรุปผลการวจัิย  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน:กรณีศึกษา พ้ืนท่ีต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพ่ือศึกษารูปแบบของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาบ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงั
บ้านพรุจูด) และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ชุมชน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีไดเ้ดินทางมา
ท่องเท่ียว มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชนส่วนใหญ่มีความสนใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ร้อยละ 89.80  
ส่วนดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะค านึงถึงปัจจยัดา้นการผลิต ร้อยละ 42.20 ดา้นวตัถุประสงค์
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นการน ากลบัไปเป็นของฝาก ร้อยละ 69.80 ซ่ึงความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ในชุมชน  
ส่วนใหญ่พบวา่ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย ร้อยละ 83.00 ส่วนความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
อยูใ่น รูปเป็นชุด(SET) ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการให้เป็นของกิน ร้อยละ 47.40 ซ่ึงราคาท่ีจดัเป็นชุด(SET) ส่วน
ใหญ่มีความตอ้งการราคาไม่เกิน 300 บาท 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑข์องชุมชนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง พบวา่โดยภาพรวมนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ั้ง 4 ผลิตภณัฑใ์นทิศทางเดียวกนั
ค านึงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ประเภทของท่ีระลึก ไดแ้ก่ ผา้บาติก และเตยปาหนนั พบวา่โดยภาพรวม นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ั้ง 2 ผลิตภณัฑใ์นทิศทางเดียวกนัค านึงถึงความประณีตของสินคา้ 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยภาพรวม ซ่ึงทั้ง 6 ผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจต่อกลุ่ม
ตวัอยา่งไปในทิศทางเดียวกนั โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ พบวา่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์ชุมชนสูงกว่าเพศชาย จ าแนกตามศาสนา พบว่าศาสนาพุทธกบัศาสนาอิสลาม มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อ
ผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  

การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ จ าแนกตามภูมิภาค พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนาไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจต่อผลิตภณัฑสู์งกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ20-40 ปี และ 40 ปี ข้ึนไป แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(P<0.05)  จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเลือกซ้ือต ่ากว่าระดบั
การศึกษาอ่ืนๆท่ีมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ(P<0.05)  
 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนไดมี้ ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑค์วบคู่กบัการท่องเท่ียวในชุมชน ดงัน้ี 
 1. ผลิตภณัฑใ์นชุมชนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่มีจุดเด่นดา้นความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินดา้นความปลอดภยัจากสารปนเป้ือนความประณีตของสินคา้ และด้านราคาท่ีเหมาะสมแต่จะขาดในดา้นของ
ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์และดา้นความสะดวกในการซ้ือหาดงันั้นจ าเป็นตอ้งส่งเสริมการพฒันาในกลุ่มชุมชน ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ใหมี้การพฒันายกระดบัผลิตภณัฑข์องชุมชนและควบคู่กบัการท่องเท่ียวเพ่ือท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียว
ท่ีเดินทางมายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) 
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 2. นกัท่องเท่ียวท่ีไดเ้ดินทางเขา้มายงับ่อหินฟาร์มสเตย ์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชงับา้นพรุจูด) ท่ีผ่านมา
ส่วนใหญ่ยงัมีผลิตภณัฑ์ภายในชุมชนเข้ามาให้นักท่องเท่ียวเพ่ือซ้ือน ากลบัไปเป็นของฝากหรือของท่ีระลึกยงัไม่มาก
เท่าท่ีควรดงันั้น งานวิจยัคร้ังน้ีสามารถท าให้ผูน้ ากลุ่มบ่อหินฟาร์มสเตยไ์ดรู้้ว่านักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาภายในกลุ่มตอ้งการ
ผลิตภณัฑรู์ปแบบอาหาร และผลิตภณัฑง์านหตัถกรรม และราคาผลิตภณัฑท่ี์เป็นชุด (SET) ไม่เกิน 300 บาท เพื่อตอบสนอง
การรองรับการท่องเท่ียวและเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน 
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Session : 6  วทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคบรรยาย 

การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 

“ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0” 
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เช้ือจุลนิทรีย์ทีม่ีฤทธ์ิยบัยั้งเช้ือแบคทเีรียก่อโรคดื้อยา MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus 

aureus)  จากฟองน า้ทะเลดีโมสปองเจีย 

Anti-MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) Microorganisms Isolated from Marine 
Demospongiae Sponges 

 
พชร เพช็รประดบั1*  และ มณฑล เลิศคณาวานิชกลุ2  

Patchara Pedpradab1*  and  Monthon Lertcanawanichakul2 

 

บทคัดย่อ  
 

แยกและท าบริสุทธ์ิเช้ือจุลินทรียจ์  านวน 10 ไอโซเลต จากฟองน ้ าทะเลดีโมสปองเจียจ านวน 10 ชนิดโดยวิธีขีด
ตวัอย่างลงบนอาหารวุน้ Marine Agar (MA) และวิธีบดตวัอย่างละเอียดบ่มเล้ียงในอาหารเหลว Marine Broth (MB) เช้ือท่ี
บริสุทธ์ิแลว้ถูกน าไปเล้ียงในอาหารเหลว MB และทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือด้ือยา MRSA 142 ของน ้ าเล้ียงโดยวิธี Agar well 
diffusion method ผลการทดลองพบน ้ าเล้ียงเช้ือจุลินทรียร์หสั SK3 ซ่ึงเป็นเช้ือแบคทีเรียแยกไดจ้ากโคลนท่ีติดกบัผิวฟองน ้าดี
โมสปองเจียสีด า ให้บริเวณยบัย ั้งกวา้งท่ีสุด (12 มิลลิเมตร) เม่ือเทียบกบัยาแวนโคมยัซิน (16 มิลลิเมตร) จึงน าเช้ือชนิดน้ีมา
ศึกษาประสิทธิภาพการสร้างสารโดยเล้ียงในอาหารท่ีแตกต่างกนั 9 ชนิด ไดแ้ก่ ISP No.2-7, MHB, MB และ LB ผลปรากฏ
ว่า เช้ือมีประสิทธ์ิภาพในการสร้างสารยบัย ั้ง MRSA 142  ไดดี้สุด เม่ือเล้ียงในอาหาร ISP No.2 โดยมีบริเวณยบัย ั้งเท่ากบั 
18.5 มิลลิเมตร ในวนัท่ี 7 ของการเล้ียง เม่ือเปรียบเทียบกบัยาแวนโคมยัซิน (16 มิลลิเมตร) แต่ภายหลงัจากวนัท่ี 7 ของการ
เล้ียงเช้ือพบวา่มีประสิทธ์ิภาพการสร้างสารลดลงแบบต่อเน่ือง เม่ือท าการสกดัน ้ าเล้ียงเช้ือไดส้ารสกดัหยาบปริมาณ 3 กรัม 
ผลการวิเคราะห์สารสกัดหยาบด้วยวิธี HPLC พบองค์ประกอบหลัก ไม่ทราบชนิดจ านวน 1 สาร ท่ีความเข้มข้น                         
800 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารรองจ านวน 2 ชนิดท่ีความเขม้ขน้ นอ้ยกวา่ 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดลอง
น้ีแสดงใหเ้ห็นวา่แบคทีเรีย SK3 เป็นแหล่งสารปฏิชีวนะส าหรับตา้นเช้ือแบคทีเรียด้ือยา MRSA 

 
ค าส าคญั : จุลินทรียอ์าศยัร่วมกบัฟองน ้ า, ดีโมสปองเจีย, MRSA  
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ABSTRACT 
  

Isolation and purification of 10 isolated microorganisms from 10 marine Demospongiea sponges by streak 
specimens on marine agar and blended in marine broth methods.  The pure microorganisms were further cultured in marine 
broth.  The cultivated broths were examined for their anti-MRSA activity by agar well diffusion method.  Results found that 
a broth of SK3 (microorganism isolated from sediment covered on a black Demospongiea) showed highest activity to 
determine by zone of inhibition (12 mm) comparison to vancomycin (16 mm).  It was further cultivated in                  9 
different cultural medias including ISP No.2-7, MHB, MB และ LB to study bioactive compounds production efficiency.   
The results revealed that a bacterium SK3 produce highest compounds concentration, when cultured in media ISP no.                 
2. This indicated by zone of inhibition (18 mm) comparison to vancomycin (16 mm). SK3’s cultured broth was extract to 
give 3 gram of crud extract.   The extract was analyzed by HPLC and found that contain 1 main constituent (800 µg/ml) 
and 2 minor compounds (less than 30 µg/ml).  This should be implied that SK3 in the important source of anti MRSA 
compounds.  
 
Keywords : Marine sponge associated microorganisms, Deospongiea, MRSA 
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บทน า 
มีรายงานผูเ้สียชีวติทัว่โลกอนัมีสาเหตุมาจากกการด้ือยาปฏิชีวนะ ประมาณ 700, 000 คน/ปี ในยโุรปและอเมริกามี

ประมาณ 50,000 คน/ปี คาดว่าจะมีผูเ้สียชีวิตทัว่โลกเพ่ิมข้ึนเป็น 10 ลา้นคน ในปี 2593 (Durai, Philip and Hoqeue, 2009) 
ส าหรับประเทศไทยสถานการณ์การด้ือยาปฏิชีวนะก าลงัเขา้ขั้นวิกฤต จากการส ารวจพบผูเ้สียชีวิตจากเช้ือก่อโรคด้ือยา
ประมาณ 10,000-38,000 ราย/ปี และมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี โดยพบอตัราการติดเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะมากกว่า 
100,000 คนต่อปีทัว่ประเทศ มีมูลค่าการเสียหาทางเศรษฐกิจประมาณ 2,539- 6,084 ลา้นบาทต่อปี  และมีมูลค่าการใชย้า
ปฏิชีวนะมากกว่า 10,000 ลา้นบาทต่อปี (พรรณรวี, 2559) จากขอ้มูลการส ารวจผูป่้วยติดเช้ือในโรงพยาบาลทัว่ประเทศ
จ านวน 1,023 แห่ง ในปี 2553 พบเช้ือจุลชีพ 5 ชนิด ท่ีด้ือยา โดยหน่ึงในหา้ชนิดนั้นคือเช้ือ Staphylococcus aureus การรักษา
โรคติดเช้ือชนิดน้ีท าโดยให้ยา เพนนิซิลิน (Penicillin) ต่อมาพบว่าเช้ือน้ีด้ือยาต่อเพนนิซิลิน โดยการสร้างเอนไซม์                  
beta-lactamase จึงมีการพัฒนายา methicillin ซ่ึงทนต่อเอนไซม์น้ีแต่ต่อมาพบการด้ือยาต่อยา Methicillin จึงเรียกเช้ือ                      
S. aureus สายพนัธ์น้ีวา่ Methicillin Resistant.  S. aureus (MRSA) ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ท่ีท าให้เกิดการติดเช้ือรุนแรง รักษาหาย
ไดย้าก ผูป่้วยมีอตัราเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง การรักษาจึงจ าเป็นตอ้งใชย้าประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เช่นยา fosfomycin หรือ 
vancomycin ซ่ึงมีผลขา้งเคียงต่อผูป่้วยคอ้นขา้งมาก (Hidayat et al.,2006, กระทรวงสาธารณสุข, 2556)   MRSA เป็นเช้ือก่อ
โรคทางผิวหนงั แผล ทางเดินปัสสาวะ ปอด และกระแสเลือด เช้ือชนิดน้ีไม่เพียงเฉพาะด้ือต่อยาเมทิซิลลินเท่านั้นแตย่งัด้ือตอ่
ยาปฏิชีวนะอ่ืนๆ เช่น Oxacillin, amoxycillin และยา cephalosporin  อีกดว้ย (Stefani et al.,2012) สาเหตุการท่ีโลกก าลงักา้ว
สู่ภาวะการขาดหนา้ท่ีการรักษาของยาปฏิชีวนะและเกิดภาวะติดเช้ือในระดบัรุนแรงทั้งในโรงพยาบาลและแหล่งชุมชนนั้น 
เพราะมีการคิดคน้ ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆ น้อยลงเน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ ซ่ึงหากปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไปก็จะ
น าไปสู่การแพร่ระบาดของเช้ือด้ือยาอยา่งเร็ว ส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลและการรักษาต่อเน่ือง 
เช่น การติดเช้ือในหอ้งฉุกเฉิน การผา่ตดั การบริจาคเลือด และการฟอกไต เป็นตน้    

นกัวิทยาศาสตร์พบวา่แบคทีเรียในทะเลมีศกัยภาพในการสร้างสารเมแทโบไลด์ทุติยภูมิ (Secondary metabolites) 
ท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคได ้ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 นกัวทิยาศาสตร์ก็สามารถแยกสารเหล่านั้นใหอ้ยูใ่น
รูปสารบริสุทธ์ิ พร้อมทั้งพิสูจน์ทราบโครงสร้างโมเลกุลไดเ้ป็นผลส าเร็จ โดยพบสาร Pentabromopseudodilin เป็นชนิดแรก 
ซ่ึงแยกไดจ้ากเช้ือ Actinomycetes sp. (Rahman et al., 2010) จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1988 พบวา่สารหลายชนิดมีฤทธ์ิยบัย ั้งการ
เจริญของแบคทีเรียด้ือยา MRSA (Shinke et al., 2017)  แบคทีเรียสร้างสารท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSA สามารถจ าแนกได ้3 ชั้น 
(Class) ได้แก่ Actinobacteria Bacilli และ Gammaproteobacteria  ในปี ค.ศ. 2010-2015 มีการคน้พบสารจากแบคทีเรียใน
ทะเลทัว่โลกจ านวนมาก ในจ านวนน้ีคน้พบในประเทศจีนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเกาหลีและประเทศญ่ีปุ่นตามล าดบั แต่ยงั
ไม่พบรายงานในประเทศไทย (Rahman et al., 2017; Schinke et al., 2017) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1 การเตรียมตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรีย  
               น าเช้ือมาเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสม ณ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ( C) จนพบมีการเจริญเป็น
โคโลนี ตดัช้ินส่วนบริเวณขอบ colony ใหมี้ขนาดช้ินละประมาณ 1x1 ตารางเซนติเมตร แลว้ท าการถ่ายเช้ือลงในอาหารเหลว 
PDB/YM ท่ีบรรจุในขวดรูปชมพู ่น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 3 สปัดาห์ (มีการตรวจสอบฤทธ์ิยบัย ั้ง MRSA             เป็น
ระยะๆ จนกวา่เช้ือจะเขา้สู่การเจริญระยะก่อน lag phase เลก็นอ้ยเพ่ือความแม่นย  าในการเก็บตวัอยา่งท าส่ิงสกดัหยาบ)  จะได้
ผลิตภณัฑอ์อกมา 2 ส่วน คือส่วนน ้ าเล้ียงเช้ือ (Culture filtrate) และเซลลเ์ช้ือ ซ่ึงส่วนอาหารเล้ียงเช้ือจะถูกน าไปท าเป็นสาร
สดัหยาบ (Crude extract) ต่อไป  
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2. การทดลองหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเล้ียงเช้ือจุลินทรียเ์ป้าหมายด าเนินการตามวธีิของ Andrey  et al. (2017) 
3. การท าส่ิงสกดัหยาบจากจุลชีพในอาหารเล้ียงเช้ือแบบเหลว  
       น าเช้ือจุลินทรียใ์นอาหารเหลว ไปท าให้เซลลแ์ตกดว้ยเคร่ือง Ultrasonicator จากนั้นน าป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 
5,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที เพ่ือแยกเซลลอ์อกจากน ้ าเล้ียงเช้ือ ก่อนน าส่วนท่ีเป็นของเหลวไประเหิดแหง้ดว้ยเคร่ืองท า
แหง้แบบเยน็ (Freez dryer) ไดน้ ้ าหนกั  3 กรัม จากนั้นสกดัดว้ย เอทิลอะซิเตต (EtOAc) ตรวจสอบประสิทธิภาพการสกดัดว้ย 
TLC และ HPLC เพ่ือใหแ้น่ใจวา่สกดัสารแต่ละชั้นสกดัออกมาหมด 
3 การตรวจหาและเตรียมเช้ือ MRSA ด าเนินการตามวธีิของ Givry and  Duchiro (2008)    
5. การตรวจสอบฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSA ของส่ิงสกดัหยาบจากเช้ือจุลินทรียเ์ป้าหมาย 
  น าส่วนน ้ าเล้ียงเช้ือและเซลลม์าสกดัดว้ยตวัท าละลายจะไดส้ารสกดัหยาบจากน ้ าเล้ียงเช้ือ และ สารสกดัหยาบจาก
เซลล์ ทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSAโดยวิธี agar well diffusion โดยใช้ resazurin เป็นสารช้ีวดั ใช้ยา vancomycin เป็นตวั
ควบคุม ตามวธีิของ Andrey and  François, (2017).  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
  จากการแยกจุลินทรียก์ลุ่มเอนโดไฟตอ์าศยัร่วมกบัฟองน ้ า (ภาพท่ี1) โดยวธีิการฆ่าเช้ือท่ีพ้ืนผิวบนอาหาร MA และ
วิธีขีดเช้ือส าหรับแยกเช้ือจากโคลนไตโ้คโลนีหรือเคลือบติดฟองน ้ า ไดจุ้ลินทรียท์ั้งหมด 10 ไอโซเลท แบ่งเป็นพบทั้งใน
โคลนและ/หรือเอนโดไฟต์ 4 ไอโซเลท พบเฉพาะเอนโดไฟท์ 2 ไอโซเลท  และพบเฉพาะในส่ิงแวดลอ้ม 4 ไอโซเลท               
ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมลบมีการเจริญสร้างแคปซูล  มีลกัษณะเป็นเมือกล่ืน หรือมูกเยิม้ พบไดท้ั้งด ารงชีพแบบอิสระ
และเป็น epibiotic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 ฟองน ้ าท่ีน ามาแยกหาเช้ือจุลินทรีย ์

 

 S1 S2 S3 S4 

S5 S6 S7 

S8 S9 S10 
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          โคโลนีของแบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในช้ินส่วนฟองน ้ ามีลักษณะส าคัญ คือฝังวุน้ โคโลนีมีผิวหน้าด้าน  
เช้ือจุลินทรีย ์รหสั S1.2 แยกไดจ้ากฟองน ้ ารหสั S1 มีโคโลนีสีครีม เช้ือ 6.2 แยกไดจ้ากฟองน ้ ารหัส S6 โคโลนีสีชมพเูขม้อม
เลือดหมู นอกจากนั้นยงัพบเช้ือจุลินทรียร์หสั SK3 มีสีสม้แสด (ภาพท่ี 2) แยกจากโคลนเคลือบไตฟ้องน ้ า S3 เช้ือจุลินทรียท์ั้ง
สามลกัษณะแสดงฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย MRSA ส่วนไอโซเลตอ่ืนๆไม่แสดงฤทธ์ิยบัย ั้ง จากการทดลองพบวา่ SK3              มี
ประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิมากท่ีสุดโยมีขนาดวงใสยบัย ั้งเท่ากบั 18.5 มิลลิเมตร (mm) จึงเลือกมาศึกษาการเจริญเติบโตและ
การสร้างสารในอาหารเล้ียงเช้ือชนิดต่างๆ  พร้อมทั้งศึกษาองคป์ระกอบเคมีเบ้ืองตน้โดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ลกัษณะโคโลนีของเช้ือจุลินทรียท่ี์มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSA บนอาหารเล้ียงเช้ือ MA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3  วงใสยบัย ั้งเช้ือ MRSA ของสารสกดัจากจุลินทรียร่์วมอาศยักบัฟองน ้ าและโคลนไตฟ้องน ้า 
  
   ผลการศึกษาการเจริญเติบโตและการสร้างสารของเช้ือ SK3  โดยใชอ้าหารเล้ียงเช้ือ 9 ชนิดไดแ้ก่ ISP No.2 หรือ 
YM (Yeast Malt Broth), ISP No.3 (ISP Medium No.3),  ISP No.4 (Inorganic Salt Starch Agar), ISP No.5 (Glycerol 
Asparagine Agar Base), ISP No.6 (Peptone Yeast Extract Iron Agar), ISP No.7 (Tyrosine Agar Base) MHB (Mueller Hinton 
Broth), MR (Marine Broth) และ LB (Luria Brentani) พบวา่เช้ือ SK3 มีการเจริญเติบโตไดดี้ในทุกอาหารเล้ียงเช้ือ  ลกัษณะ
โคโลนีฝังตวัอยู่ในเน้ือวุน้และมีสีและลกัษณะโคโลนีแตกต่างกนัตามชนิดอาหารท่ีใชเ้ล้ียง  (ภาพท่ี 4)  ต่อมาไดท้ าการ
ทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSA 142 ดว้ยวิธี agar plug diffusion method พบว่าอาหารท่ีใชเ้ล้ียงเช้ือ SK3 ชนิด ISP No.5, ISP 
No.7, ISP No.2 และ MA ท่ีใหว้งใสยบัย ั้งไดดี้ โดยมีขนาดวงใสยบัย ั้งดงัตารางท่ี 1    
 

       S1.2                                                              S6.2                                                        SK3 
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ISP No.2 ISP No.3 ISP No.4 

ISP No.5 ISP No.6 ISP No.7 

MA MHA LB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาพที ่4   ลกัษณะโคโลนีของเช้ือ SK3  บนอาหารเล้ียงเช้ือวุน้แตกต่างกนั 
 
 ตารางที ่1 ขนาดวงใสยบัย ั้งเช้ือ MRSA ของเช้ือ SK3 ตามชนิดอาหารเล้ียงเช้ือ 

 
 
 
 
 
 

ชนิดอาหารเล้ียงเช้ือ ขนาดวงใสยบัย ั้ง (mm.) 
ISP No.2  15.5 
ISP No.5 18 
ISP No.7 18 

MA 19 
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  เน่ืองจากไม่มีอาหารเล้ียงเช้ือเหลวชนิด  ISP No. 5 และ 7  จึงเลือกอาหารเล้ียงเช้ือเหลว ISP No.2 (YM) และ MB 
มาศึกษาประสิทธิภาพการสร้างสาร พบวา่ในอาหารชนิด MB เช้ือ SK3 สร้างสารมีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ  MRSA ไดป้ริมาณสูงสุด
ในวนัท่ี 2 ของการเล้ียง (ตรวจสอบโดยวดัความกวา้งของวงใสยบัย ั้งเท่ากบั 19 มม) ปริมาณสารลดลงในวนัท่ี 3 และหยุด
สร้างสารในวนัท่ี 4 ของการเล้ียง ในขณะท่ีเล้ียงในอาหาร ISP No. 2 เช้ือ SK3 สร้างสารไดป้ริมาณมากท่ีสุดในวนัท่ี 4 และ
ยงัคงสร้างสารต่อไปในแนวโนม้ลดลง (ตารางท่ี 2) ดงันั้นจึงเลือกผลิตสารโดยเล้ียงเช้ือในอาหาร MB เน่ืองจากใชเ้วลาสั้น
กว่าการเล้ียงในอาหาร ISP No. 2  สามารถผลิตสารสกดัหยาบได ้3 กรัมโดยวิธีสกดัเช้ือในอาหารเหลวดว้ยเอทิลอะซีเตต 
จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบในสารสกดัหยาบ SK3 โดย HPLC   พบสารชนิดเด่นจ านวน 1 สาร (Rt = 20.187) ปริมาณ 800 
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม (µg/mg) และสารปริมาณนอ้ย จ านวน 2 สาร ( Rt = 10.003, 17.080, ภาพท่ี 5) ปริมาณ 30 µg/mg 
 ตารางที ่2  ขนาดวงใสยบัย ั้งช้ือ MRSA ของเช้ือ SK3 ในอาหารเหลว YM และ MB ตามเวลาเล้ียง 

 

 
 

ภาพที ่5 HPLC โครมาโทแกรมเปรียบเทียบระหวา่งองคป์ระกอบในอาหารเล้ียงเช้ือและสารสกดัหยาบ SK3 
  จากการศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาภายนอก SK3 ซ่ึงเป็นแบคทีเรียแกรมลบมีการเจริญสร้างแคปซูลท าให้มี
ลักษณะเป็นเมือกล่ืน หรือมูกเยิ้ม ผิวหน้าด้าน ลักษณะเด่นอีกประการหน่ึงคือโคโลนีมีสีส้มแดงคล้ายกับเช้ือ 
Pseudoalteromonas spp. ซ่ึงเป็นสกุลท่ีพบมากในทะเลทั้ งอยู่อาศัยร่วมกับส่ิงมีชีวิตอ่ืนและอยู่อย่างอิสระในทะเล                  
(Doshi et al., 2011)    จุลินทรียใ์นทะเลเป็นเช้ือท่ีเล้ียงไดค้่อนขา้งยากในห้องปฏิบติัการเน่ืองจากยงัไม่มีอาหารเล้ียงเช้ือท่ี
เหมาะสม โดยนยัแลว้ส่ิงแวดในทะเลไม่วา่จะเป็นน ้ า ตะกอนดิน หรือส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆมกัมีองคป์ระกอบของธาตุท่ีซบัซอ้นทั้ง
ธาตุปริมาณมาก ปริมาณนอ้ยถึงนอ้ยมาก ซ่ึงจุลินทรียใ์นทะเลตอ้งการธาตุหรือสารอาหารเหล่าน้ีในการเจริญเติบโต หรือ 
เป็น growth factors หากขาดไปเพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอาจสูญเสียคุณลกัษณะจ าเพาะได้ 
จุลินทรียอ์าศยัร่วมบางชนิดใชส้ารเมแทโลด์จากเจา้บา้นเป็นอาหาร (Angel et al., 2002) ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนกบัปรากฏการณ์
ทดลองคร้ังน้ี กล่าวคือ เช้ือ SK3 เจริญไดใ้นอาหารแตกต่างกนัอีกทั้งลกัษณะทางกายภาพ เช่น สี โคโลนี ก็มีความแตกต่าง
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กนั (รูปท่ี 4) ทั้งน้ีเป็นเพราะอาหารแต่ละชนิดมีองคป์ระกอบแตกต่างกนันัน่เอง เม่ือพิจารณาการสร้างสารยบัย ั้งเช้ือ MRSA 
พบวา่เช้ือ SK3 สร้างสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากต่อการออกฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSA เม่ือเปรียบเทียบกบั ยาปฏิชีวนะแวนโค
มยัซิน โดยมีขนาดวงใสยบัย ั้งมากกวา่ (ภาพท่ี 3) ลกัษณะดงักล่าวน้ีสามารถอธิบายไดส้องประเด็น  กล่าวคือประเด็นแรก 
เป็นการปรับตวัดา้นนิเวศวิทยาในทะเล จุลินทรียอ์ยูอ่าศยัในระบบนิเวศท่ีซบัซอ้นมีการครอบครองพ้ืนท่ีและป้องกนัตวัเอง
เพ่ือการอยูร่อด จึงสร้างสารยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ืออ่ืนในส่ิงแวดลอ้มเดียวกนั สารท่ีสร้างมกัมีประสิทธิภาพการออก
ฤทธ์ิดีมีความเขม้ขน้สูง ซ่ึงเราจะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะห์ดว้ย HPLC (รูปท่ี 5)  โครมาโทแกรมของสารสกดัหยาบ SK3 
ไม่ซบัซอ้น มีสารเด่นเพียงชนิดเดียวคือท่ีรีเทนชัน่ไทม ์29.187 นาที ซ่ึงเป็นไปไดสู้งวา่สารน้ีอาจท าหนา้ท่ียบัย ั้งเช้ือ MRSA 
ประเด็นท่ี สอง คือความเป็นไปไดข้องโครงสร้างสาร   ยาปฏิชีวนะแวนโคมยัซินเป็นสารไกลโคเปปไทด ์ลกัษณะโมเลกลุ
ประกอบดว้ยหมู่ อะมิโนและไอดรอกซิลฟังก์ชัน่ค่อนขา้งมากจึงมีฤทธ์ิรุนแรง สารท่ีจะมีฤทธ์ิเทียบเท่ามกัเป็นสารกลุ่ม
เดียวกนัมีโครงสร้างโมเลกุลคลา้ยกนั หากเป็นสารต่างกลุ่มกนัมกัมีธาตุหมู่ฮาโลเจนเป็นหมู่แทนท่ี ซ่ึงเช้ือจุลินทรียใ์นทะเล
หลายชนิดมีศักยภาพในการดึงธาตุกลุ่มน้ีจากน ้ าทะเลมาเป็นหมู่แทนท่ีได้ เช่น สาร marinopyrroles แยกได้จากเช้ือ 
Streptomyces sp สาร thiomarinols จากเช้ือ Alteromonas rava (Rahman et al., 2010) สาร brominated phenyl ether ซ่ึงเป็น
สารมีธาตุโปรมีนเป็นหมู่แทนท่ี สร้างโดยเช้ือแบคทีเรีย   Pseudoalteromonas  phenolica   (Isnansetyo and Kame, 2013) 
ถึงแมว้า่การวจิยัคร้ังน้ียงัไม่สามารถแยกเอาสารมีฤทธ์ิออกมาจากของผสมไดแ้ต่ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
องคป์ระกองทางเคมีระดบัโมเลกลุต่อไป 
 

สรุปผลการวจัิย 
สามารถแยกและท าบริสุทธ์ิเช้ือจุลินทรียจ์  านวน 10 ไอโซเลต จากจุลินทรียอ์าศยัร่วมกบัฟองน ้ าทะเลดีโมสปองเจีย 

10 ชนิด ทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือด้ือยา MRSA 142 ของน ้ าเล้ียงเช้ือโดยวิธี Agar plug diffusion method พบจุลินทรียห์มายเลข  
S1.2.,  S6.2 และ SK3 มีประสิทธิภาพฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ MRSA ได ้โดยเช้ือ SK3 มีวงใสยบัย ั้งกวา้งท่ีสุด น าเช้ือน้ีมาหาอาหาร
เล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสมเพ่ือผลิตสารสกัดหยาบ ผลการทดลองพบเช้ือ SK3 เจริญและสร้างสารไดดี้เม่ือเล้ียงในอาหาร MB                
ซ่ึงผลิตสารได้สูงสุดในวนัท่ี 2 ของการเล้ียงทดสอบโดยการวดัวงใสยบัย ั้ ง สาสารถผลิตสารสกัดหยาบได้ 3 กรัม                        
เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบอยา่งคร่าวๆโดย HPLC พบสารหลกัไม่ทราบชนิดจ านวน 1 สาร สารรองหรือสารปริมาณนอ้ย 
จ านวน 2 สาร 

 

กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจัยขอบคุณ ดร. กิตติศักด์ิ  ชววิสิฐ และ นส.  ยูวารี  ปากบารา ผูช่้วยวิจัย และ หน่วยวิจัยการใช้ประโยชน์             

จากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ อาคารปฏิบติัการเทคโนโลยแีละพฒันานวตักรรม อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์  ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือหอ้งปฏิบติัการ เคร่ืองมือและอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการท าวจิยั 

 

เอกสารอ้างองิ 
พรรณรว ีโพธ์ิเทียนทอง. 2559. การต่อตา้นเช้ือแบคทีเรีย. วารสารเพื่อการวจิยัและพฒันา องคก์ารเภสชักรรม. 23(3): 9-12.   
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข. 2556. เช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ วกิฤตและทางออกของสงัคมไทย. จุลสาร HRSI Forum, 1(1): 1-15. 
Andrey, D. O.,  François, P.,  Manzano, C., Bonetti,  E. J.,  Harbarth, S., Schrenzel, J., Kelley, W. L., Renzoni, A. 2017. 

Antimicrobial activity of ceftaroline against methicillin-resistant Staphylococcusaureus (MRSA) isolates 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  631 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

collected in 2013-2014 at the Geneva University Hospitals.  European Journal of  Clinical Microbiology Infection 
Disease. 36:343-350 

Engel, S., Jensen, P.R. and Fenical, W. 2002. Chemical ecology of marine microbial and defends, Journal of 
 Chemical Ecology. 28 (10): 1971-1985. 
Doshi, G.M., Aggarwal, G.V., Martis,  E.A.,  Shanbhag,  P.P., 2011,   Novel Antibiotics from Marine Sources 
 International  Journal of Sciences and Nanotechnology. 4 (3): 1446-1461.  
Durai, R., Philip C.H.,and Hoque,  H. 2010. Methicillin-resistant Staphylococcus  aureus: an update.  AORN Journal. 91: 
 599-605.  
Givry, S., Duchiro, F., 2008.  Optimization of culture medium and growth conditions for production of L-  arabinose  
 isomerase and D-xylose isomerase by Lactobacillus bifermentans, Mikrobiologiia: 77(3):  324-30. 
Hidayat, L.K., Hsu, D.I., Quist, R., Shriner, K.A. and Wong-Beringer, A. 2006. High- does vancomycin therapy for 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Archives of internal medicine. 166: 2138-2144.  
Isnansetyo, A., Kamei, Y., 2003. Pseudoalteromonas phenolica sp. nov., a novel marine bacterium that produces  
 phenolic anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus substances. International Journal of  Systematic and 
 Evolutionary Microbiology. 53: 583-588. 
Rahman, H., Austin, B., Mitchell, W.J., Morris, P.C., Jamieson, D.J., Adams, D.R., Spragg, A.M. and Schweizer, M. 
 2010. Novel anti-infective compounds from marine bacteria. Marine Drugs, 8, 498-518.  
Schinke, C., Martins, T., Queiroz, S.C.N., Melo, I.S. and Reyes, F.G.R.,2017.  Journal of Natural Products, 80: 1215–122  
Stefani, S., Chung, D.R., Lindsay, J.A., Friedrich, A.W., Kearns,  A.M., Westh, H., Mackenzie,  F.M. 2012,  Meticillin-
 resistant Staphylococcus aureus (MRSA): global epidemiology and harmonisation of typing methods. 
 International Journal of Antimicrobial Agents. 39(4): 273-82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stefani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindsay%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Friedrich%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kearns%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westh%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mackenzie%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22230333


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  632 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอสิระของกระเจ๊ียบเขียวอบแห้ง 
จากชุมชนบ้านม่าหนิกในจังหวดัภูเกต็ 

Nutritional value and antioxidant activity of dried Okra 

(Abelmoschus esculentus) from Ban Manik Community in Phuket 
 

อนิตทยา กงัแฮ1* จนัทนา แสงแกว้1 จิราพร ขวญัมุณี1 กิตติศกัด์ิ จิตตเ์ก้ือ2 และ สุภโรจน์ ทรงยศ3 
Anittaya Kanghae1* , Jantana Saengkaew1 , Jiraporn Khwanmunee1 , Kittisak Jitkue2 and Suparoth Songyos3  

 

บทคัดย่อ 
 

 กระเจ๊ียบเขียว (Abelmoschus esculentus) เป็นผกัพ้ืนบ้านของไทยท่ีนิยมบริโภคฝักในหลายรูปแบบต่าง เช่น                   
สด แห้ง ทอด หรือ ตม้ นอกจากน้ีกระเจ๊ียบเขียวยงัมีคุณค่าทางโภชนการสูง ไดแ้ก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ 
และเยื่อใย การศึกษาน้ีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการดว้ยวิธี Association of Official Analytical Chemists 
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดโดยใชว้ิธี Folin-Ciocalteu reagent และวิเคราะห์สารตา้นอนุมูลอิสระ 2 วิธี ประกอบดว้ย 2,2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ Ferric ion reducing antioxidant power assay (FRAP) ในฝักกระเจ๊ียบเขียวอบแห้ง 
ผลการทดลองพบวา่กระเจ๊ียบเขียวมีปริมาณคุณค่าทางโภชนาการประกอบดว้ยความช้ืน 5.20±0.82, เถา้ 12.40±0.77, เยื่อใย 
11.30±0.58, โปรตีน 9.55±0.27, ไขมนั 0.79±0.47 และคาร์โบไฮเดรตสูงถึง 72.06±0.98 g/100 g น ้ าหนักแห้งตามล าดับ 
นอกจากน้ียงัพบว่ากระเจ๊ียบเขียวยงัมีสารประกอบฟีนอลิกทั้ งหมดเท่ากับ 6.90 ±0.03 g gallic acid equivalents/100 g 
น ้าหนกัแหง้ และมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ DPPH และ FRAP เท่ากบั 4,608.00±0.25 µmol Trolox/100 g dry basis และ 
4,902.32±0.34 µmol Ascorbic acid/100 g dry basis ตามล าดับ ผลการทดลองน้ีสามารถน ากระเจ๊ียบอบแห้งน้ีไปท าเป็น
วตัถุดิบในการท าชาสมุนไพรและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ได ้
 
ค าส าคญั : สารประกอบฟีนอลิค, ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ, กระเจ๊ียบเขียว, คุณค่าทางโภชนาการ  
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ABSTRACT 
 

 Okra (Abelmoschus esculentus) is an indigenous vegetable of Thailand that can consume by the various way, e.g. 
salads, soups, and stews, in fresh and dried. Okra has the high value of nutrient, it consists of protein, carbohydrate, vitamin, 
salts, and fiber. In this study, the nutrition of Okra was analyzed. The value of nutrients analyzed by Association of Official 
Analytical Chemists method, the total phenolic compound was analyzed by Folin-Ciocalteu reagent method, and the 
antioxidant was analyzed by 2 ,2 -Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric ion reducing antioxidant power assay 
(FRAP). The results show that dry Okra pods were supplementary by moisture, ash, protein, fat, and carbohydrate as 5 .20 
± 0.82, 12.40 ± 0.77, 9.55 ± 0.27, 0.79 ± 0.47, and 72.06 ± 0.98 g/100 g dry weight, respectively. Moreover, dry Okra pods 
were consists of the total phenolic compound as 6 .0  g gallic acid equivalents/100  g dry weight. From DPPH and FRAP 
method, the antioxidant appears as 4,608.00±0.25 µmol Trolox/100 g dry basis and 4,902.32±0.34 µmol Ascorbic acid/100 
g dry basis, respectively. The results indicated that dry Okra pods can be used as an ingredient for herbal tea and other 
natural product. 
 
Keyword:  total phenolic compounds, antioxidant activities, Abelmochus esculentus, nutritional value 
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บทน า 
 กระเจ๊ียบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) เป็นผกัพ้ืนบา้นท่ีมีการปลูกไดท้ัว่ทุกภาคตลอดทั้งปีและมีช่ือ
เรียกท่ีแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ิน เช่น กระเจ๊ียบมอญ มะเขือมอญ มะเขือทะวาย มะเขือม่ืน ซ่ึงมีการสันนิษฐานวา่ถ่ินก าเนิด
อยูใ่นทวปีแอฟริกาและทวปีเอเชีย คนไทยส่วนใหญ่นิยมกินคู่กบัน ้ าพริกและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ เน่ืองจากกระเจ๊ียบ
เขียวมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีโดดเด่น คือ เป็นแหล่งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน และเส้นใยอาหาร (Habtamu            
et al., 2014) รวมถึงกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั เช่น โอเลอิก ลิโนเลอิกในปริมาณสูง (Roy et al., 2014; Gemede et al., 2015) รวมทั้ง
เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีคุณค่า (Adetuyi et al., 2011) เม่ือน าฝักกระเจ๊ียบเขียวไปประกอบอาหารยงัพบวา่มีลกัษณะเป็นเมือก 
ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสารจ าพวกกมั และเพคตินในปริมาณท่ีสูง หากรับประทานกระเจ๊ียบเขียวสามารถช่วยบรรเทาโรค
ไดห้ลายโรค เช่น ความดนัโลหิต หลอดเลือดตีบตนั ลดอาการโรคกระเพาะ และยงัช่วยขบัพยาธิตวัจ๊ีดได ้(Robbins, 1982) 
นอกจากน้ีกระเจ๊ียบเขียวยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นสารประกอบในกลุ่มโพลิฟีนอล ไดแ้ก่                  สารฟีนอลิกและ
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ สามารถพบในพืช ผกั ผลไม ้และสมุนไพรหลายชนิด สารตา้นอนุมูลอิสระน้ีจะมีบทบาทส าคญัใน
การป้องกนัการท าลายสารชีวโมเลกลุในร่างกายจากอนุมูลอิสระซ่ึงท าใหเ้กิดโรคต่างๆ ได ้ดงันั้นจะเห็นไดว้า่กระเจ๊ียบเขียว
มีคุณประโยชน์มากมาย จึงท าให้คณะผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปยังศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นม่าหนิก หมู่ 7 
ต  าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นชุมชนตน้แบบท่ีมีการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของชุมชน
โดยกลุ่มเกษตรกรบางเหนียวด าไดท้ าการปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนหน่ึงในพืชท่ีกล่าวนั้นก็คือ กระเจ๊ียบเขียว ปัจจุบนั
กลุ่มเกษตรกรบางเหนียวด าไดน้ ากระเจ๊ียบเขียวมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการท าสบู่กระเจ๊ียบเขียวออกจ าหน่ายและมีแนวคิดท่ีจะ
อบแห้งกระเจ๊ียบเขียว เพ่ือน าวตัถุดิบน้ีไปใชใ้นการแปรรูปเป็นชาสมุนไพร สารสกดัในเคร่ืองส าอาง และตลอดจนพฒันา
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบักระเจ๊ียบเขียว จึงท าให้คณะผูว้ิจยัท าการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการและสาร
ตา้นอนุมูลอิสระของกระเจ๊ียบเขียวท่ีอบแหง้ในคร้ังน้ี  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมกระเจีย๊บเขียว 

เก็บฝักกระเจ๊ียบเขียวจากชุมชนม่าหนิก หมู่ 7 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต ขนาดผลยาว 21-25 
เซนติเมตร น ามาลา้งท าความสะอาด หั่นตดัเป็นช้ินบาง และน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง 
จากนั้นน าไปบดใหเ้ป็นผงโดยใชเ้คร่ืองป่ัน 
2. การวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ี(Proximate analysis) 
 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจ๊ียบเขียวอบแห้งตามวิธี AOAC (2000)ไดแ้ก่ ปริมาณความช้ืน ไขมนั 
โปรตีน เยือ่ใย และ เถา้  
3. การเตรียมสารสกดักระเจีย๊บเขยีว 

ชัง่กระเจ๊ียบเขียวอบแห้งท่ีบดละเอียด 2 กรัม สกดัดว้ยน ้ าเดือดปริมาตร 200 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไวเ้ป็นเวลา 10 นาที 
จากนั้นน าไปกรอง ปรับปริมาณใหไ้ด ้250 มิลลิลิตร และน าสารสกดักระเจ๊ียบเขียวไปวเิคราะห์  
4. การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมด (ISO 14502-1, 2005) 

วเิคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลิกทั้งหมดตามวิธี Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent เร่ิมจากสารสกดั
กระเจ๊ียบเขียว 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเขม้ขน้ 10% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียม
คาร์บอเนตความเขม้ขน้ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าให้เขา้กนัตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้องนาน           
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1 ชัว่โมง จนปฏิกิริยาเกิดข้ึนสมบูรณ์หลงัจากนั้นน าไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร โดยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 
รายงานผลในรูปกรัมของ gallic acid equivalence (GAE) ต่อ 100 กรัมตวัอยา่งแหง้ (%w/w dry basis) 

การค านวณจากการสร้างกราฟมาตรฐานระหวา่ง ปริมาณ Gallic acid (µg/ml) กบัค่า Absorbanceท่ี 765 nm หาค่า
สมการ เส้นตรงY =  mx + b จะไดค้่าความชนั (m) และค่าจุดตดัแกนY (b) ค านวณปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดใน รูป% (w/w) 
dry basis 

Total polyphenol content = (As-b) x Vs x DF x 100/m x Ws x 10,000 x DM 
As = ค่าดูดกลืนแสงท่ี 765 nm ของตวัอยา่ง  
b = ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน(Y-intercept)  
Vs = ปริมาตรสารสกดั  
DF = Dilution factor  
m = ความชนัของกราฟมาตรฐาน  
Ws = น ้าหนกัตวัอยา่ง 
DM = % Dry matter content 

5. การวเิคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดยวธีิ DPPH radical scavenging ability (DPPH) (Yen and Duh, 1994) 
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระในกระเจ๊ียบเขียวสามารถวิเคราะห์ดว้ยวิธี DPPH radical scavenging ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์

ความสามารถในการเป็นสารตา้นออกซิเดชนัท่ีไดรั้บความนิยมและให้ผลรวดเร็วโดยใช ้2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) โดยน าสารสกดัตวัอยา่งปริมาตร 50 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 0.6 มิลลิ
โมลาร์ ปริมาตร 1,950 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั เก็บในท่ีมืดอุณหภูมิหอ้ง 30 นาที วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 
นาโนเมตร โดยใชเ้มทานอลเป็น blank แทนสารสกดัตวัอยา่งและใชโ้ทรลอกซ์ (Trolox) ความเขม้ขน้ 0-1,000 ไมโครโมล
เป็นสารมาตรฐาน น าค่าท่ีไดไ้ปสร้างกราฟมาตรฐาน จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบสารสกัดจากกระเจ๊ียบเขียวไป
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เพ่ือค านวณหาประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระ และรายงานผลในรูปของ µmole 
equivalence ของ Trolox ต่อ 100 กรัมตัวอย่างแห้ง สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของ Trolox (µM) กับ                 
% Inhibition หาค่าสมการเสน้ตรง จะไดค้่าความชนั (m) และค่าจุดตดัแกน Y (b)  

% Inhibition = (Abs.control - Abs.sample) x 100/ Abs.Control 
ค านวณความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ (DPPH-Radical scavenging activity) ความเขม้ขน้ของ Trolox (C) ในหน่วย  

µM=(% Inhibition – b )/m 
ความสามารถในการจบัอนุมูลอิสระ  

DPPH (µmol Trolox /100 g dry basis) = (C × Vs × DF × 100 × 100)/1,000× Ws× DM 
b = ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept)  
C = ความเขม้ขน้ของ Trolox ในหน่วย µM  
Vs = ปริมาตรสารสกดั 
DF = Dilution factor 
m = ความชนัของกราฟมาตรฐาน  
Ws = น ้าหนกัตวัอยา่ง (g)  
DM = % Dry matter content 

6. การวเิคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระโดยวธีิ Ferric reducing antioxidant power (FRAP) (Yen and Duh, 1994) 
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FRAP เป็นวธีิท่ีใชว้ดัวามสามารถในการใหอิ้เลก็ตรอนของสารอนุมูลอิสระ โดย Potassium ferricyanide reduction 
สารตา้นอนุมูลอิสระจะก าจดัไอออนของ ferric (Fe3+) แลว้เปล่ียนไปอยูใ่นรูปของ ferrous (Fe2+) ซ่ึงในการวิเคราะห์ใชว้ิธี
ของ Yen and Duh (1994) โดยปิเปตสารสกัดตวัอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์(pH 6.6) ความเขม้ขน้ 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร และสารละลายโพแทสเซียมเฟอริกไซยาไนด์ 
(K3Fe(CN)6) เขม้ขน้ 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กันและบ่มท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา             
30 นาทีจากนั้นเติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA) เขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั
แลว้น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3000 g เป็นเวลา 10 นาทีจากนั้นดูดสารละลายส่วนบนปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลัน่     
2.5 มิลลิลิตรและสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด ์(FeCl3) 0.1 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แลว้ผสมใหเ้ขา้กนั จากนั้นน าไป
วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 700 นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกบัสารละลามาตรฐานกรดแอสคอร์บิก รายงานผลใน
รูป mmole equivalent ของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัม ตวัอยา่งแหง้ 
Reducing power activity (µmole ascorbic acid/100g dry basis) = (As–b) x Vs x DF x 100/ m x Ws x 1,000 x DM 
 As = ค่าดูดกลืนแสงท่ี 700 nm ของตวัอยา่ง  
 b = ค่าจุดตดัแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y-intercept)  
 Vs = ปริมาตรสารสกดั   
 DF = Dilution factor  
 m = ความชนัของกราฟมาตรฐาน  
 Ws = น ้าหนกัตวัอยา่ง (g)  
 DM = % Dry matter content 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการเป็นส่ิงส าคญัของอาหาร ซ่ึงผลของคุณค่าทางโภชนาการของกระเจ๊ียบเขียวอบแห้ง
ถูกแสดงในตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่กระเจ๊ียบเขียวอบแห้งประกอบดว้ยปริมาณความช้ืน 5.20±0.82 เถา้ 12.40±0.77 เส้นใย 
11.30±0.58 โปรตีน 9.55±0.27 และไขมนั 0.79±0.47 g/100 g น ้ าหนกัแหง้ ในขณะท่ีปริมาณสารอาหารอยูใ่นช่วงเดียวกนักบั
ผลท่ีมีการรายงานใน Gemede และคณะ (2016) พบกระเจ๊ียบเขียวว่าปริมาณความช้ืน 9.69-11.29 เถา้ 5.37-11.30 เยื่อใย 
11.97-29.93 โปรตีน 10.25-26.16 และไขมนั 0.56-2.46 g/100g น ้ าหนกัแห้ง ยกเวน้อยา่งเดียว คือ กระเจ๊ียบเขียวท่ีอบแห้งมี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีถูกตรวจพบในปริมาณท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัผลของ Gemede et al. (2016) ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ี
อาจเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงความช้ืนในผล ความแตกต่างของสายพนัธ์ุของกระเจ๊ียบเขียว (Gemede et al., 2016)  
ตารางที ่1 คุณค่าทางโภชนาการของกระเจ๊ียบเขียวอบแหง้ 

คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ (g/100gน ้าหนกัแหง้) 

ความช้ืน 5.20±0.82 
เถา้ 12.40±0.77 
โปรตีน  9.55±0.27 
ไขมนั 0.79±0.47 
เยือ่ใย 11.30±0.58 
คาร์โบไฮเดรต 72.06±0.98 

 สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารกลุ่มหน่ึงท่ีมีสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและสามารถพบไดใ้นพืชหลายชนิด 
ส าหรับผลการการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดท่ีอยูใ่นกระเจ๊ียบเขียวอบแห้งโดยวิธี Folin-Ciocalteu ดงัแสดงใน
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ตารางท่ี 2 พบว่ากระเจ๊ียบเขียวมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากบั 6.90 ±0.03 กรัมกรดแกลลิคเปรียบเทียบต่อ               
100 กรัมน ้ าหนักแห้ง ขณะท่ีการวิเคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของกระเจ๊ียบเขียวอบแห้งด้วย 2 วิธี คือ DPPH radical 
scavenging activity และ FRAP พบวา่ปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระทั้งสองมีแนวโนม้เป็นไปในทางเดียวกนั มีปริมาณสูง
เท่ากบั 4,608.00 µmol Trolox/100 g น ้าหนกัแหง้ และ 4,902.32 µmol Ascorbic acid/100 g น ้าหนกัแหง้ ตามล าดบัซ่ึงผลการ
ทดลองท่ีไดส้อดคลอ้งกบัรายงานของ Liao et al (2012) แต่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระอาจต ่า เน่ืองจากการอบแห้งของกระเจ๊ียบ
เขียวพบวา่มีการสูญเสียของสารตา้นอนุมูลอิสระ (Arlai et al., 2012) 
ตารางที ่2 ปริมาณสารฟีนอลิครวมและสารตา้นอนุมูลอิสระของกระเจ๊ียบเขียวอบแหง้ 

Antioxidant activity ปริมาณสาร 

Total phenolic (g GAE/100 g dry basis) 6.90 ±0.03 
DPPH (µmol Trolox/100 g dry basis) 4,608.00±0.25 

FRAP (µmol Ascorbic acid/100 g dry basis) 4,902.32±0.34 

 

สรุปผลการวจัิย 
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อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีสูง และมีสารตา้นอนุมูลอิสระ ดงันั้น
ควรส่งเสริมให้ชุมชนปลูกกระเจ๊ียบเขียวเพ่ิม และน ากระเจ๊ียบอบแห้งน้ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเป็นชากระเจ๊ียบเขียว
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ความหลากหลายของพนัธ์ุไม้ยืนต้นในพืน้ทีเ่ขาหินปูน 
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จังหวดัพทัลุง 

Diversity of tree species in a limestone area  
in Muang Kao Chaiburi National Park  in Phatthalung province  

 
พงศศิ์ลป์ อินทร์แป้น1* ศิริลกัษณ์ ช่วยพนงั2 และ จรัล ลีรติวงศ์3 

Phongsin Inpaen1* Siriluk Chuaypanang2  and Charan Leeratiwong3 
 

บทคัดย่อ 
 

 พ้ืนท่ีเขาหินปูนเป็นระบบนิเวศท่ีมีความส าคญัและมีลกัษณะเฉพาะตวั การศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุไมย้นื
ตน้ในพ้ืนท่ีเขาหินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง เพ่ือศึกษาชนิดพนัธ์ุไมย้นืตน้และความส าคญัของไมย้นืตน้ในสงัคม 
เก็บตวัอยา่งและส ารวจพนัธ์ุพืชตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ศึกษาไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลางระดบัอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตรข้ึนไป โดยวางแปลงศึกษาดว้ยวธีิการสุ่ม ขนาด 5 x 20 เมตร ตามเสน้ทางศึกษา
ธรรมชาติถึงจุดชมววิเขาชยับุรี ระยะทางรวม 695 เมตร จ านวน 40 แปลงศึกษา รวมพ้ืนท่ีศึกษา 4,000 ตารางเมตร            พบ
ไมย้นืตน้ไดท้ั้งส้ิน 704 ตน้ จ าแนกเป็น 30 วงศ ์51 สกลุ 71 ชนิด ตน้ไมมี้ความสูง 1.50 – 28.00 เมตร พ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม 19.68 
ตารางเมตร ความหนาแน่นรวม 0.176 ตน้ต่อตารางเมตร  วงศท่ี์พบมากท่ีสุด คือ วงศไ์มม้ะเด่ือ (Moraceae) 12 ชนิด วงศไ์ม้
สลดัได (Euphorbiaceae) 5 ชนิด และวงศไ์มเ้ล่ียน (Meliaceae) 5 ชนิด สกลุท่ีพบมากท่ีสุด คือ สกลุไมม้ะเด่ือ (Ficus) สกลุไม้
กะหนานปลิง (Pterospermum) และสกลุมะค าไก่ (Drypetes) พืชท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness) แกง
เลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos Gaertn. var. dicoccos) เทียนขโมย (Drypetes hoaensis Gagnep.) และ ยาแก ้ (Drypetes 
hainanensis Merr.) มีค่าดชันีความส าคญั 22.97, 19.93, 17.63 และ 11.45 ตามล าดบั วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรีจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการเป็นแหล่งอนุรักษพ์นัธุกรรม เป็นแหล่งแม่ไมข้องพืชหายากหลายชนิด และสามารถพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและแสวงหาความรู้ทางธรรมชาติท่ีส าคญัต่อไป 
 
ค าส าคญั : ความหลากหลาย, ไมย้นืตน้, เขาหินปูน, วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี, พทัลุง 
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ABSTRACT 
 

 Limestone areas are important ecosystems because they have extraordinary environments and communities of 
species have evolved to cope with unique conditions. The aim of the present study was to assess the diversity and importance 
of tree species in a limestone area in Muang Kao Chaiburi National Park, Phatthalung province, Thailand. Field surveys 
and plant collections were carried out from May 2016 to April 2017. All trees with a trunk diameter at breast height of more 
than 5 cm were recorded in forty 5×20 m plots along a 695 meters nature trail . In total 704 trees were identified, belonging 
to 71 species, 51 genera, and 30 families. Tree height varied about 1.50 m to 28 m. The total trunk basal area was 19.68 m2, 
and average tree density was 0 .176  tree per m2.  The three families represented by the highest number of species were 
Moraceae (12 species),Euphorbiaceae (5 species), and Meliaceae (5 species). Ficus, Pterospermum, and Drypetes were the 
most species rich genera. Hopea ferrea Laness., Psydrax dicoccos Gaertn.            var. dicoccos, Drypetes hoaensis Gagnep., 
and Drypetes hainanensis Merr. had the highest Importance Value Index , respectively, 22.97, 19.93, 17.63, and 11.45. It 
is concluded that Muang Kao Chaiburi National Park is an important plant conservation area, harboring a seed bank of rare 
plant (H. ferrea) and tourism location for learning.  
  
Keyword: Diversity, Tree, Limestone, Muang Kao Chaiburi National park, Phatthalung   
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บทน า 
ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืน (Tropical climate) อยูร่ะหวา่งเสน้ละติจูด 5–21 องศาเหนือ และระหวา่งเสน้

ลองจิจูดท่ี 97-106 องศาตะวนัออก มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 320,696,888 ไร่ หรือประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ี
ป่าแบบป่าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) มีความไดเ้ปรียบในดา้นภูมิศาสตร์ ท่ีเอ้ือใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) สูงสุดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ดว้ยปริมาณความเขม้ของแสงแดดสูงตลอดทั้งปี บวกกบัปริมาณน ้ าฝน ส่งผลให้
ประเทศไทยมีความช้ืนสูงติดอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ส่งผลใหพื้ชพนัธ์ุและส่ิงมีชีวติมีความหลายหลายสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งยงั
มีเทือกเขาสูงตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความแตกต่าง ของลมฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง (Microclimate) นอกจากน้ียงัมีความ
แตกต่างของสภาพดิน หิน และภูมิประเทศ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัร่วมท่ีก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงข้ึนไดใ้น
ประเทศ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศหรือถ่ินท่ีอยู ่หรือชนิดป่าท่ีหลากหลาย (Habitat diversity) ความหลากหลาย
ของชนิด (Species diversity) ตลอดจนความหลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic diversity) (ธวชัชยั สนัติสุข, 2555)  

เขาหินปูน เป็นหน่ึงในลกัษณะทางธรณีวทิยาท่ีมีการกระจายตวักวา้งท่ีสุดประเภทหน่ึงในโลก สามารถพบไดใ้น
ทุกภูมิภาคของโลก มีอายหิุนหลายร้อยลา้นปี เป็นแหล่งเก็บรวบรวมชนิดพนัธ์ุต่าง ๆ ไวม้ากมาย ดว้ยเขาหินปูนมกัมีความสูง
ชนั มีหุบเหว หนา้ผา หรือโพรงถ ้าท่ีสลบัซบัซอ้น ท าใหม้นุษยเ์ขา้ถึงพ้ืนท่ีเขาหินปูนไดย้าก รวมทั้งมีหนา้ดินนอ้ย แหง้แลง้
และร้อนจดั ไม่สามารถใชเ้ป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได ้ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเขาหินปูนประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีการ
จดัตั้งเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษร้์อยละ 25 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด (วชิาญ เอียดทอง, 2548) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ยงัคงเป็นป่าไม ้แต่ในบริเวณท่ีมี
หนา้ดินหนาซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยมกัใชป้ระโยชน์เพ่ือท าสวนยางพาราหรือสวนผลไม ้ นอกจากน้ียงัมีการสมัปทานพ้ืนท่ีเขา
หินปูน เพ่ือผลิตปูนซีเมนตแ์ละผลิตหินส าหรับการก่อสร้าง  (จรินทร์ ชลไพศาล และ บุญญวฒัน์ ขนุอิน, 2555) ขอ้มูลดา้น
การศึกษาพืชเขาหินปูนในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทยยงัมีนอ้ย ประกอบกบัพ้ืนท่ีเขาหินปูน มีแนวโนม้ถูกบุกรุกท าลาย
อนัเน่ืองมาจากการท าเหมืองหินปูนและการเกษตร เขาหินปูน จึงเป็นเหมือนความหวงัหน่ึงของการเป็นพ้ืนท่ีรักษาความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสตัว ์ วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรีซ่ึงเป็นเขาหินปูนลูกโดด ตั้งอยูก่ลางพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและมีชุมชนอยูโ่ดยรอบ หลงเหลือจากการบุกรุกโดยมนุษยแ์ละยงัมีสภาพท่ีเกือบสมบูรณ์ ตั้งอยูใ่นเขตบา้นคอก
ววั หมู่ท่ี 1 ต าบลชยับุรี อ าเภอเมืองจงัหวดัพทัลุง มีเน้ือท่ีประมาณ 1,875 ไร่ ประกอบดว้ยภูเขาหินปูน 3 ลูก คือ เขาชยับุรี เขา
บ่อลา และเขาพลู โดยกรมป่าไมไ้ดป้ระกาศจดัตั้งเป็นวนอุทยานเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2544  

การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาความหลากหลายของชนิดและดชันีความส าคญัของพนัธ์ุไมย้นืตน้ในพ้ืนท่ีเขา
หินปูนท่ียงัไม่เคยถูกบุกรุกหรือท าการเกษตรมาก่อนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นพืช  เพ่ือเพ่ิมองคค์วามรู้ดา้นพนัธ์ุไมใ้หแ้ก่เจา้หนา้ท่ีวนอุทยานและนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมวน
อุทยาน  รวมทั้งเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลพิกดัตน้ไมใ้นการศึกษาถึงคุณประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์ การติดตามการเจริญเติบโต
ระยะยาว และเป็นแหล่งผลิตกลา้ไมห้ายากส าหรับเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าต่อไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ส ารวจพื้นทีแ่ละการวางแปลงศึกษา 
 การส ารวจในคร้ังน้ีเลือกศึกษาเฉพาะเขาชัยบุรีเท่านั้นส ารวจโดยการเดินเท้า เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ส าหรับการวางแปลงตั้งแต่พ้ืนราบถึงยอดเขา โดยใชเ้ส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม เป็นเส้นทางหลกัในการส ารวจ 
รวมถึงเส้นทางอ่ืนท่ีสามารถเขา้ไปส ารวจพนัธ์ุไมไ้ด ้แลว้เลือกต าแหน่งวางแปลงศึกษา เลือกศึกษาเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็น
สังคมพืชดั้งเดิม โดยใชเ้ส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากส านกังานวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี สู่จุดชมวิวยอดเขาชยับุรี รวม
ระยะทาง 650 เมตร โดยเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเป็นสังคมพืชดั้งเดิมท่ีไม่ผา่นการบุกรุกท าลาย หรือปลูกพืชเกษตรกรรม เพ่ือให้
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เห็นรูปแบบสังคมพืชธรรมชาติและไม่มีชนิดพนัธ์ุต่างถ่ินเขา้มาอยูใ่นพ้ืนท่ีศึกษา โดยวางแปลงขนาด 5 x 20 เมตร จ านวน  
40 แปลง  ทุก 15 เมตรตลอดเสน้ทาง ใชเ้ชือกก าหนดขอบเขตแปลงศึกษา ใชเ้สาไมห้รือเหลก็ตอกดว้ยคอ้นลงตามมุมแปลง
ศึกษา พร้อมติดป้ายแสดงถึงพ้ืนท่ีการศึกษาวจิยัเพ่ือป้องกนัการท าลายโดยนกัท่องเท่ียว ใชอุ้ปกรณ์บนัทึกพิกดัทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) วดัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล และวดัความชนั ในทุกแปลงศึกษา   
2. การเกบ็ตวัอย่างพืช 
 เก็บตวัอยา่งพืชตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ใชเ้ทปวดัขนาดตน้ไมท่ี้บริเวณความ
สูงระดบัอกหรือ 130 เซนติเมตร โดยเลือกศึกษาเฉพาะตน้ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางระดบัอก 5 เซนติเมตรข้ึนไปเท่านั้น 
บนัทึกต าแหน่งของตน้ไมใ้นแปลง บนัทึกความสูง ต าแหน่งแกน X และแกน Y ติดป้ายพลาสติกบนัทึกรหสัและช่ือผกูไว้
บริเวณล าตน้ เก็บตวัอยา่งช้ินส่วนของพืชทุกส่วนประกอบดว้ย ใบ ดอก ผล บรรจุลงในถุงพลาสติก จ านวน 3 ชุด พร้อมติด
ฉลากตวัอยา่งบนัทึกขอ้มูล ลงในทุกตวัอยา่งใหต้รงกบัป้ายรหสัตน้ไม ้ พร้อมทั้งถ่ายรูปทุกช้ินส่วนของพืชท่ีเก็บตวัอยา่ง 
รวมถึงลกัษณะอ่ืนๆท่ีไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้เช่น เปลือกตน้ รากอากาศ สีเปลือก สีเน้ือไม ้ยางไม ้เพ่ือใชอ้า้งอิงในภายหลงั 
พร้อมทั้งบนัทึกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ น ามาจ าแนกและตรวจสอบช่ือวทิยาศาสตร์พืชตามหลกัอนุกรมวธิาน โดยใช้
หนงัสือส าหรับจ าแนกพืชในประเทศไทย เช่น ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย ของ เตม็ สมิตินนัทน์ (2544),                 ไมป่้า
ภาคใต ้ เล่มท่ี1 (A-Es) ของ ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ (2558), Order and Families of Malayan Seed Plant ของ Keng 
(1969), Malayan Wild Flower Dicotyledons ของ Henderson (1974) เป็นตน้ หรือสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหท้ราบช่ือ
วทิยาศาสตร์ของชนิดพนัธ์ุพืช จดัท าตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้เพ่ือจดัเก็บในพิพิธภณัฑพื์ช ภาควชิาชีววทิยา มหาวทิยาลกัทกัษิณ 
วทิยาเขตพทัลุง และส านกังานวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี   
3.วเิคราะห์ข้อมูลสังคมพืช  
 วเิคราะห์ขอ้มูลสงัคมพืชโดยใชค้า่ดชันีความส าคญั (Importance Value Index : I.V.I) ดดัแปลงจากคูมื่อการศึกษาป่า
ไมไ้ทยของ ดวงใจสุขเฉลิม และคณะ, 2558 โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 3.1 ความหนาแน่นของตน้ไม ้(Density) แยกค านวณเป็นความหนาแน่นรวม (Total Density) และความหนาแน่นแต่
ละชนิด 
  ความหนาแน่นรวม (D)  =               จ านวนตน้ไมท้ั้งหมดท่ีปรากฏ 

                                                        พ้ืนท่ีแปลงศึกษาทั้งหมด 
  ความหนาแน่นของไมช้นิด A (DA)  =      จ านวนตน้ทั้งหมดของไมช้นิด A 
                                                                            พ้ืนท่ีแปลงศึกษาทั้งหมด 
3.2 ความหนาแน่นสมัพทัธ์ (Relative Density) โดยเปรียบเทียบชนิดนั้นๆกบัไมทุ้กชนิด 

ความหนาแน่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A (RDA) =  ความหนาแน่นของไมช้นิด A x 100 
  ความหนาแน่นรวมของไมทุ้กชนิด 

3.3 ความถ่ีของชนิดไมแ้ต่ละชนิด (Frequency of Occurrence) 
  ความถ่ีของชนิดพนัธ์ุไม ้A (FA)  =  จ านวนแปลงท่ีพนัธ์ุไม ้A ปรากฏ X 100  

                   จ านวนแปลงท่ีท าการส ารวจทั้งหมด 
3.4 ความถ่ีสมัพทัธ์ (Relative Frequency)  
  ความถ่ีสมัพทัธ์ของไมช้นิด A (RFA) =  ความถ่ีของไมช้นิด A X 100                      

                                          ความถ่ีรวมของไมทุ้กชนิด 
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 3.5 ความเด่นของไมแ้ต่ละชนิด (Dominance)   
   ความเด่นของชนิดพนัธ์ุไม ้A (DOA) =  พ้ืนท่ีหนา้ตดัของไมช้นิด A (ตารางเซนติเมตร) 

                 พ้ืนท่ีศึกษาทั้งหมด (ตารางเมตร) 
ก าหนดให ้ พ้ืนท่ีหนา้ตดั  = πr2 

     เสน้รอบวง = 2πr 
3.6 ความเด่นสมัพทัธ์ (Relative Dominance)  
  ความเด่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A (RDoA) =    ความเด่นของไมช้นิด A x 100 
                 ความเด่นรวมของไมทุ้กชนิด 
3.7 ค่าดชันีความส าคญั (Importance Value Index, IVI) ของแต่ละชนิดในสงัคม จากค่าความสมัพทัธ์ทั้งสามค่า คือ 

ความหนาแน่นสมัพทัธ์ ความถ่ีสมัพทัธ์ และความเด่นสมัพทัธ์ มีวธีิการค านวณ คือ 
ค่าความส าคญัของชนิดพนัธ์ุ A = RDA + RFA + RDoA 

  เม่ือ RDA  =  ความหนาแน่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A 
RFA  = ความถ่ีสมัพทัธ์ของไมช้นิด A  
RDoA = ความเด่นสมัพทัธ์ของไมช้นิด A 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. พื้นทีศึ่กษา 

การส ารวจพบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการศึกษาตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ีเขาหินปูนลาดชัน ท่ีมีความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลตั้งแต่ 91 เมตร ถึง 306 เมตร (ภาพท่ี 1) พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นหินปูน ทั้งยงัมีเศษซากพืชซากสตัวข์นาดเลก็ทบัถม
อยูต่ามพ้ืนผิวและร่องหินปูนท่ีถูกน ้ าฝนกดัเซาะเป็นรูพรุน บางบริเวณจะมีน ้ าขงัในซอกหิน แปลงศึกษาท่ี 1- 27  เป็นพ้ืนท่ี
เชิงเขา มีความลาดชนัสูงเพ่ิมข้ึนไปเร่ือย ๆ ท่ีระดบัความสูง 166 เมตร- 214 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล พ้ืนท่ีบริเวณน้ีบางจุด
เป็นพ้ืนท่ีราบหุบเขา มีหน้าดินสะสมมากกว่าบริเวณอ่ืน หรือเกิดเป็นร่องซ่ึงเป็นทางไหลของน ้ า ท าให้มีความช้ืนสูง 
นอกจากน้ี บริเวณน้ียงัมีภูเขาอ่ืนๆขนาดเลก็กวา่เขาชยับุรี ท่ีอยูใ่กลค้อยก าบงัลมท่ีพดัมาจากทั้งทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก
ไดเ้ป็นอยา่งดี แปลงศึกษาท่ี 28 – 40 เป็นพ้ืนท่ีสันปันน ้ าหรือสันของภูเขาท่ีสูงชนั ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศเหนือ มีพ้ืนท่ี
ดา้นกวา้งเพียง 10 – 20 เมตรเท่านั้น ไม่มีฐานภูเขาหรือเชิงเขารองรับมากนกั เน่ืองจากดา้นขา้งสันปันน ้ าเกิดการทรุดตวัของ
เขาหินปูนลงทั้ง 2 ดา้นกลายเป็นหุบเหวแนวด่ิงความลึกกวา่ 100 เมตร ท าใหเ้กิดเป็นยอดเขาท่ีแคบและสูง สามารถมองเห็น
ไดจ้ากระยะไกล ท าใหพ้ื้นท่ีศึกษาส่วนดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีรับลมทั้งจากฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก ดว้ยความชนัท่ีมากและ
ลมแรงทั้งปี ท าให้เศษซากพืชซากสัตวถู์กน ้ าฝนชะลา้ง และลมพดัพาออกไปจนเกือบหมด พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จึงเป็นหินปูน
เปลือยไม่มีหนา้ดินปกคลุม ซ่ึงส่งผลต่อชนิดและลกัษณะของพืชท่ีพบ พ้ืนท่ีศึกษามีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการศึกษานิเวศวทิยา
และชีวภูมิศาสตร์ของเขาหินปูนในตอนใตข้องมลฑลยนูนาน ทางใตข้องประเทศจีนของ Zhu (2003)  โดยสามารถวางแปลง
ศึกษาขนาด 10 x 10 เมตร เท่านั้นเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของพ้ืนท่ีเขาหินปูน 
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ภาพที ่1  ความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเลของแต่ละแปลงศึกษา 

 
2. ความหลากหลายของพนัธ์ุไม้ยืนต้น 
 การส ารวจในพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่ง 40 แปลง รวม 4,000 ตารางเมตร พบพนัธ์ุไมย้นืตน้ไดท้ั้งส้ิน 704 ตน้ จ าแนกออกเป็น 
30 วงศ ์ 51 สกลุ 71 ชนิด และมีพนัธ์ุไมท่ี้ไม่สามารถจ าแนกระดบัสกลุจ านวน 3 ชนิด ซ่ึงอยูใ่นวงศ ์ Bignoniaceae, 
Euphorbiaceae และ Miliaceae จากจ านวนพนัธ์ุไมท่ี้พบทั้งหมด 704 ตน้ พบวา่มีการกระจายของจ านวนในแต่ละแปลงศึกษา
ท่ีแตกต่างกนั จ านวนตน้ท่ีพบสูงสุด คือ 32 ตน้ จ านวนตน้ท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ 8 ตน้ (ภาพท่ี 2) สกลุท่ีพบชนิดพืชมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ สกลุไมม้ะเด่ือ (Ficus) 9 ชนิด สกลุไมก้ะหนานปลิง (Pterospermum) 3 ชนิด สกลุมะค าไก่ (Drypetes)  3 ชนิด และสกลุ
อ่ืน ๆ  อีก 48 สกุล ขณะท่ีการศึกษาองคป์ระกอบและโครงสร้างสงัคมของป่าดิบแลง้ผลดัใบ (Seasonally deciduous forest) บน
เขาหินปูนโผล่ในตอนกลางของประเทศบราซิลของ Felfili (2007) พบวา่ วงศท่ี์พบมากท่ีสุดคือ Leguminosae , Bignoniaceae 
และ Apocynaceae ซ่ึงไม่ใกลเ้คียงกบัการศึกษาคร้ังน้ี คาดวา่เน่ืองจากความแตกต่างของภูมิภาคและชนิดของพนัธ์ุไม ้ แต่
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชในรัฐซาบาของมาเลเซีย ของ Kiew (2001) โดยเปรียบเทียบกบั
ในรัฐซาราวคัและเขตคาบสมทุรมาเลเซีย โดยในรัฐซาบาเป็นภูมิประเทศแบบเขาหินปูนชายทะเล วงศท่ี์พบสมาชิกมากท่ีสุด
คือ Orchidaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae, Araceae และ Acantaceae ตามล าดบั สกลุท่ีพบพืชมากท่ีสุดคือ Begonia, Ficus, 
Bulbophyllum, Diospyros และ Elastostema สกลุเด่นท่ีพบความใกลเ้คียงกบัการศึกษาในคร้ังน้ี แตเ่น่ืองจากมีการศึกษาในพืช
หลายกลุ่มท าใหพ้บพืชลม้ลุกเป็นไมเ้ด่นดว้ย ชนิดพืชท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea) 
รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos), เทียนขโมย (Drypetes hoaensis), ยาแก ้(Drypetes hainanensis)  และตาไก่ 
(Pleurostylia opposita) ตามล าดบั 

พนัธ์ุไมใ้นแปลงศึกษามีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 28 เมตร มีความสูงเฉล่ีย 7.2 เมตร ระดบัความสูงตน้ไมท่ี้พบมากท่ีสุด
คือ 4 เมตร พบวา่ความสูงเฉล่ียของพนัธ์ุไมใ้นแต่ละแปลงศึกษา มีค่าลดลงในแปลงศึกษาท่ีมีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากลมบนยอดเขาพดัแรงตลอดทั้ งปีท าให้ยอดไม้หัก พนัธ์ุไม้ท่ีมีความสูงมากท่ีสุดคือ  เหรียง (Parkia 
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timoriana) สูง 28 เมตร รองลงมาคือ ยางนา (Dipterocarpus alatus)  มีความสูง 24 เมตร และพืชไม่ทราบสกลุ (Unknown 3) 
ในวงศ์ Bignoniaceae  มีความสูง 24 เมตร พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่ท่ีพบจะมีลกัษณะแคระแกร็น ใบมีขนาดเลก็ ล าตน้คดงอ หลาย
ชนิดมกัจะมีหนาม หรือมีน ้ ายาง มีรากชอนไชไปตามซอกหิน ใบมกัจะไหมห้รือร่วงในช่วงฤดูแลง้ แตกใบใหม่ช่วงรอยต่อ
ฤดูแลง้กบัฤดูฝนและมกัมีดอกในช่วงเวลาเดียวกนั เพ่ือใหเ้มลด็ไดสุ้กและงอกในฤดูฝน 

 

 
ภาพที ่2  จ านวนตน้ท่ีพบทั้งหมดในแต่ละแปลงศึกษา 

 
 การเก็บตวัอย่างจากแปลงศึกษาจ านวน 704 ตวัอย่าง จาก 40 แปลง ขนาด 4,000 ตารางเมตร เม่ือจ าแนกชนิด            
พนัธ์ุไม ้และค านวณขนาดพ้ืนท่ีท่ีศึกษา แลว้น ามาสร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งพ้ืนท่ีศึกษาและจ านวนชนิดพนัธ์ุสะสม 
(Species area curve) พบวา่ เสน้กราฟในช่วงแรกมีความชนัมาก แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีศึกษามากข้ึนยงัสามารถพบพืช
ชนิดใหม่ไดอี้ก จึงตอ้งเพ่ิมพ้ืนท่ีศึกษาข้ึนอีกจนครบ 40 แปลงศึกษา  พบวา่ ชนิดพนัธ์ุสะสมกลบัไม่เพ่ิมข้ึนแมจ้ะเพ่ิมพ้ืนท่ี
ศึกษาแลว้ก็ตาม แสดงใหเ้ห็นวา่ พ้ืนท่ีศึกษาขนาด 4,000 ตารางเมตร เพียงพอส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพ้ืนท่ีศึกษาและจ านวนชนิดพนัธ์ุสะสม 

 
3. การศึกษาและวเิคราะห์รูปแบบสังคมพืช 
 การศึกษาคร้ังน้ีวเิคราะห์ขอ้มูลสงัคมพืชโดยใชค้่าดชันีความส าคญัของพืชแต่ละชนิดในสงัคมไมย้นืตน้ ไดจ้าก
ความหนาแน่นสมัพทัธ์ ความถ่ีสมัพทัธ์ และความเด่นสมัพทัธ์ ของพืชแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกนั (ตารางท่ี1)  
ตารางที ่1 พนัธ์ุไมย้นืตน้และค่าดชันีความส าคญัของไมย้นืตน้ในพ้ืนท่ีเขาหินปูนวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย RDA RFA RDoA ดชันีความส าคญั 
Hopea ferrea  
Psydrax dicoccos 
Drypetes hoaensis 
Drypetes hainanensis 
Pleurostylia opposita 
Adenanthera pavonina 
Diospyros undulata 
Mallotus philippensis 
Memecylon ovatum 
Ternstroemia gymnanthera 
Vitex canescens 
Dipterocarpus alatus 
Euonymus indicus 

ตะเคียนหิน 
แกงเลียงใหญ่ 
เทียนขโมย 
ยาแก/้แกว้ป่า 

ตาไก่ 
มะกล ่าตน้ 
ดูกชา้ง 

มะกายดดั 
พลองกินลูก 
ปืนนกไส ้
ผา่เส้ียน 
ยางนา 

กระดูกไก่ 

9.80 
9.65 
6.53 
5.11 
4.82 
3.26 
4.82 
2.98 
4.11 
2.98 
2.41 
0.42 
1.98 

4.45 
5.04 
3.26 
3.85 
4.45 
1.48 
2.96 
4.15 
3.26 
3.26 
3.85 
0.89 
1.78 

8.71 
5.23 
7.83 
2.47 
1.94 
6.09 
2.41 
2.83 
2.17 
3.30 
2.78 
7.22 
3.87 

22.97 
19.93 
17.63 
11.45 
11.22 
10.85 
10.21 
9.97 
9.56 
9.55 
9.06 
8.54 
7.64 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  
ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย RDA RFA RDoA ดชันีความส าคญั 
Streblus ilicifolius 
Pterospermum lanceifolium 
Chionanthus sp. 
Oroxylum indicum 
Diospyros montana 
Sandoricum koetjape 
Parkia timoriana 
Aidia parvifolia 
Carallia brachiate 
Morinda elliptica 
Alphonsea siamensis 
Celtis philippensis 
Antidesma montanum 
Garcinia cowa 
Pterospermum acerifolium 
Azadirachta excels 
Vitex siamica  
Ficus maclellandii 
Ficus callophylla 
Homalium undulatum 
Lepisanthes tetraphylla 
Dracontomelon dao 
Unknown 1 
Ficus variegata  
Unknown 2 
Picrasma javanica  
Saraca indica  
Suregada multiflora  
Ficus consociata  
Alstonia macrophylla  

ข่อยหนาม 
ขนาน 
- 

เพกา 
ตานด า 
กระทอ้น 
เหรียง 
เขม็ป่า 

เฉียงพร้านางแอ 
ยอ 

ต าหยาวสยาม 
ทลายเขา 
เม่าขน 
ชะมวง 

กะหนานปลิง 
สะเดาเทียม 
กระจบัเขา 

ไทรกระเบ้ือง 
- 

แดงเขา 
มะเฟืองชา้ง 

พระเจา้หา้พระองค ์
- 

เด่ือโพลง 
- 

กอมขม 
โสกน ้ า 

ขนัทองพญาบาท 
ไทรใหญ่ 
ทุง้ฟ้า 

2.55 
1.56 
2.41 
2.69 
1.84 
0.99 
0.14 
1.70 
1.98 
1.56 
1.98 
1.56 
1.13 
1.84 
0.56 
1.27 
0.56 
0.99 
0.14 
0.71 
0.99 
0.71 
1.13 
0.42 
0.56 
0.71 
0.14 
0.85 
0.14 
0.42 

2.07 
2.07 
2.07 
2.07 
2.67 
1.78 
2.07 
2.37 
2.07 
2.37 
1.78 
1.48 
1.78 
1.18 
1.18 
1.78 
0.89 
0.89 
0.29 
1.48 
1.78 
1.18 
1.78 
0.59 
1.18 
1.48 
0.29 
0.89 
0.29 
0.89 

2.08 
2.58 
1.09  
0.78 
0.90 
2.39 
2.93 
0.88 
0.85 
0.73 
0.52 
1.18 
1.27 
1.05 
2.02 
0.52 
1.90 
1.47 
2.89 
1.01 
0.37 
1.24 
0.13 
1.76 
0.95 
0.33 
1.90 
0.29 
1.42 
0.35 

6.72 
6.23 
5.58 
5.56 
5.42 
5.17 
5.16 
4.97 
4.92 
4.67 
4.30 
4.23 
4.20 
4.09 
3.78 
3.58 
3.36 
3.35 
3.33 
3.21 
3.15 
3.14 
3.05 
2.78 
2.71 
2.53 
2.35 
2.03 
1.86 
1.67 
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ตารางที ่1 (ต่อ)  
ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย RDA RFA RDoA ดชันีความส าคญั 
Cocos nucifera  
Chukrasia velutina  
Chionanthus mala-elengi  
Streblus asper  
Ixora sp. 
Borassus flabellifer  
Hydnocarpus ilicifolia 
Orophea cuneiformis 
Prunus grisea  
Atalantia monophylla  
Ficus capillipes  
Artocarpus heterophyllus  
Hevea brasiliensis  
Ficus benjamina  
Galearia fulva  
Unknown 3 
Senna timoriensis  
Paranephelium macrophyllum 
Ficus pubilimba  
Melia azedarach  
Ficus racemosa 
Drypetes sp. 
Pterospermum pecteniforme 
Euonymus cochinchinensis  
Mitrephora alba  
Ficus hispida  
Goniothalamus tapis  
Macaranga tabariu 

มะพร้าว 
ยมหิน 

ขา้วสารหลวง 
ข่อย 
- 

ตาลโตนด 
กระเบากลกั 
พริกเหลือง 
นูดตน้ 
มะนาวผี 
ขางขาว 
ขนุน 

ยางพารา 
ไทรยอ้ยใบทู่ 
ล้ินควาย 

- 
ข้ีเหลก็นางชีขนั

หนาม 
ไทรใบขน 
เล่ียน 
เด่ือน ้ า 

- 
ย ู

กระจบันก 
พรหมขาว 
มะเด่ือปลอ้ง 
บุหงาล าเจียก 

เมก็ 

0.28 
0.28 
0.42 
0.42 
0.42 
0.14  
0.42 
0.42 
0.28 
0.42 
0.14 
0.28 
0.28 
0.28 
0.28  
0.14  
0.14 
0.14 
0.14  
0.14  
0.14 
0.14  
0.14  
0.14  
0.14  
0.14  
0.14  
0.14 

0.59 
0.59 
0.59 
0.89 
0.89 
0.29 
0.59 
0.59 
0.59 
0.59 
0.29 
0.59 
0.59 
0.59 
0.29 
0.29  
0.29 
0.29  
0.29  
0.29  
0.29  
0.29  
0.29  
0.29  
0.29  
0.29 
0.29  
0.29 

0.78  
0.56  
0.42  
0.08  
0.07 
0.80  
0.17  
0.15  
0.20  
0.04  
0.53  
0.06  
0.04  
0.02 
 0.09 
0.19  
0.12 
0.10  
0.10  
0.09  
0.08  
0.07  
0.07  
0.06  
0.05  
0.04  
0.01  
0.01 

1.67 
1.44 
1.44 
1.40 
1.39 
1.24 
1.20 
1.18 
1.09 
1.07 
0.97 
0.95 
0.93 
0.90 
0.67 
0.64 
0.56 
0.54 
0.54 
0.53 
0.52 
0.52 
0.51 
0.51 
0.50 
0.49 
0.46 
0.45 

รวม  100 100 100 300 

 
3.1 ความหนาแน่นของต้นไม้ (Density) 

แยกค านวณเป็น 2 ค่า คือ ความหนาแน่นรวม และ ความหนาแน่นแต่ละชนิด โดย ความหนาแน่นรวม = 704             
/ 4000 = 0.176 ตน้ / ตารางเมตร หรือ 281.6 ตน้/ไร่ ซ่ึงสูงกวา่การศึกษาของ อานุช (2556) ไดศึ้กษาสังคมพืชในบริเวณป่า
ชุมชนบา้นหนองถิน ต าบลเกาะเต่า อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่มีความ
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หนาแน่น 1,603.1 ตน้/เฮกแตร์ หรือ 0.16031 ตน้ / ตารางเมตร เน่ืองจากพ้ืนท่ีศึกษาเป็นป่าชุมชนในท่ีราบและเป็นป่าชั้นทุติย
ภูมิ คือผ่านการท าไมห้รือการใชป้ระโยชน์มาก่อน ท าให้ความหนาแน่นต ่ากวา่ป่าปฐมภูมิของวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี แต่
การศึกษาคร้ังน้ีมีความหนาแน่นต ่ากวา่การศึกษาของ กาญจนา (2555) ศึกษาองคป์ระกอบพรรณพืชและโครงสร้างสงัคมพืช
ป่าชายน ้ าตามแนวคลองศก จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีพบวา่พืชชายน ้ ามีความหนาแน่น 3,946 ตน้/เฮกแตร์ หรือ 0.3946 ตน้ / 
ตารางเมตร เน่ืองจากเลือกศึกษาตน้พืชท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางระดบัอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรข้ึนไป ท าให้พบตน้ไมไ้ด้
มากกวา่การศึกษาคร้ังน้ีท่ีเลือกศึกษาเฉพาะไมท่ี้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระดบัอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตรข้ึนไป                  ดั้ง
นั้นการศึกษาความหนาแน่นของตน้ไมแ้ต่ละการศึกษาตอ้งพิจารณาถึงขนาดพ้ืนท่ีหน้าตดัของพรรณไมท่ี้ศึกษาด้วยเม่ือ
พิจารณาความหนาแน่นแต่ละชนิด พบว่า ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่าความหนาแน่นมากท่ีสุด 0.01725 ตน้/ตารางเมตร 
รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 0.01700 ตน้/ตารางเมตร, เทียนขโมย (D. hoaensis) 0.01150 ตน้/ตารางเมตร, ยาแก ้
(D. hainanensis) 0.00900 ตน้/ตารางเมตร และดูกชา้ง (D. undulata) 0.00850 ตน้/ตารางเมตร และอ่ืนๆ  

3.2 ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (Relative Density, RDA) 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ของสังคมพืช พบวา่ ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่ามากท่ีสุด 9.80%, รองลงมาคือ แกงเลียง

ใหญ่ (P. dicoccos) 9.65%, เทียนขโมย (D. hoaensis) 6.53%, ยาแก ้(D. hainanensis) 5.11%, ดูกชา้ง (D. undulata) 4.82% 
และอ่ืนๆ  

3.3 ความถี่สัมพทัธ์ (Relative Frequency, RFA) 
ความถ่ีสมัพทัธ์ในสงัคมพืช  พบวา่ ความถ่ีรวมของพืชทุกชนิดมีค่า 842.5 เม่ือค านวณค่าความถ่ีสมัพทัธ์พบวา่ แกง

เลียงใหญ่ (P. dicoccos) มีค่ามากท่ีสุด คือ 5.04%, รองลงมาคือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) 4.45%, อนัดบัท่ี 3 คือ ตาไก่ (P. 
opposita) 4.45%, มะกายดดั (M. philippensis) 4.15%และ ยาแก ้(D. hainanensis) 3.85% ตามล าดบั 

3.4 ความเด่นสัมพทัธ์ (Relative Dominance, RDoA) 
ความเด่นสัมพทัธ์เป็นอตัราส่วนความเด่นของพืชชนิดนั้น ๆ เปรียบเทียบกบัพืชทุกชนิดท่ีส ารวจ โดยใชข้นาด

พ้ืนท่ีหนา้ตดัของไมแ้ต่ละชนิด การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีพ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม 199,688 ตารางเซนติเมตร หรือ 19.96 ตารางเมตร มี
ค่าพ้ืนท่ีหนา้ตดัเฉล่ีย 283.64 ตารางเซนติเมตร/ตน้  โดยความเด่นรวมไมทุ้กชนิดมีค่า 51.6 เม่ือค านวณค่าความเด่นสมัพทัธ์ 
พบวา่ ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่าความเด่นมากท่ีสุด คือ 8.71% รองลงมาคือ เทียนขโมย (D. hoaensis) 7.83% อนัดบั 3 คือ 
ยางนา (D. alatus) 7.22%, มะกล ่าตน้ (A. pavonina) 6.09% และ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 5.23% ตามล าดบั 

3.5 ดชันีความส าคญั (Importance Value Index, I.V.I.)  
ความส าคญัของพนัธ์ุไมช้นิดต่าง ๆ ท่ีพบในแปลงศึกษาวา่มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาจาก 3 ค่า คือ 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ความถ่ีสัมพทัธ์ และความเด่นสัมพทัธ์ของไมแ้ต่ละชนิด เม่ือพิจารณาพบวา่ค่าดชันีความส าคญัรวม
ทุกชนิดมีค่า 300 พบว่า ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีค่ามากท่ีสุด 22.97 (7.65%), รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 
19.93 (6.64%), เทียนขโมย (D. hoaensis) 17.63 (5.87%), ยาแก ้(D. hainanensis) 11.45 (3.81%), ตาไก่ (P. opposita) 11.22 
(3.74%) ตามล าดบั 

ตะเคียนหิน (H. ferrea) เป็นพืชท่ีมีค่าดชันีความส าคญัสูงท่ีสุด 22.97 (7.65%) มีความหนาแน่นเฉล่ีย   โดยมีท่ีมา
จาก 2 ตวัแปร คือ ความหนาแน่นสัมพทัธ์ และความเด่นสัมพทัธ์ ในขณะท่ีค่าความถ่ีสัมพทัธ์แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos)            
มีค่ามากกวา่ตะเคียนหิน (H. ferrea) แต่เม่ือน าตวัแปรทั้งหมดมาค านวณพบวา่ ชนิดพืชท่ีมีค่าดชันีความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
ตะเคียนหิน (H. ferrea) จึงกล่าวไดว้า่ พ้ืนท่ีเขาหินปูนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชยับุรีมีรูปแบบสังคมพืชเป็นไมต้ะเคียนหิน
และแกงเลียงใหญ่ ในการศึกษาพรรณไม้ป่าดิบเขาภูเขียว-น ้ าหนาว โดย ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช                      
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช พบ สังคมย่อยของตะเคียนหิน (Hopea ferrea Consociation) ข้ึนกระจายเป็น
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หย่อม ๆ ตามไหล่เขาตั้งแต่ระดับความสูง 300-600 เมตร จัดเป็นป่าดิบแลง้ (Semi-evergreen forest) เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัการศึกษาพนัธ์ุพืชในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ประเทศไทย ของ Congdon (1982) บริเวณศึกษาท่ีเป็นพ้ืนท่ีเขา
หินปูนนั้น พืชท่ีพบมกัมีลกัษณะแคระแกร็น มีหนาม ไม่ค่อยพบไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ และมีไมล้ม้ลุกนอ้ย พืชท่ีพบมาก คือ 
ตะเคียนหิน (H. ferrea) ซ่ึงบางคร้ังพบวา่มีล าตน้ขนาดใหญ่  

เสวยีน (2560) ศึกษาลกัษณะสงัคมป่าดิบแลง้ท่ีมีไมต้ะเคียนหินเป็นไมเ้ด่น ในพ้ืนท่ีปกปักอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี(อพ.สธ.) เสน้ทางท่ี 2 บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ 
จงัหวดัชยัภูมิ พบวา่ ตะเคียนหิน (H. ferrea)  มีความส าคญัทางนิเวศมากกวา่พนัธ์ุไมช้นิดอ่ืน ๆ คือ 42.04 (14.01% ของพนัธ์ุ
ไมท้ั้งหมด) มีความหนาแน่นเฉล่ีย 10.6 ตน้/ไร่ (66.25ตน้/เฮกแตร์) มีพ้ืนท่ีหนา้ตดัล าตน้รวมเท่ากบั 18,468.88 ตร.ซม./ไร่ 
(115,430.50 ตน้/เฮกแตร์) ซ่ึงมีความโดดเด่นของตะเตียนหินในแปลงศึกษาสูงกวา่การศึกษาคร้ังน้ีมาก 

ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เช่น เคียนทราย ตะเคียนหนู เหลาเตา จดัเป็นไมอ้ยูใ่นวงศไ์มย้าง 
(Dipterocarpaceae) เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ถึงกลาง สูงได ้30 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดไม่เป็นระเบียบ ก่ิงเลก็เรียวหอ้ยลง ล า
ตน้แขง็แรง มกับิดท่ีโคน ไม่มีพพูอนและรากค ้ายนั มีลกัษณะเด่นคือ เปลือกสีน ้ าตาลแดงถึงน ้ าตาลเขม้ ใบอ่อนสีแดงสด เสน้
ใบ 7 – 9 คู่ ผลปีกยาว 2 ปีก ตวัผลรูปกรวย หรือรูปลูกข่าง พบไดท้ัว่ไปในป่าดิบ ป่าผลดัใบท่ีต ่า ส่วนมากพบตามยอดเขา
หินปูน (ไซมอน, 2558) จดัเป็นไมท่ี้มีเน้ือไมท้นทานมากชนิดหน่ึงของไทย มีราคาเน้ือไมสู้ง เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ท่ี
เจริญเติบโตชา้มาก เม่ือเทียบกบัไมใ้นวงศเ์ดียวกนัหรือไมร้าคาแพงชนิดอ่ืนๆ แต่ตะเคียนหินกลบัมีขอ้เสียเปรียบท่ีเป็นสาเหตุ
ของความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุหรือลดจ านวนมากกวา่พืชชนิดอ่ืน เน่ืองจากไมป่้าทัว่ไปจะถูกลกัลอบตดัเฉพาะตน้ท่ีมีขนาด
ใหญ่แลว้เท่านั้น เพราะจะมีแก่นหรือเน้ือไมจ้ านวนมากและมีความแขง็เพียงพอ แต่ตะเคียนหินกลบัถูกลกัลอบตดัทั้งตน้
ขนาดใหญ่แบบไมช้นิดอ่ืน หรือตดัตั้งแต่ไมมี้ขนาดเลก็ในระยะไมห้นุ่มเท่านั้น ตน้ท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเพียง 1 – 3 น้ิว 
ก็สามารถถูกตดัไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ มกัจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์เป็นดา้มเคร่ืองมือทางการเกษตรท่ีถูกขนานนามวา่
ทนทานยิง่และเป็นท่ีตอ้งการ โดยระหวา่งการศึกษาภาคสนาม พบตน้ตะเคียนหินจ านวนมากออกดอกและติดผลในช่วง
เดือน กมุภาพนัธ์ พ้ืนท่ีเขาชยับุรีจึงมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งแม่ไมต้ะเคียนหินท่ีส าคญัมาก ส าหรับใชผ้ลิตกลา้ไมใ้น
อนาคต เพ่ือการอนุรักษแ์ละเพ่ิมจ านวนไมเ้ศรษฐกิจท่ีมีราคาแพง สมควรยิง่ท่ีจะอนุรักษไ์วแ้ละขยายพนัธ์ุต่อไป   

พนัธ์ุไมท่ี้มีค่าดชันีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 คือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) โดยแกงเลียงใหญ่สามารพบในพ้ืนท่ี
ศึกษาจ านวน 17 แปลง ขณะท่ีตะเคียนหินพบในพ้ืนท่ีศึกษาเพียง 15 แปลง ท าให้แกงเลียงใหญ่มีค่าความถ่ีสัมพทัธ์สูงกว่า
ตะเคียนหินเล็กนอ้ย แกงเลียงใหญ่เป็นพืชในวงศ์ไมส้้ม (Rubiaceae) เปลือกล าตน้เรียบ สีเทาอมน ้ าตาล ดอกช่อ ชนิดแยก
แขนง ดอกยอ่ยมีกลีบเล้ียงสีเขียว กลีบดอกสีเหลืองอ่อนอมขาว กล่ินหอมอ่อน ผลเด่ียวเกือบกลม ปลายผลเป็นพ ูเม่ืออ่อนสี
เขียว เ ม่ือสุกเปล่ียนเป็นสีแดงอมส้ม แตกตามพู เมล็ดสีด า ไม้ใช้ท าเค ร่ืองมือประมงและใช้เ ป็นอาหารสัตว์ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2538) ทั้งน้ีแกงเลียงใหญ่เป็นพืชท่ีพบไดใ้นพ้ืนราบ ตามป่าละเมาะหรือชาวบา้นในเขตจงัหวดัพทัลุง
เรียกวา่ “ป่าใส” มีศกัยภาพในการกระจายพนัธ์ุไดก้วา้ง ไม่ไดเ้ป็นไมท่ี้มีความตอ้งการและไม่มีราคาในทอ้งตลาดคา้ไม ้จึงยงั
ไม่มีความจ าเป็นในการช่วยขยายพนัธ์ุหรือตอ้งอนุรักษอ์ยา่งเร่งด่วน 

พนัธ์ุไมท่ี้มีค่าดชันีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 คือ เทียนขโมย (D. hoaensis) มีช่ืออ่ืน ๆ วา่ กะพาบ หลงใหล สอง
กระดองหิน เป็นไมใ้นวงศไ์มส้ลดัได (Euphorbiaceae) เป็นไมต้น้ขนาดเลก็ สูง 6-12 เมตร ไม่ผลดัใบ ล าตน้มกัจะคดงอ แตก
ก่ิงต ่า เปลือกเรียบ สีเทา ใบเด่ียว เรียงสลบัระนาบเดียว รูปไขห่รือรูปรี ขอบใบจกัมนเป็นคล่ืน แผน่ใบดา้นบนสีเขียวเขม้เป็น
มนั ดา้นล่างสีจางกวา่ ดอกเลก็ ออกตามก่ิง สีขาวอมเขียว ผลรูปไข่ สีเขียว สุกสีแดงอมสม้ เขตกระจายพนัธ์ุและถ่ินก าเนิด 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ และภาคใตข้องไทย ต่างประเทศพบท่ีกมัพชูา และเวยีดนามใต ้ ข้ึนในป่าดิบแลง้บนภูเขา
หินปูน ทั้งบนฝ่ังและบนเกาะ ความสูงตั้งแต่ระดบัน ้ าทะเลปานกลางจนถึงระดบัประมาณ 100 เมตร ออกดอกเดือน ธนัวาคม 
- มีนาคม ผลเดือน เมษายน-สิงหาคม (พืชถ่ินเดียวและพืชหายากของไทย, 2560) 
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สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาความหลากหลายของพนัธ์ุไมย้ืนตน้ในพ้ืนท่ีเขาหินปูนใน วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง มีพ้ืนท่ี
ศึกษาทั้งหมด 4,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็นแปลงขนาด 5 x 20 เมตร ใน 2 พ้ืนท่ียอ่ย คือ เชิงเขา 27 แปลง และสันปันน ้ า     
13 แปลง รวม 40 แปลง ศึกษาไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดเสน้รอบ วงระดบัอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตร ข้ึนไป พบไมย้นืตน้ทั้งส้ิน 704 ตน้ 
จ าแนกเป็น 30 วงศ์ 51 สกุล 71 ชนิด ยงัไม่สามารถจ าแนกระดบัสกุลได ้3 ชนิด วงศ์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Moraceae สกุลท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ สกุล Ficus พืชท่ีพบจ านวนตน้มากท่ีสุดคือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) ไมย้ืนตน้ในแปลงศึกษามีความสูงเฉล่ีย              
7.2 เมตร โดย เหรียง (P. timoriana) มีความสูงมากท่ีสุดท่ี 28 เมตร การศึกษาคร้ังมีน้ีค่าความมากชนิด 2.676 การศึกษาคร้ังน้ี
พบว่ามีความหนาแน่นรวม 0.176 ตน้/ ตารางเมตร มีพ้ืนท่ีหน้าตดัของตน้ไมร้วม 19.68 ตารางเมตร ชนิดพืชท่ีมีความ
หนาแน่นและความหนาแน่นสัมพทัธ์มากท่ีสุด คือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) พืชท่ีมีความถ่ีและความถ่ีสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ 
แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) พืชท่ีมีความเด่นและความเด่นสัมพทัธ์มากท่ีสุดคือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) พืชท่ีมีค่าดัชนี
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ตะเคียนหิน (H. ferrea) รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos), เทียนขโมย (D. hoaensis), ยาแก ้
(D. hainanensis) และตาไก่ (P. opposita) ตะเคียนหิน ซ่ึงเป็นพืชท่ีพบจ านวนตน้มากท่ีสุดและมีค่าดชันีความส าคญัมากท่ีสุด
นั้น จดัเป็นไมท่ี้มีความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ เป็นไมท่ี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี จ.พทัลุง จึงมีศกัยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางนิเวศท่ีส าคญั เป็นแหล่งแม่ไมท่ี้ส าคญั โดยสรุปไดว้า่พ้ืนท่ีเขาหินปูน วนอุทยานเมืองเก่าชยับุรี 
จงัหวดัพทัลุง เป็นป่าดิบแลง้ และเป็นสงัคมไมต้ะเคียนหินและแกงเลียงใหญ่  
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การจ าแนกช่วงช้ันโอกาสนันทนาการ (ROS) ของแหล่งท่องเทีย่ว 
ในอุทยานแห่งชาติน า้ตกโยง จังหวดันครศรีธรรมราช 

The Classification of Recreation Opportunity Spectrum of Tourism Resources in Nam Tok Yong 
National Park Nakhon Si Thammarat Province. 

 
สุรศกัด์ิ  ชูทอง1*วฒันา ณ นคร1 จ าเลือง เหตทุอง1 

Surasak Choothong1*,Wattana Na Nakhon1, Jamlang Hatthong 1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบการใชป้ระโยชน์ดา้นนันทนาการในแหล่ง
ท่องเท่ียว จ าแนกช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียว และเสนอแนวทางการจดัการพ้ืนท่ีตามช่วงชั้นโอกาสดา้น
นนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชพ้ื้นท่ีการศึกษาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง จังหวดันครศรีธรรมราช ทั้ งหมด 9 น ้ าตก 2 ยอดเขา และ 2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ               
โดยท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว ทั้งหมด 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การประเมินทรัพยากร 
และการจ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียว ตามปัจจยักายภาพ ทั้ง 4 ปัจจยั 
 ผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของนักท่องเท่ียวในปัจจุบนั              
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลักของการเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง คือ ต้องการศึกษาเรียนรู้และสัมผสั
ธรรมชาติ ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือนสนิทและครอบครัว ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง สามารถ
ตอบสนองกิจกรรมนันทนาการให้กบันกัท่องเท่ียวไดห้ลากหลาย เช่น การเล่นน ้ า ชมน ้ าตก ชมวิว ทิวทศัน์ เป็นตน้  การ
จ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง สามารถแบ่งได ้4 เขตพ้ืนท่ีคือ        
1) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีพ้ืนท่ีประมาณ 141 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 52.81 ของพ้ืนท่ีอุทยาน 
โดยพบแหล่งท่องเท่ียวในเขต 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 2)  เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใชย้านยนต ์(Semi-primitive  
non-motorized  area: SPNM) มีพ้ืนท่ีประมาณ 11 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 4.12 ของพ้ืนท่ีอุทยาน โดยพบแหล่งท่องเท่ียว
ในเขต 1 แหล่ง คือ น ้ าตกหนานปลิว 3) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใชย้านยนต ์(Semi-primitive  motorized  area :SPM)     
มีพ้ืนท่ีประมาณ 95 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 35.58 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด โดยพบแหล่งท่องเท่ียวในเขต 4 แหล่ง คือ 
ยอดเขารามโรม น ้ าตกหนานตากผา้ น ้ าตกปลิว น ้ าตกคูหาสวรรค์ 4) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติพฒันา (semi-developed  natural 
area: SD) มีขนาดของพ้ืนท่ี ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 7.49  ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด โดยพบแหล่งท่องเท่ียว
ในเขต 5 แหล่ง คือ น ้ าตกโยง  น ้ าตกคลองจงั น ้ าตกวงัปลิง น ้ าตกหนานเตย และน ้ าตกหนานโจน 
 ซ่ึงทางคณะผูว้ิจยั ขอเสนอแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามช่วงชั้นโอกาส
ดา้นนนัทนาการ โดยใหมี้การจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีคา้งแรม บริเวณยอดเขาเหมน และควบคุมไม่ใหเ้กิดกิจกรรม
ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การหักก่ิงไม ้การอดัแน่นของดิน การปะปนของพืชสัตวต์่างถ่ิน การ
ท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ของนกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง เป็นตน้ 
 
ค าส าคญั: ช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการ (ROS), อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง, นครศรีธรรมราช 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this work is to study activities and recreation patterns in this tourism area. To classify recreation 
opportunity spectrum and to put in place an area management procedure which relates to the recreation opportunity spectrum 
of Nam Tok Yong National Park.In this work, 9 waterfalls, 2 hills, and 2 nature study routes in Nam Tok Yong National 
Park, Nakhon Si Thammarat Province, were studied.400 copies of a questionnaire were used, to analysis and evaluate 
resources and to classify the recreation opportunity spectrum of the tourism area under four physical factors. 
 It was found that, results above agree with the activities and utilization of current tourists whose main purpose for 
visiting are, to study, to enjoy the natural environment, and to have some activities to do with family and friends.        In 
conclusion, tourism areas in Nam Tok Yong National Park provide adequately varied recreation activities such as, 
swimming in creeks or waterfalls, sight seeing, trekking, picnicking, mountain biking, (and try to list some more) etc.   The 
recreation opportunity spectrum of tourist activities in Nam Tok Yong National Park can be classified into 4 areas 
 1) Primitive area,P, is around 141 square kilometers ( 58.21% of Nam Tok Yong National Park  total area). One 
tourism area was found, Mehn hill. 
  2) Semi-primitive non-motorized area,SPNM,  is 11 square kilometers ( 4.12% of Nam Tok Yong National Park  
total area). One tourism area was found,  Nahn Pliew waterfall. 
  3) Semi-primitive motorized area, SPM, is around 95 square kilometers (35.58% of Nam Tok Yong National 
Park  total area). Four  tourism areas were found; Ram Rome hill, Nan Taak Paa waterfall, Pliew waterfall, and Koohasawan 
waterfall. 
 4) Semi-developed natural area (SD), is around 20 square kilometers( 7.49% of Nam Tok Yong National Park  
total area). Five tourism areas were found; Yong waterfall, Kong Jang waterfall, Wang Pling waterfall, Nahn Toei waterfall 
and  Nahn  Joon waterfall. 
 Research scheme presentation alternate for management tourism resource in national area to classify recreation 
opportunity spectrum, provide total tourist in camping area at Mehn hill and control activity impact to learning and natural 
study, such as keeping flower, soil impact, alien species ,west garbage  of tourist at Nam Tok Yong National park. 
 
Keyword: Recreation Opportunity Spectrum, Nam Tok Yong National Park, Nakhon Si Thammarat 
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บทน า 
อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงเ ป็นแหล่งท่องเ ท่ียวทางธรรมชาติ  ครอบคลุมท้อง ท่ี  4 อ า เภอ คือ ทุ่งสง  

ร่อนพิบูลย ์ลานสกา และชา้งกลาง ในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช จากขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียวเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในเขต
อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง ในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา มีนกัท่องเท่ียวเฉล่ียปีละ 112,215 คน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พนัธ์ุพืช, 2561) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยอืนอุทยานแห่งชาติ ตอ้งการจะมาสมัผสักบัธรรมชาติ และกิจกรรมนนัทนาการ 
บางคร้ังก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (ทิพยว์ดี โพธ์ิสิทธิพรรณ, 2554) ในหลายกิจกรรมบางคร้ังเกิด
การขดัแยง้กนัในแหล่งท่องเท่ียว การจดัการพ้ืนท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการในการมาเยือนแหล่ง เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ปัจจุบนันโยบายการท่องเท่ียวของ
รัฐบาล นครศรีธรรมราชจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเมืองรอง และเมืองท่ีตอ้งห้ามพลาด ท่ีตอ้งการส่งเสริมการท่องเท่ียว                    
เพ่ือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น น ้ าตกโยง 
น ้ าตกคลองจงั ยอดเขาเหมน ยอดเขารามโรม ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นธรรมชาติ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมาศึกษาเรียนรู้ 
และสมัผสัธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาสิบปีท่ีผา่นมา การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง ส่วนใหญ่จะเป็นการพฒันา
เสน้ทางเดินป่าระยะไกลจากเนิน 499 สู่ยอดเขาเหมน เสน้ทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาใต ้และบา้นพกันกัท่องเท่ียวบริเวณยอด
เขารามโรม ในปัจจุบนัมีการฟ้ืนฟูสภาพป่าและคืนส่ิงก่อสร้างจากสถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 7 โดยการพฒันาพ้ืนท่ีใน
เขตอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนได้เป็นจ านวนมาก ท าให้นักท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ในการ
ประกอบกิจกรรมนนัทนาการ และการบริหารจดัการการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว โดยอาศยัขอ้มูล
ทางดา้นการจ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการ (ROS) ในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง ในการแบ่งเขตการท่องเท่ียวใน
อุทยานใหแ้ต่ละกิจกรรม สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีและนกัท่องเท่ียวไม่รู้สึกขดัแยง้ในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการและ
คงความเป็นสันโดษ สภาพธรรมชาติดั้งเดิมพ้ืนท่ีสวยงาม เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง ให้ไดรั้บ
ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า รู้รักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวใหค้งอยู ่และสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ก าหนดพ้ืนทีศึ่กษา 
ศึกษาแหล่งท่องเ ท่ียวในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง ซ่ึงแบ่งออกเป็นน ้ าตก 9 แห่ง ได้แก่ 1) น ้ าตกโยง  

2) น ้ าตกปลิว 3) น ้ าตกคลองจัง  4) น ้ าตกหนานตากผ้า 5) น ้ าตกหนานปลิว 6) น ้ าตกหนานเตย  7) น ้ าตกวังปลิง  
8) น ้าตกหนานโจน และ 9) น ้าตกคูหาสวรรค ์ ยอดเขา 2 แหล่ง คือ 1) ยอดเขาเหมน  และ 2) ยอดเขารามโรม  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ

น ้ าตกโยงในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2560) เฉล่ียจ านวน 76,687 คน (สถิตินกัท่องเท่ียวการเขา้ไปในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตก
โยง ปีงบประมาณ, 2560) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัจ านวน 400 ชุด ตามสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) และใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของเน้ือหา มีค่าคะแนน IOC เท่ากบั 0.73  
 3. วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
 ในงานวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota sampling) 
เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดจ านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนของแหล่งท่องเท่ียวท่ีคาดวา่มีนกัท่องเท่ียวไปเยือนมากท่ีสุดให้
โควตาในการเก็บตวัอยา่ง ร้อยละ 30 แหล่งท่องเท่ียวท่ีคาดวา่มีนกัท่องเท่ียวไปเยอืนในระดบัปานกลาง ใหโ้ควตาในการเก็บ
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ตวัอย่างร้อยละ 10 และแหล่งท่องเท่ียวท่ีคาดว่านักท่องเท่ียวไปเยือนนอ้ยและการเขา้ถึงยากล าบาก ให้โควตาในการเก็บ
ตวัอยา่ง ร้อยละ 5 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling ) ซ่ึงเป็นวธีิการเลือกตวัอยา่งโดยการเก็บจาก
จ านวนนกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงในพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษาดงัต่อไปน้ีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 จ านวนตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวภายในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง 

แหล่งท่องเท่ียว จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
1. น ้าตกโยง 
2. น ้าตกปลิว 
3. น ้าตกคลองจงั 
4. น ้าตกหนานโจน 
5. น ้าตกหนานปลิว 
6. น ้าตกหนานเตย 
7. น ้าตกหนานตากผา้ 
8. น ้าตกวงัปลิง 
9. น ้าตกคูหาสวรรค ์
10. ยอดเขาเหมน 
11. ยอดเขารามโรม 

120 ตวัอยา่ง 
40 ตวัอยา่ง 
40 ตวัอยา่ง 
20 ตวัอยา่ง 
20 ตวัอยา่ง 
20 ตวัอยา่ง 
20 ตวัอยา่ง 
20 ตวัอยา่ง 
20 ตวัอยา่ง 
40 ตวัอยา่ง 
40 ตวัอยา่ง 

รวม 400 ตวัอย่าง 
  

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
4.1. แบบสอบถาม 

    เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน โดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร  
แนวความคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจยั และเวบ็ไซตต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบังานวิจยัตาม
กรอบแนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยมีการสอบถามถึง ลกัษณะกิจกรรม
และรูปแบบการใชป้ระโยชน์ดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียวความตอ้งการและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวความคิดเห็น
ต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง  และภูมิหลงัหรือลกัษณะสงัคมประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว 
และน าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 10 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด จ านวน 400 ชุด  
  4.2 แบบประเมนิทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทีย่ว 

   แบบประเมินทรัพยากรนนัทนาการในแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงโดยใชช่้วงชั้น
โอกาสทางดา้นนนัทนาการ (R0S) มีการแบ่งเน้ือหาการประเมิน ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ลกัษณะทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว
การประเมินแหล่งท่องเท่ียวตามหลกัการจ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการ และขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการพ้ืนท่ี
ภายในอุทยานแห่งน ้ าตกโยง 
  4.3 เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเกบ็ข้อมูล 
   4.3.1 เคร่ืองจ าพิกดัดาวเทียม (GPS) 
   4.3.2 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  5.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ
   5.1.1 เก็บรวบรวมรวมขอ้มูลจากโดยใชแ้บบสอบถามโดยผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากนกัท่องเท่ียวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง จ านวน 11 พ้ืนท่ี จ านวน 400 ชุด 
   5.1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านกายภาพเพ่ือน ามาใช้ในจ าแนกช่วงชั้ นโอกาสทางด้าน
นนัทนาการของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง 

6. การจดัท าและวเิคราะห์ข้อมูล 
6.1 การจดัท าข้อมูลของแบบสอบถาม 

ในการจดัท าและวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือสรุปผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บ
ทั้งหมดมาตรวจสอบดูความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้จึงน าไปวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
การค านวณค่า เป็นความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉล่ียเพ่ือหาความแตกต่างของ
ขอ้มูล  ในการวดัค่ากระจายของขอ้มูล ของแบบสอบถาม  
  6.2 การวเิคราะห์ผลการประเมนิทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทีย่ว 

การวิเคราะห์ผลการประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติ 
น ้ าตกโยงโดยใชช่้วงชั้นโอกาสทางดา้นนนัทนาการ (R0S) วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นแบบเชิงบรรยายพรรณนา และค่าเฉล่ียจาก
ตวัช้ีวดัต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

6.3 ปัจจยัทางด้านกายภาพในการจ าแนกช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ 
   ปัจจยัทางกายภาพท่ีใชใ้นการจ าแนกช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการ (ROS) คือ  ระยะห่างจากถนน  

ขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีความธรรมชาติท่ีเป็นผืนใหญ่ติดกนั  การเขา้ถึงหรือการใชย้านพาหนะ  และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  การ
จ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการ (ROS)  ของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง ออกเป็น  4 พ้ืนท่ี  จากการตรวจสอบเอกสาร
และเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ  พ้ืนท่ีธรรมชาติดั้ งเดิม (primitive  area)  พ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใชย้านยนต์ 
(semi-primitive  non-motorized  area)  พ้ืนท่ีธรรมชาติ ก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (semi-primitive  motorized  area)  พ้ืนท่ี
ธรรมชาติท่ีมีการพฒันาแลว้ (semi-developed  natural  area)  โดยมีเกณฑใ์นการจ าแนก  ดงัตารางท่ี  2 
ตารางที ่ 2เกณฑใ์นการจ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการ 
ปัจจยัและเกณฑช้ี์วดั P SPNM SPM SD 
ระยะห่าง (km) จาก    
ถนนสายหลกั*        
ถนนสายรอง**  

 
> 5 
> 1 

 
1-5 
> 1 

 
1-5 
≤ 1 

 
1-5 
≤ 1 

ขนาดพ้ืนท่ี (km2) > 10  10  10 - 
การเขา้ถึงและการใช ้ 
ยานพาหนะ 

ไม่มีการใช้
ยานพาหนะทุกชนิด 
ไม่มีถนนแต่อาจมี
เสน้ทาง เดินเทา้ 

ไม่มีการใชย้านยนต ์
รวมเสน้ทางเดินเทา้       
ทางเกวยีนและพาหนะ
ท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์
(สตัวต์่าง) 

การใชย้านพาหนะท่ี
มีเคร่ืองยนตใ์นระดบั
ต ่า เขา้ถึงโดยถนน
สายรอง 

มีการใชย้านยนต์
เกือบทุกชนิด ใน
ระดบัปานกลางถึง
สูง เขา้ถึงโดยถนน
สายหลกั-รอง 

การใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน 

พ้ืนท่ีป่าไมธ้รรมชาติ
ท่ีไม่ถูกเปล่ียนแปลง 

พ้ืนท่ีป่าไมธ้รรมชาติท่ี
ไม่ถูก เปล่ียนแปลง 

พ้ืนท่ีป่าไมธ้รรมชาติ
ท่ีไม่ถูกเปล่ียนแปลง 

เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้
ธรรมชาติท่ีมีการ
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ปัจจยัและเกณฑช้ี์วดั P SPNM SPM SD 
เปล่ียนแปลงหรือ
พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพการ
ใชป้ระโยชนท่ี์
เลียนแบบธรรมชาติ 

หมายเหตุ:  *  ถนนหลวงท่ีมีหมายเลข  3  ตวัลงมา  ** ถนนหลวงท่ีมีหมายเลข > 3 ตวั ถนนลูกรัง/ ดิน (พ้ืนถนนอ่อน/แขง็          
1 ช่องจราจร) 

ทีม่า: ปรับปรุงจาก The  Province  of  British  Columbia (1998)  และดรรชนี และคณะ (2547) 
 

6.4. การน าเข้าข้อมูลลงในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS)  
 จากการรวบรวม ข้อมูลทุ ติยภูมิ ท่ีได้มาเ พ่ือน าเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เก็บไว้ใน                        
ระบบฐานขอ้มูลเพ่ือง่ายต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะเก็บไวใ้น 2 รูปแบบ  คือ  1) ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (spatial  data) 
น าเขา้ดว้ยการจดัเก็บเป็นชั้นขอ้มูลต่างๆไดแ้ก่  ขอบเขตอุทยาน  เส้นชั้นความสูงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  ถนน  แม่น ้ าแหล่ง
ท่องเท่ียวในอุทยาน  และสถานท่ีส าคญั  2) ขอ้มูลเชิงบรรยาย (attribute  data)  น าเขา้เก็บไวใ้นรูปของตารางฐานขอ้มูลท่ี
อธิบายรายละเอียดของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีในแต่ละชั้น โดยมีขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูลและจ าแนกช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการดว้ย
ปัจจยักายภาพ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 การจ าแนกช่วงชั้นโอกาสนนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียว ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง 
ทีม่า: ปรับปรุงจาก The  Province  of  British  Columbia (1998) 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล ทั้งส่วนแบบสอบถาม แบบประเมินทรัพยากร และการใชร้ะบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ และการอภิปรายผลของการศึกษาวิจยั  เร่ืองการจ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการของแหล่งท่องเท่ียว     
ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง จังหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตาม
ค าอธิบาย  โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4  ส่วน ตามล าดบั  ดงัน้ี 

1. ลักษณะกิจกรรมและรูปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ      
น า้ตกโยง 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เคยมาเยือนอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง มีมากท่ีสุด 3-4 คร้ัง ร้อยละ 25.0 รองลงมาเคย
เดินทางมามากกว่า 6 คร้ัง ร้อยละ 22.3 และ 5-6 คร้ัง ร้อยละ 17.8 จ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีเดินทางมาแต่ละคร้ังมีเฉล่ีย            
6 คน ส่วนใหญ่จะเดินทางมากบักลุ่มเพ่ือน ร้อยละ 39.8  รองลงมามากบักลุ่มเพ่ือนและครอบครัวร้อยละ 23.5 และเดินทาง

ช่วงช้ันโอกาสนันทนาการทั้งหมด 

ขั้นตอนที ่ 1 

พ้ืนท่ีสันโดษ,  
พ้ืนท่ีก่ึงสันโดษไม่ใชย้านยนต,์  
พ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใชย้านยนต ์ พ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีมีการพฒันาแลว้  

ขั้นตอนที ่ 2 
ขั้นตอนที ่ 4 

ขั้นตอนที ่ 3 

พ้ืนท่ีก่ึงสันโดษไม่ใชย้านยนต,์  
พ้ืนท่ีก่ึงสันโดษใชย้านยนต ์

พื้นที่กึ่งสันโดษไม่ใชย้านยนต ์

พื้นที่กึ่งสันโดษใชย้านยนต ์

พื้นที่ธรรมชาติที่มีการพฒันาแลว้ 

พื้นที่สันโดษ 
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มากับครอบครัว ร้อยละ 21.5 ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมากท่ีสุด คือ รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 48.0 รองลงมา
รถจกัรยานยนต ์ร้อยละ 22.3 และเดินเทา้ ร้อยละ 17.8 ร้อยละ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนท่ี ร้อยละ 54.1 และ         
ในพ้ืนท่ี ร้อยละ 46.0  ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาแบบเชา้-เยน็กลบัมากท่ีสุดร้อยละ 74.3 และพกัคา้งแรมโดยการ
กางเตน็ท ์ร้อยละ 21.5 ตามล าดบั 

แหล่งท่องเท่ียวภายในน ้ าอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงท่ีนักท่องเท่ียวต้องการไปเท่ียวมากท่ีสุด คือ น ้ าตกโยง 
รองลงมาคือ น ้ าตกปลิว  และน ้ าตกหนานโจน ส่วนแหล่งท่องเท่ียวประเภทยอดเขานกัท่องเท่ียวตอ้งการไปเยือนมากท่ีสุด 
คือ ยอดเขาเหมน รองลงมาคือ ยอดเขารามโรม  เส้นทางศึกษาธรรมชาตินักท่องเท่ียวตอ้งการไปเยือนเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าดิบเขา “อ่างกาใต”้  รองลงมาคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกโยง และเส้นทางเดินป่าระยะไกลเนิน 499              
ยอดเขาเหมน ตามล าดบั  

การท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มาเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือนสนิท
และครอบครัว ร้อยละ 89.5 รองลงคือ มาเพื่อศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ ร้อยละ 61.0 และหลีกหนีความจ าเจจาก
สภาพแวดลอ้ม ร้อยละ 15.5 ซ่ึงกิจกรรมนนัทนาการท่ีนกัท่องเท่ียวท าในช่วงท่ีมาเท่ียวอุทยานแห่งชาติ น ้ าตกโยงมากท่ีสุด 
คือ ถ่ายภาพ และวีดีโอ ร้อยละ 48.75 รองลงมาคือ ชมวิว/ทิวทศัน์ ร้อยละ  47.2  และการเล่นน ้ า/ชมน ้ าตก ร้อยละ 45.0               
เป็นตน้ การเดินทางนั้นนกัท่องเท่ียว คิดวา่การเขา้ถึงอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงจากถนนสายหลกันั้นง่าย สะดวกมาก ร้อยละ 
46.75 รองลงมาคือ ค่อนขา้งล าบาก ร้อยละ 24.0 และค่อนขา้งง่าย ร้อยละ 23.75 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กฤษณา            
กสิกรรม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, 2559  พบว่าแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติ คือ ความ
ตอ้งการท่ีจะรับอากาศบริสุทธ์ิ ตอ้งการท ากิจกรรมและใช้เวลาร่วมกับคนใกล้ชิด และ การได้ใกลชิ้ด สัมผสั และอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ  

2. ความต้องการและการรับรู้ของนักท่องเทีย่ว 
 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงมีการติดป้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ร้อยละ 70.5  และไม่มีการ
ติดป้าย ร้อยละ 24.0 โดยภายใน 1 ชัว่โมงนั้นนกัท่องเท่ียวไดพ้บเห็นนกัท่องเท่ียวอ่ืน ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง
ประมาณ 2-3 คนต่อกลุ่ม ร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ 7-15 คน และร้อยละ 21.25 3-5 คนต่อกลุ่ม ร้อยละ 20.25  พ้ืนท่ีของจุด
ท่องเท่ียวควรมีขนาดเท่าใดท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด ประมาณ 25-30 ตาราง
กิโลเมตร  ร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ 1-5 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 22.25 และ 10-14 ตารางกิโลเมตร ร้อยละ 12.25 6-9 ตาราง
กิโลเมตร ในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงส่วนใหญ่จะพบเห็นนกัท่องเท่ียวท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ร้อยละ 37.75  รองลงมาคือ           
หักเด็ด ก่ิงไม ้มากท่ีสุด ร้อยละ 25.75 ส่งเสียงดงัเป็นการรบกวน ร้อยละ 24.0  ขีดเขียนตามตน้ไมแ้ละกอ้นหิน ร้อยละ 87.0 
ไม่พบเห็นพฤติกรรมขา้งตน้ ร้อยละ 15.5 ท าลายป้ายต่างๆ 12.5  เดินขบัรถออกนอกเสน้ทางท่ีก าหนด ร้อยละ 21.75  ซ่ึงส่ิงท่ี
พบเห็นนั้นมีประมาณ 1-20% ร้อยละ 39.0 รองลงมา 21-30 %  และ 31-50% ของนกัท่องเท่ียวท่ีพบและเสียงท่ีเกิดข้ึนจาก
แหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเสียงธรรมชาติ ร้อยละ 32.0  รองลงมาคือ เสียงพดูคุยในกลุ่มและเสียงตะโกน ร้อยละ 29.5 และเสียง
จากน ้ าตกท่ีไหลแรงตลอดเวลา ร้อยละ 26.5 และในปัจจุบนัน้ีแหล่งท่องเท่ียวอุทยานน ้ าตกโยงนั้นพบเห็นผลกระทบแต่
เล็กน้อย เช่น ทางเดินเทา้ท่ีปรากฏให้เห็นทางไดช้ดัเจน ร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ พบเห็นผลกระทบมาก จ าเป็นตอ้งใช้
มาตรการต่างๆ ในการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  ร้อยละ 27.5 และพบเห็นผลกระทบบา้งปานกลางแต่พ้ืนท่ี
สามารถฟ้ืนคืนสภาพไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ร้อยละ 18.75 และซ่ึงโดยสรุปแลว้แหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตก
โยงท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ร้อยละ 37.0 รองลงมา มีความเป็นธรรมชาติค่อนขา้งสูง ร้อยละ 23.25  และมีความเป็นธรรมชาติ
บา้ง ร้อยละ 17.25  
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การมาท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงนกัท่องเท่ียวพบเห็นกิจกรรมการท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียว
ในดา้นของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมมนุษยม์ากท่ีสุดอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ พบเห็นสัตวป่์าในพ้ืนท่ีถูกรบกวน               
มีการก่อสร้างท่ีปิดบังภูมิทัศน์ท่ีสวยงามของพ้ืนท่ีมีกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ มีการปะปนของพืชและสัตวต์่างถ่ิน พบสาร
แขวนลอยและคราบน ้ ามนัในน ้ า ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี ตน้ไม ้ลูกไม ้ขนาดเล็กถูกเหยียบย  ่า และความขดัแยง้ในการใช้
ประโยชน์ในดา้นนนัทนาการในพ้ืนท่ี ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นวา่ในการท่องเท่ียวนั้นไดป้ระสบการณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยไดพ้กัผ่อนหยอ่นใจ
ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผ่อนคลายความ ตึงเครียดจากการท างาน พกัผ่อนหยอ่นใจในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบักลุ่มเพ่ือนสนิท เกิดความภูมิใจกบัตนเองท่ีไดไ้ปเยอืนแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แสดงถึงความแขง็แกร่ง/อดทนของร่างกายและจิตใจ ไดใ้ชป้้ายเตือนและควบคุมการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทุนยาน และหลีกหนีความวุน่วาย/แสวงหาความสงบ  
 3. ความคดิเห็นต่อการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในอุทยานแห่งชาตนิ า้ตกโยง 

จากการสอบถามนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงปรากฏวา่นักท่องเท่ียวแสดงความคิดว่าในเขต
อุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงนั้นมีการพฒันาบา้งเลก็นอ้ยในลกัษณะท่ีไม่ถาวร สามารถกลบัคืนสู่ธรรมชาติไดม้ากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ มีการพฒันาเปล่ียนแปลงธรรมชาติบา้งในลกัษณะไม่ถาวร การพฒันาในระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 และมีการพฒันาบา้งเล็กน้อยในลกัษณะท่ีไม่ถาวร สามารถกลบัคืนสู่ธรรมไดแ้ละมีการพฒันาเปล่ียนแปลง
ธรรมชาติหรือสร้างบางส่ิงบางอยา่งท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัสภาพธรรมชาติในระดบัปานกลางถึงสูง คิดเป็นร้อยละ 12.5  

ความตอ้งการส่ิงอ านวยสะดวกท่ี นักท่องเท่ียวตอ้งการมากท่ีสุด คือ ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกให้ความ
ส ะ ด ว กสบ า ย เ บ้ื อ ง ต้น  ป้ อ ง กัน ผ ล ก ร ะทบต่ อ พ้ื น ท่ี ป้ อ ง กัน อัน ต ร า ย แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  เ ช่ น  ห้ อ ง น ้ า   
ถงัขยะ เต็นท์ พ้ืนท่ีพกัแรม คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ตอ้งการเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกประเภทท่ีป้องกนั
ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี เช่น ทางเดินเทา้ ป้ายเตือน และตอ้งการเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกประเภทท่ีป้องกนัผลกระทบต่อ
พ้ืนท่ีและป้องกนัอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียว เช่น ทางเดินเทา้ สะพานเดินเทา้ สะพานขา้มน ้ า ราวกนัตก คิดเป็นร้อยละ 19.2 
และไม่ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกใด ๆ ยกเวน้ทางเดินเทา้เขา้ถึงพ้ืนท่ีธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดบั 

4. การจ าแนกช่วงช้ันโอกาสของแหล่งท่องเทีย่วในอุทยานแห่งชาตนิ า้ตกโยง 
 เม่ือน าปัจจยัทางดา้นกายภาพทั้ง 4 ปัจจยัคือ  ระยะห่างจากถนน ขนาดพ้ืนท่ีท่ีมีความธรรมชาติท่ีเป็นผืนใหญ่ติดกนั 
การเขา้ถึงหรือการใชย้านพาหนะ และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การจ าแนกช่วงชั้นโอกาสดา้นนนัทนาการ (ROS) ของอุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกโยง ออกเป็น 4 ช่วงชั้น ดงัต่อไปน้ี 
 1) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติสนัโดษ (Primitive area :P) มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 141 ตร.กม. หรือร้อยละ 
52.81 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด แหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงท่ีมีการเดินทางและการเขา้ถึงยากล าบาก 
เขา้ถึงไดโ้ดยการเดินเทา้เท่านั้น สภาพความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีการพฒันาพ้ืนท่ีน้อยมาก และสภาพพ้ืนท่ีเป็นป่า
ธรรมชาติดั้งเดิม นกัท่องเท่ียวตอ้งใชค้วามสามารถและพึ่งพาตวัเองสูง โอกาสในการพบปะผูอ่ื้นนอ้ยมาก รู้สึกสงบสนัโดษ 
ไม่มีป้ายเตือนและเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล พบเห็นร่องรอบผลกระทบและนกัท่องเท่ียวประกอบกิจกรรมไม่เหมาะสมนอ้ยมาก
หรือไม่มีเลย ไดย้ินแต่เสียงธรรมชาติ ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงมี 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 
พบว่าลักษณะกลุ่มการเดินทางยอดเขาเหมน เป็นกลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด การเดินทางเข้าถึงแหล่ง ต้องเดินเท้าเท่านั้ น                        
มีวตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเท่ียว คือ ตอ้งการท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือนสนิท ครอบครัวและศึกษาเรียนรู้
และสัมผสัธรรมชาติ กิจกรรมท่ีนิยมท ามากท่ีสุด คือ ชมวิว ทิวทศัน์ นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวมี 
ความเป็นธรรมชาติ การเดินทางเขา้ถึงค่อนขา้งยากล าบาก 
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 2 ) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติ ก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive non-motorized area: SPNM)                    
มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 11 ตร.กม.หรือร้อยละ 4.12 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเขา้ถึง
ยาก ไม่มีการใช้ยานยนต์ในแหล่งท่องเท่ียว สภาพพ้ืนท่ีมีความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีการพฒันาพ้ืนท่ีน้อยและ
นักท่องเท่ียวต้องใช้ความสามารถและการพ่ึงพาตนเองสูง โอกาสในการพบปะผูค้นน้อย รู้สึกสงบสันโดษ พบเห็น
ผลกระทบและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเท่ียวนอ้ย ไดย้ินแต่เสียงธรรมชาติสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์โดยรอบ
ของพ้ืนท่ีท่ีใช ้ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวของอุทยานแหล่งมี 1 แหล่ง คือ น ้ าตกหนานปลิวพบวา่ลกัษณะกลุ่มการเดินทาง
มายงัแหล่งเป็นกลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด การเดินทางเขา้ถึงแหล่งตอ้งเดินเทา้เท่านั้น มีวตัถุประสงค์หลกัของการเดินทางมา
ท่องเท่ียว คือ ตอ้งการศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ หลีกหนีความจ าเจจากสภาพแวดลอ้มเดิม กิจกรรมท่ีนิยมท ามาก
ท่ีสุด คือการถ่ายภาพ วีดีโอ นกัท่องเท่ียวมีความเห็นวา่แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวมี ความเป็นธรรมชาติสูง การเดินทางเขา้ถึง
ค่อนขา้งยากล าบาก  

 3) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive  motorized  area: SPM) มีขนาดของ
พ้ืนท่ีประมาณ 95 ตร.กม.หรือร้อยละ 35.58 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการเขา้ถึงค่อนขา้งยาก มีการ
ใชย้านพาหนะในการเขา้ถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนขา้งแคบรถสัญจรไปมาตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการขบัข่ียานพาหนะ 
ปรากฏส่ิงอ านวยความสะดวกสบายเบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียว เช่น พ้ืนท่ีพกัแรม เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ ไดย้นิเสียงธรรมชาติ 
และนกัท่องเท่ียวอ่ืน มีโอกาสพบปะนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน พบเห็นผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ร่องรอย
การหักเด็ดก่ิงไม ้การอดัแน่นของดินและมีการปะปนของพืชสัตวต์่างถ่ิน ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวของอุทยานแห่งชาติ
น ้ าตกโยงมีดว้ยกนั 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม น ้ าตกหนานตากผา้ น ้ าตกปลิว น ้ าตกคูหาสวรรค ์พบวา่ ลกัษณะกลุ่มการ
เดินทางเป็นกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวมากท่ีสุด ยานพาหนะในการเขา้ถึงเป็นรถยนตส่์วนบุคล จกัรยานยนต ์                    มี
วตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเท่ียว คือ ตอ้งการท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือนสนิท ครอบครัวและศึกษาเรียนรู้
และสัมผสัธรรมชาติ กิจกรรมท่ีนิยมท ามากท่ีสุด คือ ชมวิว ทิวทศัน์ เล่นน ้ า ชมน ้ าตก ถ่ายภาพและวีดีโอ การปีนเขา และไต่
เขา นกัท่องเท่ียวมีความเห็นวา่แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว มีการเดินทางเขา้ถึงค่อนขา้งยาก  

 4) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติพฒันา (semi-developed  natural area: SD) มีขนาดของพ้ืนท่ี ประมาณ 20                
ตร.กม.หรือร้อยละ 7.49 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเขา้ถึงง่าย มีการใชย้านพาหนะโดยการ
เขา้ถึงแหล่งพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีมีความกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ขนาดของพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวมี
ขนาดเล็ก เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้นและนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน พบเห็นผลกระทบท่ี
เกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียวมีร่องรอยการหกัเด็ดก่ิงไม ้การท้ิงขยะไม่เป็นท่ี พบเห็นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เหมาะสม
ปานกลาง ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงมีดว้ยกนั 5 แหล่ง คือ น ้ าตกโยง น ้ าตกคลองจงั น ้ าตก
วงัปลิง น ้ าตกหนานเตยน ้ าตกหนานโจนพบวา่ลกัษณะกลุ่มการเดินทางเป็นกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวมากท่ีสุด ยานพาหนะ
ในการเขา้ถึงเป็นรถยนตส่์วนตวั มีวตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาท่องเท่ียว คือ ตอ้งการท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพ่ือน
สนิท ครอบครัวและศึกษาเรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติ กิจกรรมท่ีนิยมท ามากท่ีสุด คือ เล่นน ้ า ชมน ้ าตก นักท่องเท่ียวมี
ความเห็นวา่แหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวมี ความเป็นธรรมชาติ การเดินทางเขา้ถึงง่ายและสะดวกมาก 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 141 ตร.กม. หรือร้อยละ 52.81              
ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด แหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงท่ีมีการเดินทางและการเขา้ถึงยากล าบาก เขา้ถึงได้
โดยการเดินเทา้เท่านั้น สภาพความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีการพฒันาพ้ืนท่ีน้อยมาก และสภาพพ้ืนท่ีเป็นป่าธรรมชาติ
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ดั้งเดิม นกัท่องเท่ียวตอ้งใชค้วามสามารถและพ่ึงพาตวัเองสูง โอกาสในการพบปะผูอ่ื้นนอ้ยมาก รู้สึกสงบสันโดษ ไม่มีป้าย
เตือนและเจา้หนา้ท่ีคอยดูแล พบเห็นร่องรอบผลกระทบและนกัท่องเท่ียวประกอบกิจกรรม ไม่เหมาะสมนอ้ยมากหรือไม่มี
เลย ไดย้นิแต่เสียงธรรมชาติ ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงมี 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 

2) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใชย้านยนต์ (Semi-primitive  non-motorized  area: SPNM) มีขนาดของพ้ืนท่ี
ประมาณ 11 ตร.กม.หรือร้อยละ 4.12 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเขา้ถึงยาก ไม่มีการใชย้าน
ยนต์ในแหล่งท่องเท่ียว สภาพพ้ืนท่ีมีความเป็นธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีการพฒันาพ้ืนท่ีน้อยและนักท่องเท่ียวต้องใช้
ความสามารถและการพ่ึงพาตนเองสูง โอกาสในการพบปะผูค้นนอ้ย รู้สึกสงบสันโดษ พบเห็นผลกระทบและพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของนักท่องเท่ียวน้อย  ได้ยินแต่เสียงธรรมชาติสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของพ้ืนท่ีซ่ึงเขตช่วงชั้น
ดงักล่าวมี แหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง 1 แหล่ง คือ น ้ าตกหนานปลิว 

3) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติก่ึงสันโดษใชย้านยนต์ (Semi-primitive  motorized  area :SPM) มีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 
95 ตร.กม.หรือร้อยละ 35.58 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการเขา้ถึงคอ่นขา้งยาก มีการใชย้านพาหนะใน
การเขา้ถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนขา้งแคบรถสัญจรไปมาตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการขบัข่ียานพาหนะ ปรากฏส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายเบ้ืองต้นกับนักท่องเท่ียว เช่น พ้ืนท่ีพักแรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้ยินเสียงธรรมชาติ และ
นกัท่องเท่ียวอ่ืน มีโอกาสพบปะนกัท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน พบเห็นผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ร่องรอยการหัก
เด็กก่ิงไม ้การอดัแน่นของดินและมีการปะปนของพืชสตัวต์่างถ่ิน ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวของอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงมี
ดว้ยกนั 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม น ้ าตกหนานตากผา้ น ้ าตกปลิว น ้ าตกคูหาสวรรค ์ 

4) เขตพ้ืนท่ีธรรมชาติพฒันา (semi-developed  natural  area: SD) มีขนาดของพ้ืนท่ี ประมาณ 20 ตร.กม.หรือร้อย
ละ 7.49 ของพ้ืนท่ีอุทยานทั้งหมด เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางเขา้ถึงง่าย มีการใชย้านพาหนะโดยการเขา้ถึงแหล่ง
พ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีมีความกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ขนาดของพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีขนาดเล็ก 
เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้นและนักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืน พบเห็นผลกระทบท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการท่องเท่ียวมีร่องรอยการหักเด็ดก่ิงไม ้การท้ิงขยะไม่เป็นท่ี พบเห็นพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีไม่เหมาะสมปาน
กลาง ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าวในเขตอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยงมีดว้ยกนั 5 แหล่ง คือ น ้ าตกโยง น ้ าตกคลองจงั น ้ าตกเขาเห
มน น ้ าตกวงัปลิง น ้ าตกหนานเตยน ้ าตกหนานโจน 

ซ่ึงในการน้ีทางคณะผูว้จิยั ขอเสนอแนวทางการจดัการแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามช่วงชั้น
โอกาสดา้นนนัทนาการ โดยให้มีการจ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีคา้งแรม เช่น บริเวณยอดเขาเหมน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเขต
พ้ืนท่ีธรรมชาติสันโดษ ควรมีการควบคุมกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การ
หกัเด็ดก่ิงไม ้การอดัแน่นของดิน การปะปนของพืชสตัวต์่างถ่ิน การท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ของนกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ
น ้ าตกโยง  ส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรจะมีการศึกษาถึงผลกระทบจากกิจกรรมนนัทนาการ และขีดความสามารถใน
การรองรับพ้ืนท่ี เพ่ือการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวไทย หวัใจสีเขียว ต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัช้ินน้ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
และขอขอบคุณอุทยานแห่งชาติน ้ าตกโยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช ท่ีอนุเคราะห์พ้ืนท่ีใน
การศึกษาและสนบัสนุนการเก็บขอ้มูล 
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Session 6 : วทิยาศสาตร์และส่ิงแวดล้อม 

โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ 
การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 

“ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0” 
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ศักยภาพการผลติเอทานอลชีวภาพจากขยะอนิทรีย์โดยเช้ือยสีต์ 

Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 
Potential of Bioethanol Production from Organic Wastes by  

 Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 
 

วชุิดา  กลา้เวช 
Wichuda  Klawech 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศกัยภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ โดย
น าตวัอยา่งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ น ้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศ มาเป็นวตัถุดิบในการผลิต
เอทานอลดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ โดยเติมปริมาณเช้ือยีสต ์Saccharomyces cerevisiae  TISTR 5048 ท่ีความเขม้ขน้
เร่ิมตน้ร้อยละ 10 บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท าการหมกั 0-96 ชัว่โมง ผลการทดลองพบวา่น ้ าคั้นกากสับปะรด กาก
สับปะรด เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศ มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์เร่ิมตน้ เท่ากบั 15.20, 8.16, 3.26 และ 4.80 กรัมต่อลิตร 
นอกจากน้ียงัมีปริมาณเอทานอลเร่ิมตน้ร้อยละ 1.40, 1.58, 1.03 และ 1.05 ตามล าดบั เม่ือน าวตัถุดิบทั้ง 4 ชนิดมาเตรียมในรูป
สารละลายและน าไปผลิตเอทานอลดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ ผลการทดลองเม่ือศึกษาการเจริญและการผลิตเอทานอล
ชีวภาพโดยเช้ือยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเติมวตัถุดิบน ้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือก
กลว้ย และเปลือกมนัเทศ พบวา่ยีสตมี์การเจริญอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 6 ถึง ชัว่โมงท่ี 24 สอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าตาล
รีดิวซ์ในอาหารเล้ียงเช้ือลดลง ส่งผลให้เช้ือยีสตผ์ลิตเอทานอลชีวภาพโดยมีปริมาณเอทาทอลสูงสุดเป็นร้อยละ  4.97, 4.66, 
1.53 และ  2.20  คิดเป็น 49.7, 46.6, 15.3 และ 22.0 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ขยะอินทรียท์ั้ง 4 ชนิดขา้งตน้
มีศกัยภาพในการน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพได ้

 
ค าส าคญั : กากสบัปะรด น ้ าคั้นกากสบัปะรด เปลือกกลว้ย เปลือกมนัเทศ ยสีต ์เอทานอลชีวภาพ   
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the efficiency of bio-ethanol production with biological process from organic waste 
such as waste pineapple juice, waste pineapple, banana peel and sweet potato peel. Four raw materials were used as substrate 
for batch fermentation of bio-ethanol production. The experiments used initial seed inoculums concentration of 
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 as 10 percent then incubated in 30 C for 0-96 hours.  The results of initial reducing 
sugar and ethanol analysis of waste pineapple juice, waste pineapple, banana peel and sweet potato peel showed 15.20, 8.16, 
3.26 and 4.80 g/L and 1.40, 1.58, 1.03 and 1.05 percent, respectively. Preparation of 4 raw materials into solution for bio-
ethanol fermentation with batch culture, the results of cell growth and bio-ethanol production of S. cerevisiae TISTR 5048 
showed rapidly growth from 6 to 24 hour which related with amount of reducing sugar will be decreased. Moreover, these 
results had effected on bio-ethanol production of waste pineapple juice, waste pineapple, banana peel and sweet potato peel 
were 4.97, 4.66, 1.53 and 2.20 percent, respectively. So, this research can conclude that four organic wastes have potential 
for bio-ethanol production. 

 
Keywords : banana peel, bio-ethanol, sweet potato peel, waste pineapple, waste pineapple juice 
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บทน า 
ในปัจจุบนัไดเ้กิดวกิฤตการณ์พลงังานในประเทศไทยมาโดยตลอด   เน่ืองจากมีความตอ้งการพลงังานกนัอยา่งมาก   

จึงมีความไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ  ซ่ึงแหล่งพลงังานท่ีจ าเป็นต่อมนุษย ์คือ น ้ ามนั เพราะน ้ ามนัเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัในระบบเศรษฐกิจและการขนส่งตอ้งมีการพ่ึงพาน ้ ามนัในการขบัเคล่ือนและเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั  ท าให้ปัจจุบนัมีการบริโภคน ้ ามนัมากข้ึน  จึงท าใหมี้การศึกษาพลงังานทดแทนท่ีไดม้าจากเศษวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีอุดมสมบรูณ์ท่ีมีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม โดยวสัดุดงักล่าวจะเกิดข้ึนหลงัการเก็บเก่ียว
ของเกษตรกรโดยมีปริมาณท่ีมาก  มกัก่อใหเ้กิดปัญหาในพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม  ซ่ึงไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดก่้อใหเ้กิดเป็น
ของเสียจึงสนใจท่ีน าเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาผลิตเป็นเอทานอล ท่ีสามารถน าใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือเป็น
การลดสารมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเอทานอลยงัสามารถน ามาผสมในน ้ ามนัเช้ือเพลิงในอตัราส่วนท่ี
เหมาะสม  เพ่ือลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงใหน้อ้ยลง ซ่ึงเช้ือเพลิงชนิดน้ีท าใหเ้กิดมลพิษท่ีนอ้ยลงมากกวา่ปกติ  จึงไดมี้
การผลิตเป็นเอทานอลจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  ซ่ึงสามารถผลิตไดท้ั้งจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้
เอทิลีนเป็นวตัถุดิบและกระบวนการทางชีวเคมี  โดยใชพื้ชผลหรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรท่ีมีแป้งและน ้ าตาลสูงเป็น
วตัถุดิบโดยใชเ้ช้ือยสีต ์Saccharomyces cerevisiae ซ่ึงกระบวนการท่ีไดรั้บความนิยม (จินดาพร,  2552)  จะช่วยใหเ้กิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 นอกจากน้ีมีงานวิจยัท่ีน าวสัดุเศษเหลือมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลสามารถเลือกใชไ้ดห้ลากหลายชนิด
ตามความเหมาะสม เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนัส าปะหลงั ออ้ย กากน ้ าตาล สาหร่าย เป็นตน้ อีกทั้งยงัสามารถผลิตเอทานอล
จากวตัถุดิบท่ีมีเซลลูโลสสูง เช่น ฟางขา้ว ข้ีเล่ือย และหญา้ เป็นตน้ แต่ยงัไดผ้ลผลิตเอทานอลไม่สูงมากนัก และจากการ
สังเกตของคณะผูว้ิจยัท าให้เกิดความสนใจท่ีจะน าเศษเหลือจากกากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศท่ีเหลือท้ิง
ภายในตลาดสด หรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยใชเ้ช้ือยีสต ์เพราะในวตัถุดิบเหล่าน้ีมีน ้ าตาล
เป็นองคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นแหล่งอาหารใหเ้ช้ือยสีตใ์นการหมกัเอทานอลได ้ตลอดจนวเิคราะห์ปริมาณเอทานอลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาดา้นพลงังานทางเลือกท่ีใชใ้นประเทศต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. อุปกรณ์ 

1.1  ตวัอยา่งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ น ้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศท่ีเหลือท้ิงใน
ตลาดสด 

1.2  เช้ือยีสต์ Saccharomyces  cerevisiae TISTR 5048 จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย   

1.3  เคร่ือง spectrophotometer 
1.4 เคร่ืองอีบูลลิโอมิเตอร์ 
1.5  อาหารเล้ียงเช้ือ Yeast  Malt  Medium 
1.6  Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) 

2  วธีิการศึกษา 
2.1  น าขยะทั้ ง 4 ชนิดมาล้างให้สะอาด แล้วป่ันด้วยเคร่ืองป่ันไฟฟ้า จากนั้ นกรองด้วยผา้ขาวเพ่ือแยกเอาส่ิง

ปนเป้ือนออกจากตวัอยา่ง 
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2.2  น าตวัอยา่งท่ีผา่นการกรองแลว้มาท าการน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 
นาที เพ่ือฆ่าเช้ือท่ีปะปนมาในวตัถุดิบ 

2.3  น าตวัอย่างทั้ง 4 ชนิดมาท าการวดัปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์เร่ิมตน้ดว้ยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (Miller,  
1959) 

2.4  วธีิการเตรียมกลา้เช้ือยสีต ์Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 
 2.4.1  เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ YM Agar ส าหรับเช้ือยสีต ์S.  cerevisiae TISTR 5048 
 2.4.2 น าอาหารเล้ียงเช้ือน่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
 2.4.3 อบหลอดทดลองท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัง่โมง เพ่ือฆ่าเช้ือ 
 2.4.4 น าอาหารเล้ียงเช้ือ YM Agar ต้มให้วุน้ละลาย จากนั้ นปิเปตลงในหลอดทดลอง หลอดละ 5 

มิลลิลิตร ปิดฝา แลว้ตั้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็ โดยใหห้ลอดเอียง 
 2.4.5 น าเช้ือยสีต ์ S.  cerevisiae TISTR 5048 มาเล้ียงในอาหารเล้ียงเช้ือ YM Broth น าไปเขยา่ท่ีความเร็ว

รอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
       2.4.6 เช้ือยีสต ์S.  cerevisiae TISTR 5048 ท่ีเล้ียงไวค้รบ 24 ชัว่โมง น ามาขีดเช้ือในอาหารเอียง YM 

Agar แลว้น าไปบ่ม เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
       2.4.7 น าเช้ือยีสต์ S.  cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเอียง ใช้ลูปเข่ียเช้ือยีสต์ 1 ลูป ใส่ในหลอด

ทดลองท่ีใส่อาหาร YM Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเขยา่ท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
        2.4.8 ปิเปตเช้ือยสีต ์S.  cerevisiae TISTR 5048  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองท่ีใส่อาหาร 

YM Broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเขยา่ท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน าวดัค่าความขุ่น
ของเซลล ์OD ท่ี 0.5 ท่ีความยาวคล่ืน 660 นาโนเมตร 
3  วธีิการวเิคราะห์ 

3.1  ปริมาณเอทานอล 
ในการหาปริมาณแอลกอฮอลโ์ดยวิธีน้ี จะใชห้ลกัการวดัจุดเดือด (boiling  point)    ของตวัอยา่งท่ีน ามาเทียบกบัจุด

เดือดของน ้ าบริสุทธ์ิ โดยถา้ปริมาณของแอลกอฮอลใ์นสารตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนจะท าให้จุดเดือดของสารตวัอยา่งลดลงจากจุด
เดือดของน ้ าบริสุทธ์ิมากข้ึน จากหลกัการน้ี   จึงท าใหมี้การพฒันาเคร่ืองมือส าหรับวดัปริมาณแอลกอฮอลข้ึ์นเรียกวา่ อีบูลลิ
โอมิเตอร์  (ebulliometer) ซ่ึงนิยมน าไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราและอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ่ื์นๆ 
เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชง่้ายใหค้วามสะดวก และรวดเร็วในการวเิคราะห์  

3.2  ศึกษาการเจริญของเช้ือยสีต ์S.  cerevisiae TISTR 5048 
เติมกลา้เช้ือยสีตเ์ร่ิมตน้ร้อยละ 10  ในตวัอยา่ง 4 ชนิด จากนั้นท าการเก็บตวัอยา่งชัว่โมงท่ี  0 12 24 36 48  60 72 84 

และ 96 โดยเก็บตวัอยา่งชุดการทดลองละ 3 ซ ้ า แลว้น าตะกอนมา  2 มิลลิลิตร ท าการวดัการเจริญของเช้ือดว้ยการวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 660 นาโนเมตร 

3.3  การวเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ โดยวธีิ Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) (Miller, 1959) 
ในการวิเคราะห์ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์จะใช้วิธีการของ Miller (1959) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์น ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีมีใน

ตวัอยา่งก่อนท าการเติมเช้ือยสีตแ์ละวดัปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีเวลา 0 12 24 36 48 72 84 และ 96 ชัว่โมง ของการหมกัดว้ยเช้ือ
ยสีต ์ 
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ผลและวจิารณ์ผล 
1. การศึกษาการเจริญและกระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษเหลืออินทรีย ์โดยเช้ือ S.  cerevisiae TISTR 5048 

จากการศึกษาการการเจริญของเช้ือ S.  cerevisiae  TISTR 5048 โดยการวดัค่าความขุ่นของเซลล ์พบวา่ในช่วงแรก
ของการเจริญของเช้ือยสีตใ์นระยะเช้ือยสีตมี์การเจริญอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาท่ี 12 ถึง 24 ชัว่โมงของการหมกั เม่ือระยะเวลา
การผ่านไปท่ี 36 ชัว่โมงพบว่ามีอตัราการเจริญท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองเป็นผลมาจากเช้ือมีการใชน้ ้ าตาลในเศษเหลืออินทรีย ์
เพ่ือท่ีจะผลิตเป็นเอทานอล ท าให้ปริมาณน ้ าตาลในเศษเหลืออินทรีย ์มีปริมาณท่ีลดลงไม่เพียงพอต่อการน าไปใชข้องเช้ือ
ยสีตท์ าใหเ้ช้ือมีปริมาณลงลดอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือระยะการหมกัท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณเอทานอลท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึง
รูปแบบการเจริญของเซลลย์สีตมี์ลกัษณะเดียวกนัทั้ง 4 ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 

นอกจากน้ีการศึกษากระบวนการผลิตเอทานอลจากตัวอย่างขยะอินทรีย์ 4 ชนิด ด้วยกระบวนการแบบกะ               
โดยมีสภาวะการหมกัท่ีปริมาณกลา้เช้ือเร่ิมตน้ท่ีร้อยละ 10 ท่ีระยะเวลาการหมกั 96 ชัว่โมง ผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ของการผลิตเอทานอลชีวภาพจากการหมกัเศษเหลืออินทรียโ์ดยเช้ือยีสต ์Saccharomyces  cerevisiae 
 TISTR 5048  ร้อยละ 10 เป็นกลา้เช้ือ 

 
 

จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากตวัอย่างขยะอินทรียท์ั้ ง 4 ชนิด ได้แก่ น ้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด  
เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศโดยเช้ือยสีต ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048  โดยมีการใชก้ลา้เช้ือเร่ิมตน้ร้อยละ 10  
ในการศึกษาการหมกัเอทานอล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัของผอ่งศรี  ศิวราศกัด์ิและคณะ (2554) มีการใชป้ริมาณกลา้เช้ือ
ร้อยละ 10 ในการหมกัเอทานอล และให้ปริมาณเอทานอลเท่ากบั 47 กรัมต่อลิตร ระยะเวลาการหมกั  4 วนั จะเห็นไดว้า่มี
ระยะเวลาในการหมกัและใชเ้ช้ือท่ีแตกต่างกนั โดยมีการใชค้รูดเอนไซม ์2 ชนิด คือ ครูดเอนไซมเ์ช้ือ Trichoderma  reesei 
และเช้ือผสม T. reesei  กบั S. cerevisiae  โดยใชเ้ปลือกสบัปะรดเป็นวตัถุดิบ เม่ือเปรียบเทียบกนัจะพบวา่การทดลองในคร้ัง
น้ีใชเ้ช้ือยสีตเ์พียงอยา่งเดียว โดยมีน ้ าคั้นกากสบัปะรด กากสบัปะรดเป็นวตัถุดิบในการหมกั จะไดผ้ลผลิตเอทานอลใกลเ้คียง
กนักบัการใชเ้ช้ือรา และเช้ือผสม 

นอกจากนั้นยงัมีงานวิจยัของพชัรา ต๊ะชาย และคณะ (2559)  ท่ีไดศึ้กษาการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร โดยใช ้
Bacillus subtilis TISTR 025 ร่วมกับ  Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160 เ ร่ิมจากการศึกษาการเจริญของเช้ือเด่ียว                  
B. subtilis ในเศษอาหาร 50 กรัม แปรผนัปริมาณเศษอาหารต่อน ้ าและอุณหภูมิในการบ่ม พบวา่เศษอาหาร 50 กรัม อตัราส่วน
ต่อน ้ า 1:2 บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใหป้ริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั 73.83 ± 0.36 มิลลิกรัมต่อกรัมเศษอาหารแหง้ และ
เม่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลของเช้ือผสมโดยการแปรผนัเวลาการใส่กลา้ยีสต์ (เพาะเล้ียงแบคทีเรีย
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พร้อมยสีต ์(B+S) และเพาะเล้ียงแบคทีเรียก่อนยสีต ์1 (b1D) และ 2 (b2D) วนั พร้อมทั้งแปรผนัสภาวะปลอดเช้ือ (S) และไม่
ปลอดเช้ือก่อนเติมยสีต)์  บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบวา่การใส่ยสีตห์ลงัการเล้ียงแบคทีเรีย1 วนั โดยไม่ฆ่าแบคทีเรีย
ก่อน (b1D) ให้ความเขม้ขน้เอทานอลสูงสุด 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอลต่อกรัมเศษอาหารแห้ง ดงันั้น การใชเ้ศษ
อาหาร 50 กรัม อตัราส่วนต่อน ้ า 1:2 โดยเพาะเล้ียงแบคทีเรียก่อนยีสต์ 1 วนั ไม่ฆ่าแบคทีเรียก่อนใส่ยีสต์บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นสภาวะท่ีเหมาะในการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร ซ่ึงแตกต่างจากงานวจิยัน้ีท่ีใชเ้ช้ือยสีตเ์พียงอยา่งเดียว 
 ในขณะท่ีการทดลองปริมาณกลา้เช้ือยีสตท่ี์เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากวตัถุดิบทั้ง 4 ชนิดขา้งตน้โดยเช้ือ
ยสีต ์ S. cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการใชก้ลา้เช้ือเร่ิมตน้ร้อยละ 10 ซ่ึงความคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของศิริพร ลุนพรมและ
คณะ (2553)  ท่ีไดศึ้กษาการผลิตเอทานอลจากรากตน้ธูปฤาษีดว้ยกระบวนการหมกัแบบกะ โดยท าการแปรผนัปริมาณกลา้
เช้ือยีสต ์S. cerevisiae ท่ีความเขม้ขน้เร่ิมตน้ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ใน ฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร ท าการหมกั 42 ชัว่โมง 
ให้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากบั 20.54 กรัมต่อลิตร ส่วนการทดลองน้ีใชท่ี้ปริมาณกลา้เช้ือเร่ิมตน้  ร้อยละ 10 หมกัตวัอยา่ง
เศษเหลือทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ น ้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศท่ีระยะเวลาการหมกั 96 
ชัว่โมง สภาวะการหมกัแบบน่ิงท่ีอุณหภูมิหอ้งไดป้ริมาณเอทานอล  49.7, 46.6, 15.3 และ 22.0 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากตวัอยา่งเศษเหลือทั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด  เปลือก
กลว้ย และเปลือกมนัเทศโดยเช้ือยสีต ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการวเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ และ
เอทานอลเร่ิมตน้ก่อนการหมกั การทดลองจะใชป้ริมาณกลา้เช้ือยสีตเ์ร่ิมตน้ร้อยละ 10   พบวา่ยสีตส์ามารถผลิตเอทานอลได้
เท่ากบัร้อยละ 49.7, 46.6, 15.3 และ 22.0 กรัมต่อลิตร ตามล าดบั ท่ีระยะเวลาการหมกั 96 ชัว่โมง ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่
เม่ือน าน ้ าคั้นกากสับปะรดมาหมกัเอทานอลจะให้ปริมาณเอทานอลสูงสุด เท่ากบั 49.7 กรัมต่อลิตร  แต่เม่ือพิจารณาผลได้
ของเอทานอลซ่ึงคิดเทียบต่อปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์พบว่าเม่ือหมกักากสับประรดจะให้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากบั 5.71  
ในขณะท่ีเม่ือใช้เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศมาหมกัเอทานอลจะให้ปริมาณเอทานอลใกลเ้คียงกัน  จากการศึกษา
ศกัยภาพของขยะ หรือเศษเหลืออินทรียท่ี์มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน สามารถสรุปไดว้า่ตวัอยา่งขยะอินทรียท์ั้ง 4 ชนิด ไดแ้ก่ น ้ าคั้นกาก
สบัปะรด กากสบัปะรด  เปลือกกลว้ย และเปลือกมนัเทศสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพโดยเช้ือยีสต ์ 
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 ได ้
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การผลติกระถางเพาะช าต้นไม้จากวสัดุเหลือใช้อุตสาหกรรมปาล์มน า้มัน 
 The Production of Plant pot by waste from Palm Oil Extraction Industry   

  
นุชนาฎ  นิลออ1*  และ  กนกรัตน์  รัตนพนัธ์ุ1   

Nutchanat  Ninlaor1*  and  Kanokrat  Rattanapan1  
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตกระถางเพาะช าจากวสัดุเหลือใช้อุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนั โดยท าการศึกษา
อตัราส่วนของเสน้ใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ ท่ีอตัราส่วน 100:0  70:30  50:50  30:70   และ 0:100  มาอดัลงใน
แม่พิมพก์ระถางท่ีมีปากกระถาง กน้กระถาง  และความสูงของกระถาง ขนาด  13x13  9x9  และ  14  เซนติเมตร ตามล าดบั และ
ใชก้าวแป้งเปียกเป็นตวัประสานท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ  10  15  20  25  และ 30 ผลการศึกษา  พบวา่อตัราส่วนของเส้นใยปาล์ม
น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ ท่ีอตัราส่วน  70:30  และความเขม้ขน้ของกาวแป้งเปียกท่ีร้อยละ 10  มีความเหมาะสมท่ีสุด  
โดยสามารถข้ึนรูปกระถางไดดี้ และถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย  จากนั้นน าเส้นใยปาลม์น ้ ามนัและกากตะกอนน ้ ามนัปาล์ม
อตัราส่วนท่ีเหมาะสมมาผสมกบัเถา้ปาลม์น ้ ามนั  10  20  30  40  และ  50  กรัม  แลว้ท าการทดสอบหาคุณสมบติัของกระถาง  
พบวา่กระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ี  50  กรัม มีค่าเฉล่ียความช้ืนสูงสุด เท่ากบัร้อยละ 54.05±2.85 และมีความตา้นทานการ
ตกกระแทกท่ีระดบัความสูง  50 100  และ  150  เซนติเมตร ไดดี้ท่ีสุด  โดยกระถางมีรอยแตกร้าวนอ้ยท่ีสุด  การทดสอบการอุม้
น ้ า         การยอ่ยสลายของกระถาง  และการปลูกผกับุง้  พบวา่กระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัแต่ละชุดการทดลองมีค่าปริมาณ
น ้ าท่ีไหลออก ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัท่ีหายไป และค่าเฉล่ียของตน้ผกับุง้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั  (p>0.05)  ดงันั้นเสน้ใยปาลม์
น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ท่ีอตัราส่วน 70:30  กาวแป้งเปียกท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10  และเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ี  50  กรัม  
เป็นอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิตกระถางเพาะช า  
 

ค าส าคัญ : กระถางเพาะช า,  อุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั,  เสน้ใยปาลม์น ้ ามนั, กากตะกอนน ้ ามนัปาลม์,   
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ABSTRACT 
 

 This  Research  aimed  to  produce  plant  pot  by  waste  from  Palm  Oil  Extraction  Industry.  Ratios of palm 
oil fiber to palm oil sludge were examined at 100:0 70:30 50:50 30:70 and 0:100.  All of the mixing ratios were tested by 
compacting them into a forming device. The device size is 13×13 cm. at open top, 9×9 cm. at the bottom and 14 cm. hight. 
Starch glue were used as a binder which were varied at 10 15 20 25 and 30 percent.  The results showed that the ratio of 
palm oil fiber to sludge at 70:30 percent with 10 percent starch glue was the optimal proportion.  Plant pot forming at the 
ratio was appropriately and easily pulled out.  After that, selected ratio was tested by adding different ratio of palm oil ash. 
The proportions were varied at 10 20 30 40 and 50 gram. The pot with 50 gram palm oil ash showed maximum humidity at 
54.05±2.85 percent.  This optimal mixing ratio also showed highest impact test by throwing them at 50 100 and 150 cm . 
above the floor.  All of the tested pots had small ruptures.  In addition, water holding capacity, decomposition and morning 
glory planted experiment were investigated.  The result showed that at 10 20 30 40 and 50 added proportion were not 
statistically significant (p>0.05) .   Results showed the optimal ratio of palm oil fiber to palm oil sludge was at 70:30, at 
starch glue 10 percent and palm oil fuel ash at 50 gram. 
 

Keywords :  Plant pot,  Palm Oil Extraction Industry,  palm oil fiber,  palm oil sludge,  palm oil ash 
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บทน า 
ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการผลิตน ้ ามนัสูง มีถ่ินก าเนิดมาจากแถบแอฟริกาตะวนัตก ในประเทศไทย

ปาลม์น ้ ามนัสามารถปลูกไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นดินลึก มีสภาพอากาศร้อนช้ืนและปริมาณน ้ าฝนไม่นอ้ยกวา่ 1,800 มิลลิลิตรต่อปี 
ท าให้ปาล์มน ้ ามนัเจริญเติบโตไดดี้ในภาคใตข้องประเทศไทย และพ้ืนท่ีท่ีปลูกมากท่ีสุด คือ จงัหวดักระบ่ี สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร สตูล และตรัง ปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ ามนัในภาคใตคิ้ดเป็นร้อยละ 96 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด และมีพ้ืนท่ีปลูก
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 12.3 ต่อปี (ศูนยศึ์กษาการคา้ระหวา่งประเทศ, 2556)   

การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั ส่งผลใหเ้กิดของเสียและวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการ
ผลิต ไดแ้ก่ เสน้ใยปาลม์ เถา้ปาลม์ กะลาปาลม์ และกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์เป็นจ านวนมาก หากไม่มีการจดัการท่ีถูกตอ้งจะ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้มได ้ปัจจุบนัจึงไดมี้การศึกษาโดยน าวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมผลิตปาลม์น ้ ามนัมาใช้
ประโยชน์ เช่น เสน้ใยปาลม์ ทะลายปาลม์ และกะลาปาลม์ มาผลิตเป็นกระแส ไฟฟ้า ส่วนกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์น ามาผสม
รวมกับกากเยื่อใยปาล์มสามารถน ามาเป็นอาหารสัตวไ์ด ้เน่ืองจากกากตะกอนน ้ ามนัปาล์มมีปริมาณธาตุอาหารสูง เช่น 
โปรตีน ไขมนั และไนโตรเจน จึงสามารถน ามาใชเ้ป็นธาตุอาหารให้กบัตน้ไมไ้ด ้นอกจากน้ีเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีไดจ้ากการเผา
เสน้ใยปาลม์น ้ ามนั  และกะลาปาลม์ สามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมผลิตน ้ ามนัปาลม์  และหมอ้ก าเนิดไอน ้ าเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการศึกษาเพื่อน ามาเป็นวสัดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นปอซโซลานท่ีมี
คุณสมบติัของวสัดุประสาน โดยบดเถา้ปาลม์ใหมี้ความละเอียดสูงเม่ือผสมกบัน ้ า  ท าใหมี้ก าลงัอดัสูงสามารถน ามาข้ึนรูปได้
ง่าย (เลอพงศ ์และ พรฤดี, 2553)   

ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ กระถางเพาะช าตน้ไมม้กัจะใชก้ระถางพลาสติกในการเพาะช า  ซ่ึงเป็นวสัดุยอ่ยสลาย
ยาก ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย และหากมีการตกคา้งในดินก็อาจมีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในดินได ้ดงันั้นจึงมีผูส้นใจน า
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาผลิตกระถางตน้ไมซ่ึ้งสามารถยอ่ยสลายได ้ เช่น งานวจิยัของปทุมทิพย ์(2548)  ศึกษาการผลิต
กระถางจากฟางขา้ว  ผกัตบชวา และข้ีเล่ือย  โดยใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัและแป้งสาลีเป็นวสัดุประสาน  และงานวิจยัของ
พงศธร และคณะ (2552)  ศึกษาการผลิตกระถางจากเศษวสัดุทางการเกษตร  ไดแ้ก่ กระถางท่ีท าจากแกลบ กระถางท่ีท าจาก
ข้ีเถา้แกลบ กระถางท่ีท าจากขยุมะพร้าว กระถางท่ีท าจากเศษใบไมแ้ละวชัพืชต่างๆ ซ่ึงพบวา่ กระถางท่ีท าจากขยุมะพร้าวมี
ความแข็งแรงและทนทานมากท่ีสุด  มีความยืดหยุ่นสูง รากของก่ิงสามารถชอนไชออกจากก้นของกระถางได้ดี มี
ความสามารถในการอุม้น ้ า และการระบายความร้อนของกระถางอยูใ่นระดบัดี และเม่ือฝังกระถางลงในดิน  รากของก่ิงช ายงั
สามารถชอนไชออกทางดา้นล่างและดา้นขา้งของกระถางไดดี้ อีกทั้งกระถางยงัสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติไดอี้ก
ดว้ย   จากผลการวิจยัต่างๆ จึงส่งผลใหผู้ว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะน าวสัดุเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนัซ่ึงเป็นวสัดุเหลือใช ้
ไดแ้ก่ เส้นใยปาลม์ กากตะกอนปาลม์น ้ ามนั และเถา้ปาลม์น ้ ามนั มาผลิตเป็นกระถางเพาะช าตน้ไมย้อ่ยสลายไดแ้ทนการใช้
กระถางพลาสติกและถุงเพาะช า ซ่ึงกระถางท่ีผลิตจะมีธาตุอาหารท่ีพืชสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดปัญหา
มลพิษท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าจากการน าส่ิงเหลือใชจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนัมา
ใชป้ระโยชน์ไดอี้กทางหน่ึง 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมวสัดุ 

เตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตกระถางเพาะช า ซ่ึงไดจ้ากบริษทัพิทกัษป์าลม์ออยล ์จ ากดั ไดแ้ก่ เส้นใยปาลม์น ้ ามนัได้
จากกระบวนการสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบออกจากผลปาล์มน ้ ามนัสด มาลา้งให้สะอาด แลว้ผึ่งแดดให้แห้ง กากตะกอนน ้ ามนั
ปาล์มท่ีรวบรวมจากบ่อบ าบดัน ้ าเสีย น ามาผึ่งแดดให้แห้ง แลว้บดให้ละเอียด เถา้ปาล์มน ้ ามนัไดจ้ากกระบวนการเผา เศษ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  677 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

กะลา เสน้ใย และทะลายปาลม์ น ามาผึ่งแดดใหแ้หง้แลว้ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร และกาวแป้งเปียก เตรียมโดย
ชัง่แป้งมนัส าปะหลงั 100  150  200  250  และ 300  กรัม ในน ้ า 1,000  มิลลิลิตร ละลายใหเ้ขา้กนั  จากนั้นกวนส่วนผสมของ
สารละลายแป้งมนัส าปะหลงั จนสารละลายแป้งเปียกมีความหนืดและใส จะไดก้าวแป้งเปียกท่ีมีความเขม้ขน้ของแป้งเปียก
ร้อยละ  10  15  20  25  และ  30  (W/V)  เก็บในภาชนะ เพ่ือน าไปใชเ้ป็นส่วนผสมในการข้ึนรูปกระถางต่อไป (เลอพงศ ์และ 
พรฤดี, 2553)  
2. การศึกษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมในการขึน้รูปกระถางเพาะช า 

น าวสัดุท่ีเตรียมไว ้มาผสมคลุกเคลา้ให้เขา้กนัในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 แลว้น าส่วนผสมใส่ใน
แม่พิมพก์ระถางโดยใชเ้คร่ืองกดอดัไฮโดรลิค ดงัภาพท่ี 1 โดยมีขนาดแม่พิมพต์วัเมีย ส่วนปากกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากบั 
13x13 เซนติเมตร ส่วนก้นกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากับ 9x9 เซนติเมตร ความสูงของกระถาง เท่ากับ 14  เซนติเมตร                  
ส่วนขนาดแม่พิมพ์ตวัผู ้ส่วนปากกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากับ 9x9  เซนติเมตร ส่วนก้นกระถาง กวา้ง×ยาว เท่ากับ 5x5  
เซนติเมตร ความสูงกระถาง เท่ากบั 10  เซนติเมตร  จากนั้นเลือกอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูปกระถาง โดยพิจารณา
จากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ ์และความสมบูรณ์ของกระถาง   

น าอตัราส่วนท่ีไดไ้ปผสมกบัเถา้ปาลม์น ้ ามนั  10 20 30 40 และ 50  กรัม แลว้น ากระถางท่ีไดไ้ปศึกษาคุณสมบติั
ของกระถาง 

 
ตารางที ่1  อตัราส่วนผสมของเสน้ใยปาลม์น ้ ามนั กากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ และกาวแป้งเปียก 

ชุดการทดลอง 
เสน้ใยปาลม์น ้ ามนั 

(ร้อยละ) 
กากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ 

(ร้อยละ) 
กาวแป้งเปียก 
(ร้อยละ) 

1 100 0 10 15 20 25 30 
2 70 30 10 15 20 25 30 
3 50 50 10 15 20 25 30 
4 30 70 10 15 20 25 30 
5 0 100 10 15 20 25 30 

 

 
 

 ภาพที ่1 แม่พิมพก์ระถาง 
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3. การศึกษาคุณสมบัตขิองกระถางเพาะช า 
3.1 การทดสอบลกัษณะการขึน้รูปของกระถาง  โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ ์

และความสมบูรณ์ของกระถาง 
3.2  การทดสอบความช้ืน  โดยน ากระถางท่ีอดัข้ึนรูปแลว้ไปชัง่น ้ าหนัก แลว้จดบนัทึก หลงัจากนั้น น าไปอบท่ี

อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส แลว้ท้ิงไวใ้ห้เย็นในโถดูดความช้ืน และน าไปชัง่หาน ้ าหนักของกระถางหลงัอบ จนมี
น ้ าหนกัคงท่ี ค  านวณหาค่าปริมาณความช้ืน ดงัสมการท่ี (1) 

 
         ปริมาณความช้ืน (ร้อยละ)   =                                                                                                                           (1)   

 
 3.3 การทดสอบความต้านทานการตกกระแทก โดยปล่อยใหก้ระถางตกกระแทก ท่ีระดบัความสูง 50 100 และ 150 
เซนติเมตร  และระบุต าแหน่งและลกัษณะการตกกระแทก เช่น การตกกระแทกเกิดข้ึนท่ีขอบกระถาง และดา้นกน้ของ
กระถาง (พรฤดี, 2552) 
 3.4  การทดสอบการอุ้มน า้ของกระถาง  โดยการใส่ดินลงไปในกระถาง  600  กรัม แลว้เทน ้ าลงไป 1,000  มิลลิลิตร 
และจดปริมาณน ้ าท่ีไหลออกจากกระถาง เม่ือเวลาผา่นไป 20 นาที  แลว้หาค่าการอุม้น ้ าของกระถาง ดงัสมการท่ี (2) 
   การอุม้น ้ าของกระถาง  =  ปริมาณน ้ าท่ีเทลงในกระถาง (1,000  มล.)  -  ปริมาณน ้ าท่ีไหลออกจากกระถาง         (2) 
 
 3.5  การทดสอบการย่อยสลายของกระถาง  ท าโดยฝังกระถางเพาะช าลงในถุงด า โดยใส่ดินท่ีกน้ถุงด า 500 กรัม 
แลว้ใส่กระถางลงไป จากนั้นใส่ดินเพ่ิมลงไป 3,500  กรัม น าไปผึ่งแดดใหแ้หง้  แลว้ชัง่น ้ าหนกั  รดน ้ าปริมาณ 2  ลิตรใหชุ่้ม 
เป็นเวลา 30 วนั จากนั้นน าถุงด าท่ีบรรจุกระถางไปผึ่งแดดใหแ้หง้ แลว้ชัง่น ้ าหนกัอีกคร้ัง  เปรียบเทียบน ้ าหนกัก่อนและหลงั 
หาค่าเฉล่ียและค่าน ้ าหนกัตวัอยา่งท่ีหายไป (Weight loss)  ดงัสมการท่ี (3) 

 
         น ้ าหนกัท่ีหายไป (ร้อยละ)     =                                                                                                                        (3)   

 
3.6 การทดสอบการปลูกพืช   โดยใส่เมล็ดผกับุง้ลงในกระถาง และรดน ้ าตอนเชา้ 1 ลิตร ตอนเยน็ 1 ลิตร เป็นเวลา 

15 วนั จากนั้นวดัความสูงของผกับุง้ในกระถาง  แลว้หาค่าเฉล่ีย 

  
ผลและวจิารณ์ผล 
1.  การศึกษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมในการขึน้รูปกระถางเพาะช า 

1.1  เส้นใยปาล์มน า้มันและกากตะกอนน ้ามนัปาล์มที่อตัราส่วน 100:0 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10 
15 20 25 และ 30 พบวา่ลกัษณะการข้ึนรูปกระถางเพาะช าเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้ และ
กระถางมีลกัษณะเน้ือหยาบ สามารถถอดกระถางออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย แต่ขอบของกระถางไม่สม ่าเสมอ และกระถางบาง
ใบจะเกิดการบิดเบ้ียว ลกัษณะของกระถางดงัภาพท่ี 2  โดยกาวแป้งเปียกจะท าใหเ้กิดการจบัตวัของช้ินส่วนวสัดุมากข้ึน และ
มีช่องวา่งระหวา่งวสัดุนอ้ยลง  ท าใหก้ระถางเพาะช ามีความแขง็แรง (กิตติชยั และคณะ, 2558)  

1.2  เส้นใยปาล์มน า้มนัและกากตะกอนน ้ามนัปาล์มทีอ่ตัราส่วน 70:30  และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10  
15  20  25  และ 30  พบวา่ลกัษณะการข้ึนรูปกระถางเพาะช าเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัได้ดี 

(น ้าหนกักระถางก่อนอบ-น ้าหนกักระถางหลงัอบ) × 100 

น ้าหนกักระถางก่อนอบ 

(น ้าหนกัเร่ิมตน้-น ้าหนกัหลงัการทดสอบ) × 100 

น ้าหนกัเร่ิมตน้ 
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สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ไดง่้าย และจะเห็นว่ากระถางท่ีใช้กาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10  สามารถข้ึนรูป
กระถางและถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้ายท่ีสุด  โดยท่ีความเขม้ขน้อ่ืนๆ มีความหนืดของกาวแป้งเปียกมาก ส่งผลให้การ
ประสานกนัของเส้นใยปาล์มน ้ ามนัและกากตะกอนน ้ ามนัปาล์มไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้เสียรูปทรงระหว่างท่ีผึ่งแดดให้แห้ง 
ลกัษณะของกระถางดงัภาพท่ี 3 

      
 กาวแป้งเปียกร้อยละ 10      กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      
กาวแป้งเปียกร้อยละ 20      กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

 
กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 

 
ภาพที ่2 กระถางท่ีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ามนัปาลม์อตัราส่วน 100:0  

 

      
กาวแป้งเปียกร้อยละ 10      กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      
กาวแป้งเปียกร้อยละ 20      กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

 
กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 

ภาพที ่3 กระถางท่ีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ามนัปาลม์อตัราส่วน 70:30  
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1.3..เส้นใยปาล์มน า้มันและกากตะกอนน ้ามันปาล์มที่อตัราส่วน 50:50 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   ร้อยละ 10 
15 20 25 และ 30 พบว่าลกัษณะการข้ึนรูปกระถางเพาะช าเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กันได้ดี 
กระถางมีลกัษณะเน้ือเนียนกวา่ชุดการทดลองท่ีใชอ้ตัราส่วนเส้นใยปาลม์น ้ ามนัและกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ 70:30 เม่ือถอด
กระถางออกจากแม่พิมพ ์จะเห็นว่าเม่ือใชก้าวแป้งเปียกท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 10 และ 15 กระถางบางส่วนจะติดข้ึนมากบั
แม่พิมพต์วัผู ้ท าใหก้ระถางเสียรูปทรงและกระถางบางใบจะแตก  นอกจากน้ีเม่ือใชก้าวแป้งเปียกท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 20 25 
และ 30 พบวา่เม่ือดึงกระถางออกจากแม่พิมพต์วัเมีย    จะท าให้กระถางยน่ตวัตามแรงดึง และกระถางบางใบจะเกิดการบิด
เบ้ียวในระหวา่งการผึ่งแดดใหแ้หง้  ลกัษณะของกระถางดงัภาพท่ี 4  

  

      
กาวแป้งเปียกร้อยละ 10      กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      
กาวแป้งเปียกร้อยละ 20     กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

 
กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 

ภาพที ่4 กระถางท่ีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ามนัปาลม์อตัราส่วน 50:50  
 

1.4  เส้นใยปาล์มน ้ามันและกากตะกอนน ้ามันปาล์มที่อัตราส่วน 30:70 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้ร้อยละ 10 
15 20 25 และ 30 พบว่าลกัษณะการข้ึนรูปกระถางเพาะช าเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน คือ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กันได้ดี 
กระถางมีลกัษณะเน้ือเนียนกวา่ชุดการทดลองท่ีใชอ้ตัราส่วนเส้นใยปาลม์น ้ ามนัและกากตะกอนน ้ ามนัปาล์ม 50:50 แต่เม่ือ
ถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ กระถางจะติดข้ึนมากับแม่พิมพต์วัผู ้และเม่ือดึงกระถางออกจากแม่พิมพ์ตวัเมีย จะท าให้
กระถางย่นตวัตามแรงดึง และกระถางบางใบจะเกิดการบิดเบ้ียวเช่นเดียวกบัการข้ึนรูปกระถางท่ีอตัราส่วนเส้นใยปาล์ม
น ้ ามนัและกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ 50:50 ทั้งน้ีเน่ืองจากเม่ือมีการเพ่ิมปริมาณกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์  และใชเ้ส้นใยนอ้ยลง  
เม่ือเติมกาวแป้งเปียกลงไปจึงท าใหส่้วนผสมทั้งหมดมี   ความหนืดนอ้ยกวา่การใชเ้สน้ใยปาลม์น ้ ามนัและกากตะกอนน ้ ามนั
ปาลม์ท่ีอตัราส่วน 100:0 และ 70:30 ลกัษณะของกระถางดงัภาพท่ี 5   
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                                                    กาวแป้งเปียกร้อยละ 10     กาวแป้งเปียกร้อยละ 15 

      
                                                    กาวแป้งเปียกร้อยละ 20     กาวแป้งเปียกร้อยละ 25 

          
กาวแป้งเปียกร้อยละ 30 

ภาพที ่5 กระถางท่ีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ามนัปาลม์อตัราส่วน 30:70  
 

 1.5  เส้นใยปาล์มน ้ามันและกากตะกอนน ้ามันปาล์มที่อัตราส่วน 0:100 และกาวแป้งเปียกความเขม้ขน้   
ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบวา่ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้ และมีเน้ือละเอียดกวา่ชุดการทดลองอ่ืนๆ  เม่ือถอดกระถาง
ออกจากแม่พิมพ ์กระถางจะติดข้ึนมากบัแม่พิมพต์วัผู ้เม่ือถอดออกจากแม่พิมพต์วัเมียกระถางจะยน่ตวัตามแรงดึงและไม่เป็น
รูปทรงลกัษณะของกระถาง ไม่สามารถข้ึนรูปกระถางได ้ ดงัภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่6 กระถางท่ีมีส่วนผสมเสน้ใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ามนัปาลม์อตัราส่วน 0:100  
จากการทดลอง จะเห็นวา่การข้ึนรูปกระถางดว้ยแม่พิมพเ์คร่ืองกดอดัไฮโดรลิค  โดยมีส่วนผสมของเส้นใยปาลม์

น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ท่ีอตัราส่วน 100:0  70:30  50:50  30:70  และ 0:100  ใชก้าวแป้งเปียกท่ีความเขม้ขน้ร้อย
ละ 10 15 20 25 และ 30  พบวา่ กระถางเพาะช าท่ีใชเ้ส้นใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ท่ีอตัราส่วน 70:30 และ
ความเขม้ขน้ของกาวแป้งเปียกท่ีร้อยละ 10 มีความเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากกระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย 
และกระถางเสียรูปทรงนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัชุดการทดลองอ่ืนๆ ดงันั้นจึงเลือกชุดการทดลองน้ีไปศึกษาหาอตัราส่วนท่ี
เหมาะสมของเถา้ปาลม์น ้ ามนัในการข้ึนรูปกระถางต่อไป 
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2.  การศึกษาปริมาณของเถ้าปาล์มน า้มนัในการขึน้รูปกระถาง 
การข้ึนรูปกระถางโดยใชส่้วนผสมของเส้นใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาล์มท่ีอตัราส่วน 70:30กาวแป้ง

เปียกท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ  10  และเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีร้อยละ 10  20  30  40  และ 50  พบวา่ ส่วนผสมคลุกเคลา้เขา้กนัไดดี้ 
การถอดกระถางออกจากแม่พิมพส์ามารถถอดออกไดง่้าย ลกัษณะของกระถางดงัภาพท่ี 7   

 

      
เถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 10    เถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 20 

      
เถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 30    เถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 40 

 
เถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 50 

 
ภาพที ่7  กระถางท่ีมีส่วนผสมของเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 

 
3.  การศึกษาคุณสมบัตขิองกระถางเพาะช า 

กระถางท่ีผลิตจากเส้นใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนน ้ ามนัปาลม์ ท่ีอตัราส่วน 70:30 กาวแป้งเปียกท่ีความเขม้ขน้
ร้อยละ 10 ผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 10 20 30 40 และ 50  ผลการศึกษาคุณสมบติัของกระถาง ดงัน้ี 

3.1 การทดสอบลักษณะการขึน้รูปของกระถาง พบวา่ เม่ือผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีร้อยละ 10 และ 20  การถอดออก
จากแม่พิมพ ์สามารถถอดออกไดง่้าย แต่กระถาง 2 ใน 3 ใบ ส่วนขอบดา้นบนจะติดข้ึนมากบัแม่พิมพต์วัผู ้และจากการสงัเกต 
พบวา่ เม่ือกระถางแหง้ มีรูปทรงบิดเบ้ียว วสัดุจบัตวักนัไม่แน่น และมีลกัษณะเน้ือค่อนขา้งหยาบ   เม่ือผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ี
ร้อยละ 30  40  และ 50 พบวา่ กระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย กระถางจะมีความแขง็มากข้ึน เน่ืองจากมีปริมาณ
เถา้ปาลม์น ้ ามนัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีคุณสมบติัเป็นวสัดุประสาน ช่วยยดึ 
ให้ส่วนผสมของกระถางมีความแขง็ และเม่ือผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึน จะท าใหส้ามารถข้ึนรูปทรงไดง่้ายข้ึน รูปทรง
สมบูรณ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรินทร์ (2550) กล่าววา่ ในเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีเป็นวสัดุประสาน 
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3.2 การทดสอบความช้ืน  พบวา่ กระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัทุกชุดการทดลองมีค่าความช้ืนไม่แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญั (p>0.05) โดยกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีร้อยละ 50 มีค่าเฉล่ียความช้ืนสูงสุด เท่ากบั 54.05±2.85 เน่ืองจากเถา้
ปาล์มน ้ ามันมีความสามารถในการดูดความช้ืน (บูรณา, 2557) ดังนั้ นเม่ือมีปริมาณเถ้าปาล์มน ้ ามันมาก จึงท าให้มี
ความสามารถดูดความช้ืนไดดี้กวา่กระถางท่ีมีปริมาณเถา้ปาลม์น ้ ามนันอ้ยกวา่ ผลการทดสอบค่าความช้ืน ดงัภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที ่8  ค่าความช้ืนของกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 
 

3.3 การทดสอบความต้านทานการตกกระแทก   พบว่ากระถางท่ีผสมเถา้ปาล์มน ้ ามนัทุกชุดการทดลองเม่ือตก
กระแทกท่ีระดบัความสูง 50 เซนติเมตร. กระถางจะไม่มีรอยแตกร้าว ในขณะท่ีเม่ือตกกระแทกท่ี.100.เซนติเมตร กระถางท่ี
ผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีร้อยละ 50 ไม่มีรอยแตกร้าว และท่ีระดบัความสูง 150 เซนติเมตร กระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 
10 มีการแตกร้าวทั้งใบ  กระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 20  30  และ  40  มีการแตกร้าวจากปากกระถางถึงกน้กระถาง  
และกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 50 มีการแตกร้าวเฉพาะขอบดา้นบนของกระถาง  ทั้งน้ีเน่ืองจากเถา้ปาลม์น ้ ามนัมี
คุณสมบติัเป็นวสัดุประสาน ดงันั้นกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัปริมาณมากจึงมีความแขง็แรง และมีความตา้นทานต่อแรง
กระแทกไดม้ากกว่ากระถางท่ีมีปริมาณเถา้ปาล์มน ้ ามนันอ้ยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรินทร์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า.เถา้ปาลม์
น ้ ามนัเป็นวสัดุปอซโซลานท่ีมีคุณสมบัติในการยึดประสานได้น้อย แต่เม่ือมีความละเอียดท่ีเหมาะสม และมีความช้ืน
เพียงพอสามารถท าปฏิกิริยากบัด่างหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีอยู่ในกากตะกอนน ้ ามนั
ปาลม์ ท าใหไ้ดส้ารประกอบท่ีมีคุณสมบติัในการประสานไดดี้คลา้ยปูนซีเมนต์ 

3.4  การทดสอบการอุ้มน ้าของกระถาง  พบว่า ปริมาณน ้ าท่ีไหลออกจากกระถางไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั (p>0.05)  แสดงวา่ เถา้ปาลม์น ้ ามนัไม่มีผลต่อการอุม้น ้ าของกระถาง เน่ืองจากเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีขนาดละเอียด และ
ใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตกระถางในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุรินทร์ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ถา้หากเถา้
ปาลม์น ้ ามนัมีความละเอียดมากข้ึนจะท าให้เถา้ปาลม์น ้ ามนัมีความพรุนลดลง ดงันั้น กระถางท่ีผสมเถา้ปาล์มน ้ ามนัทุกชุด
การทดลอง  จึงมีคุณสมบติัในการอุม้น ้ าไม่แตกต่างกนั  ผลการทดสอบการอุม้น ้ าของกระถาง ดงัภาพท่ี 9 
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ภาพที ่9  ผลการทดสอบการอุม้น ้าของกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 10  20  30  40  และ  50 

 

3.5  การทดสอบการย่อยสลายของกระถาง  พบว่า กระถางทุกชุดการทดลองสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ  
โดยกระถางชุดควบคุมซ่ึงไม่มีการผสมเถา้ปาล์มน ้ ามนัมีค่าเฉล่ียน ้ าหนกัท่ีหายไปของกระถางสูงกวา่กระถางท่ีมีส่วนผสม
ของเถา้ปาล์มน ้ ามนั และกระถางท่ีผสมเถา้ปาล์มน ้ ามนัร้อยละ 10  20  30 40  และ 50  มีค่าเฉล่ียน ้ าหนักการย่อยสลายไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05) ดงันั้น ปริมาณเถา้ปาลม์น ้ ามนัไม่มีผลต่อการยอ่ยสลายของกระถาง ผลการทดสอบการ
ยอ่ยสลายของกระถาง ดงัภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพที ่10  ผลการทดสอบการยอ่ยสลายของกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 10  20  30  40  และ  50 
 
3.6 การทดสอบการปลูกพืช  พบวา่ ผกับุง้สามารถเจริญเติบโตไดใ้นกระถางทุกชุดการทดลองและความสูงเฉล่ีย

ของตน้ผกับุง้ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p>0.05)  ดงันั้นเถา้ปาลม์น ้ ามนัท่ีผสมลงไปไม่มีผลท าใหก้าร
เจริญเติบโตของผกับุง้แตกต่างกนั  โดยในเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีธาตุอาหารเป็นองคป์ระกอบ เช่น ซิลิกา อลูมิเนียม จึงท าใหผ้กับุง้
ท่ีปลูกในกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ ามนัมีการเจริญเติบโตไดดี้กวา่ชุดควบคุม  ผลการทดสอบการปลูกพืช ดงัภาพท่ี 11 
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ภาพที ่11  ความสูงเฉล่ียของตน้ผกับุง้ในกระถางท่ีผสมเถา้ปาลม์น ้ามนัร้อยละ 10 20 30 40  และ 50 

 
 จากผลการทดสอบคุณสมบัติของกระถาง จะเห็นว่าเม่ือใช้เถา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีร้อยละ 50  กระถางเพาะช าท่ีได้
สามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย  กระถางมีค่าความช้ืนสูง และสามารถทนต่อการตกกระแทกไดม้ากกวา่กระถางท่ีใชเ้ถา้
ปาลม์น ้ ามนัในอตัราส่วนอ่ืนๆ   
 

สรุปผลการวจัิย 
อตัราส่วนของเส้นใยปาลม์น ้ ามนัต่อกากตะกอนปาลม์น ้ ามนัท่ีอตัราส่วน 70:30  ความเขม้ขน้ของกาวแป้งเปียกท่ี

ร้อยละ 10  และเถา้ปาลม์น ้ ามนัร้อยละ 50  มีความเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตกระถางเพาะช ายอ่ยสลายได ้ เน่ืองจากกระถาง
สามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย และกระถางเสียรูปทรงนอ้ย เม่ือเทียบกบัชุดการทดลองอ่ืน กระถางมีความช้ืนสูง ทน
ต่อแรงตกกระแทกไดดี้  นอกจากน้ีกระถางยงัมีคุณสมบติัในการอุม้น ้ า  ยอ่ยสลายได ้ และพืชสามารถเจริญเติบโตในกระถาง
ไดดี้ 

 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัท่ีให้การ

อนุเคราะห์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และห้องปฏิบัติการในการด าเนินงานวิจัย  บริษัทพิทักษ์ปาล์มออยล์ จ ากัด ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตกระถาง  ขอขอบคุณอาจารยก์มลวรรณ  โชติพนัธ์ ผูล่้วงลบัไปแลว้ ซ่ึงเป็นผูคิ้ดริเร่ิมท างาน
วจิยัน้ี รวมทั้งเป็นผูอ้อกแบบรูปแบบของกระถาง และวางแผนการด าเนินงาน  และขอขอบคุณคุณนุชไรล่า  พงหลง  และคุณ
วราภรณ์  ช่วยเรือง  ท่ีช่วยผลิตกระถางเพาะช าและร่วมทดสอบคุณสมบติัของกระถางจนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี  นอกจากน้ี
ขอขอบคุณผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจัยทุกท่าน และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีได้สนับสนุน
งบประมาณเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  บริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง 
ท าการศึกษาโดยติดตั้งเคร่ืองเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ชนิดไฮโวลุม  บริเวณจุดรับ – ส่งนกัเรียน ซ่ึงเป็นจุดท่ี
อยูห่นา้โรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญา
วทิย ์(ประถมศึกษา) โรงเรียนเสภาราชินี และโรงเรียนทบัเท่ียงฮัว่เฉียว  และศึกษาปริมาณรถท่ีสญัจรผ่านบริเวณหนา้โรงเรียน 
โดยด าเนินการศึกษาในวนัเปิดเรียน ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2  (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวทิย ์ (ประถมศึกษา) โรงเรียน  สภาราชินี และโรงเรียนทบัเท่ียงฮัว่เฉียว  
มีค่าเท่ากบั  0.058  0.050  0.066  0.055  และ  0.050  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกฎหมาย
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก าหนด  (ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร ในเวลา  24  ชัว่โมง) และพบวา่โรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา) มีปริมาณฝุ่ นละอองรวมมากท่ีสุดเพราะท่ีตั้ง
ของโรงเรียนอยูใ่นตวัเมืองและอยูบ่ริเวณส่ีแยกไฟแดง  
 
ค าส าคญั : ฝุ่ นละอองรวม,  เทศบาลนครตรัง,  โรงเรียน 
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ABSTRACT 
 

 This research  investigates the Total Suspended Particulate (TSP) in Trang municipality schools, Muang district  
by installing  total suspended particulate (TSP) high volume air samplers.   The samplers were installed at student pick-up 
point areas in front of the sampling schools.  These were Trang Christian  Sueksa school, Krapang Surin school, Panyawit 
school, Saparachinee school and Tubtienghuaochiew school. The number of vehicles traveling through the sampling area 
was also examined.  This study found that Total Suspended Particulate (TSP) at Trang Christian Sueksa school, Krapang 
Surin school, Panyawit school, Saparachinee school and Tubtienghuaochiew school were 0.058  0.050  0.066  0.055 and 
0.050 mg/m3, respectively.  The results did not exceeded the standard of National Environment Board law (Total Suspended 
Particulate (TSP) not < 0.33 mg/m3 at 24 hours).  Panyawit school showed highest concentration of dust because the school 
is located near an intersection and a main road. 
 
Keywords :  Total Suspended Particulate, Trang Municipality, School 
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บทน า 
ปัจจุบนัปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาท่ีส าคญัในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการขยายตวัและมีประชากรเพ่ิมข้ึนจาก

เดิม จากการเติบโตและพฒันาประเทศทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียวและดา้นคมนาคม ส่งผลใหเ้กิดปัญหามลพิษทาง
อากาศทั้งมลพิษจากฝุ่ นละออง รวมทั้งก๊าซและไอระเหย แหล่งก าเนิดท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ  เช่น การใชย้านพาหนะ 
การก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการขนส่ง  ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยจะท าให้เกิดอาการระคาย
เคืองตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผิวหนงั ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงอาการระคายเคืองนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของ
ฝุ่ นละออง โดยฝุ่ นท่ีมีขนาดใหญ่กวา่  100  ไมครอน ร่างกาย   จะดกัไวไ้ดท่ี้ขนจมูก  ส่วนฝุ่ นท่ีมีขนาดเล็ก เช่น ฝุ่ นละออง
ขนาด  10  ไมครอน  จะสามารถเล็ดลอดเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจ ท าให้แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ และมีการสะสม
ของฝุ่ นในถุงลมปอด ท าใหก้ารท างานของปอด  เส่ือมลง รวมทั้งยงัก่อใหเ้กิดความร าคาญอีกดว้ย 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้การศึกษาซ่ึงมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  สภาพแวดล้อมบริเวณ                
โรงเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งใหค้วามใส่ใจ  เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถใชชี้วติในช่วงเวลาเรียนหนงัสือในแต่ละวนัไดอ้ยา่งมี
ความสุขและปลอดภยั  การเดินทางมาโรงเรียนของนกัเรียนในปัจจุบนัส่วนใหญ่ผูป้กครองจะเป็นผูม้ารับ ส่งในช่วงเชา้และ
เยน็  นอกจากน้ียงัมีรถของประชาชนทัว่ไปท่ีออกไปท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ไปท างาน หรือท ากิจธุระส่วนตวั  ซ่ึงส่งผลใหมี้
รถจ านวนมากสัญจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว   ไม่ว่าจะเป็นรถประจ าทางหรือรถส่วนบุคคล เช่น 
รถจกัรยานยนต์  รถยนต์  รถกะบะ  รถตู ้ รถบรรทุก  ท าให้การจราจรเกิดความคบัคัง่และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดฝุ่ น
ละอองบริเวณโรงเรียน  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนไดห้ากได้รับเขา้สู่ร่างกายในปริมาณท่ีมากเกินไป                  
จากงานวิจยัของสัญญา  (2543)  ไดศึ้กษาปริมาณฝุ่ นละอองภายนอกและภายในหอ้งเรียนท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน 
รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อสภาวะฝุ่ นละอองของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  พบวา่ 
ปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉล่ียของทุกโรงเรียนมีค่าเกินมาตรฐาน  และจากการสอบถามครูและนกัเรียน   ส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลวา่
ปัญหาฝุ่ นละอองมีสาเหตุมาจากยานพาหนะ  และงานวิจยัของพชัรีย ์ (2543)  ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศระหวา่งภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมย่อยหิน จงัหวดัสระบุรี  
พบวา่ปริมาณฝุ่ นละอองรวมภายนอกมีค่าสูงกวา่ภายในหอ้งเรียนและบางจุดมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐาน   และจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการติดมุง้ลวดท่ีห้องเรียน  เพราะสามารถป้องกันการ
แพร่กระจายของฝุ่ นละอองจากภายนอกเขา้สู่ภายในหอ้งเรียนได ้  
 ในเขตเทศบาลนครตรังมีประชากรทั้งหมด 60,591 คน (ส านกังานสถิติจงัหวดัตรัง, 2558)  มีความเจริญทางดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นคมนาคม ดา้นการท่องเท่ียวและการศึกษา  โดยมีโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังหลายโรงเรียน                 
ในแต่ละวนับริเวณหนา้โรงเรียนช่วงเวลาไปท างาน และรับ ส่งนกัเรียน  จะมีรถจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่ นละออง  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครู และประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณรอบโรงเรียน รวมถึงผูท่ี้ใชร้ถใชถ้นนอีก
ดว้ย  โดยผลกระทบท่ีเกิดจากฝุ่ นละอองจะข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองบริเวณนั้นๆ หากมีความเขม้ขน้มากเกินก็จะ
ส่งผลกระทบดังได้กล่าวไวแ้ล้วขา้งตน้  ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการใช้
ยานพาหนะบริเวณหนา้โรงเรียนต่างๆ  ดงันั้นจึงไดศึ้กษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหนา้โรงเรียนในเขตเทศบาล
นครตรัง จงัหวดัตรัง เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทาง  เพ่ือเฝ้าระวงัและหาวธีิการป้องกนัหรือลดมลพิษจากฝุ่ นละอองให้
มีค่านอ้ยลง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเลือกจุดตดิตั้งเคร่ืองเกบ็ตวัอย่างฝุ่นละออง 

การเลือกจุดติดตั้งเคร่ืองเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละออง  ท าการศึกษาโดยติดตั้งเคร่ืองเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละออง 
(High  volume-air sampler series 3000) รุ่น HVS 3000  บริเวณหน้าโรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนตรังคริส
เตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา) โรงเรียนสภาราชินี และโรงเรียนทบั
เท่ียงฮัว่เฉียว  โดยติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัฝุ่ นละอองสูงจากพ้ืนดินอย่างน้อย 2 เมตร และติดตั้งเคร่ืองใกลถ้นนมากท่ีสุด 
(คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2547) ซ่ึงจุดท่ีติดตั้งเคร่ืองแต่ละโรงเรียนจะอยูบ่ริเวณประตูหลกัในการรับ-ส่งนกัเรียน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 โรงเรียนตรังคริสเตยีนศึกษา มีประตูทางเขา้ – ออก จ านวน 2 ประตู  ประตูท่ี 1 เป็นประตูหลกัในการรับ – ส่ง
นกัเรียน บริเวณโดยรอบประตูมีร้านคา้และบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัติดต่อกนัและประตูท่ี 2 ไม่มีการใชง้าน ดงันั้น จึงเลือกท า
การตรวจวดัท่ีจุดรับ – ส่งนกัเรียน   ขา้งประตูท่ี 1 ดงัภาพท่ี 1 

 

           
 

ภาพที ่1 จุดติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 
 
1.2  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ประตูทางเขา้ – ออก มี 1 ประตู บริเวณโดยรอบจะมีวดั อาคาร ร้านคา้ 

และบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก ดงันั้น จึงเลือกท าการตรวจวดัท่ีจุดรับ – ส่งนักเรียน บริเวณริมฟุตบาทหน้าป้าย
โรงเรียนติดถนนใหญ่ ดงัภาพท่ี 2 

             
 

ภาพที ่2 จุดติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) 
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           1.3 โรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ประตูทางเขา้ – ออก มี 3 ประตู ทั้ ง 3 ประตูอยู่ใกลก้ันและอยู่ในแนว
เดียวกนั ห่างกนัไม่มาก บริเวณโดยรอบมีวดั ร้านคา้และบา้นเรือนอยูอ่าศยัติดต่อกนั ดงันั้น จึงเลือกท าการตรวจวดัประตูท่ี 1 
ดงัภาพท่ี  3 
 

           
 

ภาพที ่3 จุดติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา) 
 
  1.4  โรงเรียนสภาราชินี  มีประตูทางเขา้ – ออก มี 2 ประตู ประตูท่ี 1 เป็นประตูหลกัในการรับ – ส่งนกัเรียน บริเวณ
โดยรอบมีสถานท่ีราชการ ร้านคา้ กิจการต่างๆ และบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึงเลือกท าการตรวจวดัท่ีจุดรับ 
– ส่งนกัเรียนขา้งประตูท่ี 1 ดงัภาพท่ี 4 
 

           
 

ภาพที ่4 จุดติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนสภาราชินี 
    
  1.5 โรงเรียนทบัเทีย่งฮ่ัวเฉียว  มีประตูทางเขา้ – ออก มี 2 ประตู ทั้ง 2 ประตู   เป็นประตูหลกัในการรับ - ส่งนกัเรียน 
โดยเขา้ทางประตูท่ี 1 และออกทางประตูท่ี 2 บริเวณโดยรอบจะเป็นร้านคา้ บา้นเรือนอยูอ่าศยัท่ีติดต่อกนั ดงันั้น จึงเลือกท า
การตรวจวดัท่ีจุดรับ – ส่ง นกัเรียน บริเวณใกลป้ระตูท่ี 1 ดงัภาพท่ี 5 
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 ภาพที ่5 จุดติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมบริเวณโรงเรียนทบัเท่ียงฮัว่เฉียว   
 
2. การเตรียมกระดาษกรอง 
 กระดาษกรองท่ีใช้ในการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ได้แก่ Glass fiber filter  โดยก่อนน ากระดาษ
กรองไปใชง้านตอ้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษกรอง เช่น รอยฉีกขาด รูพรุน สีกระดาษกรองท่ีเปล่ียนไป และ
กระดาษกรองไม่เรียบเสมอกนั เป็นตน้ แลว้น าอลูมิเนียมฟอยลห่์อกระดาษกรองเพ่ือป้องกนัฝุ่ นและส่ิงสกปรกติดท่ีกระดาษ
กรอง  พร้อมเขียนรายละเอียดบนอลูมิเนียมฟอยล ์ ไดแ้ก่ หมายเลข วนัท่ี สถานท่ีตรวจวดั จากนั้นน ากระดาษกรองไปดูด
ความช้ืนในตูดู้ดความช้ืน เป็นเวลา 24 ชัว่โมง น ากระดาษกรองไปชัง่น ้ าหนกัดว้ยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 5  ต  าแหน่ง จดบนัทึก
และน ากระดาษกรองใส่ถุงซิปลอ็ค การเตรียมกระดาษกรองส าหรับตรวจวดัฝุ่ นละอองรวมดงัภาพท่ี 6  
 

          
 

ภาพที ่6 การเตรียมกระดาษกรอง 
 

3. การเกบ็ตวัอย่างปริมาณฝุ่นละอองรวม 
การเก็บตวัอยา่งปริมาณฝุ่ นละอองรวมจะท าในช่วงเปิดภาคเรียน ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์  โดยจะ

เก็บตวัอยา่งในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์  เร่ิมตั้งแต่เวลา  06.30 – 17.30  น.  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูป้กครองไปส่งนกัเรียนจนกระทัง่
ผูป้กครองไปรับนกัเรียน  แต่ละจุดจะท าการเก็บตวัอยา่ง  3  ซ ้ า  ท าการเก็บตวัอยา่งโดยเตรียมเคร่ืองชกัตวัอยา่งชนิด  High 
volume air sampler โดยตรวจสภาพของเคร่ืองชกัตวัอย่างก่อนน าไปเก็บตวัอย่าง  จากนั้นน าเคร่ืองชกัตวัอย่างอากาศไป
ติดตั้งบริเวณจุดรับ – ส่งนกัเรียนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 โดยจะตอ้งเลือกจุดใหไ้ดต้ามเกณฑข์อง U.S.EPA  แลว้ปรับเทียบความ
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ถูกตอ้งเคร่ืองชกัตวัอยา่ง High volume air sampler ก่อนท าการชกัตวัอยา่ง  น ากระดาษกรองใส่เคร่ืองชกัตวัอยา่งอากาศ  และ
ชกัตวัอยา่งอากาศโดยการดูดอากาศผา่นกระดาษกรอง และนบัจ านวนรถท่ีผา่นหนา้โรงเรียนโดยแบ่งรถออกเป็น                5  
ประเภท คือ รถจกัรยานยนต ์รถยนตข์นาด  4 ลอ้      รถกระบะ  รถตู ้ และรถบรรทุก  หลงัจากเก็บตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้  พบั
กระดาษกรองเขา้หากนัแลว้ห่อดว้ยอลูมิเนียมฟอยลแ์ลว้ใส่ถุงซิปล็อคเพ่ือน าไปดูดความช้ืน 24 ชัว่โมง จากนั้นน ากระดาษ
กรองไปชัง่น ้ าหนกั บนัทึกผลและน าค่าท่ีไดไ้ปค านวณ  
4.  การค านวณปริมาณฝุ่นละอองรวม 

4.1 น าค่าน ้ าหนกัของกระดาษกรองและค่าปริมาตรอากาศทั้งหมดท่ีใชเ้ก็บตวัอยา่งมาค านวณหาค่าความเขม้ขน้
ของฝุ่ นละออง ดงัสมการท่ี (1)  (ม่ิงขวญั และคณะ, 2546) 

ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร)     
 =           _________________________________________________    ×103                          (1) 

 
4.2  น าค่าน ้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่างและน ้ าหนักกระดาษกรองหลงัเก็บตัวอย่างไปค านวณตาม

หลกัเกณฑข์อง  Pre and post weight different  ดงัสมการท่ี (2) 
 น ้าหนกัของฝุ่ นละออง  =  W2 – W1                      (2) 

เม่ือก าหนดให ้
 W1   =   น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง (กรัม) 
   W2   =   น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง (กรัม) 
4.3 ท าการปรับแกอ้ตัราการไหลของอากาศท่ีใชเ้ก็บตวัอยา่ง (Qa(sampler)) ให้เป็นอตัราการไหลของอากาศมาตรฐาน 

(Qstd) ท่ีสภาวะมาตรฐาน ดงัสมการท่ี (3) 
 
   Qstd   =   Qa (sampler)  ×                    x                                                                    (3) 
  

เม่ือก าหนดให ้
 Qstd        =  อตัราการไหลของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน (ความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และ

อุณหภูมิ 298 องศาเคลวลิ) มีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
  Qa(sampler) =  อตัราการไหลของอากาศท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
  Pa           =  ความกดของอากาศในบรรยากาศมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท 

Pstd         =  ความกดของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน (760 มิลลิเมตรปรอท)  
 Ta =  อุณหภูมิในบรรยากาศ มีหน่วยเป็น องศาเคลวลิ  
 Tstd =  อุณหภูมิท่ีสภาวะมาตรฐาน (298 องศาเคลวลิ) 
4.4   ค านวณหาปริมาตรอากาศมาตรฐานทั้งหมดท่ีใชเ้ก็บตวัอยา่ง (Vstd)  ดงัสมการท่ี (4) 
    Vstd          =        Qstd ×      t                       (4) 
 เม่ือก าหนดให ้
      Vstd   =    ปริมาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็น ลูกบาศกเ์มตร 
 Qstd   =     อตัราการไหลของอากาศมีหน่วยเป็นลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
 t      =     เวลาท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง มีหน่วยเป็นชัว่โมง 

Pa 

Pstd 

 

 Tstd 

Ta 

น ้าหนกัของฝุ่ นละออง (กรัม) 

ปริมาตรอากาศมาตรฐานทั้งหมดท่ีใชเ้กบ็ตวัอยา่ง (ลูกบาศกเ์มตร) 
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              น าค่าปริมาตรอากาศมาตรฐานทั้งหมดท่ีใช้เก็บตวัอย่าง (Vstd) แทนค่าในสมการท่ี (1)   จะได้ค่าความ
เขม้ขน้ของฝุ่ นละออง 

4.5  น าค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง
รวม (TSP) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  

 
ผลและวจิารณ์ผล 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ไดผ้ลการศึกษาดงัภาพ
ท่ี 7  และมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่7 ปริมาณฝุ่ นละอองและจ านวนรถท่ีสญัจรผา่นหนา้บริเวณจุดตรวจวดัของโรงเรียนต่างๆ 
 

1.  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) หน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  มีค่าเท่ากับ 0.058 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
ปริมาณรถท่ีสัญจรผ่านจุดตรวจวดัหนา้โรงเรียน 15,253 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถกะบะ รถยนต ์รถตูแ้ละรถบรรทุก มี
จ านวน  7,796  3,921  3,021  411 และ 104  คนั ตามล าดบั โดยบริเวณโรงเรียนอยูติ่ดถนนกวา้ง 4 ช่องจราจร มีอากาศถ่ายเท
สะดวกและเป็นถนนสายหลกัในการเดินทางเขา้ – ออกตวัเมืองตรังไปยงัสถานท่ีราชการ โรงเรียน ว ัด ฯลฯ หรือเดินทาง
ออกไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวและไปต่างจงัหวดั และการเดินรถของรถขนขยะเทศบาล   ไปยงัสถานท่ีหลุมฝังกลบขยะทุ่งแจง้ 
ท าใหจุ้ดตรวจวดัน้ีมีปริมาณรถตูแ้ละรถบรรทุกมาก 
2.  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  มีค่าเท่ากบั 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยมีปริมาณรถท่ีสญัจรผา่นจุดตรวจวดัหนา้โรงเรียน 2,989 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถกะบะ รถยนต ์รถตูแ้ละรถบรรทุก 
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มีจ านวน 1,606  598  649  96  และ  40  คนั ตามล าดบั โดยฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนมาจากรถท่ีสัญจรไปมาบริเวณหนา้โรงเรียน 
เน่ืองจากโรงเรียนอยูติ่ดถนนเวียนกะพงั เป็นทางผ่านไปยงัสวนสาธารณะ        กะพงัสุรินทร์ โรงพยาบาลตรัง  อ าเภอห้วย
ยอด และอ าเภอทุ่งสง ไม่ไดเ้ป็นถนนสายหลกั บริเวณโดยรอบมีร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นอาคารไม่ต่อเน่ืองกนั 
และวดักะพงัสุรินทร์เป็นวดัท่ีมีประชาชนเขา้วดัเพ่ือไปประกอบศาสนพิธีอยูเ่ป็นประจ า  ประกอบกบับริเวณน้ีมีอากาศถ่ายเท 
ลมพดัอยูต่ลอดเวลาท าใหป้ริมาณฝุ่ นละอองมีปริมาณไม่สูง 
3.  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีค่าเท่ากบั 0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โดยมีปริมาณรถท่ีสัญจรผา่นจุดตรวจวดัหนา้โรงเรียน 12,258 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถตู ้และรถบรรทุก 
มีจ านวน  5,381  3,128  3,422  259  และ  68  คนั ตามล าดบั  บริเวณหนา้โรงเรียนเป็นถนนแคบ 2 ช่องจราจร ติดส่ีแยกไฟ
แดง และยงัเป็นถนนสายหลกัในการเดินทาง เขา้ – ออกในตวัเมืองตรัง และเป็นเส้นทางไปโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาล
วฒันแพทย ์ โรงพยาบาลรวมแพทย ์วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรัง บริเวณโดยรอบโรงเรียน  มีร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็น
ตึกสูงและโรงเรียนอยูใ่กลว้ดัท่ีมีขนาดใหญ่  ปริมาณฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดัไดท่ี้บริเวณโรงเรียนน้ีจึงมีค่ามากกวา่โรงเรียนอ่ืน 
4.  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนสภาราชินี  มีค่าเท่ากบั 0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร โดยมีปริมาณ
รถท่ีสัญจรผ่านจุดตรวจวดับริเวณหน้าโรงเรียน 13,335 คนั  ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์ รถยนต ์รถตูแ้ละรถบรรทุก มีจ านวน  
5,931  3,403  3,517  411 และ  73  คนั ตามล าดับ  บริเวณหน้าโรงเรียนอยู่ติดถนนวิเศษกุลเป็นถนนกวา้ง 4 ช่องจราจร              
มีอากาศถ่ายเทและมีการสัญจรตลอดทั้งวนัเพราะอยู่ในตวัเมืองสามารถเดินทางไปยงัสถานีต ารวจ สถานีรถไฟ ท่ีว่าการ
อ าเภอ ท่ีท าการเทศบาลนครตรัง ฯลฯ และบริเวณโดยรอบมีร้านคา้ ร้านอาหารเป็นจ านวนมากและมีท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น   
นอกจากน้ียงัมีสถานศึกษาอีก 2 แห่ง ท าใหมี้ปริมาณรถจกัรยานยนตม์ากและมีการสะสมของฝุ่ นละออง 
5.  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้าโรงเรียนทับเที่ยงฮ่ัวเฉียว  มีค่าเท่ากบั 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
ปริมาณรถท่ีสัญจรผ่านจุดตรวจวดับริเวณหนา้โรงเรียน 2,165 คนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต์  รถยนต์  รถตูแ้ละรถบรรทุก มี
จ านวน  1,267  368  398  129  และ 3 คนั ตามล าดบั บริเวณโรงเรียนอยูใ่นซอยประชาอุทิศ    ซ่ึงเป็นถนนวิง่ทางเดียวมีอากาศ
ถ่ายเทและเป็นทางเล่ียงถนนสายหลกั  นอกจากน้ีโรงเรียนทบัเท่ียงฮัว่เฉียวยงัตั้งอยูติ่ดกบัโรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียน
ทบัเท่ียงฮัว่เฉียวเปิดประตูเพ่ือใหร้ถผา่นเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้กครองท่ีมารับ – ส่งนกัเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน จึง
มีปริมาณรถไม่มาก แต่จะมีปริมาณฝุ่ นมาก  บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีอยูอ่าศยัติดต่อกนัทั้งอาคารชั้น
เดียวและอาคาร 2 ชั้น  
 จากผลการตรวจวดัในภาพท่ี 7  จะเห็นว่า โรงเรียนสภาราชินี มีปริมาณรถมากกว่าโรงเรียนปัญญาวิทย์ 
(ประถมศึกษา) เน่ืองจากบริเวณโดยรอบโรงเรียนสภาราชินีมีร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยัเป็นอาคาร 2 ชั้นและอยูใ่กลส้ถานศึกษาอีก 2 
แห่ง    คือ โรงเรียนวดัควนวิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศูนยต์รัง ถนนหนา้โรงเรียนสภาราชินีเป็นถนนกวา้ง 4 ช่อง
จราจร เป็นเส้นหลกัในการใชส้ัญจรในตวัเมืองและเป็นเส้นทางท่ีใชส้ัญจรไปยงัสถานท่ีราชการ เช่น สถานีต ารวจ เทศบาล
นครตรัง ศาลากลางจงัหวดัตรัง ฯลฯ ท าให้มีการจราจรตลอดทั้งวนั ส่วนใหญ่นกัเรียนนกัศึกษาจะใชร้ถจกัรยานยนต ์จึงท า
ให้มีปริมาณรถจกัรยานยนตม์ากกวา่รถชนิดอ่ืนๆ ในขณะท่ีโรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) ตั้งอยูบ่ริเวณส่ีแยกไฟแดง
และเป็นถนนเส้นหลกั แมว้า่จะมีจ านวนรถนอ้ยกวา่โรงเรียนสภาราชินี  แต่เม่ือรถติดสัญญาณไฟแดงรถจะจอดน่ิงอยูก่บัท่ี  
จะท าให้เกิดการสะสมฝุ่ นละอองข้ึน จึงส่งผลใหป้ริมาณฝุ่ นละอองบริเวณโรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) มีปริมาณสูง
กวา่โรงเรียนสภาราชินี  และจากผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองของแต่ละโรงเรียนเม่ือเทียบกบัปริมาณรถแลว้  จะเห็นวา่ 
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษามีปริมาณรถทุกชนิดมากท่ีสุดท่ีสัญจรไปมาผ่านบริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีปริมาณ
รถจกัรยานยนต์มากท่ีสุดถึง 7,796 คนัต่อวนั เน่ืองจากบริเวณนั้นมีท่ีอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก   ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้
รถจกัรยานยนตเ์พ่ือท ากิจกรรมไดส้ะดวก  นอกจากน้ีโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษายงัมีรถบรรทุกสญัจรผา่นจ านวน 104 คนั
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ต่อวนั เน่ืองจากถนนหน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาเป็นเส้นทางเดินรถไปยงัหลุมฝังกลบขยะและถนนเส้นน้ียงัเป็น
เสน้ทางการเดินรถของรถตูส้ าหรับการท่องเท่ียวและรถตูส้ าหรับรับ – ส่งนกัเรียน 
 จากผลการศึกษาแมว้า่ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  ท่ีตรวจวดัไดบ้ริเวณโรงเรียนทั้ง 5  โรงเรียนมีค่าเฉล่ียไม่เกิน
เกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด (มีค่าไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  แต่จากการไปเก็บตวัอยา่งจะเห็นวา่ในช่วงเวลาท่ีมี
นกัเรียน เวลา 06.30 – 07.30 น.  และเวลา  15.30 – 17.30 น. จะมีรถของผูป้กครองมาจอดรอบริเวณหนา้โรงเรียนจ านวนมาก 
ซ่ึงท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองจากท่อไอเสียในช่วงเวลาเหล่าน้ีปริมาณสูง  นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บฝุ่ นละอองเขา้สู่ร่างกายโดยการสูด
ดมในขณะเดินเขา้โรงเรียน และนั่งรอผูป้กครองมารับ  นอกจากน้ีควนัและก๊าซจากท่อไอเสียยงัมีกล่ินค่อนขา้งแรง  หาก
นกัเรียนสูดดมฝุ่ นละอองและก๊าซต่างๆ ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นประจ าทุกวนั  ก็อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได ้ ดงันั้นหาก
โรงเรียนสามารถบริหารจดัการจ านวนรถท่ีมาจอดนักเรียนไม่ให้จอดรถนานเกินไป  หรือโรงเรียนใดท่ีมีพ้ืนท่ีมากอาจ
ก าหนดสถานท่ีจอดรถใหมี้การกระจายมากกวา่เดิม  เพ่ือป้องกนัความคบัคัง่ของการจราจรในช่วงเวลาดงักล่าว  ก็จะช่วยลด
ปริมาณฝุ่ นละอองลงได ้
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) พบวา่โรงเรียนปัญญาวิทย ์(ประถมศึกษา) มีค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม 

(TSP) มากท่ีสุด คือ 0.066  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร เน่ืองจากโรงเรียนปัญญาวทิย ์(ประถมศึกษา)  ตั้งอยูบ่นถนนสายหลกั
ในการเดินทาง เขา้ – ออกในตวัเมืองตรังและเป็นเส้นทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ นอกจากน้ีบริเวณท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ติด
บริเวณส่ีแยกไฟแดงปัญญาวิทย ์จึงมีการสัญจรตลอดทั้งวนัและมีรถติดไฟแดง ในขณะท่ีโรงเรียนเทศบาล  2  (วดักะพงั
สุรินทร์) มีค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) นอ้ยท่ีสุด  คือ 0.050  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากถนนบริเวณโรงเรียน
เทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) เป็นถนนกวา้ง 4  ช่องจราจร ส่วนใหญ่ผูท่ี้ใชถ้นนเสน้น้ีจะเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณนั้น
หรือผูท่ี้มาท ากิจกรรมท่ีสวนสาธารณะ เม่ือน าค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ท่ีท าการตรวจวดัทั้ง 5 โรงเรียน เทียบกบัค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 24  พ.ศ. 2547 พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้ทั้ง 5 โรงเรียน โดยค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 0.33  มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั    ท่ีใหก้าร

อนุเคราะห์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และห้องปฏิบติัการในการด าเนินงานวิจยั  ขอขอบคุณคุณขวญัรพี  ล าลอง  และคุณสุภาวดี  
นวลแจ่ม ท่ีได้ช่วยเก็บขอ้มูลปริมาณฝุ่ นละอองบริเวณโรงเรียนทั้ ง 5 โรงเรียนผูค้รู  นักเรียน  และนักการภารโรงของ
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วดักะพงัสุรินทร์) โรงเรียนปัญญาวทิย ์ (ประถมศึกษา)  โรงเรียนสภาราชินี  
และโรงเรียนทบัเท่ียงฮัว่เฉียว  และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ท่ีไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ี 
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การวเิคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของน า้แร่จากบ่อน า้ร้อนเบตงในจังหวดัยะลาโดยใช้เทคนิค XRF 

The Elemental Analysis of The Mineral Water from 
Betong Hot Spring  in Yala Province Using XRF technique 

 
ดาริกา จาเอาะ1 ไมมูน อินตนั1*  ไซนบั ดอเลาะ1 และ อามีนี เจ๊ะลี2  

Darika Jaaoh1 Maimoon Intan1* Sainap Dorloh1 and Aminee Jhelee2 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาสมบติัทางกายภาพ และเคมีของน ้ าแร่จากแหล่งน ้ าพุร้อนธรรมชาติในพ้ืนท่ีจงัหวดัยะลา จ านวน 4 บ่อ 
รวมทั้งส้ิน 8 ตวัอยา่ง พบวา่ อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 62-81 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชอยูใ่นช่วง 7.1-8.7 และค่าสภาพการน าไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 429-562 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบในน ้ าแร่เชิงปริมาณดว้ยเทคนิค XRF 
แคลเซียมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.002-
0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008  
 
ค าส าคญั : น ้าแร่, น ้ าพรุ้อนธรรมชาติ,  XRF  
 

ABSTRACT  
 

The aim of this study is to determine the physical and chemical analysis of the mineral water from natural hot 
spring in Yala province 4 ponds (8 samples). The temperature was 62-81 °C, pH value and conductivity value were 7.1-8.7 
and 429-562 µS/cm, respectively. The elemental analysis of samples using X-ray fluorescence (XRF) technique: calcium 
was 0.013-0.019%, copper was 0.004-0.017%, aluminium was 0.001-0.004%, silicon was 0.002-0.008%, potassium was 
0.006-0.008 % and nickel was 0.002-0.008 %. 

 
Keywords : mineral water, natural hot spring, X-ray fluorescence 
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บทน า 
แหล่งน ้ าพุร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ท่ีมีน ้ าร้อนไหลข้ึนมาจากใตดิ้น ซ่ึงจะแสดงให้เห็นวา่ภายในโลกเราน้ี

ยงัคงมีความร้อนอยู ่ซ่ึงน ้ าพุร้อนในประเทศไทยมกัมีความสัมพนัธ์หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของรอยแตกรอยเล่ือน ทั้งท่ีเป็น
รอยเล่ือนเก่าและรอยเล่ือนใหม่ โดยทัว่ไปแลว้ตน้ก าเนิดของน ้ าพรุ้อนท่ีพบแต่ละแห่งอาจแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ เกิดจากการ
ท่ีน ้ าเยน็ท่ีเป็นน ้ าฝนหรือน ้ าตามแม่น ้ าล าคลองไหลซึมผ่านช่องว่าง หรือรอยแตกของหินท่ีลึกลงไปในใตดิ้น ซ่ึงน ้ าเย็น
เหล่าน้ีเม่ือลงไปใตดิ้นจะไดรั้บความร้อนจากหินใตโ้ลกอาจจะเป็นหินแกรนิต ท าให้มีอุณหภูมิสูงข้ึนและมีความดนัเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลท าให้ไหลกลบัสู่ผิวดินตามรอยเล่ือนรอยแตกของหินสู่เบ้ืองบน เกิดเป็นน ้ าพุร้อนท่ีมีอุณหภูมิใกลเ้ดือด อีกแบบหน่ึง
เกิดในหินชนิดอ่ืนท่ีปิดทบัหินแกรนิต โดยน ้ าฝนและผิวดินไหลลงสู่ใตดิ้นตามรอยเล่ือน รอยแตก และรูพรุนของหิน จนถึง
ความลึกระดบัหน่ึง ไดรั้บการถ่ายเทความร้อนแลว้ไหลกลบัสู่ผิวดินตามรอยเล่ือนรอยแตกของหินเกิดเป็นน ้ าพรุ้อนหรือบ่อ
น ้ าอุ่น (จ าเรียง หนูสีแกว้ และคณะ, 2548) แหล่งน ้ าพุร้อนหรือบ่อน ้ าร้อน อ าเภอเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ 
ซ่ึงผุดข้ึนมาจากภายใตพ้ื้นผิวของโลก ลกัษณะน ้ าร้อนเบตง เป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีประกอบไปดว้ยแร่ธาตุมากมาย และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งเดียวในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงคนในชุมชนใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าพุร้อน ไม่วา่จะเป็นดา้นอุปโภค 
เช่น ดา้นการเกษตร ดา้นการแพทย ์เป็นตน้ รวมถึงดา้นบริโภค ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบ
ของน ้ าแร่ในแหล่งน ้ าพรุ้อน หรือบ่อน ้ าร้อน อ าเภอเบตง ซ่ึงจะวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-Ray Fluorescence 
Spectroscopy : XRF)

  
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุเหมาะสมกบัสารตวัอย่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซได ้รวมไปถึงงาน

วิเคราะห์สารท่ีมีปริมาณน้อยๆ (Trace analysis) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ต ่าถึงระดบัหน่ึงในลา้นส่วน (ppm) ไดเ้ป็นอย่างดี มี
ความเท่ียงตรงและแม่นย  าสูง (Costa et al. 2003) และน าผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานน ้ าบาดาลตามประกาศของ
กรมทรัพยากรธรณี และมาตรฐานน ้ าแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภยัของชาวบา้นในการใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ส ารวจแหล่งน ้ าพุร้อนต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ท าการศึกษาลกัษณะของภูมิประเทศและ

หาพิกดัดว้ยเคร่ืองบอกพิกดัจากดาวเทียม (GPS) จากนั้นวดัอุณหภูมิของแหล่งน ้ าพรุ้อนท่ีบริเวณผิวหนา้ดิน  
2. เก็บตวัอย่างน ้ าแร่ใส่ขวดพลาสติกขนาด 60 มิลลิลิตร ท่ีบริเวณผิวหน้าดินและปิดฝาให้สนิท แลว้น าไปใส่

กระติกน ้ าแข็งหรือแช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยเก็บตวัอย่างน ้ าแร่ 4 บ่อ 2 ฤดู ทั้งหมด 8 ตวัอย่าง ดงัแสดงใน 
ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งน ้ าแร่ทั้งหมดน ามาศึกษาศึกษาสมบติัทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พีเอช ค่าความขุ่น ค่าสภาพการน าไฟฟ้า  
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ตารางที ่1 ขอ้มูลตวัอยา่งน ้ าแร่ 
รหสั ฤดูฝน รหสั ฤดูร้อน 

No.1 
 

จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่บริเวณบ่อบริโภค No.5 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่บริเวณบ่อบริโภค 

No.2 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศใตบ่้ออุปโภค No.6 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศใตบ่้ออุปโภค 

No.3 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศเหนือบ่อ
อุปโภค 

No.7 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศเหนือบ่ออุปโภค 

No.4 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศตะวนัตกบ่อ
อุปโภค 

No.8 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศตะวนัตกบ่ออุปโภค 

 
3. ส่งวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณของน ้ าแร่ ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ ด้วยเคร่ือง X-Ray 

Fluorescence Spectroscopy (XRF) รุ่น ED2000 (ซ่ึงเคร่ือง XRF สามารถวิเคราะห์ไดต้ั้งแต่ธาตุเบริลเลียม (Be) ถึงยเูรเนียม 
(U) สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน โดยสามารถวิเคราะห์ตวัอย่างประเภท แร่ ดิน ทราย โลหะ               
น ้า และน ้ ามนั) ท่ีศูนยเ์คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา 

  4. น าผลท่ีวิเคราะห์ไดไ้ปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานน ้ าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 
และค่ามาตรฐานน ้ าแร่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ส ารวจแหล่งน า้พุร้อน 

จากการใช้เคร่ืองบอกพิกัดจากดาวเทียม (GPS) ท าให้ทราบพิกัดของแหล่งน ้ าพุร้อนและลกัษณะภูมิประเทศ
ต าแหน่งพิกดัของแหล่งน ้ าพรุ้อนท่ีศึกษาและลกัษณะภูมิประเทศโดยรอบ 

 
 
ภาพที ่1 แสดงพิกดัจากดาวเทียมของแหล่งน ้ าพรุ้อน (ซา้ย) ต าแหน่งพิกดั       แหล่งน ้ าพรุ้อนท่ีส ารวจบนแผนท่ี   
             จงัหวดัยะลา (ขวา) 
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2. สมบัตทิางกายภาพของน า้แร่ 
 

   

  
 

ภาพที ่2 การศึกษาสมบติัทางกายภาพของแหล่งน ้ าพรุ้อนและการเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ 
 

จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแหล่งน ้ าพุร้อน บา้นบ่อน ้ าร้อน ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดั
ยะลา พบวา่มีน ้ าไหลซึมออกมาจากผิวดินเกิดเป็นบ่อน ้ าร้อน น ้ าร้อนมีลกัษณะเป็นน ้ าใส มีกล่ินก ามะถนัเลก็นอ้ย มีฟองก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และพบสาหร่ายสีขาว-เขียว คราบผลึกคาร์บอเนตในแหล่งน ้ าพุร้อน จากนั้นท าการเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่
ในบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อนและฤดูฝน ทั้งหมด 8 ตวัอยา่ง จากการตรวจวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของน ้ าแร่ 
ไดแ้ก่ อุณหภูมิ (Temperature) พีเอช (pH) ความขุ่น (Turbidity) ค่าสภาพการน าไฟฟ้า (Conductivity) และการวิเคราะห์หา
ธาตุองคป์ระกอบเชิงปริมาณของน ้ าแร่ดว้ยเทคนิค XRF โดยท าการศึกษาและเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ของทั้ง 4 บ่อ คือ บ่ออุปโภค
และบ่อบริโภค  2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ทั้งหมด 8 ตวัอยา่ง พบวา่อุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อนและ
ฤดูฝนไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 72-81 องศาเซลเซียส เน่ืองจากในฤดูฝน อุณหภูมิค่อนขา้งต ่าท าให้
อุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบริโภคต ่ากว่าฤดูร้อน ในส่วนของพีเอช พบว่าบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคทั้ง 2 ฤดู มีพีเอชอยู่
ในช่วงเป็นกลางถึงด่าง ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมตามพระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2535 ค่าพีเอชอยูใ่นช่วง 7.0-8.5 ยกเวน้
จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศตะวนัตกบ่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.8) มีพีเอช 8.7 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์เหมาะสม เน่ืองจาก
เป็นจุดท่ีน ้ าไหลผา่นจากบ่อตน้ก าเนิด และจุดเก็บตวัอยา่งน ้ าแร่ในสระทางทิศใตบ่้ออุปโภคในฤดูร้อน (No.6) มีพีเอชต ่าสุด 
7.1 ซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้ าคงท่ี ผลการทดสอบค่าความขุ่นของน ้ าแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูฝนอยูใ่นช่วง 5-6 เอ็นทีย ูในขณะท่ี
ค่าความขุ่นของน ้ าแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูร้อนเท่ากบั 7 เอน็ทีย ูค่าความขุ่นเป็นพารามิเตอร์ท่ีใชท้ดสอบความสามารถ
ของน ้ าท่ีสกดักั้นหรือดูดซบัปริมาณแสงท่ีส่องผา่นไวไ้ด ้ส่ิงท่ีท าใหน้ ้ าขุ่น ไดแ้ก่ อินทรียแ์ละอนินทรีย ์
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สารในน ้ า ตลอดจนส่ิงมีชีวติเลก็ๆ โดยปรากฏอยูใ่นลกัษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงกต์อน แบคทีเรีย 
เป็นตน้ โดยท่ีน ้ าธรรมชาติจะมีความขุ่นอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามน ้ าแร่มีลกัษณะเป็นน ้ าใสซ่ึงมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 เอน็ทีย ู 

การวเิคราะห์ค่าสภาพการน าไฟฟ้ามีประโยชน์ในการตรวจวดัคุณภาพแหล่งน ้ า เม่ือติดตามเฝ้าระวงัมกัพบวา่แหล่ง
น ้ าแต่ละแหล่งจะมีพิสัยของค่าการน าไฟฟ้าค่อนขา้งคงท่ีและสามารถน ามาใชเ้ป็นค่าพ้ืนฐานของสภาพแหล่งน ้ าในภาวะ
ปกติได ้การเปล่ียนแปลงของค่าการน าไฟฟ้าอยา่งมีนยัส าคญัสามารถเป็นตวัช้ีวดัวา่น ้ าท้ิงหรือมลพิษจากแหล่งอ่ืนไดไ้หลลง
สู่แหล่งน ้ านั้นๆ โดยค่าสภาพการน าไฟฟ้าสามารถวดัไดจ้ากความสามารถของน ้ าในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซ่ึงเกิดจากการ
มีอยูข่องสารประกอบอนินทรียท่ี์ละลายอยูใ่นน ้ า เช่น แอนไอออนของคลอไรด ์ไนเตรต ซลัเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออน 
คือ ไอออนท่ีมีประจุลบ) หรือแคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหลก็ และอะลูมิเนียม (แคทไอออน คือ ไอออนท่ีมีประจุ
บวก) (จ าลอง ปินตาวงส์ และคณะ, 2554) การน าไฟฟ้ายงัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิอีกดว้ยถา้อุณหภูมิสูงค่าการน าไฟฟ้าก็จะยิ่งมาก
ข้ึน จะเห็นได้ว่าน ้ าแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูร้อนมีค่าสภาพการน าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 519-526 ไมโครซีเมนส์ต่อ
เซนติเมตร สูงกวา่น ้ าแร่ในบ่ออุปโภคบริโภคในฤดูฝนค่าสภาพการน าไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 429-483 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 
เน่ืองจากอุณหภูมิของบ่อในฤดูร้อนมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง การศึกษาของจตุพร ดอนเส และคณะ (2557) ไดศึ้กษาคุณภาพน ้ า
บาดาลในเขตพ้ืนท่ีบา้นหนองปลาปาก ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี ท าการเก็บตวัอยา่งน ้ าบาดาล 4 บ่อ 
พบวา่พีเอชอยูใ่นช่วง 5.9-6.4 และค่าสภาพการน าไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 141-622 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ดงันั้นน ้ าแร่ท่ีศึกษา
จากแหล่งน ้ าพุร้อนทั้งบ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อนและฤดูฝน อยูใ่นเกณฑท่ี์ปลอดภยัตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ
น ้ าแร่ตามธรรมชาติตามประกาศของกรมอนามยั กระทรวง สาธารณะสุข พ.ศ. 2543 
ตารางที ่2 สมบติัทางกายภาพของน ้ าแร่ 

ตวัอยา่งน ้ าแร่ อุณหภูมิ (°C) พีเอช 
ความขุ่น 
(NTU) 

ค่าสภาพการน าไฟฟ้า 
(µS/cm) 

No.1 72.0 7.1 5 429.0 

No.2 73.0 7.1 5 432.0 
No.3 74.5 7.3 6 438.2 
No.4 76.0 7.3 6 483.0 

No.5 77.6 8.0 7        519.0 
No.6 78.4 7.1 7 521.0 
No.7 79.2 7.8 7 522.3 
No.8 81.1 8.7 7 562.0 

 
3. การวเิคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณของน า้แร่ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ 

การวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบเชิงปริมาณของน ้าแร่ ในบ่ออุปโภคและบริโภคดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ พบ
ธาตุหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม (Al) ซิลิกอน (Si) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ทองแดง 
(Cu) อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบญัญติัน ้ าบาดาล พ.ศ. 2535 ธาตุท่ีพบมากท่ีสุด คือ แคลเซียมร้อยละ 0.013-
0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อย
ละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008 ตามล าดบั ในการศึกษาของจ าเรียง หนูสีแกว้และคณะ (2548) ไดศึ้กษา
สมบติัทางกายภาพ และวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริมาณของน ้ าแร่จากแหล่งน ้ าพุร้อนธรรมชาติในพ้ืนท่ีจงัหวดั
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สงขลาและจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงไดแ้ก่ น ้ าพรุ้อนบา้นโพร่ง อ.นาทว ีน ้ าพรุ้อนเขาแดง อ.สะบา้ยอ้ย น ้ าพรุ้อนบา้นโละ๊จงักระ อ.กง
หรา และน ้ าพุร้อนเขาชัยสน อ. เขาชัยสน พบว่าอุณหภูมิใตผ้ิวน ้ าพุร้อนอยู่ในช่วง 44.6-65.0 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชอยู่
ในช่วง 7.0-8.9 และค่าสภาพน าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 260.0-475.7 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุ
องคป์ระกอบในน ้ าแร่เชิงปริมาณ ดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ พบอะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.004-
0.010 โพแทสเซียมร้อยละ 0.008 แคลเซียมร้อยละ 0.006-0.030 แมงกานีสร้อยละ 0.010 นิกเกิลร้อยละ 0.006-0.011 และ
ทองแดงร้อยละ 0.004-0.012  
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์หาธาตุองคป์ระกอบในน ้ าแร่ 

ตวัอยา่งน ้ าแร่ 
ความเขม้ขน้ (%) 

Al Si K Ca Mn Ni Cu 

No.1  -  0.008  -  0.013 -  -  0.006  
No.2  0.002  - - 0.016  -  -  0.004  

No.3   - - 0.014 -  - - 

No.4  -  - -  0.017 -  -  - 

No.5  0.001   0.008  0.019  -  0.007 0.017  
No.6  0.003 -  0.008  0.018  -  -  0.016 

No.7  0.004  0.008  0.006 0.015  -  -  0.011  

No.8  0.002  0.002  -  0.016  -  0.010 0.012  

 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแหล่งน ้ าพุร้อน บา้นบ่อน ้ าร้อน ต าบลตาเนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

จากการศึกษาสมบติัทางกายภาพของน ้ าแร่บ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูฝน (No.1-4) พบว่าอุณหภูมิของน ้ าพุร้อนอยู่
ในช่วง 72-76 องศาเซลเซียส มีพีเอชอยูใ่นช่วง 7.1-7.3 ผลของค่าความขุ่นอยูใ่นช่วง 5-6 เอน็ทีย ูและค่าสภาพการน าไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 429-483 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ในขณะท่ีสมบติัทางกายภาพของน ้ าแร่บ่ออุปโภคและบ่อบริโภคในฤดูร้อน 
(No.5-8) พบว่าอุณหภูมิของน ้ าพุร้อนอยู่ในช่วง 77-81 องศาเซลเซียส มีพีเอชอยู่ในช่วง 7.1-8.7 ผลของค่าความขุ่นเท่ากบั             
7 เอ็นทียู และค่าสภาพการน าไฟฟ้าอยู่ในช่วง 519-562 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุ
องคป์ระกอบในน ้ าแร่เชิงปริมาณของบ่ออุปโภคและบ่อบริโภค ดว้ยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ พบวา่มีธาตุหลายชนิด ธาตุท่ี
พบมากท่ีสุด คือ แคลเซียมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 
ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008 ตามล าดบั การวเิคราะห์น ้ าแร่
เพื่อหาธาตุองคป์ระกอบ พบวา่มีธาตุ อะลูมิเนียม ซิลิกอน โพแทสเซียม แคลเซียม และธาตุหนกัจ าพวกนิกเกิลและทองแดง
ในปริมาณน้อย เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานน ้ าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐาน
น ้ าแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 199 พ.ศ. 2543 ดงันั้น น ้ าแร่ท่ีศึกษาจากแหล่งน ้ าพุร้อนทั้ง 4 บ่อ อยูใ่น
เกณฑท่ี์ปลอดภยั 
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สงขลานครินทร์ในการวเิคราะห์ตวัอยา่งดว้ยเคร่ือง XRF  
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การประเมินค่ากมัมันตภาพรังสีธรรมชาติในทรายชาดหาดตะโละสะมิแล บริเวณจังหวัดปัตตานี 
Assessment of Natural Radioactivity in Taloka Samilae  Beach Sand from Pattani Province 

 
อดุลยส์มาน  สุขแกว้1 ไมมูน  อินตนั1* ไซนบั ดอเลาะ1  
Adulsman Sukkaew1 Maimoon Intan1* Sainap Dorloh1  

 

บทคัดย่อ  
 

ไดท้ าการศึกษาและตรวจวดักมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์สารรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th)  ในทราย
ชายหาดท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดตะโละสะมิแลท่ีได้รับผลกระทบ จากการเกิดคล่ืนสึนามิในจังหวดัปัตตานี จ านวน            
50 ตวัอยา่ง ส าหรับการตรวจวดักมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์รังสีเร่ิมตน้ในตวัอยา่งทรายชายหาดทั้งหมดท าไดโ้ดยใช้
หัววดัแบบ เจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิ ระบบการวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรีและแหล่งก าเนิดรังสีมาตรฐานชนิด IAEA-
SOIL-6 ท่ีไดรั้บการอนุเคราะห์จากส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบและค านวณหาปริมาณกมัมนัตภาพ
จ าเพาะของนิวไคลดท่ี์ตอ้งการท าการตรวจวดัและวิเคราะห์ผล ณ ห้องปฏิบติัการทดลองวิจยั ณ  ห้องปฏิบติัการทดลองวจิยั            
ณ ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานครจากผลการวิจยั พบวา่ พิสัยของกมัมนัตภาพจ าเพาะท่ีตรวจวดัได ้น้ีมีค่าอยู่
ระหวา่ง 201.25 – 804.26 Bq/kg ส าหรับ 40K 20.68 – 46.88 Bq/kg ส าหรับ 226Ra และ 3.78 – 22.79 Bq/kg ส าหรับ 232Th  
และมีค่าเฉล่ียเป็น 402.13  14.28, 23.12  5.19และ11.39  1.68 Bq/kg ตามล าดบั  ไดน้ าผลการตรวจวดักมัมนัตภาพ
จ าเพาะของนิว ไคลด์สารรังสีธรรมชาติท่ีตรวจวดัไดน้ี้ไปค านวณหาค่าอตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma-absorbed 
dose rate: D)กัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity: Raeq) ดัชนีวดัความเส่ียงรังสีท่ีได้รับจาก 
ภายนอกร่างกาย (external hazard index: Hex) และปริมาณรังสียงัผลท่ีได้รับจากภายนอกร่างกายรอบปี (annual external 
effective dose rate: AEDou) ในบริเวณชายหาดของจงัหวดัภูเก็ต และยงัไดเ้ปรียบเทียบค่าตรวจวดัและค านวณไดใ้น การท า
วิจยัคร้ังน้ีกบัค่าท่ีตรวจวดัไดอ้งส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติขอ้มูลของกลุ่มนกัวิจยัในต่างประเทศทัว่โลกค่าท่ีก าหนดไวโ้ดย
องคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD, 
1979) และคณะกรรมการวทิยาศาสตร์ขององคก์รสหประชาชาติเก่ียวกบัผลของรังสี(UNSCEAR, 2000). 

 
ค าส าคญั : กมัมนัตภาพจ าเพาะ, ทรายชายหาด,หวัวดั HPGe, ค่าดชันีความเป็นอนัตรายทางรังสี 
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ABSTRACT  
 

Specific activities of natural (40K, 226Ra and 232Th) radionuclides in 50 Beach Sand samples collected from Taloka 
Samilae  beach sand  in Pattani  province which was effected from 2004 tsunami disaster, have been studied and measured. 
Experimental results were obtained by using a high-purity germanium (HPGe) detector and gamma spectrometry analysis 
system and also evaluated by using the standard reference materials IAEASOIL-6 which were obtained from Office of 
Atoms for Peace. Experimental set-up and measurement were operated and carried out at laboratory research building, 
Office of Atoms for Peace, Bangkok. It was found that, the beach sand specific activity ranges from 201.25 – 804.26 Bq/kg 
for 40K, 20.68 – 46.88 Bq/kg for 226Ra and 3.78 – 22.79 Bq/kg for 232Th with mean values of 402.13  14.28, 23.12  5.19 
and 11.39  1.68 Bq/kg, respectively. Furthermore, the results were also used to evaluate the absorbed dose rates in air 
(D), the radium equivalent (Raeq), the external hazard index (Hex) and the annual effective dose rate (AEDout) in all beach 
area. Moreover, experimental results were also compared to the Office of Atoms for Peace (OAP) research data, Thailand 
and global radioactivity measurements and evaluation, the recommended values which were proposed by the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD, 1979) and United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (UNSCEAR,2000). 

 
Keywords : Specific Activity, Beach sand , HPGe detecter, Radiological Hazard Index 
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บทน า 
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลกสัมผสัอยู่กับรังสีและอนุภาคท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ (natural radiations) อยู่ตลอดเวลา               

รังสีและอนุภาคเหล่านั้นมีแหล่งก าเนิดมาจากทั้งภายในและภายนอกโลก ซ่ึงแหล่งก าเนิดรังสีท่ีอยูใ่นโลกคือ แหล่งก าเนิด
รังสีท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ การไดรั้บรังสีท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติน้ีมาจากการสลายตวัของนิวไคลด์สารรังสีปฐมภูมิ (primordial 
radionuclides) ของอนุกรมสารกมัมนัตรังสีท่ีมีอยูใ่นดิน ทราย และหิน ตามธรรมชาติ ส่วนแหล่งก าเนิดรังสีท่ีมาจากภายนอก
โลกคือ รังสีคอสมิกท่ีผ่านเขา้มาในชั้นบรรยากาศของโลก จะเห็นไดว้า่รังสีจึงมีอยูใ่นอาหาร น ้ าด่ืม และอากาศท่ีหายใจเขา้
ไปทุกวนั  ส าหรับนิวไคลดก์มัมนัตรังสีธรรมชาติในดินและทรายส่วนใหญ่มาจาก 226Ra และ 238U ท่ีมีอยูใ่นอนุกรมยเูรเนียม 
(uranium series) และ 232Th ในอนุกรมทอเรียม (thorium series) และนอกจากน้ียงัประกอบไปดว้ยสารกมัมนัตรังสีท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติอยูแ่ลว้ตั้งแต่ก าเนิดของโลกมนุษย ์แต่ไม่ไดเ้ป็นสารกมัมนัตรังสีท่ีมีอยูใ่นอนุกรมสารกมัมนัตรังสีท่ีไดก้ล่าวแลว้
ขา้งตน้ ไดแ้ก่ 40K เป็นตน้ ดงันั้น เม่ือมีแหล่งก าเนิดรังสีย่อมน าไปสู่การสะสมของสารกัมมนัตรังสีในบริเวณต่างๆ บน
พ้ืนผิวโลกข้ึน และผลกระทบท่ีตามมาคือ ท าให้มนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นบางพ้ืนท่ี มีปริมาณรังสีสูงเกินกวา่ค่าท่ีก าหนด จะไดรั้บ
ปริมาณรังสีอนัก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกายได ้ดว้ยเหตุน้ีการตรวจวดัปริมาณของค่ากัมมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์
กมัมนัตรังสีธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน จึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง นอกจากน้ีการน าค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์
กมัมนัตรังสีธรรมชาติไปค านวณหาค่าปริมาณรังสีแกมมา (gamma radiation dose) จากนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติ ซ่ึง
เป็นแหล่งก าเนิดท่ีใหญ่ท่ีสุด ก็มีความจ าเป็นและส าคญัเช่นกนั  

ส าหรับในประเทศไทยนั้น ทางส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ (สนง.ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็น
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบ ดูแลและประเมินค่าความเป็นอนัตรายในการไดรั้บรังสีจาก
ธรรมชาติและจากมนุษยผ์ลิตข้ึนมา ส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (สนง.ปส.)ไดด้ าเนินการตรวจวดัและวเิคราะห์ปริมาณรังสีท่ี
มีอยูใ่นธรรมชาติในตวัอยา่งจากธรรมชาติ เช่น อากาศ น ้ า น ้ าฝน ฝุ่ นกมัมนัตรังสี ดิน หญา้ พืชผกัและอาหารประเภทต่างๆ 
โดย เก็บตวัอยา่งจากบริเวณต่างๆ ทัว่ประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับใน
ภาคใตข้องประเทศไทยนั้น ทาง ส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ (สนง.ปส.)  ไดมี้ท าการตรวจวดัและวเิคราะห์ปริมาณรังสีท่ีมีอยู่
ในธรรมชาติในตวัอยา่งจากธรรมชาติไวด้ว้ยเช่นกนัดว้ยเหตุน้ีทางผูว้ิจยัจึงไดมี้ความสนใจในการศึกษาและตรวจวดัค่ากมั
มนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) โดยจะศึกษาบางชายหาดของแต่ละอ าเภอในจงัหวดั
ปัตตานีท่ีมีปริมาณนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดในจงัหวดั คือ หาดตะโละสะมิแล  ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง จ านวน 50 
ตวัอย่าง ทั้ งน้ียงัสามารถน าค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) ในตวัอย่างทราย
บริเวณดงักล่าวไปค านวณค่าท่ีบ่งช้ีความเป็นอนัตรายต่าง ๆ  ของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีในธรรมชาติ ไดแ้ก่ กมัมนัตภาพสมมูล
เรเดียม (radium equivalent activity; Raeq) อตัราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ (absorbed dose rates in air; D) ดชันีความเส่ียง
ของรังสีภายนอก (external hazard index; Hex) อัตราปริมาณรังสีท่ีได้รับต่อปี (annual effective dose rates ; AEDout) ของ
ตวัอยา่งทรายไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีธรรมชาติและ
นิวไคลดก์มัมนัตรังสีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในตวัอยา่งทรายท่ีเก็บเป็นตวัอยา่งน้ีสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัค่าท่ีตรวจวดัไดข้อง
ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติและขอ้มูลของกลุ่มนกัวิจยัในต่างประเทศทัว่โลก รวมทั้งการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีตรวจวดัและ
ค านวณไวด้งักล่าวน้ีท่ีก าหนดไวโ้ดยองคก์รเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐศาสตร์และการพฒันา (Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD,1979) และคณะกรรมการวทิยาศาสตร์ขององคก์รสหประชาชาติเก่ียวกบัผลของรังสี
ปรมาณู (United Nations Scientific Committee on  Effects of Atomatic Radiation : UNSCEAR,2000) และข้อมูลท่ีได้น้ี
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สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีธรรมชาติในบริเวณหาดตะโละสะมิแล  
ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิงดงักล่าวไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
วธีิด าเนินการวจิยั 

1. การเกบ็และเตรียมตวัอย่างทรายชายหาด 
ศึกษาและส ารวจพ้ืนท่ีบริเวณท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่างทรายชายหาด ได้แก่ บริเวณหาดตะโละสะมิแล อ าเภอยะหร่ิง 

จ านวน 50 ตวัอย่าง โดยเลือกบริเวณท่ีเก็บตวัอย่างทรายชายหาดจากบริเวณท่ีประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวใช้ในการเดินเท่ียวชมชายหาดซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกลางชายหาด พร้อมทั้ งบันทึกต าแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ดว้ยเคร่ืองมือ GPS ของจุดท่ีเก็บตวัอยา่งทรายชายหาดทุกจุด แลว้น ามาเตรียมตวัอยา่งให้เหมาะสมตามหลกัการ
มาตรฐาน แลว้น าไปท าการตรวจวดักมัมนัตภาพรังสีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณในตวัอย่างทรายทั้งหมด โดยใชห้ัววดั
แบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิ และระบบการวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิบติัการทดลองวิจยั อาคาร 1 ชั้น 4 
ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ กรุงเทพมหานคร  

2. การตรวจวดัและวเิคราะห์กมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์สารรังสีธรรมชาต ิ(232Th 226Ra และ 40K)  
ไดท้ าการปรับเทียบพลงังาน (energy calibration) โดยใชแ้หล่งก าเนิดรังสี 60Co และ 137Cs ซ่ึงใชเ้วลาในการวดั 1,000 

วินาที และท าการวดัปริมาณนิวไคลด์กมัมนัตรังสีของสารมาตรฐาน (IAEA-SOIL-6) เพื่อใชใ้นการหาประสิทธิภาพของ
หัววดัรังสีเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิ โดยใชเ้วลาในการตรวจวดั 5,000 วินาที แลว้ท าการวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีของตวัอยา่ง
ทราย โดยแต่ละตวัอยา่งใชเ้วลาในการตรวจวดั 10,000 วนิาที และค านวณหาค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะ (specific activity ; S.A.) 
โดยเนน้เฉพาะนิวไคลด์กมัมนัตรังสีบางชนิดท่ีสนใจไดแ้ก่  232Th 226Ra และ 40K ท่ีสะสมในตวัอยา่งทรายชายหาดทั้งหมด 
โดยท่ีค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของ40K สามารถค านวณไดจ้ากพ้ืนท่ีใตพี้คพลงังานของรังสีแกมมาท่ีพลงังาน 1460.8 keV  ส่วน
ค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของ  226Ra สามารถค านวณไดจ้ากพ้ืนท่ีใตพี้คพลงังานของรังสีแกมมาของ 214Pb ท่ีพลงังาน 351.9 keV  
และค่ากัมมนัตภาพจ าเพาะของ  232Th สามารถค านวณได้จากพ้ืนท่ีใตพี้คพลงังานของรังสีแกมมาของ 208Tl ท่ีพลงังาน            
583.2 keV   

3.  การค านวณค่าดชันีความเส่ียงทางรังสี 
หลงัจากนั้นน าผลการตรวจวดักมัมนัตภาพจ าเพาะของ 226Ra 232Th และ 40K ท่ีตรวจวดัไดน้ี้ ไปค านวณหาอตัรา

ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน กัมมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม ดัชนีวดัความเส่ียงรังสีท่ีไดรั้บจากภายนอกร่างกายและ
ปริมาณรังสียงัผลท่ีไดรั้บจากภายนอกร่างกายรอบปีในบริเวณ ชายหาดของจงัหวดัภูเก็ต และยงัไดเ้ปรียบเทียบค่าท่ีตรวจวดั
และค านวณได้ในการท าวิจัยคร้ังน้ีกับค่าท่ีตรวจวดัได้ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติและขอ้มูลของกลุ่มนักวิจัยใน
ต่างประเทศทัว่โลก นอกจากน้ียงัเปรียบเทียบกบัค่าท่ีก าหนดไวโ้ดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 
(OECD,1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององคก์ารสหประชาชาติเก่ียวกบัผลของรังสีปรมาณู (UNSCEAR,2002) 
อีกดว้ย 
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ผลและวจิารณ์ผล 
ตารางที ่1 ค่าพิสยัและค่าเฉล่ียของปริมาณกมัมนัตภาพจ าเพาะของ 40K, 226Raและ 232Th ในตวัอยา่งทรายชายหาดตะโละสะมิ
 แลท่ีเก็บจากบริเวณ ต าบลแหลมโพธ์ิ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จ านวน 50 ตวัอยา่ง 

 
ตวัอยา่งทราย 

ชายหาดตะโละสะมิแล (50) 

ค่าพิสยั 
และค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะเฉล่ีย (Bq/kg) 

 

40K 

 

226Ra 

 

232Th 
พิสยั 201.25 – 804.26 20.68 – 46.88 3.78 – 22.79 

ค่าเฉล่ีย 402.13 14.28 23.12 5.19 11.39 1.68 
 
การเปรียบเทยีบข้อมูลทีต่รวจวดัได้กบัข้อมูลทีม่อียู่ในประเทศไทยและข้อมูลของนักวจิยัทีม่อียู่ทัว่โลก 

นอกจากน้ียงัไดแ้สดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกมัมนัตภาพจ าเพาะในหน่วยของ Bq/kg ของนิวไคลด ์40K 226Ra 
และ 232Th ในตวัอย่างทรายชายหาด  จ านวน 50  ตวัอย่างท่ีเก็บจากบริเวณชายหาด จังหวดัปัตตานี กับขอ้มูลท่ีมีอยู่ของ
ชายหาดต่างๆใน 14 จงัหวดัภาคใตด้งัแสดงไวใ้น ตารางท่ี 2 และยงัไดเ้ปรียบเทียบขอ้มูลคา่เฉล่ียของกมัมนัตภาพจ าเพาะของ
ทรายชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานีน้ีกบัขอ้มูลของทางส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีศึกษาจากตวัอยา่งในประเทศ
ไทยและ ขอ้มูลของนกัวจิยัท่ีรายงานไวท้ัว่โลก ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 3 อีกดว้ย 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกมัมนัตภาพจ าเพาะ ในตวัอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานี กบั
 ขอ้มูลท่ีมีอยูข่องชายหาดต่างๆ ใน 14 จงัหวดภาคใต ้

 
ขอ้มูล 

ค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะเฉล่ีย (Bq/kg) 
 

40K 

 

226Ra 

 

232Th 
1.ทรายชายหาดตะโละสะมิแล (จงัหวดั

ปัตตานี) 
402.13 14.28 23.12 5.19 11.39 1.68 

2.ทรายชายหาดรัชดาภิเษก 
(จงัหวดัปัตตานี) 

427.58  14.09 31.10  7.63 11.40  1.75 

3.ทรายชายหาดตะโละกาโปร์ 
(จงัหวดัปัตตานี) 

1,090.62  54.28 160.68  8.07 356.65  6.59 

4.ทรายชายหาดปะนาเระ 
(จงัหวดัปัตตานี) 

463.95  14.06 84.41  13.09 74.50  3.07 

5.ทรายชายหาดวาสุกรี 
(จงัหวดัปัตตานี) 

449.07  13.80 33.98  7.76 16.04  1.78 

6. ทรายชายหาดป่าไม ้
(จงัหวดัปัตตานี) 

433.49  12.77 44.42  10.17 26.86  2.08 

7.ทรายชายหาดในยาง 
(จงัหวดัภูเก็ต) 

1,843.03 152.49 14.88 3.30 19.19 2.80 
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8.ทรายชายหาดนราทศัน ์
(จงัหวดัสงขลา) 

186.72 10.78 65.79 7.65 100.52 12.12 

9.ทรายชายหาดสมิหลา 
(จงัหวดัสงขลา) 

309.04 24.31 16.81 4.90 27.24 8.14 

10.ทรายชายหาดปากเมง 
(จงัหวดัตรัง) 

57.26 2.30 13.06 0.87 6.89 0.37 

11.ทรายชายหาดเฉวง 
(จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

373.30 13.59 18.85 1.45 23.53 2.40 

 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกมัมนัตภาพจ าเพาะในตวัอยา่งทรายชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานีกบัขอ้มูล
 ของทางส านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยและขอ้มูลของนกัวจิยัท่ีมีอยูท่ัว่โลก 

 
ขอ้มูล 

 

ค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะเฉล่ีย (Bq/kg) 
 

40K 

 

226Ra 

 

232Th 
ชายหาดตะโละสะมิแล (จงัหวดัปัตตานี) 402.13 14.28 23.12 5.19 11.39 1.68 

สนง.ปส. (จงัหวดัสงขลา) 511.04 7.04 71.5 3.13 211.19 1.98 
สนง.ปส. (ประเทศไทย) 400 48 40 

ค่าเฉล่ียจาก 
UNSCEAR (2000) 

400 35 30 

 
ผลการค านวณหาดชันีความเส่ียงทางรังสีในบริเวณชายหาดตะโละสะมแิล จงัหวดัปัตตานี 

ส าหรับดชันีความเส่ียงทางรังสีในบริเวณหรือพ้ืนท่ีต่าง ๆ สามารถค านวณไดจ้ากสมการหรือ สูตรท่ีไดรั้บการ
พฒันาจากนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้และความสนใจทางดา้นการตรวจวดัปริมาณรังสีในธรรมชาติทัว่โลกในท่ีน้ีจะใช้
ขอ้มูลกมัมนัตภาพจ าเพาะในหน่วย Bq/kg ของนิวไคลด ์40K 226Ra และ 232Th ท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 1 ในการค านวณหาดชันี
ความเส่ียงทางรังสีในพ้ืนท่ีบริเวณชายหาดตะโละสะมิแล จังหวดัปัตตานี จ านวนทั้งหมด 4 ดัชนีความเส่ียงไดแ้ก่อตัรา
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) กมัมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ดชันีวดัความเส่ียงรังสีท่ีไดรั้บจากภายนอกร่างกาย 
(Hex) และปริมาณรังสียงัผลท่ีไดรั้บจากภายนอกร่างกายประจ าปี (AEDout)และไดแ้สดงผลท่ีไดไ้วใ้นตารางท่ี 4 ดงัต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4 อตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) ค่ากมัมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ค่าดชันีวดัความเส่ียงรังสีท่ี
 ไดรั้บจากภายนอกร่างกาย (Hex) และค่าปริมาณรังสียงัผลท่ีไดรั้บจากภายนอกร่างกายประจ าปี (AEDout) 

สถานท่ี 
 

D 
(nGy/h) 

Raeq 

(Bq/kg) 
Hex 

(mSv/y) 
AEDout 

(mSv/y) 
หาดตะโละสะมิแล  

(จงัหวดัปัตตานี) 257.96 518.15 0.86 0.19 
UNSCEAR 

 (2000) 55.00 370.00 1.00 0.48 
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จะเห็นไดว้า่ค่าเฉล่ียของปริมาณค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์ 40K ในตวัอยา่งทรายชายหาดตะโละสะมิแล  
มีค่าต ่ากวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูข่องชายหาดต่าง ๆ ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ค่าเฉล่ียของส านกังานปรมาณเพ่ือสนัติเฉพาะในเขตจงัหวดั
สงขลาของประเทศไทยและค่าเฉล่ียของส านกังานปรมาณูเพื่อสันติท่ีมี อยูท่ัว่ประเทศไทยและทัว่โลก และเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ท าให้อตัราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D)กมัมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ดชันีวดัความเส่ียงรังสีท่ีไดรั้บจาก
ภายนอกร่างกาย (Hex) และ ปริมาณรังสียงัผลท่ีได้รับจากภายนอกร่างกายรอบปี(AEDout)ท่ีค  านวณได้ในตวัอย่างทราย
ชายหาด จ านวน 50 ตวัอยา่งท่ีเก็บจากบริเวณชายหาดตะโละสะมิแล จงัหวดัปัตตานี มีค่านอ้ยกวา่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอตัรา
ปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และกัมมนัตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq)  ท่ีมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียทั่วโลกท่ีเผยแพร่            
โดย UNSCEAR 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาตรวจวดัและวเิคราะห์กมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีในธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Th
ในตวัอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแลจ านวน 50 ตวัอย่าง อ าเภอยะหร่ิงในจงัหวดัปัตตานี เม่ือมาค านวณค่าดชันีท่ีบ่งช้ี
ความเป็นอนัตรายต่างๆทางรังสีมีค่าอยูใ่นระดบัปกติ จึงสามารถประเมินไดว้า่ “ในเบื้องต้นบริเวณทรำยชำยหำดแห่งนี้ของ
จงัหวดัปัตตำนี มีค่ำกมัมันตภำพรังสีธรรมชำติทีอ่ยู่ในเกณฑ์ปกติและมีควำมปลอดภัยแก่ประชำชนทีอ่ำศัยอยู่โดยทัว่ไป” 

 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการท าวจิยัจากงบประมาณแผน่ดิน มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ประจ าปีงบประมาณ  2561  

ขอขอบคุณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชฏัยะลาท่ีไดใ้ห้การสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกทั้งในเร่ืองสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรียมตวัอยา่งในคร้ังน้ี และขอขอบคุณทางส านกังานปรมาณู
เพ่ือสนัติท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ทั้งในเร่ืองสถานท่ี เคร่ืองมือในการท าวจิยั และสารมาตรฐานเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบและ
ค านวณค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลดส์ารรังสีท่ีตอ้งการในการท าวจิยัในคร้ังน้ีดว้ยเช่นกนั 
 
เอกสารอ้างองิ 
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ระดับกมัมันตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี 
Radioactivity Levels in Sediment in Pattani Bay 

 
โรสลีนา อนนัตนุกลูวงศ์1 ไซนบั ดอเลาะ1 ไมมูน  อินตนั1*  

Roseleena Anantanukulwong1 Sainap Dorloh 1 Maimoon Intan1* 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือตรวจวดัระดบักมัมนัตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ 
(40K, 226Ra และ 232Th) ในตวัอย่างดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานีของจังหวดัปัตตานี โดยเก็บตวัอย่างดินตะกอนทั้ งหมด                       
7 สถานี ดงัน้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ แหลมตาชี บา้นบูดี ดาโต๊ะ ตะโล๊ะสะมิแล ตนัหยงลูโล๊ะ และแหลมนก  ในช่วง                  
2 ฤดูกาล (ฤดูร้อน และฤดูฝน) จ านวนทั้งส้ิน 14 ตวัอยา่ง โดยใชห้วัวดั HPGe  เวลาท่ีใชใ้นการตรวจวดัตวัอยา่งละ 7,200 วนิาที 
จากผลการศึกษา พบว่า กัมมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ในตวัอย่าง
ตะกอนดินฤดู ร้อน 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg และฤดูฝน 648212.46 Bq/kg, 
44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg ตามล าดับเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียในดินตามรายงานของ UNSCEAR 
(2000) พบวา่มีค่าสูงกวา่ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นท่ีน่าสนใจต่อการท าวจิยัต่อไป 
 
ค าส าคญั : กมัมนัตภาพจ าเพาะ, ดินตะกอน, หวัวดั HPGe, อ่าวปัตตานี 
 

ABSTRACT 
 

 The research main objective is to measure and analyze the specific activities of natural (40K, 226Ra and 232Th)               
in Marine Sediment samples collected  from Pattani Bay of Pattani province. 14 Sediment samples were collected from                      
7 stations i.e. Prince of Songkla University, Lam Tachee, Ban Budee, Datho, Talho Samila Tanyong Luloh  and Lam Nok 
during the rainy and summer season.    Experimental results were obtained using HPGe  detecter. The measuring time of 
each sample is 7,200 seconds. It was found that, the mean values of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in Marine 
Sediment samples summer season  from 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg rainy season from 
648212.46 Bq/kg, 44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg respectively. Compared with the average in the soil, 
UNSCEAR (2000) reported higher values. It is considered to be interesting to continue research. 
 
Keywords: Specific Activity, Marine Sediment, HPGe detecter, Pattani Bay 
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บทน า 
มลพิษทางอากาศเป็นหน่ึงในปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากและเป็นภยัต่อสุขภาพ สารกมัมนัตรังสีมีอยูทุ่ก

หนแห่งไม่มีสี ไม่มีกล่ิน และไม่สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัใด ๆ ของมนุษย ์จดัเป็นมลพิษทางอากาศท่ีส าคญัท่ีสุด
ประเภทหน่ึงท่ีหลายประเทศก าลังให้ความสนใจ และมีการศึกษาวิจัยกันอย่างกวา้งขวางในต่างประเทศ ทั้ งในด้าน
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ตลอดจนวิธีการลดปริมาณสารกมัมนัตรังสี และไดมี้การก าหนดมาตรฐานระดบัความเขม้ขน้
กัมมนัตรังสีในส่ิงแวดลอ้ม ของก๊าซเรดอนภายในอาคารข้ึนใช้ในหลายประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด ์เยอรมนี และญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

อ่าวปัตตานี (ภาพท่ี 1) เป็นลกัษณะอ่าวก่ึงปิดและเป็นอ่าวน ้ าต้ืน มีความลึกเฉล่ีย 1.2 เมตร อ่าวปัตตานีมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร มีแม่น ้ าท่ีส าคญั 2 สายคือ แม่น ้ ายะหร่ิง และแม่น ้ าปัตตานีท่ีพดัพาดินตะกอนไหลลงสู่ปากอ่าว
จึงเกิดตะกอนดินท่ีมีลักษณะเป็นหาดโคลนกวา้งใหญ่พฒันาการมาเป็นป่าชายเลนท่ีสมบูรณ์ ท าให้สภาพภายในอ่าว
เปรียบเสมือนกบัดกัตะกอนดินท่ีมีอตัราการตกตะกอนสูง (พวงทิพย,์ 2553 และซูใบหยะ๊ กะเด็ง, 2556) และมีธาตุอาหารต่าง 
ๆ ท่ีมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง เกิดเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพนัธ์ุสตัวน์ ้ าท่ีส าคญันานาชนิดและท าใหมี้ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เช่น หญา้ทะเล สาหร่ายทะเล นกน ้ า หาดโคลน หาดทราย ป่าชายหาด ป่าสันทราย เป็นตน้ โดยพบวามีสัตวห์น้าดินไม่               
ต  ่ากวา่ 159 ชนิด สาหร่ายทะเลจ านวน 8 ชนิด และหญา้ทะเลจ านวน 4 ชนิด กระจายภายในอ่าว ใน พ.ศ.2539  

 

 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของอ่าวปัตตานี (ท่ีมา https://www.google.co.th/maps/search/อ่าวปัตตานี) 
 
พ้ืนท่ีรอบอ่าวเป็นชุมชนชุมชนมีประชากรทั้งส้ินประมาณ 50,000 คน อาศยัอยูใ่น 30 หมู่บา้นรอบอ่าว ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าการประมง มีเรือประมงขนาดเล็กท่ีใชพ้ื้นท่ี อ่าวปัตตานีโดยตรงในการท าประมง ประมาณ 3,000 ล า ซ่ึงนบัวา่เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีการประมงต่อหน่วยพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย ใช้เคร่ืองมือประมงตั้งแต่ชนิดเก่าแก่ เช่น ฉมวก              
ไปจนถึงเคร่ืองมือประเภทท าลายลา้งสูง เช่นอวนลาก คานถ่าง อวนรุน เป็นตน้ การท่ีอ่าวปัตตานีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการพดัพาและ
เกิดการทบัถมของตะกอนจากแหล่งต่างๆ ซ่ึงส่งผลใหอ่้าวต้ืนเขินข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จึงส่งผลใหส้ตัวน์ ้ าบางส่วนจะอาศยั
อยูใ่นบริเวณอ่าว บางส่วนจะอพยพออกสู่ทะเลลึก ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัทั้งต่อชุมชนรอบอ่าว อุตสาหกรรม 
และการประมงของจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงสภาวะความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนในอ่าวปัตตานี ไดแ้สดงอยา่งชดัเจนจากการท่ีมีการ
อพยพออกของประชากรในชุมชน เพ่ือไปประกอบอาชีพยงัพ้ืนท่ีอ่ืนโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นจ านวนมาก               
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จากการบอกเล่าของชาวประมงท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน ลว้นแลว้แต่แสดงถึงการลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัของทรัพยากรสัตวน์ ้ าใน
อ่าว (ซุกรี, 2554) 

เน่ืองจากสารกมัมนัตรังสีพบไดท้ัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม เช่นในดิน หิน พืช น ้ า  และอากาศ เช่นเดียวกนักบัตะกอนดิน
อ่าวปัตตานี เม่ืออยู่ลึกลงไปใตดิ้นจะได้รับปริมาณรังสีท่ีแผ่ออกมาจากอตัราการแผ่กัมมนัตภาพรังสีในธรรมชาติและ
ไอโซโทปรังสีท่ีมีก าเนิดมาพร้อมโลกไดแ้ก่ ธาตุยเูรเนียม ทอเรียม และโพแทสเซียม (Ikeya, 1993) ซ่ึงทั้ง 3 ธาตุน้ีจะสลายตวั
ตามหลกัคร่ึงชีวติ (Half-life) ซ่ึงธาตุเหล่าน้ีมีค่าคร่ึงชีวติยาวจึงยงัมีปรากฏอยูใ่นโลกจนถึงปัจจุบนั ในระหวา่งการสลายตวัจะ
แผ่รังสีออกมาในปริมาณต่าง ๆ กนัในรูปของรังสีแอลฟา เบตา้ และแกมมา เม่ือมนุษยห์ายใจเอากมัมนัตรังสีดงักล่าวเขา้ไป
ในปอดส่วนใหญ่แลว้จะแพร่ฟุ้งกระจายออกจากร่างกาย แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีส่วนท่ีเหลือคา้งอยู ่ รังสีท่ีปลดปล่อยออกมาจะ
ถูกดูดกลืนไวโ้ดยเน้ือเยื่อหุ้มปอด ผลคือมนัจะไปท าลายเซลลเ์น้ือเยื่อหุ้มปอด หากเซลลไ์ม่สามารถซ่อมแซมไดด้ว้ยตวัเอง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จะแสดงอาการต่าง ๆ ผลท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือก่อให้เกิดโรคมะเร็งในเวลาต่อมา ดงันั้น เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวงัสภาพแวดลอ้มอ่าวปัตตานีและการตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการอุปโภคและบริโภคอ่าวปัตตานี คณะผูว้ิจยัจึง
เกิดแนวคิดการท างานวิจยัน้ีโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจวดัระดบักมัมนัตภาพรังสีของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ 
(40K, 226Ra และ 232Th) รวบรวมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากกมัมนัตรังสีท่ีสะสม
ในดินตะกอน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. พื้นทีศึ่กษา 

ศึกษาบริเวณและสถานท่ีท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่งดินตะกอน บริเวณอ่าวปัตตานี จงัหวดัปัตตานี โดยวางแผนการเก็บ
ตวัอยา่งดินตะกอนทั้งหมด 2 ช่วงฤดูกาล ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 ฤดูร้อน (21 กรกฎาคม 2560) และคร้ังท่ี 2 ฤดูฝน (20 มกราคม 2561) 
ซ่ึงแต่ละจุดห่างจากชายฝ่ัง 1 กิโลเมตร พิจารณาจากต าแหน่งพิกดัใหม้นัครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่าวปัตตานี จ านวนทั้งหมด            7 
สถานท่ี คือ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แหลมตาชี บา้นบูดี ดาโตะ๊ ตะโละ๊สะมิแล ตนัหยงลูโละ๊ และแหลมนก รวม
ตวัอยา่งดินตะกอนทั้งส้ิน 14 ตวัอยา่ง 
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ภาพที ่2 บริเวณและสถานท่ีเก็บตวัอยา่งดินตะกอน บริเวณอ่าวปัตตานี จงัหวดัปัตตานี ปี 2561 

2. การเกบ็และเตรียมตวัอย่าง 

เก็บตวัอย่างแบบผิวหน้าดินตะกอน (Ekman dredge grab) ความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ซ่ึงแต่ละจุดห่างจาก
ชายฝ่ัง 1 กิโลเมตร จะไดต้วัอยา่งประมาณ 3-5 กิโลกรัม (ชลธิชา, 2556) น าตวัอยา่งดินตะกอนผึ่งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง และอบท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนแหง้สนิทน าไปร่อนดว้ยตะแกรง (ขนาด 212 ไมโครเมตร) หลงัจากนั้นน าตวัอยา่งดินตะกอน
ท่ีร่อนบรรจุลงในภาชนะบรรจุรูปทรงกระบอกท่ีมีความสูงเท่ากันกับขนาดของสารมาตรฐานดินบรรทึกน ้ าหนักท่ีได้ 
หลงัจากนั้นปิดฝาใหแ้น่นและห่อหุม้ดว้ยเทปพนัสายไฟสีด า โดยไม่ใหมี้การไหลเขา้ออกของอากาศได ้ตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 30 
วนั เพ่ือใหเ้กิดการสมดุลของการสลายตวัของอนุกรมสารกมัมนัตรังสีในธรรมชาติ 

3. การตรวจวดั 

น าตวัอย่างดินท่ีเขา้สู่สมดุลทางรังสีส่งตรวจวดัสเปกตรัมรังสีแกมมาด้วยเคร่ืองสเปกโทรมิเตอร์รังสีแกมมา 
(Gammaray Spectrometer) ชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิสูง (High Purity Germanium, HPGe; Canberra, Model GC1319 USA) 
ซ่ึงอยูภ่ายในถ ้าก าบงัรังสีภูมิหลงั (Canberra, Model 747, USA) หัววดัจะเช่ือมต่อกบัเคร่ืองวิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA 
8192 ช่อง Canberra Model Inspector 2000, USA) และวเิคราะห์ยอดพลงังานรังสีแกมมาดว้ยโปรแกรมส าาเร็จรูป (Canberra, 
Genie2k software Version 2.1, USA) หัววดัรังสีแกมมามีประสิทธิภาพสัมพทัธ์เท่ากบั 13.9% และมีก าลงัแยกเท่ากบั 1.75 
keV ท่ีพลงังานรังสีแกมมา 1332 keV และมีอตัราส่วนระหว่างยอดพลงังานต่อฐานคอมพต์นัเท่ากบั 44.8 : 1 (Tripob and 
Hanafee. 2017) ท่ีห้องปฏิบติัการเฉพาะดา้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซ่ึงท าการปรับเทียบเคร่ืองมือ
โดยใชแ้หล่งก าเนิดรังสีแกมมามาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ความสูง 2.12 เซนติเมตร เป็นตวัปรับเทียบมาตรฐานเพื่อใหไ้ด้
ค่าประสิทธิภาพของหัววดัดงัภาพท่ี 3  และค านวณค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กมัมนัตรังสีในตวัอย่างดินตะกอน 
บริเวณอ่าวปัตตานีจ านวน 14 ตวัอย่าง โดยท าการตรวจวดัรังสีแกมมาใช้เวลาในการตรวจวดัเป็นเวลา 120 วินาที ต่อ 1 
ตวัอยา่ง 
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ภาพที ่3 ประสิทธิภาพหวัวดัรังสีชนิด HPGe โดยใชแ้หล่งก าเนิดรังสีแกมมามาตราฐานดิน IAEA Soil 6 

4. การวเิคราะห์นิวไคลด์กมัมนัตรังสีทีม่ใีนธรรมชาติ 
น าสเปกตรัมของตวัอยา่งไปวเิคราะห์หาพ้ืนท่ีใตพี้คท่ีพลงังาน 1460.81, 351.90 และ 911.60 กิโลอิเลก็ตรอนโวลต ์

เพื่อค านวณหากมัมนัตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์โพแทสเซียม (K) ยูเรเนียม (U) และทอเรียม (Th) โดยวดัรังสีแกมมา 
(Limsuwan et al., 2011) ของตัวอย่างดินตะกอน ท าการวิเคราะห์ความแรงของรังสีแกมมาท่ีสลายตัวของไอโซโทป
กมัมนัตรังสี 40K, 214Pb  และ 228Ac ตามล าดบั โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบจ านวนนบัรังสีแกมมาของตวัอยา่งกบัสารอา้งอิง
มาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ซ่ึงทราบปริมาณท่ีสนใจตามสมการต่อไปน้ี (R. Veiga et al., 2005) 

 (1) 

 
เม่ือ S.A คือ  ค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะ ในสารตวัอยา่ง (Bq/kg) 
 cps คือ  อตัรานบัสุทธิ (peak area/counting time) 
   คือ  ประสิทธิภาพของหวัวดัรังสี 
 Wt คือ  น ้ าหนกัของตวัอยา่งท่ีท าการวดัรังสี (kg) 
 Py คือ   ค่าเปอร์เซ็นตท่ี์มีรังสีแกมมาออกมาจากแหล่งก าเนิดรังสี (%yield) 

  

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการตรวจวดัปริมาณกมัมนัตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์ในธรรมชาติโพแทสเซียม (K) ยูเรเนียม (U) และ

ทอเรียม (Th) ของตวัอย่างดินตะกอนอ่าวปัตตานี พบว่า กัมมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ            
(40K, 226Ra และ232Th) ในตวัอย่างดินตะกอนฤดูร้อน มีค่า 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg 
และฤดูฝนมีค่า 648212.46 Bq/kg, 44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 กมัมนัตภาพจ าเพาะท่ีมีในธรรมชาติในดินตะกอนอ่าวปัตตานี 

สถานี 

กมัมนัตภาพจ าเพาะ (Bq/kg) 
40K  226Ra 232Th 

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ดาโตะ๊ 917.77 673.76 95.72 47.56 66.19 82.78 

ตนัหยงลูโละ๊ 790.32 748.05 56.31 58.78 89.13 76.95 
แหลมตาชี 979.90 716.03 55.84 25.85 72.89 54.89 

บูดี 678.24 755.74 46.76 53.17 73.77 82.95 

ตะโละ๊สะมิแล 777.51 171.00 53.57 7.35 101.66 1.76 

ม.อ. 735.68 733.97 55.12 64.46 70.38 80.39 
แหลมนก 743.57 742.93 56.17 53.77 82.25 83.66 

ค่าเฉล่ีย 803107.16 648212.46 59.9316.13 44.4220.42 79.4712.44 66.2030.16 

UNSCEAR (2000) 400 35 30 

 

สรุปผลการวจัิย 
ค่ากมัมนัตภาพรวมของนิวไคลด์ทั้ง 3 ชนิด แต่ละฤดูกาล (ตารางท่ี 2) จะเห็นไดว้่าตวัอย่างดินตะกอนส่วนใหญ่

เกือบทุกจุดท่ีเก็บในฤดูร้อน มีค่ากมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลดสู์งกวา่ฤดูฝน ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนและทิศทางลม
มรสุมมีผลต่อระดบัปริมาณรังสี (ศริญญา, 2553) และเห็นไดว้า่ค่าดงักล่าวสูงกวา่ค่าเฉล่ียในดินตามรายงานของ UNSCEAR 
(2008) เป็นจุดท่ีน่าสนใจในการศึกษาวจิยัต่อไป 

จากผลวิจยัพบวา่กมัมนัตภาพจ าเพาะของนิวไคลดก์มัมนัตรังสีท่ีมีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ232Th) มีค่าสูงกวา่ 
UNSCEAR (2008) ควรท าการศึกษาส่วนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกจากตวัอยา่งตะกอนดิน เช่น น ้ าในอ่าวปัตตานี สัตวน์ ้ า หรือพืช
อ่ืน ๆ เป็นตน้ เก็บตวัอย่างตะกอนดินเป็นกระบอกเจาะเพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงการสะสมในชั้นดินต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 
เพ่ือใหส้ามารถระบุความปลอดภยัต่อสุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัและใชง้านอ่าวปัตตานีไดต้่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทุนสนบัสนุนการท าวจิยัจากงบประมาณแผน่ดิน มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ประจ าปีงบประมาณ  2561  

ขอขอบคุณความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.พวงทิพย ์แกว้ทบัทิม และผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชยัดิษฐ์ 
อาจารย์สาขาฟิสิกส์ และนักวิชาการประมง พนั ยี่ส้ิน สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ท่ีช่วยเหลือดา้นการเก็บตวัอยา่ง คอยใหค้  าแนะน าท่ีดี และอ านวย
ความสะดวกในดา้นเคร่ืองมือในการตรวจวดัจนงานส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ 

ขอขอบคุณอาจารยค์มฤทธ์ิ วฒันวาที สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี
และอาจารย ์ดร.ปัทมา พิศภกัด์ิ สาขาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเก่ียวกบัอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการตรวจวดัรังสี ทา้ยน้ีขอบคุณทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือในงานคร้ังน้ี 
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ศักยภาพปุ๋ยหมักจากเปลือกลอนตาลผสม มูลไก่ และขีเ้ล่ือย 
Potential of Compost from Palm Fruit Rind, Chicken Manure and Sawdust 

 
ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกล่ิน1* เอนก  สาวะอินทร์1กตัตินาฏ  สกลุสวสัดิพนัธ์1  ชนาภา จนัทร์มุ่ย1    และนพรัตน์ ทองค า 1      

ChanikaSaengeChooklin1* AnekSawain1Kattinat  Sagulsawasdipan1 Chanapa Chanmui1     
And NopparatThongkum 1      

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมกั จากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และข้ีเล่ือย
..เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกัท่ีผลิตได้ต่อการเจริญเติบโตของผกับุ้งจีน โดยจะท าการหมกัชุดการทดลองละ                          
3 กิโลกรัม โดยใชอ้ตัราส่วนเทียบเท่า 100 กิโลกรัม ท าการศึกษา 5 อตัราส่วน โดยใชว้ตัถุดิบ.เปลือกลอนตาล:มูลไก่:ข้ีเล่ือย 
ซ่ึงมีอตัราส่วน ดงัน้ี 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ 50:10:40 ตามล าดบั และในทุกอตัราส่วนผสมสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.1  
            อตัราส่วนละ 400 มิลลิลิตร โดยท าการหมกัเป็นเวลา.30.วนั โดยในระหวา่งการหมกัตรวจวดัค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ความช้ืน การย่อยสลายท่ีสมบูรณ์ ปริมาณธาตุอาหารหลกั ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) และ 
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน.ผลการศึกษาพบวา่อตัราส่วนท่ีดีท่ีสุดคืออตัราส่วน.100:0:0.ซ่ึงมีค่าอุณหภูมิเท่ากบั29องศา
เซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่าง.(pH) เท่ากบั.7.2.ค่าการน าไฟฟ้าเท่ากบั.4.27.เดซิซีเมนตต์่อเมตรส าหรับการวเิคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารหลกั.ไดแ้ก่.ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากบั 2.39,0.8 และ 2.4 
เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั ตามล าดบั ค่าท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรมวชิาการเกษตร 
 
ค าส าคญั : ปุ๋ยหมกั,.เปลือกลอนตาล,.มูลไก่,.ข้ีเล่ือย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  วิทยาเขตตรังต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง 92150 
1 Department of environment  Faculty of science and fisheries technology, Rajamangala University of Technology SrivijayaTrang Campus 
Maifad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand 
ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Chanika.sae@gmail.com 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the optimal ratio of compost production from palm fruit rind, chicken manure and 
sawdust.  The purpose of this research was to study the effects on growth of Chinese morning glory using this compost..Each 
experimental set had 3 kilograms, were fermented by using 100 kilograms equivalent, and to study of 5 ratios were used by 
palm fruit rind, chicken manure and sawdust. The ratios are in ordered 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:35 and 50:10:40 
and in all ingredients of Super LDD1 Microbial Activator in 400 milliliters ratio by fermentation in 30 days.  During 
fermentation, the temperature, acidity, conductivity, humidity, degradation, main nutrient content, organic matter (OM), 
and carbon nitrogen ratios were measured. 
 The findings of study found the best ratio was 100:0:0 at 29 degrees Celsius, with a pH value of 7.2 and the 
conductivity at 4.27 ds/m..For analysis of the main nutrient content; such as nitrogen, useful phosphorus and potassium 
were 2.39 0.8 and 24 percent by weight respectively. The measurement were standardized by the Department of Agriculture 
(2008) and studying the effects of the use of this compost on the growth of Chinese morning glory found that the 
experimental set use of chemical fertilizers formula 46:0:0 had the best growth rate of the Chinese morning glory.  The 
second best was the experimental compost from palm fruit rind, chicken manure and sawdust at the ratio of 100:0:0.. 
 
Keyword: Compost, Palm Fruit Rind, Chicken Manure, Sawdust 
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บทน า 
         ตาลโตนดมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นทวปีแอฟริกาตะวนัออก ต่อมาไดแ้พร่พนัธ์ุเขา้ไปในอินเดียศรีลงักา.และกลุ่มประเทศแถบ
เอเชีย ปัจจุบนัมีมากในทวปีเอเชีย.อินโดนีเซีย.ศรีลงักา.พม่า.กมัพชูา มาเลเซีย.อินโดนีเซีย.และไทย.ส าหรับประเทศไทยพบ
มากในแถบพ้ืนท่ีภาคกลาง.เช่น.เพชรบุรี.นครปฐม.และภาคใตท่ี้จงัหวดัสงขลา.เป็นตน้.จากขอ้มูลเกษตรจงัหวดัสงขลา.ปี.
2558.จงัหวดัสงขลามีตาลโตนดมีอยูป่ระมาณ 3 ลา้นตน้.ครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาจ านวน.6.อ าเภอ.ไดแ้ก่.สิงหนครสทิง
พระ.กระแสสินธ์ุ ระโนด ควนเนียง.รัตภูมิ.และจะนะ.เฉพาะ.อ าเภอสทิงพระ.มีอยู.่1,700,000.ตน้จึงท าใหช้าวบา้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัตาลโตนดในพ้ืนท่ี.บา้นชุมพล อ าเภอสทิงพระ.จงัหวดัสงขลา.มีโรงงานปอกเปลือกตาลโตนด.เพื่อ
ส่งลอนตาลท่ีผ่านการปอกเปลือกแลว้เขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและท าการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่อไป.ส่งผลใหมี้เปลือกของ
ลอนตาลเป็นจ านวนมาก.ซ่ึงในกระบวนการปอกเปลือกลอนตาลจะก่อให้เกิดน ้ าเสีย.และของเสียข้ึนมาในระบบ  เม่ือไม่มี
การจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกตอ้ง.และเหมาะสมแลว้.ของเสียดงักล่าวจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม.ทั้งภายในพ้ืนท่ีโรงงานและชุมชนโดยรอบ.ทั้งในปัญหาเร่ืองของกล่ินเหม็น.และแมลงวนั.ดงันั้น.การหาวิธีเพื่อ
จดัการกบัของเสียเหล่านั้นดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมจะเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี.พร้อม
ทั้งเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีในการอยูร่่วมกนักบัชุมชนรอบขา้งและสงัคมโดยรวมต่อไปดว้ย 
 ปุ๋ยหมกัเป็นปุ๋ยอินทรียช์นิดหน่ึงท่ีไดจ้ากการน าวสัดุอินทรียจ์ากพืช.สตัว.์และชุมชนมาผลิตดว้ยกรรมวิธีท าให้ช้ืน.
สับ.บด.ร่อน.และผ่านกรรมวิธีการหมกัอย่างสมบูรณ์.จนแปรสภาพจากเดิมซ่ึงกระบวนการหมกัเป็นการย่อยสลายทาง
ชีววิทยา.โดยอาศยักิจกรรมของจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์บางชนิดภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะยอ่ยสลายสารอินทรียจ์น
กลายเป็นปุ๋ยท่ีมีลกัษณะนุ่มยุ่ยขาดจากกันไดง่้าย มีอุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศซ่ึงเหมาะท่ีจะใส่บ ารุงดินเพ่ือช่วย
ปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพของดิน.ช่วยให้ดินร่วนซุย.และอุม้น ้ าไดม้ากข้ึน(ทศันีย,์.2557)การวิจยัในคร้ังน้ีเล็งเห็น
ความส าคญัของการท าปุ๋ยหมกัโดยใชว้สัดุอินทรียเ์หลือใชท่ี้หาได ้  ในทอ้งถ่ินมาผลิตเป็นปุ๋ยหมกั ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้สัดุ
ร่วมกนัระหวา่งเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ข้ีเล่ือย ท าการหมกัโดยใชก้ารหมกัในภาชนะพลาสติก เพ่ือลดการขงัของน ้ าชะ
และไม่ส่งกล่ินรบกวน สามารถรักษาอุณหภูมิของปุ๋ยหมกัได ้วตัถุดิบสามารถยอ่ยสลายเป็นปุ๋ยไดเ้พ่ิมธาตุอาหารใหก้บัดิน.
และยงัช่วยปรับปรุงดินอีกด้วยเป็นการน าวสัดุอินทรียเ์หลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นทางเลือกส าหรับชุมชนและ
อุตสาหกรรมในการผลิตปุ๋ยหมกัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัน้ีไดท้ าการศึกษาคุณสมบติัของปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และข้ีเล่ือย โดยท าการหมกัในภาชนะ
หมกัพลาสติกท่ีเป็นทรงกลม.ขนาด.3.กิโลกรัม.ท าการศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของ.เปลือกลอนตาล.มูลไก่.และ
ข้ีเล่ือย.และปุ๋ยหมกัท่ีสมบูรณ์.เพ่ือศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมกั.จากนั้นน าปุ๋ยหมกัท่ีสมบูรณ์มาใชก้บัพืช
ทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมกั 
วธีิการศึกษา 
 1 การเกบ็และการเตรียมวตัถุดบิ 
  1.1 เปลือกลอนตาล ท าการเก็บเปลือกลอนตาลจากโรงงานรับปอกเปลือกลอนตาล บา้นชุมพล อ าเภอ
สทิงพระ จงัหวดัสงขลา  
  1.2 ข้ีเล่ือย ท าการเก็บข้ีเล่ือยจากโรงงานแปรรูปไม.้น ามาผึ่งไวบ้นผา้ใบโดยกระจายใหมี้ความหนาของข้ี
เล่ือยเท่ากนัทัว่ทั้งกองวางไวใ้นท่ีท่ีแดดส่องถึง เป็นเวลา 2 วนั.จากนั้นน าข้ีเล่ือยมาร่อนผา่นตะแกรง ขนาด.10.มิลลิเมตร  
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  1.3 มูลไก่ ซ้ือจากฟาร์มไก่ไข่ อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง โดยจะน ามาผึ่งบนผา้ใบโดยกระจายใหมี้ความหนา
ของมูลไก่เท่ากนัทัว่ทั้งกอง แลว้วางไวใ้นท่ีท่ีแดดส่องถึงเป็นเวลา 2 วนั จากนั้นน ามาบดให้ละเอียดแลว้ร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด.10.มิลลิเมตร  
  1.4.สารเร่ง.พด.1.ไดรั้บความอนุเคราะห์จากสถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัตรัง.ส าหรับการเตรียมน ้ าพด.1.จะ
ใชจ้ านวน.100.กรัม.(1 ซอง) ผสมกบัน ้ าเปล่า.20.ลิตร และกากน ้ าตาล 2 ลิตร คนใหเ้ขา้กนัประมาณ.10-15.นาที.เพื่อกระตุน้
ใหจุ้ลินทรียอ์อกจากสภาพท่ีเป็นสปอร์และพร้อมท่ีจะเกิดกิจกรรมการยอ่ยสลาย.จากนั้นน าไปใชก้บัทุกชุดการทดลองชุด
ทดลองละ 400 มิลลิลิตร (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 
 2 การวเิคราะห์คุณสมบัตขิองวตัถุดบิก่อนหมกั 
  งานวิจัยน้ีจะน าวตัถุดิบท่ีเตรียมไวท้ั้ ง 3 อย่าง คือ เปลือกลอนตาล ข้ีเล่ือย และมูลไก่ มาวิเคราะห์
คุณสมบติัของวตัถุดิบก่อนหมกั โดยจะท าการวเิคราะห์หาค่าความช้ืน  ค่าความเป็นกรด-ด่าง  และค่าการน าไฟฟ้า 
 3 การหมกัปุ๋ ยจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และขีเ้ล่ือย 
  3.1 ก าหนดอตัราส่วนผสม 
   น าวตัถุดิบท่ีเตรียมไว ้  มาผสมในอตัราส่วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ข้ีเล่ือย จ านวน   5 ชุดการ
ทดลองท าการหมกัชุดการทดลองละ.3.ซ ้ า.งานวจิยั ในคร้ังน้ีท าการหมกัปุ๋ยในภาชนะพลาสติก ขนาด 3กิโลกรัม เทียบเท่า
อตัราส่วนผสม.100.กิโลกรัม แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1อตัราส่วนผสมระหวา่งเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ข้ีเล่ือยท าการหมกัในภาชนะหมกัพลาสติก 

ชุดทดลองท่ี 
ปริมาณ 

อตัราส่วน เปลือกลอนตาล 
(กิโลกรัม) 

มูลไก่ 
(กิโลกรัม) 

ข้ีเล่ือย 
(กิโลกรัม) 

1 100 0 0 100:0:0 
2 72 14 14 72:14:14 
3 63 13 25 63:13:25 
4 56 11 33 56:11:33 
5 50 10 40 50:10:40 

 
  3.2 วธีิการหมกัปุ๋ย 
   วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized desing : CRD) ประกอบไป
ดว้ย 5 ชุดการทดลอง ท า 3 ซ ้ าโดยน าวสัดุต่างๆ มาใส่ในภาชนะท่ีเป็นพลาสติกท่ีมีลกัษณะเป็นทรงกลมท่ีมีขนาดความกวา้ง 
54 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 
  ท าการหมกัปุ๋ยโดยใชอ้ตัราส่วนของวตัถุดิบหมกัดงัแสดงในตารางท่ี 5 ใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมท่ี
มีขนาด ความกวา้ง 54 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร และมีการเจาะรูดา้นล่าง  4 รู ขนาดความกวา้งรูละ 5 มิลลิเมตร ผสม
คลุกเคลา้ให้เขา้กนั ใช ้พด.1 ท่ีเตรียมไวร้ดบนกองปุ๋ย ในระหว่างการหมกัควบคุมปริมาณความช้ืนให้อยู่ในช่วง 50-70 
เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั แลว้คลุมดว้ยผา้ใบเพ่ือรักษาความช้ืน และท าการกลบักองปุ๋ยทุก 7 วนั 
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4 การศึกษาคุณสมบัตขิองปุ๋ ยหมกัระหว่างหมกั 
  ในระหวา่งกระบวนการท าปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และข้ีเล่ือยในภาชนะพลาสติก ตรวจดูวา่มี
กล่ินเหม็นเน่าหรือไม่ ถา้ไม่มีกล่ินเหม็นเน่าเกิดข้ึนก็ท าการหมกัต่อไป และท าการตรวจวดั ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-
ด่าง.และค่าการน าไฟฟ้าทุกวนั.ซ่ึงค่าทั้งหมดท่ีกล่าวมาจะเป็นพารามิเตอร์ท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจถึงระยะเวลาในการหมกัท่ี
สมบูรณ์ 
 5 การวเิคราะห์คุณสมบัตทิางเคมขีองปุ๋ ยหมกัทีส่มบูรณ์ 
  งานวิจยัน้ีท าการวิเคราะห์ปุ๋ยหมกัท่ีสมบูรณ์แลว้โดยพารามิเตอร์ท่ีใชศึ้กษา คือ ความช้ืน และการย่อย
สลาย ท่ีสมบูรณ์  ส่วนปริมาณธาตุอาหารหลักท าการส่งตัวอย่ างวิ เคราะห์ ท่ี ศูนย์ป ฏิบัติการวิ เคราะห์กลาง                                         
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้นท าการวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวตัถุ 
และ อตัราคาร์บอนต่อไนโตรเจน น าค่าทั้งหมดท่ีวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ..2551 เพื่อผลิตปุ๋ยหมกั
และสามารถน าปุ๋ยหมกัท่ีผลิตไดไ้ปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  
  

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษาคุณสมบัตทิางเคมขีองวตัถุดบิ 
 งานวิจยัน้ีท าการวิเคราะห์คุณสมบติัของวตัถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และข้ีเล่ือย พารามิเตอร์ท่ีท าการศึกษา 
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความช้ืน และค่าการน าไฟฟ้า ผลการศึกษาแสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลการศึกษาความเป็นกรด-ด่าง ความช้ืน และค่าการน าไฟฟ้าของวตัถุดิบ 

วตัถุดิบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ความช้ืน 

(เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั) 
ค่าการน าไฟฟ้า 

(เดซิซีเมนต่อเมตร) 
เปลือกลอนตาล 6.6 70.90 9.32 

มูลไก่ 5.3 17.35 8.52 
ข้ีเล่ือย 8.3 23.47 0.15 

 
 จากการศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และข้ีเล่ือย มีองค์ประกอบท่ีมีประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของพืช คือค่าความเป็นกรด-ด่าง ความช้ืน และ ค่าการน าไฟฟ้า พบวา่วตัถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ความช้ืน และ ค่าการน าไฟฟ้าอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม แสดงใหเ้ห็นวา่วตัถุดิบสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการหมกัปุ๋ยได ้
2..การศึกษาคุณสมบัตทิางเคมขีองปุ๋ ยหมกัระหว่างท าการหมกั 
 ปุ๋ยหมกัมีลกัษณะเป็นสีน ้ าตาลเขม้หรือสีด า ไม่มีกล่ิน เม่ือท าการหมกัเป็นระยะเวลา 30 วนั ประกอบกับผล
การศึกษาอุณหภูมิ พบวา่หลงัจากท าการหมกัเป็นระยะเวลา 30 วนั อุณหภูมิภายในปุ๋ยหมกัเร่ิมคงท่ีและใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิ
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีค่า 28-30 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นวา่การผลิตปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ข้ีเล่ือย จะหมกั
ไดส้มบูรณ์จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 วนั 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระหวา่งการหมกัปุ๋ย จะเห็นไดว้า่ ค่าความเป็นกรด-ด่างในระหวา่งการหมกัปุ๋ยเวลา 30 วนั 
ค่าท่ีได้จะอยู่ในช่วง 6.3 – 7.8 ซ่ึงการหมกัในช่วงแรก ประมาณวนัท่ี 4- 15ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจึงท าการหมกัต่อไป และเม่ือหลงัจากวนัท่ี 15 ค่าความเป็นกรด-ด่างของปุ๋ยหมกัในทุกอตัราส่วนเร่ิมคงท่ี.โดยจะ
เห็นไดว้า่หลงัจากท าการหมกัไประยะเวลาประมาณ 30 วนั ค่าเฉล่ียความเป็นกรด-ด่างภายในปุ๋ยหมกัในทั้ง 5 ชุดการทดลอง
มีค่าคงท่ี และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยอินทรียโ์ดยกรมวิชาการเกษตร.พ.ศ..2551.ก าหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่
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ในช่วง 5.5-8.5 ค่าการน าไฟฟ้าของปุ๋ยหมกั หลงัจากท าการหมกัเป็นเวลา 30 วนัพบว่าค่าการน าไฟฟ้า เร่ิมมีค่าคงท่ีซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจ๊ะอูย ีและ ทพัพสาร (2560) และค่าท่ีท าการวดัไดใ้นทุกอตัราส่วนมีค่าการน าไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานปุ๋ยอินทรียไ์ดก้ าหนดไว ้คือ ค่าการน าไฟฟ้าของปุ๋ยอินทรียจ์ะตอ้งไม่เกิน 6 เดซิซีเมนตต์่อเมตร แสดงให้เห็นว่า
เวลาท่ีจะใชใ้นการท าการหมกัปุ๋ยจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และข้ีเล่ือยในภาชนะพลาสติก จะตอ้งใชเ้วลาในการ
หมกัประมาณ 30 วนั 
3. ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลกัของปุ๋ ยหมกั 
  งานวจิยัน้ีไดท้ าการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลกัของพืช  ซ่ึงประกอบดว้ย  ไนโตรเจนทั้งหมด  
ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  ของปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลมูลไก่ และข้ีเล่ือยซ่ึงแสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  แสดงปริมาณธาตุอาหารหลกัในการหมกัปุ๋ย 

อตัราส่วน ปริมาณไนโตรเจน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณฟอสฟอรัส 
(ร้อยละ) 

ปริมาณโพแทสเซียม 
(ร้อยละ) 

100:0:0 2.39 0.80 2.40 
72:14:14 1.59 1.10 1.80 
63:13:25 1.33 1.00 1.60 
56:11:33 1.34 0.90 1.50 
50:10:40 1.08 0.80 1.20 

หมายเหตุ เกณฑม์าตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ..2551 ก าหนดให ้ทุกค่า≥0.5 
 
 การศึกษาไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียมทั้งหมดของปุ๋ยหมกัหลงัจากท าการหมกัเป็น
เวลา 30 วนั พบวา่ ปุ๋ยหมกัท่ีอตัราส่วน เปลือกลอนตาล มูลไก่ และข้ีเล่ือย เท่ากบั 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ 
50:10:40 มีค่าไนโตรเจนทั้ งหมด-ฟอสฟอรัสทั้ งหมด-โพแทสเซียมทั้ งหมด.เท่ากับ 2.39-0.8-2.4 1.59-1.1-1.8 1.33-1.0-
1.6..1.34-0.9-1.5 และ 1.08-0.8-1.2 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า ปุ๋ยหมกัในทุกอตัราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรียข์อง
กรมวชิาการเกษตร พ.ศ..2551.ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงปุ๋ยหมกัในอตัราส่วน 100:0:0 มีปริมาณธาตุอาหารหลกัสูงสุด 
 ปริมาณอินทรียวตัถุในปุ๋ยหมกัท่ีหมกัเสร็จส้ินสมบูรณ์ในภาชนะพลาสติก มีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 41.01-61.27.
เปอร์เซ็นต์โดยน ้ าหนกั.จากผลการศึกษา.พบว่า.ปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่.และข้ีเล่ือยในภาชนะพลาสติก               
มีปริมาณอินทรียวตัถุเฉล่ียตามค่ามาตรฐานของ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551.ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรก าหนดให้ปริมาณ
อินทรียวตัถุไม่นอ้ยกวา่.20 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั  
 อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยหมกั พบว่าปุ๋ยหมกัท่ีอตัราส่วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ข้ีเล่ือย เท่ากบั 
72:14:14 และ.50:40:10 ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ดงันั้นหากน าปุ๋ยหมกัไปใชผู้ว้ิจยัจึงเสนอใหว้างท้ิงไว ้2-3 สัปดาห์ ก่อนใช้
ปุ๋ย ส่วนอตัราส่วน 100:0:0 63:13:25 และ 56:11:33 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย ์พ.ศ.  2551ไดก้ าหนดไว ้คือ ไม่
เกิน 20:1:7 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทศันีย.์(.(2547) 
 ดังนั้น.จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และปุ๋ยหมกัท่ีสมบูรณ์แลว้ .พบว่าปุ๋ยหมกัจาก
เปลือกลอนตาล มูลไก่ และข้ีเล่ือยยงัมีธาตุอาหารหลกัในการเจริญเติบโตของพืช ดงันั้นจึงสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
หมกัปุ๋ยได ้โดยอตัราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุด.คือ.100:0:0.เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนท่ีมีปริมาณธาตุอาหารหลกัในการเจริญเติบโต
ของพืชสูงสุด.และไม่มีความเป็นพิษ 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  726 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และข้ีเล่ือย มีองค์ประกอบท่ีมีประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของพืช คือค่าความเป็นกรด-ด่าง ความช้ืน และ ค่าการน าไฟฟ้า พบวา่วตัถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ความช้ืน และ ค่าการน าไฟฟ้าอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม แสดงใหเ้ห็นวา่วตัถุดิบสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการหมกัปุ๋ยได้
และอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของปุ๋ยอินทรียโ์ดยกรมวชิาการเกษตร.พ.ศ..2551.ก าหนดค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นช่วง 5.5-8.5 
ประสิทธิภาพปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และข้ีเล่ือยต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้จีน.ทั้งดา้นความสูงของล า
ตน้.ความยาวของใบ.ความกวา้งของใบ.และน ้ าหนกัสด พบวา่ชุดทดลองท่ีใชปุ๋้ยเคมี 46-0-0 มีการเจริญเติบโตของผกับุง้จีนดี
ท่ีสุด รองลงมาเป็นชุดทดลองท่ีใชปุ๋้ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่.และข้ีเล่ือย.ในอตัราส่วน.100:0:0 ส าหรับชุด
การทดลองท่ีใชน้ ้ าสะอาดรดเพียงอย่างเดียว พบว่าการเจริญเติบโตของผกับุง้จีนค่อนขา้งชา้ เน่ืองจากน ้ าสะอาดไม่มีธาตุ
อาหารท่ีจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผกับุง้จีนจะเห็นไดว้า่ปุ๋ยหมกัจากเปลือกลอนตาลร่วมกบัมูลไก่ และข้ีเล่ือยมีปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีส าคญัต่อการเจริญเติบโตของผกับุง้จีน และไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะใชว้สัดุในการหมกัเป็นวสัดุธรรมชาติ
ทั้งหมด ซ่ึงจะสามารถใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยหมกัในดา้นการเกษตรต่าง.ๆ สามารถลดการใชปุ๋้ยเคมี และลดตน้ทุนการผลิต
ของเกษตรกรได ้
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การเปรียบเทยีบปุ๋ยน า้หมักชีวภาพแบบข้ันตอนเดียวและสองข้ันตอนจาก 
เศษผลไม้  และเศษปลา 

Comparison of One Step and Two Steps  Bio extract from the 
Fruit Wastes and Fish Waste 

 
ฌานิกา  แซ่แง่ ชูกล่ิน1* เอนก  สาวะอินทร์1เตือนใจ  ปิยงั1 วรรณวภิา  ไชยชาญ1    และจิระภา  จนัทร์หนู 1      

ChanikaSaengeChooklin1* AnekSawain1Tuenjai  Piyang1 Wanvipa  Chaichan1     
And JirapaJannu 1      

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบติัของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากอตัราส่วนของวสัดุและวิธีการท่ี
ต่างกนั โดยสูตร 1 ใชเ้ศษปลา : เศษผลไม ้ในอตัราส่วน 3 : 1 : 1 : 1 และ สูตร 2 ใชอ้ตัราส่วน 2 : 1 : 1 : 1 ส่วนสูตร 3 และ 4 
ใชอ้ตัราส่วนของวสัดุเช่นเดียวกบัสูตร 1 และ 2 ตามล าดบั แต่เร่ิมเติมเศษผลไมเ้ม่ือเขา้สู่ระยะท่ี 2 ซ่ึงหมกันาน 25 วนั และท า
การหมกัเสร็จสมบูรณ์ 45 วนั พบวา่ ตลอดระยะเวลาการหมกัปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ ค่าอุณหภูมิ อยูใ่นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส 
ค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ในช่วง 3.90 - 3.99 ค่าการน าไฟฟ้า อยู่ในช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ส่วน
ปริมาณอินทรียวตัถุ อยูใ่นช่วง 16.68 - 18.47 เปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ าหนกั และจากการทดลอง พบวา่ ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ สูตร 3 
(เศษผลไม)้ เป็นสูตรดีท่ีสุดปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด เปอร์เซ็นต ์0.64 โดยมวลต่อปริมาตร 
 
ค าส าคญั : ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ เศษผลไม ้เศษปลา 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this to research were properties of liquid fertilizer produced by different ratio of material 
components and different production processes. There were four formulations performed in this study. For the 1st 
formulation, the ratio of fish waste to vegetable and fruit wastes was 3 : 1 : 1 : 1. While this ratio was modified  to 2 : 1 : 1 
: 1 for the 2nd formulations, respectively, but vegetable and fruit wastes were added in the 2nd stage of fermentation. The 
fermentation lasted for 25th day. and the result showed that liquid fertilizer would be perfect for 45th day.  
 The temperatures of liquid fertilizer were in the range 26 - 29 degrees Celsius and pH were in the range of 3.90 
- 3.99. Electrical conductivity (EC)  values were in the range of14.90 - 18.81 microcemet/cm and organic matters were in 
the range of 16.68 -18.47. Most of liquid bio-fertilizer 3rd( fruit wastes)  was the best has maximum potassium content 0.64 
percent, respectively in mass by volume.  
 
Keyword: Bio Fertilizer, Fruit Wastes, Fish Waste 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีอุดมไปดว้ยผลไม ้และผกันานาชนิดมีใหบ้ริโภคตลอดทั้งปี ผลไมท่ี้ส าคญั
ของประเทศไทย ไดแ้ก่ แตงโม สปัปะรด ฝร่ัง มะม่วง เป็นตน้ ซ่ึงผลไมเ้หล่าน้ีจะมีระยะเวลาในการอออกสู่ตลาดตามฤดูกาล 
ปริมาณการผลิตในแต่ละปีนั้นไม่สม ่าเสมอผลผลิตส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคสด และใชใ้นอุตสาหกรรมการแปรรูปเกือบ
ทั้งหมด แตงโมเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีนิยมเพาะปลูก ซ่ึงในแต่ละวนัมีเปลือกแตงโมท้ิงเป็นจ านวนมาก และสับปะรดเป็น
ผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกสบัปะรดมาก เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี และ
ราชบุรี (วณีารัตน์  มูลรัตน์, 2553) สบัปะรดเป็นผลไมท่ี้มีกล่ินเฉพาะ  และนิยมเก็บเก่ียวผลผลิตจากตน้เม่ือสบัปะรดแก่เตม็ท่ี
ซ่ึงจะสุกงอมอยา่งรวดเร็วท าให้เก็บรักษาไดไ้ม่นานบางคร้ังผลผลิตมีมากเกินความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือผลผลิตไม่ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงงานก าหนดจากปัญหาเหล่าน้ีให้เกิดการแปรรูปผลไม้โดยการกวนเพ่ือให้เก็บได้นานข้ึน 
(เสาวลกัษณ์ และ นพรัตน์, 2551) และเศษปลาพบวา่มีเศษเหลือจากการผลิต ไดแ้ก่ ปลาเสียทั้งตวั หวั ไส ้รวมทั้งกระดูก และ
ถูกท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงเศษซากเหล่าน้ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแหล่งโปรตีนในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัไดโ้ดยน าเศษปลาหมกั
ดว้ยจุลินทรีย ์ซ่ึงจุลินทรียจ์ะย่อยสลายวสัดุอินทรียใ์ห้มีโมเลกุลเล็กลงของเหลวหรือน ้ าหมกัท่ีไดจ้ะมีทั้งจุลินทรียเ์กิดข้ึน
หลากหลายชนิด (Natisriet al., 2005)ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ โดยน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพน ้ า
หมกัชีวภาพเกิดจากการน าเอาเศษวสัดุอินทรีย ์ เช่น พืช สัตว ์ท่ีมีลกัษณะสดหรืออวบน ้ า เศษท่ีเหลือใชท้างการเกษตรและ
วสัดุเหลือท้ิงจากเกษตรกรรมไปหมกักบัน ้ าตาลหรือกากน ้ าตาลเขม้ขน้ซ่ึงเป็นตวัการท่ีท าให้น ้ าและสารประกอบอินทรียท่ี์
อยูใ่นเซลลพื์ชหรือเซลลส์ัตวแ์ตกตวัออกมากจากเซลลด์ว้ยแรงดนัออสโมติก ซ่ึงจุลินทรียธ์รรมชาติท่ีติดมากบัวสัดุท่ีน ามา
หมกัจะเจริญเติบโตและ เพ่ิมจ านวนโดยใชน้ ้ าตาลเป็นแหล่งพลงังานจุลินทรียเ์หล่าน้ีจะยอ่ยสลายอินทรียว์สัดุใหมี้โมเลกลุ
เล็กลงอยูใ่นรูปสารประกอบฮิวมิกกรดอะมิโน ธาตุอาหารในรูปพืชท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้นอกจากน้ีน ้ าหมกัยงัมี
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือฮอร์โมนสารควบคุมแมลง และสารป้องกนัก าจดัโรคซ่ึงคุณภาพ และปริมาณของ
สารเหล่าน้ีจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีน ามาใชแ้ละปัจจยัการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพนอกจากเศษพืชและซากสัตวท่ี์เป็น
วตัถุดิบในการผลิตการหมกั น ้ าหมกัชีวภาพยงัตอ้งอาศยัจุลินทรียท่ี์ใชใ้นกระบวนการยอ่ยสลาย ดงันั้น การน าเศษซากสัตว์
มาหมกัจ าเป็นตอ้งตอ้งเพ่ิมธาตุอาหารใหแ้ก่จุลินทรียด์ว้ย เช่น กากน ้ าตาล น ้ าตาลทรายแดงท่ีเป็นแหล่งพลงังานแก่จุลินทรีย์
ในรูปของกลูโคสหรือฟลุคโตส หรือน ้ าตาลชนิดอ่ืน ๆ (อานัฐ, 2549) ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกั
ชีวภาพจากขยะอินทรียโ์ดยน าขยะอินทรียป์ระเภทผลไม ้เช่น สัปปะรด แตงโม และเศษปลามาประยกุตท์ าเป็นปุ๋ยน ้ าหมกั
ชีวภาพในการหมกัปุ๋ยโดยเปรียบเทียบกระบวนการหมกัแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน 
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เปรียบเทียบการท าปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไม ้และเศษปลา โดยมีขั้นตอน 
คือ ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ และศึกษาการวเิคราะห์คุณภาพของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ 
1. การออกแบบการหมกัปุ๋ ยชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน    

เป็นการเปรียบเทียบปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไม ้และเศษปลา ซ่ึงเป็นขยะ
อินทรียท่ี์สามารถยอ่ยสลายไดใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีออกแบบการทดลองทั้งหมด 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3 
ซ ้ า แต่ละการทดลองท่ี 3 และ 4 จะเติมเศษผลไมเ้ม่ือเขา้ระยะท่ี 2 โดยมีวตัถุดิบ คือ เศษผลไม ้และเศษปลา เพ่ือหาอตัราส่วน
และวสัดุวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ เม่ือพิจารณาจากคุณภาพของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีไดท้ั้งทางดา้น
กายภาพ และเคมี เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ทั้งน้ีรายละเอียดการออกแบบส่วนผสมท าการศึกษาลกัษณะในการเติมเศษ
ผลไมเ้ม่ือเขา้สู่ระยะท่ี 2 ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 อตัราส่วนในการท าปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษผลไม ้และเศษปลา   

ชุดการทดลอง 
อตัราส่วนของวตัถุดิบ (โดยน ้ าหนกั) 

    เศษผลไม ้  เศษปลา กากน ้ าตาล สารเร่งพด.2 + น ้ า 
1 3 1 1 1 
2 2 2 1 1 
3 3 1 1 1 
4 2 2 1 1 

หมายเหตุ : ชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 เติมเศษผลไมเ้พ่ิมเม่ือเขา้ระยะท่ี 2 ของการหมกั 
     *น ้ าผสมสารเร่ง พด.2 คือ น ้ า 10 ลิตร ต่อ สารเร่ง พด.2 จ านวน 1 ซอง (25 กรัม)  
2. ศึกษาการหมกัปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา  

เติมอตัราส่วนผสมทุกอยา่งตามอตัราส่วนท่ีไดอ้อกแบบไว ้(ตารางท่ี 1) น าถงัหมกัขนาด 60 ลิตร ใส่วตัถุดิบส าหรับ
การผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ ลงถงัหมกัพลาสติก 60 ลิตร น าสารเร่ง พด.2 จ านวน 1 ซอง (25 กรัม) ผสมในน ้ า 10 ลิตร คนใหเ้ขา้
กนันาน 5 นาที แลว้กวนส่วนผสมให้เขา้กนั และตั้งในท่ีร่มโดยกวนทุก 7 วนั เพ่ือระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน 
และปิดฝาไม่ตอ้งสนิทโดยใหมี้ช่องวา่งเลก็นอ้ยท าการหมกัจนผา่นกระบวนการท่ีสมบูรณ์ 
3. ศึกษาคุณภาพปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพ     
 3.1 การวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ                       
ท าการวิเคราะห์อุณหภูมิอากาศเหนือถงัหมกั และอุณหภูมิของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพภายในถงัหมกัท่ีต าแหน่งกลางถงัหมกั
ชีวภาพทุกวนัจนไดปุ๋้ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีสมบูรณ์ 
 3.2 การวเิคราะห์ลกัษณะทางเคม ี 

วสัดุในถงัหมกักวนดว้ยไมพ้ายกวนใหเ้ขา้กนั จากนั้นใชบี้กเกอร์พลาสติกตกัตวัอยา่งปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพบริเวณ
กลางถงัหมกัคร้ังละ 500 มิลลิลิตร จนครบปริมาณ 2 ลิตร กวนน ้ าหมกัท่ีไดอี้กคร้ังตกัตวัอยา่งจากจุดก่ึงกลางภาชนะข้ึนมา
ปริมาณ 1 ลิตร เพ่ือเป็นตวัแทนน าไปวเิคราะห์ลกัษณะทางเคมี โดยวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)  และค่าการน า
ไฟฟ้า (EC) ทุกวนั ส่วนปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic Matter) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5)  
และโพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) ท าการวเิคราะห์เม่ือผา่นกระบวนหมกัท่ีสมบูรณ์แลว้ โดยเก็บตวัอยา่งแต่ละ
พารามิเตอร์ท่ีก าหนดจนครบระยะเวลาในการหมกั 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. คุณภาพของปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพจากการเปรียบเทยีบแบบขั้นตอนเดยีว และสองขั้นตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา 
 1.1 การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพระหว่างการหมกั 
  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพในระหวา่งการหมกั เม่ือพิจารณาตามระยะเวลาของ
การหมกัในระหวา่ง วนัท่ี 1 - 7 พบวา่ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ผิวหนา้วสัดุ 
เน่ืองจากกระบวนการหายใจของกลุ่มจุลินทรียจ์  าพวกยสีต ์ต่อมาระหวา่ง วนัท่ี 8 - 14 พบวา่ ชุดการทดลองท่ี 1 - 2 มีหนอน
ข้ึนภายในถงัหมกัเน่ืองจากมีแมลงวนัมาหยอดไข่บริเวณฝาของถงัหมกั ท าใหห้นอนเขา้ไปในถงัหมกั ต่อมาระหวา่งวนัท่ี 15 
- 21 พบวา่ชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 มีฝ้าขาวหรือโคโลนีเกิดข้ึนท่ีผิวหนา้ของวสัดุ เน่ืองจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์
เพ่ิมข้ึนท าให้เกิดฝ้าขาว ซ่ึงจุลินทรียใ์ชค้าร์บอนจากกากน ้ าตาลให้เป็นแหล่งอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต และเขา้สู่ระยะท่ี 2 
ของการหมกั แลว้จึงเติมเศษผลไมล้งไปในชุดการทดลองท่ี 3 และ 4 ต่อระหวางวนัท่ี 22 - 28 มีกล่ินคลา้ยแอลกอฮอล์
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เน่ืองจากจุลินทรียจ์  าพวกยีสตเ์ปล่ียนน ้ าตาลใหเ้ป็นแอลกอฮอลไ์ด ้ต่อมาระหวา่งวนัท่ี 29 - 35 พบวา่ชุดการทดลองท่ี 1 - 2 มี
ฟองเล็ก ๆ ละเอียด และส่วนระหวา่งวนัท่ี 36 - 45 พบว่าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีฟองเล็กน้อย และมีกล่ินคลา้ยแอลกอฮอล์
ลดลง เน่ืองจากวสัดุในการหมกัลดลง ท าให้จุลินทรียมี์นอ้ยลง ซ่ึงเป็นลกัษณะของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผา่นกระบวนการหมกั
สมบูรณ์แลว้ โดยใชร้ะยะเวลาในการหมกัเป็นเวลา 45 วนั  

1.2 อุณหภูมขิองปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพ 
  อุณหภูมิในระหว่างการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษผลไมแ้ละเศษปลา แต่ละชุดการทดลอง พบว่า 
โดยทั่วไปอุณหภูมิของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองมีค่าใกลเ้คียงกันและมีแนวโน้มไปในลกัษณะเดียวกัน มี
ความสมัพนัธ์กบัอุณหภูมิในอากาศ โดยอุณหภูมิในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพตลอดระยะเวลาเวลาการหมกัจะมีค่าอยูใ่นช่วง 26 - 29 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศตลอดเวลาระยะการหมกัอยูใ่นช่วง 27 - 31 องศาเซลเซียส ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการหมกั
สมบูรณ์  45 วนั เน่ืองจากระหวา่งการหมกัเกิดกิจกรรมของจุลินทรียท่ี์เกิดข้ึน และตลอดการหมกัอุณหภูมิของปุ๋ยน ้ าหมกั
ชีวภาพมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนัก ซ่ึงแตกต่างจากการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพท่ีมีสภาพเป็นของแข็ง การเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิเกิดจากความร้อนท่ีมาจากกิจกรรมของจุลินทรียเ์ป็นหลกั (จุฬาลกัษณ์ และ ยุสรี, 2560) แต่ในการท าปุ๋ยน ้ าหมกั
ชีวภาพใชปั้จจยัส าคญัในการหมกั ถึงแมว้า่ในระหวา่งการหมกักิจกรรมของจุลินทรียท่ี์เกิดข้ึน แต่อุณหภูมิในถงัหมกัไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม นอกจากน้ีกระบวนการหมกัท่ีเกิดข้ึนก็ยงัมีค่าความร้อนต ่ากวา่กิจกรรมการหมกัในสภาพอากาศ จึง
ท าใหอุ้ณหภูมิในถงัหมกัไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงมาก (วนัวสิาข,์ 2545) 

1.3 ความเป็นกรด - ด่าง (pH)         
ค่าความเป็นกรด - ด่าง ในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง พบวา่ ค่าความเป็นกรด - ด่าง ในปุ๋ยน ้ า

หมกัชีวภาพในช่วงแรกของการหมกั มีค่าอยูใ่นช่วง 4.0 - 4.77 ต่อมาในช่วง 45 วนัของการหมกั มีค่าความเป็น    กรด - ด่าง 
ในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพค่อนขา้งต ่า ซ่ึงกระบวนการหมกัเสร็จสมบูรณ์ และค่าความเป็นกรด - ด่างคงท่ีในช่วง 40 - 45 วนัของ
การหมกั มีค่าความเป็นกรด - ด่าง อยูใ่นช่วง 3.92 - 4.03 

1.4 ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ในปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพ       
ค่าการน าไฟฟ้าในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบวา่ ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพในช่วงแรกชองการหมกัมีค่าการ

น าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 14.63 - 18.10 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และในช่วงส้ินสุดการหมกั 45 วนั มีค่าการน าไฟฟ้าอยู่
ระหวา่ง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร ซ่ึงชุดการทดลองท่ี 4 มีค่าการน าไฟฟ้ามากท่ีสุด เท่ากบั 18.81 ไมโคร
ซีเมนตต์่อเซนติเมตร รองลงมาปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ี 3 2 และ 1 มีค่าไฟฟ้า เท่ากบั 16.61 15.86 และ 14.90 ไมโครซีเมนตต์่อ
เซนติเมตร ตามล าดบั 

1.5 ปริมาณอนิทรียวตัถุ (Organic Matter) ในปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพ 
 ปริมาณอินทรียวตัถุของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการหมกั พบวา่ ชุดการทดลอง
ท่ี 3 ปริมาณอินทรียวตัถุมากท่ีสุด เปอร์เซ็นต ์18.47 โดยน ้ าหนกั รองลงมา คือ ชุดการทดลองท่ี 4 และ 2 ปริมาณอินทรียวตัถุ
ใกลเ้คียงกนั เปอร์เซ็นต์ 18.06 และ 17.60 โดยน ้ าหนัก และชุดการทดลองท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ 16.68 โดยน ้ าหนัก มีปริมาณ
อินทรียวตัถุนอ้ยท่ีสุด แสดงผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ปริมาณอินทรียวตัถุ (Organic Matter) ในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ 

ชุดการทดลอง  ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุทั้งหมดในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ (เปอร์เซ็นต)์  

1 16.68 ± 0.38  

2 17.60±1.06  

3 18.47±1.23  

4 18.06± 0.86  

 
2. ปริมาณธาตุอาหารหลกัของปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพจากเศษผลไม้และเศษปลา        

การวเิคราะห์ประมาณธาตุอาหารหลกัของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษผลไม ้และเศษปลา  โดยใชปุ๋้ยน ้ าหมกัชีวภาพ
ท่ีผา่นกระบวนการหมกัสมบูรณ์แลว้น ามาวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั คือ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ในปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพ 
  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองในถงัน ้ าหมกั พบวา่ เม่ือส้ินสุด
ระยะการหมกัปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 1 มีปริมาณไนโตรเจนมากท่ีสุด  ร้อยละ 0.55  รองลงมา คือ ปุ๋ยน ้ าหมกั
ชีวภาพชุดการทดลองท่ี 2  ร้อยละ 0.53 รองลงมาปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 3  ร้อยละ 0.13 โดยมวลต่อปริมาตร 
ส่วนการทดลองท่ี 4 มีปริมาณไนโตรเจน ร้อยละ 0.31 โดยมวลต่อปริมาตร ตามล าดบั แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

  ตารางที ่3 ปริมาณธาตุอาหารหลกั ในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ 

ชุดการทดลอง 
      ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 

   (โดยมวลต่อปริมาตร) 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
  (โดยมวลต่อปริมาตร) 

ปริมาณโพแทสเซียม 
ทั้งหมด 

   (โดยมวลต่อปริมาตร) 

1 0.55 0.31 0.59 

2 0.53 0.39 0.48 

3 0.13 0.04 0.64 

4 0.31 0.21 0.60 
หมายเหตุ เกณฑม์าตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ..2551 ก าหนดให ้ทุกค่า≥0.5 

จากตารางท่ี 3 พบว่าปริมาณไนโตรเจนของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ แต่ละชุดการทดลองจะแตกต่างกนั พบว่าชุดการ
ทดลองท่ี 1 มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด  ซ่ึงเป็นการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแบบขั้นตอนเดียว เน่ืองจากมีปริมาณไนโตรเจนสูง 
และมีจุลินทรียใ์นปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพเป็นจุลินทรียจ์  าพวกท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศท่ีมีอยู่อย่างอิสระสามารถ
เจริญเติบโตไดท้ั้งท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้ (Aerobic Bacteria) ในสภาพท่ีอบัอากาศ (Anaerobic Bacteria) ในกิจกรรมท่ีมีการใช้
ไนโตรเจนในการเจริญเติบโต และมีการสร้างเซลล์ในรูปท่ีมีอินทรียไ์นโตรเจนในระหว่างการย่อยสลายวสัดุหมกั (วีณา
รัตน์,2553) เม่ือส้ินสุดการหมกัปริมาณไนโตรเจนของแต่ละชุดการทดลอง อยูใ่นมาตรฐานของกรมพฒันาท่ีดิน (2547) ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 0.05 โดยน ้ าหนกั 

ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองในถงัน ้ าหมกั พบวา่เม่ือส้ินสุดระยะ
การหมกั ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 1 มีปริมาณฟอสฟอรัสมากท่ีสุด ร้อยละ 0.31  รองลงมา คือ ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ
ชุดการทดลองท่ี 2 ร้อยละ 0.39  รองลงมาปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 4 ร้อยละ 0.21  ส่วนชุดการการทดลองท่ี 3 ไม่
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ผ่านค่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 0.04 ซ่ึงปริมาณฟอสฟอรัสทั้ งหมดท่ีได้ ชุดการทดลองท่ี 1 2 และ 4 มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพฒันาท่ีดิน (2547) ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 0.05 โดยน ้ าหนกั เพราะค่าฟอสฟอรัสจะสูงข้ึนเน่ืองมาจากการยอ่ย
สลายของเศษผลไมท่ี้ใส่ลงไปหลงัจากการหมกัไปแลว้ 25 วนัส่วนการทดลองท่ี 3 ไม่ผ่านเกณฑเ์พราะการทดลองอาจจะใช้
เวลาในการหมกันอ้ยเกินไปหรือการหมกัไม่ไดม้าตรฐานอาจท าใหเ้ช้ือจุลินทรียใ์นถงัหมกัตาย  

ส าหรับปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองในถงัน ้ าหมกั พบว่า เม่ือส้ินสุด
ระยะการหมกัปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 3 มีปริมาณโพแทสเซียมมากท่ีสุด ร้อยละ 0.64 โดยมวลต่อปริมาตร 
รองลงมา คือ ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 4 และ 1 มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 0.60 และ 0.59  ส่วน
ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 2 มีปริมาณร้อยละ 0.48  ซ่ึงเป็นการผลิตปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแบบสองขั้นตอน ซ่ึงปริมาณ
โพแทสเซียมในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีใชเ้ศษปลา และเศษผลไม ้มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีสูง ส่วนปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีใชเ้ศษ
ปลามีปริมาณโพแทสเซียมท่ีนอ้ยกวา่ เน่ืองจากเศษปลามีผลต่อปริมาณโพแทสเซียมในปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงภายในตวัของ
เศษปลา และเศษผลไม ้มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสอยูเ่ม่ือผ่านกระบวนการหมกั และถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียจึ์งท าใหป้ริมาณ
โพแทสเซียมสูงกวา่ชุดการทดลองท่ีใชว้สัดุหมกัเป็นเศษปลาเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ
วจิยัคร้ังน้ีมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของกรมพฒันาท่ีดิน (2547) ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 0.05 โดยน ้ าหนกั 

2.4 การเปรียบเทยีบคุณสมบตัทิางเคมขีองปุ๋ ยน า้หมกีชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองกบัค่ามาตรฐาน 
 ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัของปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง เม่ือส้ินสุดการหมกั 45 วนั สามารถสรุปไดว้า่
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปุ๋ยน ้ าหมักชีวภาพทั้ ง 4 ชุดการทดลอง มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                    
ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสในชุดการทดลองท่ี 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงมีค่าต ่ากว่าร้อยละ 0.05 โดยน ้ าหนกั โดยชุดการ
ทดลองท่ี 1 มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรวมกนัมากท่ีสุด และมีค่ามาตรฐานก าหนดค่าความเป็นกรด - ด่าง มี
ค่าใกลเ้คียงกนัและอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน รวมถึงค่าการน าไฟฟ้าท่ีมีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานปริมาณอินทรียวตัถุในปุ๋ยน ้ าหมกั
ชีวภาพมีค่าผา่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด และอยูใ่นเกณฑข์องมาตรฐานกรมพฒันาท่ีดิน (2547) ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบสมบติัของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองกบัค่ามาตรฐาน   

ล าดบั 
สมบติั 

(โดยมวลต่อปริมาตร) 
    ค่า 
มาตรฐาน 

ค่าของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ  
(ชุดการทดลอง) 

1             2               3                  4 

1 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  ≥0.5 0.55 0.53 0.13 0.31 

 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด  ≥ 0.5 0.31 0.39 0.04 0.21 

 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด  ≥ 0.5 0.59 0.48 0.64 0.60 

 ปริมาณธาตุอาหารหลกัรวม ≥ 1.5 1.45 1.40 0.81 1.12 

2 ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ≤4.0 3.96 3.90 3.90 3.99 

3 ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ≤ 10* 14.90 16.61 15.87 18.81 
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(ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร) ≤ 20** 

4 ปริมาณอินทรียวตัถุ (ร้อยละ) ≥ 10 16.68      17.60   18.47   18.06 

ท่ีมา: *กลุ่มควบคุมปุ๋ย ส านกังานควบคุมพืชและวสัดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร (2550) 
**ส านกังานวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2547) 

 

สรุปผลการวจัิย 
 การเปรียบเทียบปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไมแ้ละเศษปลาไดท้ าการศึกษา
เพ่ือศึกษาคุณสมบติัของการหมกัปุ๋ยชีวภาพแบบขั้นตอนเดียว และสองขั้นตอนจากเศษผลไมร่้วมกบัเศษปลาท่ีท าใหป้ริมาณ
ธาตุอาหารสูงสุด และเพ่ือศึกษาศกัยภาพของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผลิตจากเศษผลไม ้รวมทั้งอตัราส่วนปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีมี
ปริมาณธาตุอาหารหลกัรวมสูงสุด และท่ีมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนสูงสุด  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 คุณสมบติัของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพท่ีผา่นกระบวนการหมกั พบวา่ อุณหภูมิอยูใ่นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส ค่าความ
เป็นกรด - ด่าง ช่วงแรก มีค่าความเป็นกรด - ด่างสูง และค่อย ๆ ลดลง อยูใ่นช่วง 3.90 - 3.99 และมีค่าคงท่ีในวนัท่ี 40 - 45 วนั 
ของการหมกั ค่าการน าไฟฟ้า อยูใ่นช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร และมีปริมาณอินทรียวตัถุ ร้อยละ16.68 - 
18.47โดยน ้ าหนัก ส าหรับปริมาณธาตุอาหารหลกั ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทั้ งหมด และ
โพแทสเซียมทั้งหมด พบวา่ ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพชุดการทดลองท่ี 1 และชุดการทดลองท่ี 3 มีปริมาณธาตุอาหารหลกัสูงสุด ร้อย
ละ 0.55 และ 0.64 ตามล าดบัคุณสมบติัของปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง ท่ีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวข้อง
กรมพฒันาท่ีดิน (2547) 
 

กติติกรรมประกาศ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ท่ีเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์และ
สถานท่ีในการท าวจิยั 
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การศึกษาความเข้มของแสงสว่างในห้องปฏิบัติงานทีแ่ตกต่างกนัของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

Study on Light Density in Different Workrooms of 
Natural Resources and Environment Institute 

 
ธชัชยั สุขยงั1* จกัรพนัธ์ คงนคร1 

Thatchai sukyang1*Jakrapun  kongnakorn1 
 

บทคัดย่อ  
 

การศึกษาความเขม้ของแสงสวา่ง โดยการตรวจวดัแสงเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีทัว่ไปส าหรับห้องเรียนและหอ้งปฏิบติัการ 
และการตรวจวดัแบบจุดส าหรับห้องส านักงาน  ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เก็บขอ้มูล เดือนละ                  
3  คร้ัง/หอ้ง  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ผลการตรวจวดัของหอ้งเรียน จ านวน 1 หอ้งเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียมาตรฐาน 
ของห้องเรียนซ่ึงอยูใ่นช่วง 300-500 ลกัซ์  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ผลการตรวจวดัของห้องปฏิบติัการ 1 ห้อง จ านวน 2 โต๊ะ
ปฏิบติัการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบติัการ และนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบติัการ  และการตรวจวดัความ
เขม้ของแสงสวา่งแบบจุดซ่ึงจะน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานความเขม้ของหอ้งส านกังาน ซ่ึงอยูใ่นช่วง 300 - 500 ลกัซ์  
และผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งส านกังาน  19 จุด  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 26.32  ต ่ากวา่
เกณฑม์าตรฐาน 14 จุด คิดเป็นร้อยละ 74.68  ซ่ึงจะตอ้งมีการเพ่ิมปริมาณแสงสวา่งใหเ้พียงพอในจุดดงักล่าว  

 

ABSTRACT  
 

  Study on light intensity in the rooms of Natural Resources and environment institute building measured with Lux 
meter instrument  compose classrooms  and laboratory rooms were measured average light intensity  by ordinary area 
method  and office rooms were measured by point area method. The experiment was recorded data each month 3 time/room 
for 3 months. The end of experiment light intensity data was compared with average standard of classroom, laboratory room 
and office room was 300-500 lux found that the classroom 1 room was suitable level, laboratory room 1 room 2 laboratory 
tables 1 table was suitable level but 1 table unsuitable level. The light intensity data of office room was measured 19 point  
showed that suitable level 5 points was 26.32 percentage and lower than average standard 14 point was 74.68 percentage. 
Consequence recommend as should be addition light in point lower than average standard.    
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บทน า 
 แสงสว่างเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ 
เน่ืองจากแสงสวา่งส่งผลโดยตรงต่อการมองเห็น  โดยในการท างานหรือท ากิจกรรมต่างๆ ตอ้งมีแสงสวา่งเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
และจะตอ้งเป็นแสงสวา่งท่ีมีความเหมาะสมส าหรับกิจกรรมนั้นๆ เช่น  การเรียนการสอนในห้องเรียน  การท างานในห้อง
ส านกังาน การปฏิบติังานดา้นการประมง  ถา้หากมีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป จะมีผลเสียต่อสายตา ท าใหก้ลา้มเน้ือตาตอ้งท างาน
หนักเกินไป  ซ่ึงอาจเกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ การหยิบจบัโดยใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์อาจผิดพลาด  ท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้
และในกรณีท่ีมีแสงสวา่งมากเกินไป จะท าให้เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ กลา้มเน้ือหนงัตากระตุก วิงเวียน การมองเห็นแย่
ลง นอนไม่หลบั ซ่ึงทั้งแสงสวา่งท่ีนอ้ยเกินไปและมากเกินไปลว้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์ฉะนั้นจึงจ าเป็นจะตอ้ง
มีการจัดการระบบแสงสว่างให้เหมาะสมในการปฏิบติังานแต่ละประเภท เพ่ือความปลอดภยัของผูป้ฏิบติั ตามก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน 
แสงสวา่ง และเสียง  
 ส าหรับสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง มีหนา้ท่ีให้บริการทางวิชาการ สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน การวิจยั  และจดัการศึกษาในระดบั
บณัฑิตศึกษา สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  จึงจ าเป็นจะตอ้งดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มภายในของ
สถาบนัฯและแสงสวา่งก็เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากร
ภายในสถาบนัฯ  ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของปัญหาปริมาณความเขม้ของแสงสวา่งท่ีใชส้ าหรับหอ้งส านกังาน หอ้งเรียน 
และห้องปฏิบติัการ  จึงไดท้ าการศึกษาปริมาณความเขม้ของแสงสว่างในห้องส านักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบติัการ  
สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง เพ่ือเปรียบเทียบกบัค่า
มาตรฐาน และหาแนวทางหรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
1.วธีิการตรวจวดั 
 1.1  อุปกรณ์ส าหรับการตรวจวดั 
  1.1 เคร่ืองวดัแสงสวา่ง (Lux Meter)  
  1.2 ตลบัเมตร 
  1.3 ใบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 
  1.4 กลอ้งถ่ายรูป 
  1.5 สก๊อตเทปสี 
  1.6 ปากกาส าหรับจดบนัทึก 
 1.2 การวางแผนการตรวจวดั 
  วางแผนการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่ง โดยการศึกษารวบรวมทฤษฎีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส ารวจห้องส านักงาน  ห้องเรียน  และห้องปฏิบติัการท่ีจะท าการตรวจวดัแสงสว่าง ก าหนดจุดตรวจวดัในแต่ละห้องโดย
พิจารณาจากลกัษณะการติดตั้งหลอดไฟ เก็บขอ้มูล เดือนละ 3  คร้ัง/ห้อง  เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือในเดือนตุลาคม เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม  
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2. วธีิเกบ็ข้อมูล 
ท าการตรวจวดัแสงสวา่งในแต่ละหอ้ง และบนัทึกขอ้มูล  โดยสามารถแบ่งการตรวจวดัออกได ้2 ลกัษณะคือ การ

ตรวจวดัแบบจุด ส าหรับหอ้งส านกังาน มีวธีิการตรวจวดั คือวางเคร่ืองตรวจวดัแสงสวา่งบริเวณพ้ืนท่ีโตะ๊ท างานท่ีสายตาตก
กระทบแลว้อ่านค่า  บนัทึกขอ้มูลและน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 
หมวด 2 แสงสวา่ง (3)   และการวดัแสงเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีทั่วไปท่ีใช้ส าหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีวิธีการ
ตรวจวดัโดยแบ่งจุดตรวจวดัตามวิธีการวดัแสงและค านวณหาค่าเฉล่ียของ IES [Lighting Handbook 1981 (Reference 
Volume)] หรือเทียบเท่า ในขณะท าการตรวจวดัแสงสวา่งใหถื้อเซลรับแสงในแนวระนาบสูงจากพ้ืน 30 น้ิว (75 เซนติเมตร) 
แลว้อ่านค่า (ในขณะท่ีวดันั้นตอ้งไม่ใหเ้งาของผูว้ดับงัแสงสวา่ง) น าค่าท่ีวดัไดห้าค่าเฉล่ียดงัน้ี 
 หอ้งเรียนบรรยายทุกหอ้งท่ีเป็นลกัษณะหลอดไฟมีระยะห่างระหวา่งหลอดเท่ากนัและมีจ านวนแถวมากกวา่ 2 แถว 
(ภาพท่ี 1) เม่ือมีการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแต่ละจุดแลว้ใหค้  านวณตามสูตรดงัน้ี 
 
   แสงเฉล่ีย =                 …(1) 
   

 

 
 

ภาพที ่1 หลอดไฟมีระยะห่างระหวา่งหลอดเท่ากนัและมีจ านวนแถวมากกวา่ 2 แถว 
ท่ีมา : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (2549) 

 
เม่ือ  N = จ านวนหลอดไฟต่อแถว 

         M = จ านวนแถว 
                   = หลอดไฟ / ดวงไฟ 
ขั้นตอนในการตรวจวดั คือ 
    ก) อ่านค่า r ทั้ง 8 จุด แลว้หาค่าเฉล่ียไดเ้ป็นค่า R 
    ข) อ่านค่า q ทั้ง 4 จุด แลว้หาค่าเฉล่ียไดเ้ป็นค่า Q 
    ค) อ่านค่า t ทั้ง 4 จุด แลว้หาค่าเฉล่ียไดเ้ป็นค่า T 
    ง) อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แลว้หาค่าเฉล่ียไดเ้ป็นค่า P 
    จ) แทนค่า R, Q, T, P, N และ M ตามสูตร จะไดค้่าแสงเฉล่ีย 

[ R(N-1)(M-1)+Q(N-1)+T(M-1)+P] 

NM 
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 โดย  r-1 – r-8 = ส่วนในและกลางหอ้ง  และ R = ค่าเฉล่ียของ r 1-8 
  q-1 – q-4 = ก่ึงกลางขอบขา้งหอ้ง   และ Q = ค่าเฉล่ียของ q 1-4 
  t-1 – t-4 = ก่ึงกลางขอบหวั-ทา้ยหอ้ง และ T = ค่าเฉล่ียของ t 1-4 
  p-1, p-2 = มุมหอ้ง    และ P = ค่าเฉล่ียของ p-1 และ p-2 
 
  หอ้งปฏิบติัการทุกหอ้งท่ีมีลกัษณะหลอดไฟติดตั้งแบบต่อเน่ืองแถวเดียว (ภาพท่ี 2) เม่ือมีการตรวจวดั
ความเขม้ของแสงสวา่งแต่ละจุดแลว้ใหค้  านวณตามสูตรดงัน้ี 
    

แสงเฉล่ีย =                …(2) 
 
  

 
ภาพที ่2 หลอดไฟติดตั้งแถวเดียวต่อเน่ือง 

ท่ีมา : กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (2549) 
เม่ือ N  = จ านวนหลอดไฟ 
            = หลอดไฟ / ดวงไฟ  
ขั้นตอนในการตรวจวดัคือ 
    ก) อ่านค่า q ทั้งหมด 8 จุด แลว้หาค่าเฉล่ียไดเ้ป็นค่า Q 
    ข)  อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แลว้หาค่าเฉล่ียไดเ้ป็นค่า P 
    ค) แทนค่า Q, P และ N ตามสูตร จะไดค้่าแสงเฉล่ีย 
3. การวเิคราะห์ผลการตรวจวดั 
 ผลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัแสงสวา่งโดยการวดัแบบจุดจะน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตามกฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เก่ียวกบั ความร้อน 
แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง (3) โดยยดึมาตรฐานดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง ณ ท่ีท่ีคนใดคนหน่ึงท างาน 

ประเภทของหอ้ง ลกัษณะงาน ค่าความเขม้ของ 
แสงสวา่ง (ลกัซ์) 

 
งานส านกังาน 
 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
- งานบนัทึกขอ้มูล 

- บริเวณท่ีแสดงขอ้มูล (จอภาพและเคร่ืองพิมพ)์ 

 
600 
600 

[Q(N-1)+P] 

N 
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งานส านกังาน 
 

หอ้งธุรการ 
- งานพิมพดี์ด การเขียน การอ่าน และการจดัเก็บเอกสารอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การท างานท่ีสีของช้ินงานกบัสีของพ้ืนผิวกลมกลืนกนั 

 
400 

 
600 

 
การวดัแสงเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีทัว่ไปจะน าผลการตรวจวดัไปค านวณหาค่าเฉล่ียของ IES [Lighting Handbook 1981 

(Reference Volume) ] หรือเทียบเท่า ซ่ึงจะใชก้ารค านวณ  ผลการค านวณแสงเฉล่ียจะน าไปเปรียบเทียบกบัมาตรฐานตาม
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เก่ียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสวา่ง (1) โดยยดึมาตรฐานดงัตารางท่ี 2   
ตารางที ่2 มาตรฐานค่าเฉล่ียความเขม้ของแสงสวา่ง ณ บริเวณพ้ืนท่ีทัว่ไป  
ประเภทของหอ้ง ลกัษณะงาน ค่าความเขม้ของ 

แสงสวา่ง (ลกัซ์) 

 
บริเวณพ้ืนท่ีทัว่ไปของอาคาร 

หอ้งฝึกอบรมและหอ้งบรรยาย 
- พ้ืนท่ีทัว่ไป 

 
300 

หอ้งคอมพิวเตอร์ 
- บริเวณทัว่ไป 

 
400 

 
4. สถานทีท่ าการทดลองและระยะเวลาการทดลอง 
 โครงการวิจยัน้ีจะใชพ้ื้นท่ีในการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ ห้องส านกังาน ห้องเรียนและหอ้งปฏิบติัการรวม  11 ห้องไดแ้ก่ 
ห้องส านักงาน 9 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 1 ห้อง ภายในสถาบันบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง โดยท าการตรวจวดัในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในห้องส านักงาน ห้องเ รียน และห้องปฏิบัติการ ของสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ซ่ึงท าการตรวจวดัทั้งหมด 11 
หอ้ง แบ่งการตรวจวดัออกเป็นลกัษณะต่างๆ ตามลกัษณะการใชง้านของหอ้งไดด้งัน้ี 
1. การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างแบบเฉลีย่ 

1.1 ห้องเรียนบรรยาย M 1 
การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบพ้ืนท่ีของหอ้งเรียนบรรยาย M 1 จะท าการตรวจวดั โดยจุดท่ีตรวจวดัคือ

เป็นจุดท่ีใชส้ าหรับเป็นท่ีนัง่ของนกัศึกษา โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตาราท่ี 3 
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ตารางที ่ 3 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งเรียนบรรยาย M 1 
รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 
เดือนตุลาคม 386 

เดือนพฤศจิกายน 394 
เดือนธนัวาคม 402 

เฉล่ีย 394 
  

จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งเรียนบรรยาย M 1 ซ่ึงท าการตรวจวดัจ านวน 3 คร้ัง
ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 394 Lux ซ่ึงอยูใ่นช่วงเกณฑม์าตรฐาน 
 1.2 ห้องปฏิบัตกิาร 

การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งแบบพ้ืนท่ีของหอ้งปฏิบติัการ จะท าการตรวจวดัท่ีโตะ๊ปฏิบติัการ โดยแสดงผล
การตรวจวดัดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่ 4 ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์คุณภาพน ้ า 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
โตะ๊ปฏิบติัการท่ี 1 โตะ๊ปฏิบติัการท่ี 2 

เดือนตุลาคม 285 350 
เดือนพฤศจิกายน 291 365 
เดือนธนัวาคม 315 374 

เฉล่ีย                      297                                                      363 
 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้่าความเขม้ของแสงสว่างเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีส าหรับโต๊ะปฏิบติัการภายในห้องปฏิบติัการ

วิเคราะห์คุณภาพน ้ า บริเวณโต๊ะปฏิบติัการท่ี 1 จะมีค่าท่ีนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน เพราะเกินเกณฑม์าตรฐานความเขม้ของ

แสงสวา่งเฉล่ียแบบพ้ืนท่ีส าหรับโต๊ะปฏิบติัการ อยูใ่นช่วง 300-500 lux  เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณท่ีอยูติ่ดกบัฝา

พนงักั้นซ่ึงท าใหแ้สงสวา่งจากภายนอกไม่สามารถส่องผา่นเขา้มาได ้อีกทั้งหลอดไฟบนโตะ๊ปฏิบติัการบางหลอดไม่สามารถ

ใชง้านได ้ ส่วนส าหรับโตะ๊ปฏิบติัการท่ี 2  ซ่ึงมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากบริเวณดงักล่าวจะอยูใ่กลก้บัหนา้ต่างซ่ึงท า

ใหแ้สงสวา่งจากภายนอกสามารถส่องผา่นเขา้มาภายในหอ้งได ้

2. การตรวจวดัความเข้มของแสงสว่างแบบจุด 
 2.1 ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านกังานผูอ้  านวยการท าการตรวจวดัจ านวน 6 จุด ไดแ้ก่ โต๊ะผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ งานการเงิน งานสาร

บรรณ งานพสัดุ และงานบุคลากร โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่ 5  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งส านกังานผูอ้  านวยการ 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
ผอ. รอง ผอ. การเงิน สารบรรณ พสัดุ บุคลากร 

เดือนตุลาคม     320   278    286        255    260      252 
เดือนพฤศจิกายน     335   293    295        265    264      293 
เดือนธนัวาคม     342   305    277        257    286      266 

เฉล่ีย     333   292    286        259    270     271 

2.2 ห้องหน่วยสวนสัตว์ 

ห้องหน่วยสวนสัตวท์ าการตรวจวดัจ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ โต๊ะนกัวิทยาศาสตร์ โต๊ะนายสัตวแพทย ์โต๊ะนกัวิชาการ
สตัวบาล โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 6 
ตารางที ่ 6  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยสวนสตัว ์

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
นกัวทิยาศาสตร์ นายสตัวแพทย ์ นกัวชิาการสตัวบาล 

เดือนตุลาคม 249 298 386 
เดือนพฤศจิกายน 265 343 359 
เดือนธนัวาคม 263 322 365 

เฉล่ีย 259 321 370 
  

จากตารางท่ี 6  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องปฏิบติัการรักษาสัตว ์ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียปรากฏวา่โต๊ะของนกัวิทยาศาสตร์มีผลการตรวจวดันอ้ยกวา่เกณฑ์
มาตรฐานเน่ืองจากโต๊ะดังกล่าววางอยู่ติดกับพนัง ซ่ึงท าให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาไม่ถึง ส่วนโต๊ะของ 
นายสัตวแพทยแ์ละโต๊ะของนกัวิชาการสัตวบาลอยูใ่นช่วงเกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวอยูติ่ดกบัหนา้ต่างจึงท า
ใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาไดถึ้งภายใน 

2.3 ห้องช่างไฟฟ้าและประปา 

หอ้งช่างไฟฟ้าและประปาท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด ไดแ้ก่จุดส าหรับปฏิบติังานของนายช่างไฟฟ้าและประปา 
โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  7 
ตารางที ่ 7  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งช่างไฟฟ้าและประปา  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux)  
เดือนตุลาคม 238 

เดือนพฤศจิกายน 252 
เดือนธนัวาคม 254 

เฉล่ีย 248 
 

จากตารางท่ี 7  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องช่างไฟฟ้าและประปา ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 248 Lux ซ่ึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากห้องดงักล่าว
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เป็นห้องส่ีเหล่ียมเล็ก ไม่มีหนา้ต่าง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดน้อ้ย  ควรมีการ
ติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพ่ิมเติม ในจุดท่ีมีการปฏิบติังาน 

2.4 ห้องหน่วยพพิธิภัณฑ์ 
หอ้งหน่วยพิพิธภณัฑท์ าการตรวจวดัจ านวน 2 จุด ไดแ้ก่โตะ๊ส าหรับปฏิบติังานของนายสายนัต ์กกแกว้ และโตะ๊

ส าหรับปฏิบติังานของนายจรัญ บุญรงค ์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  8 
ตารางที ่ 8  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยพิพิธภณัฑ ์ 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
โตะ๊นายสายนัต ์กกแกว้ โตะ๊นายจรัญ  บุญรงค ์

เดือนตุลาคม 225 253 
เดือนพฤศจิกายน 214 264 
เดือนธนัวาคม 236 255 

เฉล่ีย 225 257 
 
 จากตารางท่ี 8  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยพิพิธภณัฑ ์ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียทั้ง 2 โต๊ะ นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากห้องดงักล่าวเป็นห้องส่ีเหล่ียม 
ประตูและหน้าต่างท่ีท าดว้ยกระจกแต่ไดมี้การติดตั้งผา้ม่านป้องกนัสงแดดเอาไว ้ท าให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มา
ภายในหอ้งไดน้อ้ย  หากมีการปฏิบติังานในหอ้งดงักล่าวควรเปิดผา้ม่านออก เพ่ือใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายใน
หอ้ง 
 2.5 ห้องหน่วยจ าหน่ายบัตร 
 หอ้งหน่วยจ าหน่ายบตัรท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด คือจุดท่ีใชส้ าหรับจ าหน่ายบตัรใหก้บันกัท่องเท่ียวซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยเคา้เตอร์  โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  9 
ตารางที ่ 9  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยจ าหน่ายบตัร  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 
เดือนตุลาคม 135 

เดือนพฤศจิกายน 146 
เดือนธนัวาคม 128 

เฉล่ีย 136 
 
จากตารางท่ี 9  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างบริเวณจุดจ าหน่ายบตัร ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วงเดือน

ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 136 Luxซ่ึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากบริเวณดงักล่าว
เป็นห้องมืด  มีดวงไฟเพียงดวงเดียวจึงท าให้บริเวณดงักล่าวมีแสงสวา่งไม่เพียงพอ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังานได้
เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวมีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานตลอดเวลา จึงควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมปริมาณแสงสว่าง
ใหก้บับริเวณดงักล่าว 
 2.6 ห้องหน่วยประชาสัมพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์ 
  หอ้งหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์ท าการตรวจวดัจ านวน 2 จุด ไดแ้ก่โตะ๊ส าหรับปฏิบติังาน
ของนกัประชาสมัพนัธ์ และโตะ๊ส าหรับปฏิบติังานของนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  10 
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ตารางที ่ 10  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
  โตะ๊นกัประชาสมัพนัธ์ โตะ๊นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

เดือนตุลาคม 224 263 
เดือนพฤศจิกายน 216 262 
เดือนธนัวาคม 235 250 

เฉล่ีย 225 258 
 
จากตารางท่ี  10  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งห้องหน่วยประชาสมัพนัธ์และโสตทศันูปกรณ์  ซ่ึงท าการ

ตรวจวดัในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวดัทั้ง 2 โต๊ะ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเน่ืองจากห้อง
ดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีกั้นดว้ยกระจก  แต่ไดมี้การติดผา้ม่านรอบหอ้งเพ่ือป้องกนัใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้อง
ไดน้อ้ย นั้นหากมีการปฏิบติังานในหอ้งดงักล่าวควรเปิดผา้ม่านออกบางส่วน เพ่ือใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายใน
หอ้ง 

2.7 ห้องจ าหน่ายของทีร่ะลกึ 
  ห้องจ าหน่ายของท่ีระลึกท าการตรวจวดัจ านวน 2 จุด คือบริเวณโต๊ะท่ีใชส้ าหรับคิดเงินใหก้บัลูกคา้และ
บริเวณหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  11 
ตารางที ่ 11  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งจ าหน่ายของท่ีระลึก 

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) 
โตะ๊คิดเงิน 

 
โตะ๊คอมพิวเตอร์ 

 
เดือนตุลาคม 320 356 

เดือนพฤศจิกายน 335 368 
เดือนธนัวาคม 348 359 

เฉล่ีย 334 361 
 

จากตารางท่ี  11  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งห้องจ าหน่ายของท่ีระลึก ซ่ึงท าการตรวจวดัในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธนัวาคม ผลการตรวจวดัทั้ง 2 โต๊ะ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากห้องดงักล่าวเป็นห้องท่ีกั้นดว้ย
กระจก  จึงท ามีใหแ้สงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในหอ้งไดม้าก และช่วยเพ่ิมแสงสวา่งภายในหอ้งท าใหห้อ้งจ าหน่าย
ของท่ีระลึกมีความเขม้ของแสงสวา่งโตะ๊ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน 
 2.8 ห้องหน่วยบริการวชิาการ 
  หอ้งหน่วยบริการวชิาการท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด คือบริเวณโตะ๊ท่ีใชส้ าหรับนัง่ท างานของนาย
สมภพ ยีสุ่่น ต าแหน่งนกัวชิาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  12 
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ตารางที ่ 12  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยบริการวชิาการ  
รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 
เดือนตุลาคม 135 

เดือนพฤศจิกายน 136 
เดือนธนัวาคม 130 

เฉล่ีย 134 
 

จากตารางท่ี  12  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยบริการวชิาการ ซ่ึงท าการบริเวณโตะ๊ท างานของ
นายสมภพ ยีสุ่่น ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 134 Lux ซ่ึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากห้องดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีทึบ จึงท า
มีให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้้อย มีหน้าต่างเพียง 1 บาน  อีกทั้งหลอดไฟท่ีใชใ้นห้องเป็นหลอด
ตะเกียบท่ีใหแ้สงสวา่งนอ้ยมาก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติม 

2.9 ห้องหน่วยแสดงแมวน า้ 
 ห้องหน่วยแสดงแมวน ้ าท าการตรวจวดัจ านวน 1 จุด คือบริเวณโต๊ะท่ีใชส้ าหรับนัง่ท างานของ

นายภากรณ์ จูหอ้ง ต าแหน่งนกัวชิาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี  13 
ตารางที ่ 13  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยแสดงแมวน ้ า  

รายการตรวจวดั ผลการตรวจวดั (Lux) หอ้ง M 1 
เดือนตุลาคม 125 

เดือนพฤศจิกายน 130 
เดือนธนัวาคม 133 

เฉล่ีย 129 
 

จากตารางท่ี  13  ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่งหอ้งหน่วยแสดงแมวน ้ า ซ่ึงท าการบริเวณโตะ๊ท างานของ
นายภากรณ์ จูหอ้ง ผลการตรวจวดัเฉล่ียเท่ากบั 129  Lux ซ่ึงนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากหอ้งดงักล่าวเป็นหอ้งท่ีทึบ จึง
ท ามีให้แสงสวา่งจากภายนอกส่องเขา้มาภายในห้องไดน้อ้ย มีหนา้ต่างเพียง 1 บาน  อีกทั้งหลอดไฟท่ีใชใ้นห้องเป็นหลอด
ตะเกียบท่ีใหแ้สงสวา่งนอ้ยมาก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเพ่ิมความเขม้ของแสงสวา่งภายในหอ้ง 

 

สรุปผลการตรวจวดั 
 1.ผลการตรวจวดัของห้องเรียน จ านวน 1 ห้องเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียมาตรฐาน ของห้องเรียนซ่ึงอยู่
ในช่วง 300-500 ลกัซ์  อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

2. ผลการตรวจวดัของหอ้งปฏิบติัการ 1 หอ้ง จ านวน 2 โตะ๊ปฏิบติัการ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 1 โตะ๊ปฏิบติัการ และ
นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 1 โตะ๊ปฏิบติัการ  

3. ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างแบบจุดซ่ึงจะน าไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความเขม้ของห้อง
ส านักงาน ซ่ึงอยู่ในช่วง 300 - 500 ลกัซ์  และผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างห้องส านักงาน  19 จุด  อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 5 จุด คิดเป็นร้อยละ 26.32  ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 14 จุด คิดเป็นร้อยละ 74.68 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีศึกษาผลของการปรับปรุงผิวเยื่อบางโพลิซัลโฟนดว้ยพลาสมาท่ีมีต่อสมบติัการแยกแก๊ส เยื่อบางโพลิ
ซัลโฟนถูกเตรียมโดยวิธีการแยกเฟส และถูกปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอน เป็นเวลา 1-20 
นาที จากนั้นน ามาทดสอบสมบติัการซึมผา่นของแก๊สโดยใชแ้ก๊สบริสุทธ์ิ 4 ชนิด คือคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มีเทน (CH4) 
ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) ผลการศึกษาพบวา่หลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาปริมาณการซึมผ่านของ O2 ลดลง 
ขณะท่ี N2, CH4 และ CO2 เพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีมีผลต่อสมบติัการแยกแก๊สของโพลิซลัโฟน โดยท าให ้ค่าแยก O2/N2 
ลดลง และค่าการแยก CO2/CH4 เพ่ิมข้ึน 
ค าส าคญั : พลาสมา, การแยกแก๊ส, เยือ่บางโพลิซลัโฟน 
 

ABSTRACT 
 

The effect of surface modification by plasma treatment on gas separation property of polysulfone membrane was 
studied. Polysulfone menbranes were prepared by the phase inversion method and modified by Ar plasma in DC discharge 
for 1-20 min. Pure gases, such as carbon dioxide (CO2), methane (CH4) oxygen (O2) and nitrogen (N2) gases were used for 
gas permeation measurement. The result shown that O2 permeation decreased while N2, CH4 and CO2 increased after plasma 
treatment. These result lead to the O2/N2 selectivity decreasing and the CO2/CH4 selectivity increasing.  

 
Keywords: Plasma, Gas Separation, Polysulfone Membrane  
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บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีเยื่อบางถูกน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร ส่ิงแวดลอ้ม 

เคมีและการแยกแก๊ส และการแพทย ์เป็นตน้ (Liu และคณะ, 2011 ) เน่ืองจากกระบวนการแยกสารดว้ยเยือ่บางสามารถท าได้
โดยไม่ตอ้งเปล่ียนสถานะ จึงเป็นกระบวนการท่ีประหยดัพลงังานและคงสภาพผลิตภณัฑ์ได ้ (Wenten, 2002 และ Abedini 
และคณะ, 2010 ) การใช้เยื่อบางแยกแก๊สท่ีใช้กันอย่างกวา้งขวาง ได้แก่ การแยกออกซิเจนกับไนโตรเจน (O2/N2) และ
คาร์บอนไดออกไซดก์บัมีเทน (CO2/CH4) (Ismail และคณะ, 2002 และ Abedini และคณะ, 2010 ) การแยกแก๊สดว้ยเยือ่บางมี
ขอ้ดีดา้นตน้ทุนและพลงังานท่ีใชเ้ม่ือเทียบกบักระบวนการแยกแก๊สแบบอ่ืน ๆ (Liu และคณะ, 2011 ) อยา่งไรก็ตามเยือ่บางท่ี
มีค่าการซึมผ่านและมีค่าการแยกสูงในกระบวนการแยกก๊าซนั้นยงัขาดแคลน (Ismail และคณะ, 2002) แมมี้การพฒันาพอลิ
เมอร์ใหม่ ๆ แต่มีไม่ก่ีชนิดท่ีใชผ้ลิตเยื่อบางเพ่ือใชง้านในเชิงพาณิชยไ์ด ้(Modarresi และคณะ, 2012) ดงันั้นการปรับปรุงผิว
เยื่อบางท่ีมีอยู่ให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้านจึงไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก  แมว้่าจากการวิจยัพบว่ามีหลายวิธีท่ี
สามารถปรับปรุงผิวเยื่อบาง เช่น การใชรั้งสียูวี (Nystrom และคณะ, 1991 และ Hsu และคณะ, 1993)  โอโซน (Choi และ
คณะ, 2003) และแกมมา (Rupiasih และคณะ, 2008 และ Vuazqez และคณะ, 2005) เป็นตน้  แต่การปรับปรุงผิวเยื่อบางดว้ย
พลาสมาเป็นวธีิท่ีมีความน่าสนใจอยา่งมากเน่ืองจากเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ เปล่ียนคุณสมบติัทางกายภาพและทาง
เคมีของพ้ืนผิวของเยื่อบาง เช่น ความสามารถในการเปียกน ้ า (wettability) การซึมผ่าน (permeability) และการน าไฟฟ้า 
(conductivity) (Bryjak และคณะ, 2002) ซ่ึงส่งผลใหค้่าการซึมผา่นของแก๊สและค่าการเลือกในกระบวนการแยกก๊าซ (Steen 
และคณะ, 2001) เพ่ิมข้ึนโดยไม่เปล่ียนสมบติัภายในของเยือ่บาง งานวจิยัของ Wanichapichart และคณะ (2009) แสดงใหเ้ห็น
วา่หมู่ฟังก์ชนัคาร์บอนิล (C = O) และเมทิล (C-H) ซ่ึงเป็นหมู่ฟังก์ชนัท่ีชอบน ้ าเกิดข้ึนบนผิวเยื่อบางไคโตซานหลงัจากถูก
ปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอนเป็นเวลา 30 วินาที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการวดัค่ามุมสัมผสั
ของน ้ าท่ีพบวา่มีค่าลดลงจาก 65° -70° เป็น 20° -25° (Wanichapichart และคณะ, 2009) ขณะท่ีงานวิจยัของ Zhang และคณะ 
(2013) รายงานว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะซึมผ่านเยื่อบางท่ีหมู่ฟังก์ชนัท่ีมีขั้วไดดี้กว่ามีเทน เน่ืองจากมีปฏิกิริยาระหว่าง 
dipole – quadrupole ระหว่าง โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์และอนุภาคท่ีมีขั้วบนผิวของเยื่อบาง (Lin และ Freeman, 
2004 และ Xing และคณะ, 2009 ) นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัอ่ืน ๆ เช่น Lin และ Freeman (2004) และ Sadeghi และคณะ (2009) 
ท่ียืนยนัวา่คาร์บอนไดออกไซด์ซึมผ่านเยื่อบางท่ีมีขั้วไดดี้กวา่เยื่อบางท่ีไม่มีขั้ว ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ความเป็นขั้วของเยือ่บางมีผล
ต่อการซึมผา่นของแก๊ส  

งานวิจัยน้ีศึกษาการปรับปรุงผิวเยื่อบางโพลิซัลโฟนดว้ยกระบวนการทางพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊ส
อาร์กอน และผลท่ีมีต่อสมบติัการซึมผา่นของแก๊ส 4 ชนิด คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ 
ไนโตรเจน (N2) และค่าแยกแก๊สออกซิเจนกบัไนโตรเจน (O2/N2) และคาร์บอนไดออกไซดก์บัมีเทน (CO2/CH4)  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมเย่ือบางพอลซัิลโฟน 
 เยื่อบางโพลิซัลโฟนถูกเตรียมโดยวิธีการแยกเฟส โดยการละลายโพลิซัลโฟน 19%, 22% และ 25%  (PSF19%, 
PSF22% และ PSF25%) ในสารละลายไดเมทธิลอะเซตะไมด ์(N,N-Dimethylacetamide :DMAc) และ  อะซิโตน ดงังานวจิยั
ของ Sutthisa และคณะ (2015) 
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2. การปรับปรุงผวิเย่ือบางด้วยกระบวนการทางพลาสมา 
 เยือ่บางโพลิซลัโฟนถูกปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอนท่ีความดนั 2.5  10-1 มิลลิบาร์ 
โดยใชร้ะบบไฟฟ้ากระแสตรง ก าลงั 15 W ท าการทดลองเป็นเวลา 1-20 นาที   

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันท่ีผิวของเยื่อบางท าได้โดยใช้เทคนิค Fourier transform infrared spectrometer (Bruker, 
EQUINOX 55) และสมบติัการเปียกน ้ าวดัไดด้ว้ยเคร่ืองวดัค่ามุมสัมผสั (Dataphysics, OCA 15 EC) โดยท าการวดัทนัทีหลงั
การปรับปรุงผิว 
3. การทดสอบเย่ือบาง  
 ประสิทธิภาพของเยือ่บางพิจารณาจากค่าการซึมผา่นของแก๊ส (permeability : P) และค่าการแยก (selectivity :  ) 
โดยเยื่อบางจะถูกตดัเป็นวงกลมรัศมี 1 cm ก่อนน าไปติดตั้งในชุดทดลองวดัการซึมผ่านของแก๊สดงัภาพท่ี 1 จากนั้นปล่อย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) เขา้ในระบบโดยใชค้วามดนั 3-8 บาร์ ท า
การทดลองท่ีอุณหภูมิหอ้ง และวดัอตัราการไหลของแก๊สผา่นเยือ่บาง (Q) จากการไหลของฟองสบู่ 

PG

Gas cylinder

Pressure Gage

Membrane cell

Bubble Flow Meter

Retentate

Permeate

PG

 
ภาพที ่1  ชุดทดลองวดัการซึมผา่นของแก๊ส (Sutthisa และคณะ, 2015) 

 
การซึมผา่นของแก๊ส (permeance : /P l ) หาไดจ้ากสมการท่ี 1 (Ismail และคณะ, 2002) 

P Q

l A P
=


                                                                             (1) 

เม่ือ P  คือ ผลต่างของความดนัระหวา่งดา้นของเยือ่บาง, A  คือ พ้ืนท่ีผิวของเยือ่บาง และ l  คือความหนาของเยือ่บาง  
 ค่าการแยกแก๊สของเยือ่บาง  (selectivity :  ) หาไดจ้ากสมการท่ี 2  (Xing และคณะ, 2009 ) 

( )

( )

/

/

i
ij

j

P l

P l
 =                                                                          (2) 

เม่ือ ( )/
i

P l และ คือ ( )/
j

P l คือ ค่าการซึมผา่นของแก๊ส i และ j ตามล าดบั 
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ผลและวจิารณ์ผล 
ผลของพลาสมาต่อค่ามุมสัมผสั 
ผลของค่ามุมสัมผสัของน ้ าบนผิวเยื่อบางหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 1-20 นาทีแสดงใน

ภาพท่ี 2 พบวา่เยื่อบางท่ีเตรียมจากโพลิซลัโฟนความเขม้ขน้ 19%, 22 และ 25% ให้ผลคลา้ยกนั คือ ค่ามุมสัมผสัลดลงอยา่ง
รวดเร็วจาก 70°-80° เป็น 20°-30° หลงัการปรับปรุงผิว 3 นาที หลงัจากนั้นค่าจะค่อยเพ่ิมข้ึน และค่อนขา้งคงท่ีท่ีมุม 40°-50° 
จากการปรับปรุงผิว 10-20  นาที ดงันั้นสภาวะท่ีเยื่อบางมีความชอบน ้ ามากท่ีสุดคือหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา 3 นาที 
ค่ามุมสัมผสัของน ้ าข้ึนอยูก่บัหมู่ฟังก์ชนัท่ีผิวและความขรุขระของผิวเยื่อบางซ่ึงยงัไม่สามารถแยกผลท่ีเกิดจาก 2 ปัจจยัน้ีได ้  
เน่ืองจากอาร์กอนเป็นก๊าซท่ีไม่เกิดปฏิกิริยา แต่ท าให้เกิดการสลายตวัและการสะสมตวัของวสัดุพอมิเมอร์ ดงันั้นจึงเป็นไป
ไดว้า่ในช่วงเร่ิมตน้ของกระบวนทางพลาสมามีการสลายตวัของวสัดุพอมิเมอร์บริเวณผิวเยื่อบางท าให้ผิวเกิดความขรุขระ 
ส่งผลให้การยึดเกาะของน ้ าดีข้ึนดงันั้นค่ามุมสัมผสัของน ้ าจึงลดลงในช่วงแรก หลงัจากนั้นอนุภาคท่ีหลุดออกมาจะเกิดการ
สะสมตวับนผิวเยือ่บางท าใหค้วามขรุขระลดลง ค่ามุมสมัผสัของน ้ าจึงเพ่ิมข้ึน (Gancarz และคณะ, 1999) 

 

 
 

ภาพที ่2 ค่ามุมสมัผสัของน ้ าบนผวิเยือ่บางโพลิซลัโฟนหลงัจากปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 1-20 นาที 
 

ผลการปรับปรุงผวิเย่ือบางด้วยพลาสมาต่อโครงสร้างทางเคม ี
จากผลการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง FT-IR พบว่า หลงัจากผ่านการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 3 นาที เยื่อบางท่ี

เตรียมจากโพลิซลัโฟน 19%, 22% และ 25% (ภาพท่ี 3 (ก-ค)) ยงัคงปรากฏหมู่ฟังก์ชนัเดิมของโพลิซลัโฟน ไดแ้ก่ diaryl sulfone (Ar-

SO2-Ar) และ diaryl ether (Ar-O-Ar) ท่ีเลขคล่ืน 1150 และ 1241 cm-1 ตามล าดบั และสารประกอบอะโรมาติก (C=C) ในโมเลกุลของโพ

ลิซัลโฟนเลขคล่ืน 1487 และ 1585 cm-1 อย่างไรก็ตามส่วนประกอบเหล่าน้ีลดลงหลงัการปรับปรุงผิวด้วยพลาสมา ซ่ึงโดย

ธรรมชาติแลว้โพลิซลัโฟนเป็นพอลิเมอร์ท่ีไม่ชอบน ้ า ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้า่การลดลงของส่วนประกอบเดิมท าใหเ้ยื่อบางโพ

ลิซลัโฟนมีความชอบน ้ ามากข้ึนหรือมีความเป็นขั้วเพ่ิมข้ึนนัน่เอง 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

ภาพที ่3 สเปกตรัม FT-IR ของเยือ่บางท่ีผา่นและไม่ผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา : (ก) PSF 19%, (ข) PSF 22% and (ค)  
 PSF 25%. 
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ผลของการปรับปรุงผวิโดยพลาสมาต่อสมบตักิารแยกแก๊ส 
ค่าการซึมผา่นของ เยือ่บางท่ีผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมาแสดงดงัภาพท่ี 4 (ก-ง) ซ่ึงพบวา่หลงัการปรับปรุงผิว 

ค่าการซึมผ่านของ O2 ลดลง 1.4  เท่า ขณะท่ี N2, CH4 และ CO2 เพ่ิมข้ึน 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุงผิวดว้ย
พลาสมาตามล าดบั ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยา dipole–quadrupole ระหวา่งพอลิเมอร์และโมเลกุลของแก๊ส (Xing และคณะ, 2009) 
เม่ือผิวเยื่อบางมีความเป็นขั้วมากข้ึนจึงดูดซบัแก๊ส N2, CH4 และ CO2 ซ่ึงเป็นแก๊สท่ีมีค่าสภาพการเกิดขั้ว (polarizability) สูง
ไดม้ากข้ึนส่งผลใหค้่าการซึมผา่นของทั้งสามแก๊สเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี O2 เป็นแก๊สท่ีมีค่าสภาพการเกิดขั้วต ่าจึงถูกดูดซบัไดล้ดลง 
ซ่ึงค่าการซึมผ่านน้ีมีผลต่อสมบัติการแยกแก๊สของเยื่อบางโพลิซัลโฟนโดยท าให้ค่าแยก O2/N2 ลดลง และค่าการแยก 
CO2/CH4 เพ่ิมข้ึนหลงัการปรับปรุงผิว แสดงดงัภาพท่ี 5 (ก-ข) ซ่ึงความดนัท่ีใหค้่าการแยกสูงสุดคือ  3 บาร์ และความเขม้ขั้น
ของสารลายพอลิเมอร์ท่ีให้ค่าการแยกสูงสุดคือ 25% ดงันั้นเม่ือพิจารณาค่าการแยกของเยื่อบางท่ีผลิตจากสารละลายพอลิ
เมอร์ 25% ท่ีความดนัของแก๊ส 3 บาร์จะพบวา่หลงัการปรับปรุงผิวคา่แยก CO2/CH4 เป็น 4.3 โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เท่า ขณะ
ค่าแยก O2/N2 เป็น 3.8 โดยลดลงประมาณ 2 เท่า เม่ือเทียบกบัเยือ่บางก่อนการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา 

 

 

(ก) 

 

(ข) 
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(ค) 

 

 

(ง) 

ภาพที ่4 ค่าการซึมผา่นของแก๊สผา่นเยือ่บางหลงัการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา : (ก) O2, (ข) N2, (ค) CO2, และ (ง) CH4 

 

(ก) 
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(ข) 

ภาพที ่5 ค่าการเลือกของเยือ่บางท่ีผา่นและไม่ผา่นการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา :  (ก) O2/N2 และ (ข) CO2/CH4 

 

สรุปผลการวจัิย 
การปรับปรุงผิวเยื่อบางโฟลิซลัโฟนดว้ยพลาสมาภายใตบ้รรยากาศของแก๊สอาร์กอนส่งผลต่อค่าการซึมผ่านของ

แก๊สโดยค่าการซึมผ่านของ O2 ลดลง 1.4  เท่า ขณะท่ี N2, CH4 และ CO2 เพ่ิมข้ึน 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุง
ผิวดว้ยพลาสมาตามล าดบั ซ่ึงค่าการซึมผา่นน้ีมีผลต่อสมบติัการแยกแก๊ส  O2/N2 ลดลง และ  CO2/CH4 ของเยือ่บาง ซ่ึงพบวา่
ท าใหค้่าการแยก O2/N2 ลดลง ขณะท่ีค่าการแยก CO2/CH4 เพ่ิมข้ึนหลงัการปรับปรุงผิว และเง่ือนท่ีใหค้่าการแยกสูงสุดคือเยือ่
บางท่ีเตรียมจากสารละลายพอลิเมอร์ 25% ท่ีความดนัของแก๊ส 3 บาร์ โดยให้ค่าการแยก CO2/CH4 และ O2/N2 เป็น 4.3 และ 
3.8 ตามล าดบั ซ่ึงค่าการแยก CO2/CH4 เพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เท่า และค่าแยก O2/N2 ลดลงประมาณ 2 เท่า เม่ือเทียบกบัเยื่อบาง
ก่อนการปรับปรุงผิวดว้ยพลาสมา 
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ผลของระยะเวลาในการแช่น ้าทะเลที่แตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็ (Rhizophora 
apicudata) 

Effect of During Different Immersing in Sea Water on First Cople Sprount of Pod (Rhizophora 
apicudata) 

 
สมภพ     ยีสุ่่น1* และสุริยะ  ตาเตะ1 

Sompop  Yeesun1*   Suriya Tateh1 

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก   
(Rhizophora apicudata) จากการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง คือแช่ในน ้ าทะเลวนัละ 6 , 12 , 
24 ชัว่โมงต่อวนั และวนัเวน้วนัตามล าดบั แต่ละชุดการทดลองมี  4 ซ ้ าแต่ละซ ้ าใส่ฝักโกงกางใบเล็ก 15 ฝัก ทดลองในขวด
พลาสติกขนาดความจุ 1.5 ลิตร ใส่น ้ าทะเลความเคม็ 25 ppt. บรรจุน ้ าสูง 10 เซนติเมตร  ท าการทดลองเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
พบว่าฝักโกงกางใบเล็กมีการแตกยอดคู่แรก  มีความยาวของยอดคู่แรกเฉล่ียเท่ากบั 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07  
และ 1.48 ± 0.16  ตามล าดบั มีอตัราการรอดตายเฉล่ียเท่ากบั 90 , 55 , 40  และ 30 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั  พบความแตกต่างกนั
ทางสถิติ ทั้ งการเจริญเติบโตด้านความยาวของยอดคู่แรก (P≤0.05)  และอัตราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก 
(P≤0.05)โดยการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเล  24  ชัว่โมงต่อวนั ใหผ้ลการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายสูงท่ีสุด  
ค าส าคญั : ชีววทิยาโกงกาง, ระยะเวลาการแช่ในน ้ าทะเล 
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ABSTRACT  
 

            Effect of different immersion periods in sea water on first couple sprout of pod ( Rhizophora apicudata) .                           
The experiment was designed using Completely Randomized Design (CRD) and divided into 4 treatments immersed in sea 
water for 6, 12, 24 and alternate days respectively. Each treatment had 4 replicates, each replicates was put the pod 15 pods 
in plastic bottles 1.5 liters that was put sea water 25 ppt. salinity and 10 centimeters height for 3 month. The result showed 
that average lengths of first couple sprout of  pods (Rhizophora apicudata) were 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07 and  
1.48 ± 0.16 centimeters respectively. The average survival rates were 90, 55, 40, and 30 percentages respectively. There 
were significant differences in both average length of first couple sprout (P≤0.05)  and average survival rate of pods 
(P≤0.05) . When analysis statistic significant different showed that significant different (P≤0.05) . The pods immersed in 
sea water for 24 hours/day was the best comdition.   
 
Keyword: Biology of Rhizophora apicudata, immersion periods in sea water 
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บทน า 
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)  เป็นไมท่ี้ข้ึนในดินเลนค่อนขา้งอ่อน และมีน ้ าทะเลท่วมถึงสม ่าเสมอ

บริเวณชายฝ่ังทะเล ริมคลอง และริมแม่น ้ าท่ีมีน ้ าทะเลท่วมถึง ซ่ึงการกระจายของโกงกางใบเล็กจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
พ้ืนท่ี เช่น ท่ีอ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา จงัหวดัตราด พบโกงกางใบเลก็ข้ึนอยูลึ่กเขา้ไปจากขอบป่า ช่วง 20-90 เมตร หลงัเขต
แนวของไมล้ าพูและไมแ้สม  (ไพศาล, 2532)  โกงกางใบเล็กเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ  20-30  
เมตร ล าตน้แตกก่ิงกา้นมาก มีเปลือกหนาประมาณ  1.5-3  เซนติเมตร  เปลือกสีเทาเกือบเรียบ เม่ือทุบท้ิงไวส้กัครู่ดา้นในของ
เปลือกจะเป็นสีแสดอมแดงถึงแดงเลือดหมู กระพ้ีสีเหลืองอ่อน แก่นสีน ้ าตาลแดง เน้ือไมเ้ป็นมนัวาว น ้ าหนกัมาก  (ความ
ถ่วงจ าเพาะ 1.04)  เส้ียนตรง  (วิรัชและด ารงค์, 2517)   ใบเป็นชนิดใบเด่ียว เรียงตัวแบบตรงข้ามกัน ขนาดกวา้ง  3-8  
เซนติเมตร  ยาว  7-18  เซนติเมตร  หรือเล็กกว่า ขอบใบเรียบ ใบหนาเป็นมนั รูปใบมน (elliptic)  ค่อนไปทางรูปใบหอก  
ดอกเป็นดอกช่อแบบ cymes  กลีบเล้ียง มี  4  กลีบ  สีเขียวอมเหลืองยาว  10-14  เซนติเมตร  โคนกลีบติดกนั ปลายกลีบแยก
เป็นแฉกรูปไข่  ปลายแหลมและยงัคงติดอยูจ่นเป็นผลจะออกดอกประมาณเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม ผลแก่ประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ผลมีลกัษณะเป็นทรงกลมคลา้ยไข่  เปลือกของผลหยาบสีน ้ าตาล  ภายใน 1  ผล มี 1 เมลด็ 
จะเจริญต่อไปในขณะท่ีผลยงัติดอยูบ่นตน้แม่ จดัเป็นเมล็ดจะงอกส่วนของ radicle   แทงทะลุออกมาทางปลายผล  ตามดว้ย
ส่วนของตน้อ่อน  ซ่ึงเจริญยาวออกเร่ือยๆ มีลกัษณะปลายแหลมยาวสีเขียว  หรือเรียกโดยทัว่ไปวา่ ฝัก ยาวประมาณ  30-40  
เซนติเมตร. เม่ือผลแก่ คพัภะ (embryo)  จะหลุดออกจากเปลือกผลปักลงดินเลนก็จะงอกทนัที  แต่ถา้หล่นลงขณะน ้ าทะเลข้ึน
ก็จะลอยไปตามน ้ า  และมีชีวติประมาณ  2  เดือน เม่ือเกยต้ืนหรือติดอยูก่บัท่ีจะงอกทนัที (ไพศาล, 2532)  ประมูล, (2520)  ได้
ท าการขยายพนัธ์ุ  โดยทดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเลก็ซ่ึงเก็บไวใ้ตร่้มและรดน ้ าวนัละหน่ึงคร้ังพบวา่ การ
เก็บโดยวธีิน้ีสามารถรักษาฝักโกงกางไวไ้ดถึ้ง  30  วนั  โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกอยูร่ะหวา่ง  83-98  เปอร์เซ็นต ์หากเรียงฝัก
ในลกัษณะซอ้นทบักนัเป็นผลให้โรคหรือแมลงเขา้ท าลายได ้หรือยอดอ่อนของฝักท่ีจะเจริญเติบโตเป็นล าตน้หกัและตายได ้  
(สนใจ, 2534)  สนิท, (2525) พบว่า โกงกางใบเล็กควรปลูกระยะ  1x1  หรือ  1.5x1.5 เมตร จะได้ผลรวมทั้ งหมดดีท่ีสุด  
ส าหรับการรอดตายของไมโ้กงกางใบเล็กซ่ึงปลูกระยะทั้งสองน้ีจะมีเปอร์เซ็นตก์ารรอดตายสูงกวา่  90  เปอร์เซ็นต ์ กรมป่า
ไม้, (2536)  กล่าวว่า ไม้โกงกางใบเล็กอายุ 10 ปี  โดยจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงประมาณ 1 เมตรต่อปี  
Aksornkoae และ Kongsangchai,(1982) ไดท้ าการศึกษาโกงกางใบเลก็ในจงัหวดัจนัทบุรี  อาย ุ 8-18  ปี ระยะปลูก  1x1 เมตร  
ให้ผลผลิตในรูปมวลชีวภาพประมาณ 74.5-229  ตนั/เฮกแตร์  ดุสิต ( 2530)  ไดศึ้กษาการเจริญเติบโตของโกงกางใบเล็กใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม   พบวา่ สวนป่าอาย ุ1-15 ปี มีความสูงและขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 0.45-12.36 เมตร 
และ 0-6.26 เซนติเมตร ตามล าดบั  นพรัตน์ (2536)  ไดท้ าการทดลองปลุกป่าชายเลนเป็นเวลานาน  3  ปี  บนหาดเลนใหม่
ของอ่าวปัตตานี  พบวา่  ไมโ้กงกางใบเล็กมีอตัราการรอดตายร้อยละ  30  มีความสูง  95.45  เซนติเมตร  จิตต์ (2534)  โดย
ศึกษาการเจริญเติบโตทางความสูง ของเส้นผ่าศูนยก์ลางมวลชีวภาพ  และปริมาตรของสวนป่าโกงกางใบเล็กชั้นอายตุ่าง ๆ 
กนัตั้งแต ่ 5-20  ปี ปรากฏวา่  ความสูงเฉล่ียของสวนป่าไมโ้กงกางจะเพ่ิมมากข้ึนตามอายขุองสวนป่า  ในทอ้งท่ีอ าเภอยะหร่ิง 
จงัหวดัปัตตานี, อ าเภอปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช,  อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง และอ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบ่ี   
ประโยชน์ของไมโ้กงกางใบเลก็ จ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี  ใชท้ าฟืนและถ่านใหค้วามร้อนสูง ใชท้ าไมเ้สาเขม็และไมค้  ้ายนั  
เน่ืองจากไมโ้กงกางมีลกัษณะตรง มีความแขง็ และความเหนียว  เปลือกของไมโ้กงกางน ามาสกดัแทนนิน ซ่ึงเป็นแหล่งของ
แทนนิน และฟีนอลธรรมชาติท่ีมีราคาถูกท่ีสุด  และยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง  เช่น  ท าหมึก  ท าสี ยาง ใช้
ในการฟอกหนงั  และใชท้ ากาวส าหรับติดไม ้การใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ  เน้ือไมโ้กงกางมีคุณสมบติัท่ีสามารถน ามาแปรรูปเพ่ือ
ใชใ้นการก่อสร้าง  ท าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ด ้
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จากการบุกรุกป่าชายเลน  ไม่วา่จะเป็นการท าประโยชน์จากการท านาเกลือ  นากุง้  การประมง  ซ่ึงท าให้ปริมาณ
ของป่าชายเลนลดนอ้ยลง  ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกวา้ง  จนปัจจุบนัมีผูต่ื้นตวักบัปัญหาน้ีมากข้ึน  มีการฟ้ืนฟปู่าชายเลนท่ี
ถูกท าลาย  โดยการน าพนัธ์ุไมต้น้กลา้โกงกางใบเล็กมาปลูกข้ึนทดแทนตน้โกงกางท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ในการเพาะพนัธ์ุ
ตน้โกงกางใบเล็กมีปัญหาท่ีเจอคือ อตัราการรอดตายค่อนขา้งนอ้ยเวลาน าไปปลูกทดแทนไมใ้นธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มผูอ้นุรักษท่ี์ท าการปลูก  จึงมีแนวคิดท่ีจะท าใหก้ารรอดตายของตน้กลา้โกงกางใบเล็กสูงข้ึน และเพียงพอต่อการน าตน้
กลา้โกงกางใบเลก็ไวแ้จกจ่ายใหก้บักลุ่มนกัอนุรักษท่ี์มีความสนใจในการปลูกตน้กลา้  จึงไดน้ าเอาฝักโกงกางใบเลก็มาศึกษา
การแตกยอดคู่แรกและอัตราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก ท่ีแช่น ้ าทะเลในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน เพื่อทราบถึง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของฝักโกงกางใบเลก็ 
 

วธีิการด าเนินงานวจัิย  
1. วธีิการทดลองวจิยั 

1.1  การเตรียมอุปกรณ์ 
       1.1.1 ฝักแก่ท่ีหลุดร่วงจากตน้โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apicudata) 

        1.1.2 ขวดน ้ าด่ืมพลาสติก  ขนาด 1.5  ลิตร   
1.2  วธีิการเตรียมการทดลอง 

           1.2.1 น าขวดน ้ าด่ืมขนาด 1.5 ลิตร จ านวน  16  ใบ  ตดัปากขวด  บรรจุน ้ าทะเลลงในขวดทดลองท่ีระดบัความ
สูง  10 เซนติเมตร 

       1.2.2 ท าการตรวจวดัความเคม็ของน ้ าทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนถ่ายน ้ าพร้อมบนัทึกผลการทดลอง   
        1.2.3 น าฝักโกงกางใบเลก็  มาแช่ลงในขวดน ้ าด่ืมท่ีบรรจุน ้ าทะเลท่ีจดัเตรียมไวข้วดละ  5 ฝัก ต่อ 1 ซ ้ า 

แบ่งเป็น 4  ชุดการทดลอง  ชุดการทดลองละ  4 ซ ้ า  ในบริเวณใตห้ลงัคาโรงกรองน ้ าท่ีมีแสงแดดส่องถึง 
1.3  การวางแผนการทดลอง 
       การด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่

แรกของฝักโกงกางใบเลก็ท่ีน ้ าทะเลความเคม็ 25 ppt  อุณหภูมิ 28 องคศ์าเซลเซียส  ประกอบดว้ยจ านวน  4  ชุดการทดลอง  
ชุดการทดลองละ  4 ซ ้ า  จ านวนของฝักโกงกางใบเลก็ท่ีใชใ้นการทดลองแต่ละซ ้ ามีทั้งหมด  5 ฝัก  แต่ละชุดการทดลอง โดย  
มีดงัน้ี   
  ชุดการทดลองท่ี 1 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเล วนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนั   
  ชุดการทดลองท่ี 2 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั   
 ชุดการทดลองท่ี 3 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนั 
  ชุดการทดลองท่ี 4 แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัเวน้วนั 
2.  การเกบ็ข้อมูล 
 ท าการเก็บขอ้มูลทุกตน้ของตน้โกงกางใบเลก็  ทุกๆ 15วนั เพ่ือสงัเกตการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็โดย
วดัความยาวของยอดคู่แรก และเม่ือส้ินสุดการทดลองนบัจ านวนฝักโกงกางใบเลก็ ท่ีรอดตายทั้งหมดพร้อมบนัทึกผลท่ีไดใ้น
ระยะเวลา  3 เดือน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์       
(Completely  Randomized  Design : CRD)  และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ Analysis  of  Variance  (ANOVA)  แบบ  One –way  
ANOVA  และรายงานผลค่าเฉล่ีย  ±  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
  อตัราการรอดตาย  =    จ านวนตน้โกงกางเม่ือส้ินสุดการทดลอง  x 100 
          จ านวนตน้โกงกางท่ีเร่ิมการทดลอง 
 

ผลการวจัิย 
1.  การเจริญเตบิโตของฝักโกงกางใบเลก็ 
 จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็  ท าการ
เก็บขอ้มูลทุกๆ  15  วนั  เป็นระยะเวลา  3  เดือน  ผลปรากฏวา่  

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  1 ผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบ
เลก็ ไม่มีการแตกยอดคู่แรก  และ เม่ือวเิคราะห์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  2 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนัมีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 
0.48 ± 0.11  ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมง, 12 ชัว่โมงต่อวนั  และวนัเวน้วนั  ไม่มีการแตกยอดคู่
แรก และเม่ือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  3 การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเล  24 ชัว่โมงต่อวนั  มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 
0.89 ± 0.16 รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัเวน้วนัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 0.41± 0.05  ส่วนการแช่ฝักโกงกาง
ใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมง, 12 ชัว่โมงต่อวนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเม่ือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทาง
สถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  4 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 
1.98  ± 0.21  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัเวน้วนัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 0.83 ± 0.05 และการแช่ฝักโกงกาง
ใบเลก็ในน ้ าทะเล  12 ชัว่โมงต่อวนัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 0.16 ± 0.06 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงต่อ
วนั  ไม่มีการแตกยอดคู่แรก  และเม่ือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  5 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 
3.22  ± 0.07  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัเวน้วนัมีค่าเฉล่ีย 1.48 ± 0.16   การแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
น ้ าทะเล  12 ชัว่โมงต่อวนัมีค่าเฉล่ีย 1.17 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชวัโมงต่อวนัมีค่าเฉล่ีย 
0.13 ± 0.05   ตามล าดบั  และเม่ือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 

การเก็บขอ้มูลคร้ังท่ี  6 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั มีการแตกยอดคู่แรกท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 
3.22 ± 0.07  รองลงมาเป็นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัเวน้วนัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 1.48 ± 0.16  การแช่ฝักโกงกางใบ
เลก็ในน ้ าทะเล  12 ชัว่โมงต่อวนัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 1.19 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนั
วนัท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 0.13 ± 0.05  ตามล าดบั  และเม่ือวเิคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ  (P≤0.05) 
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ตารางที ่ 1   ความยาวใบเฉล่ียของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็ในระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนั 

ระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเล 
ความยาวใบเฉล่ียยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังท่ี 5 คร้ังท่ี 6 

แช่วนัละ 6 ชัว่โมงต่อวนั   0 0 0 0 0.13±0.05C 0.13±0.05c   

แช่วนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั 0 0 0 0.16±0.06b 1.17±0.15b 1.19±0.15b 

แช่24 ชัว่โมงต่อวนั 0 0.48±0.11a   1.98±0.21a 1.98±0.21a   3.22±0.07a 3.22±0.07a 

แช่วนัเวน้วนั 0 0 0.41±0.05ab 0.83±0.05b 1.48±0.16b 1.48±0.16b   

หมายเหต ุ ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั  แสดงวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 (P≤0.05)   ค่าเฉล่ีย ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง  4  ซ ้ า 
 

ภาพที ่ 1  ความยาวใบเฉล่ียของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเลก็ในระยะเวลาการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนั 
2.  อตัราการรอดตาย 

อตัราการรอดตายของโกงกางใบเล็กท่ีแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัผลปรากฏวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล  
24 ชัว่โมงต่อวนั    มีอตัราการรอดตาย  90  เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั  
มีอตัราการรอดตาย  55  เปอร์เซ็นต์  การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตาย  40  
เปอร์เซ็นต ์ และ  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัเวน้วนั  มีอตัราการรอดตาย  30  เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดบั 
ตารางที ่ 2   อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ท่ีแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างในวนัท่ี  90 

ระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเล อตัราการรอดตาย  (เปอร์เซ็นต)์ 
แช่วนัละ 6 ชัว่โมงต่อวนั   40 

แช่วนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั 55 
แช่ 24 ชัว่โมงต่อวนั   90 
แช่วนัเวน้วนั 30 
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ภาพที ่ 2   อตัราการรอดตายของโกงกางใบเลก็ท่ีแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่าง 
 

วจิารณ์ผลการวจัิย 
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  พบวา่  

การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลตลอดทั้งวนัเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีการเจริญเติบโตคือมีการแตกยอดคู่แรกเร็วท่ีสุดและ
มีความยาวใบเฉล่ียสูงท่ีสุดอีกทั้งมีอตัราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กดีท่ีสุด  เน่ืองจากการไดรั้บน ้ าทะเลตลอดเวลาท า
ให้ฝักโกงกางใบเล็กมีความช้ืนท่ีไปหล่อเล้ียงฝักอยา่งเตม็ท่ี  และฝักสามารถดูสารอาหารในน ้ าทะเลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่วนการ
แช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัเวน้วนั  มีการเจริญเติบโตรองลงมา  มีการรอดตายของฝักโกงกางใบเลก็นอ้ย   เน่ืองจาก
ในช่วงสัปดาห์แรกๆการปรับสภาพของฝักโกงกางใบเล็กไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนได ้ ท าให้มี
การตายในช่วงน้ีเป็นจ านวนมาก  แต่ในระยะหลงัทีมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีไดรั้บไดมี้การเจริญเติบโตดีข้ึน
ตามล าดบั  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั และ การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชวั
โมงต่อวนั  มีการเจริญเติบโตและมีอตัราการรอดตาย  ท่ีไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีทดลองมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน จึงท าให้มีการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายท่ีไม่แตกต่างกัน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประมูล  รักษาแกว้ (2520)  ไดท้ดลองหาเปอร์เซ็นตก์ารงอกของฝักโกงกางใบเลก็ซ่ึงเก็บไวใ้ตร่้มและรดน ้ าวนั
ละหน่ึงคร้ังพบวา่ การเก็บโดยวิธีน้ีสามารถรักษาฝักโกงกางไวไ้ดถึ้ง  30  วนั  โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกอยูร่ะหวา่ง  83–98  
เปอร์เซ็นต์ แต่ถา้เก็บในถุงพลาสติกและปล่อยให้น ้ าทะเลท่วมถึงสามารถเก็บไวไ้ดถึ้ง  90  วนั โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก
ประมาณ  78-97  เปอร์เซ็นต ์

 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น ้ าทะเลท่ีแตกต่างกนัต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  พบวา่  

การแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก  โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั  มีการแตกยอดคู่แรกดี
ท่ีสุด   รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัเวน้  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อวนั และ 
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงตามล าดบั  ส่วนอตัราการรอดตาย  พบวา่  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ใน
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น ้ าทะเล 24 ชัว่โมงต่อวนั  มีอตัราการรอดตายมากท่ีสุด   รองลงมา การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน ้ าทะเลวนัละ  12 ชัว่โมงต่อ
วนั  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัละ  6  ชัว่โมงและ  การแช่ฝักโกงกางใบเลก็ในน ้ าทะเลวนัเวน้  ตามล าดบั   
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  ผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีกรุณาอนุญาตให้ใชส้ถานท่ีโรงกรอง
น ้ าเค็ม  และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีมีส่วนช่วยในการท าการทดลอง  และเก็บ
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คุณภาพน า้ในอ่างเกบ็น า้ห้วยขอนแก่น 2 อ าเภอสันติสุข จังหวดัน่าน 
Water Quality of Huay Khonkaen Rreservoir, Santisuk District 

Nan Province 
 

เจนจิรา ลานแกว้1* เชาวลีย ์ใจสุข2 อมรชยั ลอ้ทองค า2 และ จุลทรรศน์ คีรีแลง2 
Janejira Lankaew1* Chaowalee Jaisuk2  Amornchai Lothongkum2 and Julatat Keereelang 2 

 

บทคัดย่อ 
 

 จงัหวดัน่านเป็นพ้ืนท่ีตน้น ้ าซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีไหลลงสู่แม่น ้ าเจา้พระยา จงัหวดัน่านในปัจจุบนัไดมี้ขอ้จ ากดั
การใชส้ารเคมีทางการเกษตรต่อพ้ืนท่ีการเพาะปลูก โดยเฉพาะการท าไร่ขา้วโพด เน่ืองมาจากส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้มต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ส่งผลให้เกิดสารพิษตกคา้งในสินคา้ทางการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
การศึกษาน้ีมีพ้ืนท่ีตรวจวดัคุณภาพน ้ าเป็นบริเวณอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น อ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน เน่ืองจากบริเวณ
ดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขา้วโพดมากท่ีสุดของจงัหวดัน่าน มีการใชปุ๋้ยเคมี สารเคมีก าจดัวชัพืชและแมลงเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงเม่ือถึงฤดูน ้ าหลากจะมีการชะลา้งสารเหล่าน้ีลงสู่ห้วยขอนแก่น 1 และอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 โดยตรง การศึกษา
น้ีไดต้รวจวดัคุณภาพน ้ าในหว้ยขอนแก่น 2 เน่ืองจากชุมชนใชน้ ้ าจากอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 เพ่ือการอุปโภคและบริโภค
ในครัวเรือน ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าเบ้ืองตน้พบวา่ คุณภาพน ้ าทางกายภาพ และทางเคมี ของน ้ าในหว้ยขอนแก่น 2 มีค่า
ปกติตามมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 และส าหรับการวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม 
Carbamate  และ  Herbicide ในตวัอยา่งน ้ า และปลา ไม่พบปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ 
Herbicide แต่อยา่งใด ซ่ึงแสดงถึงน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 สามารถน าไปใชเ้พ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่าน
การฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าทัว่ไปก่อนตามมาตรฐานน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3     
ค าส าคญั คุณภาพน ้ า, อ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น, น่าน 

 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพียง           
จงัหวดัน่าน 55000 
1 Department of Science Faculty of Science Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Fai Kaew, Phu Phiang, 
Nan Province 55000, Thailand 
2 สาขาวิชาสตัวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ต าบลฝายแกว้ 
อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 
2 Department of Animal Science and Fisheries Faculty of Science Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Fai 
Kaew, Phu Phiang, Nan Province 55000, Thailand 
E-mail : biochemistryjb@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  765 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ABSTRACT 
 

 Nan Province is a headwaters area, Nan River is important flowing in the Chao Praya River. Presently the use of 
agrochemicals in agriculture especially corn farm affected on environment. Moreover, the agrochemicals were direct and 
indirect effected to the people because the increasing of environment and human health problem. This study assessed water 
quality of Huay Khonkaen reservoir, Santisuk district Nan, province, there were numerous of corn farm so the area were 
heavy agrochemicals. Moreover, in rainy season the chemicals may discharge to the Huay Khonkaen reservoir 1 and 2. The 
community were used water from Huay Khonkaen reservoir 2 for consume, therefore, the objectives of this study were 
assessed the water quality in the Huay Khonkaen reservoir 2. The finding showed the water quality were according to 
surface water quality type 3, moreover the analysis of carbamate and herbicide were not detected in all water, sediment and 
fishes. In summary, the water in Huay Khonkaen reservoir 2 is can used to consume after improve and disinfection.. 
 

Keyword: Keywords : Water quality, Huay Khonkaen reservoir, Nan 
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บทน า 
อ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 เป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของอ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน ซ่ึงรองรับน ้ า

จากห้วยขอนแก่นท่ีไหลมาจากเทือกเขาทางตอนหนือของอ าเภอสันติสุข บริเวณดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขา้วโพดมาก
ท่ีสุดของจงัหวดัน่าน  มีการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ ท่ีใชก้ าจดัวชัพืชและแมลงในกระบวนการปลูกขา้วโพดจ านวนมาก
และเป็นเวลานาน  เม่ือถึงฤดูน ้ าหลากจึงมีการชะลา้งสารเหล่าน้ีลงสู่ห้วยขอนแก่นและอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 โดยตรง 
ซ่ึงสารเคมีดงักล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน ้ าทั้งทางตรงและทางออ้ม  และกระทบต่อคุณภาพชีวติของผู ้
ท่ีใชป้ระโยชน์จากอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2  คือ ชุมชนบา้นน่านมัน่คง ต าบลป่าแลวหลวง อยา่งยิง่ เพราะชุมชนดงักล่าวใช้
เป็นแหล่งน ้ าในการเกษตร การปศุสัตว ์การประมงตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของอ าเภอสันติสุข  ดงันั้นโอกาสท่ี
สารเคมีเหล่าน้ีจะเขา้ไปปนเป้ือนส่ิงมีชีวิตต่างๆ ทั้งสัตวน์ ้ า แหล่งน ้ า และคนในชุมชนดงักล่าวน่าจะมีสูง และอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อปลอดภยัของชีวิตส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพน ้ า และ
วิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide ในแหลงน ้ าของอ่างเก็บน ้ าห้วย
ขอนแก่น 2  ทั้ งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัให้กบัชุมชนและทอ้งถ่ินน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ
จดัการทรัพยากรประมง การใชส้ารเคมีและการป้องกนัตวัเองจากสารเคมีตกคา้งของชุมชนบา้นน่านมัน่คงต่อไป  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ 

ศึกษาลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของอ่างเก็บน ้ า และบริบทของชุมชนบา้นน่านมัน่คงเพ่ือก าหนดสถานีท่ีเป็นตวัแทน
ในการศึกษา จากนั้นส ารวจเก็บรวบรวมตวัอยา่งน ้ า และปลามาวเิคราะห์คุณภาพน ้ า และการวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลง
และสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide โดยวธีิ house method TE-CH-207 Based on EPA 507 method แสดง
ดงัภาพท่ี 1 และ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และต าแหน่งสถานีเก็บตวัอยา่งน ้าและปลา 
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ตอนบนของอ่างเก็บน ้ า ตอนกลางของอ่างเก็บน ้ า 

  

                       ตอนล่างของอ่างเก็บน ้ า                                                  บ่อเก็บน ้าชุมชน 
 

ภาพที ่2 จุดเก็บตวัอยา่งน ้ าและปลาในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 
               A : สถานีท่ี 1 ตอนบนอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 

 B : สถานีท่ี 2  ตอนกลางของอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2  
  C : สถานีท่ี 3  ตอนล่างของอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 
  D : สถานีท่ี 4  บ่อเก็บน ้ า      
 

2. การตรวจวดัคุณภาพน า้ทางกายภาพ และทางเคมี 
2.1 ศึกษาคุณภาพน ้ าทางกายภาพ และทางเคมี ดว้ยเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพน ้ าภาคสนามและวธีิการ 
ดงัตารางท่ี  1 

ตารางที ่1 พารามิเตอร์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคุณภาพน ้า 

คุณภาพน ้าท่ีตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั วิธีการวิเคราะห์ / ยี่หอ้รุ่น 

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) pH meter วดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าของไอออนในน ้า 
อุณหภูมิ Temperature meter HANNA / HI98129 
ของแขง็ท่ีละลายในน ้า Conductivity meter HANNA / HI98129 
ความน าไฟฟ้า Conductivity meter               HNNA / HI98129 

A B 

C D 
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ความกระดา้งของน ้า Hardness meter HANNA / HI96735 
ความขุ่นของน ้า  Turbidity meter HANNA / HI93703 
ความโปร่งแสง  Secchi disc วดัความโปร่งแสงของน ้า 
ออกซิเจนท่ีละลายในน ้า DO meter     EUTECH / cyberscan  DO 300 
ไนไตรท ์  Spectrophotometer       Colorimetric method 
ไนเตรท   Spectrophotometer       Colorimetric method 
แอมโมเนีย   Ammonia meter       HI 700 Checker® HC    

      Handleld  Colorimeter 
 

2.2 การวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจัดวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide 
น าตวัอยา่งน ้ าและปลา ในอ่างเก็บน ้ าหว้ยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บน ้ าชุมชน  มาวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและ

สารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide โดยวธีิทดสอบอา้งอิง In-house method on EPA method 507 by LC-
MS/MS และ In-house method based on Journal of Chromatography A, 886 (2000), p 207-216 By HPLC/Post-column 
derivatizer 

 
ผลและวจิารณ์ผล 
คุณภาพน า้ทางกายภาพ และทางเคม ี

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางกายภาพ และทางเคมี พบวา่เม่ือท าการตรวจวดัและวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในอ่างเก็บ
น ้ าหว้ยขอนแก่น 2 จ านวนทั้งหมด 4 สถานี ปรากฎวา่คุณภาพน ้ าในในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 มีค่าแสดงดงัภาพท่ี 3 และ 
4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทางกายภาพและทางเคมีของอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 อ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน 

  

  
B 

C D 

A 
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ภาพที ่3  A: ค่า pH  B: อุณหภูมิ C:  ออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า  D: ค่าความน าไฟฟ้าของน ้ า E: ความขุ่น 
               F: ค่าความโปร่งแสง  ในสถานีท่ี 1-4  ระหวา่งเดือน พฤษภาคม และ ธนัวาคม 
 
 

  

 
ภาพท่ี 4  G: ความกระดา้ง H: ของแขง็ท่ีละลายทั้งหมด ของน ้ าในสถานีท่ี 1-4  ในระหวา่งเดือน พฤษภาคม 

                          และ ธนัวาคม 
 
ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตวัอยา่งน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 จ านวน 4 สถานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
มีค่า pH อยูใ่นช่วง 6.6- 7.6 ซ่ึงพบวา่มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ส่ิงมีชีวิตในน ้ าสามารถด ารงชีวิตไดต้ามปกติ ชุมชนสามารถ
น ามาใชอุ้ปโภคไดต้ามปกติ ในขณะท่ีช่วงเดือนธันวาคมปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 จะลดลง นอกจากน้ียงั
พบวา่ ในสถานีท่ี 2 3 และ 4 พบค่า pH อยูใ่นช่วง 8.58 – 9.20 อยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าไม่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า (ประเทือง, 2534) แสดงดงัตารางท่ี 2  ค่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตวัอยา่งน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วย
ขอนแก่น 2 จ านวนทั้งหมด 4 สถานี หากน ามาเทียบกบัมาตรฐานของน ้ าด่ืม โดยเกณฑม์าตรฐานก าหนดให้น ้ ามีค่า pH อยู่
ในช่วง 6.5-8.5  จากผลการศึกษาพบว่าในสถานีท่ี 2 3 และ 4 มีค่า pH เกินกว่า 8.5 ดงันั้นน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 
ในช่วงเดือนธนัวาคม ไม่เหมาะสมต่อการน ามาอุปโภคบริโภคหรือน าไปผลิตน ้ าประปา (กรมอนามยั, 2543) 
อุณหภูม ิ(Temperature)  
 อุณหภูมิของน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือน พฤษภาคม และ ธนัวาคม มีค่าอยูใ่นช่วง    28.0 – 32.30 
จดัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินก าหนดไว ้ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสตัวน์ ้ า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2538)   
 

E F 

G H 
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ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน า้ (DO)  
ค่าออกซิเจนท่ีละลายน ้ า เดือนพฤษภาคม และธนัวาคม แสดงดงัภาพ C มีค่าเฉล่ีย ของน ้ าอยูใ่นช่วง 4.4 – 8.3 ppm  

ค่าออกซิเจนละลายในน ้ า ในช่วงเดือนพฤษภาคม (4.40 -5.30 ppm) มีค่านอ้ยกวา่เดือนธนัวาคม (5.0 -8.3 ppm) อยา่งไรก็ตาม
อุณหภูมิ และปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายในน ้ า เม่ืออุณหภูมิของน ้ าลดลง ปริมาณการละลายของออกซิเจนในน ้ าจะ
เพ่ิมข้ึน (มัน่สิน และมัน่รักษ์, 2551) ดงันั้นปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้ าเฉล่ีย (4.4 – 8.3 ppm ) จดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินท่ีก าหนดค่าไวมี้ค่าไม่นอ้ยกวา่ 6.0 ppm (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2538) 
ค่าการน าไฟฟ้า (conductivity)  

ค่าความน าไฟฟ้าของตวัอยา่งน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธนัวาคม  
มีค่าอยูใ่นช่วง 45.0 – 87.0 ppm พบวา่ในช่วงเดือนธนัวาคมมีค่าความน าไฟฟ้ามากกวา่ช่วงเดือน พฤษภาคม ผลการศึกษาท่ี
ไดส้อดคลอ้งกบัค่าของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายน ้ า กล่าวคือถา้ในน ้ ามีปริมาณไอออนมากค่าความน าไฟฟ้าของไอออนท่ีวดัได้
จะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
ค่าความโปร่งแสง (Transparency) 

ค่าความโปร่งแสงของน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และธนัวาคม แสดงดงัภาพท่ี F ค่าความ
โปร่งแสงเฉล่ียของน ้ ามีค่าอยูใ่นช่วง 35.00 – 100.00 cm ระดบัความโปร่งแสงท่ีมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
น ้ าควรมีความโปร่งแสงอยูร่ะหวา่ง 30 – 60 cm (ประเทือง, 2534) 
ความขุ่น (Turbidity) 

ค่าความขุ่นของตวัอยา่งน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม และธนัวาคม  
มีค่าอยู่ในช่วง 0.94 – 83.3 FTU ค่าความขุ่นของน ้ าแสดงให้เห็นว่ามีสารแขวนลอยอยู่ในน ้ ามากน้อยเพียงใด จากผล
การศึกษาพบวา่ในเดือนพฤษภาคม (น ้ าหลาก) น ้ ามีความขุ่นมากกวา่ช่วงเดือนธนัวาคม (น ้ านอ้ย)อาจเน่ืองมาจากฤดูกาลท่ีวดั
ระดบัปริมาณน ้ าแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามขุ่นต่างกนั 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทางกายภาพและทางเคมี (ต่อ) 
ค่าความกระด้างของน า้ (Hardness) 

 ค่าความกระดา้งของน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธนัวาคม เฉล่ียอยูใ่นช่วง 97.0 – 
406.0  ซ่ึงค่าความกระดา้งท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ าอยูร่ะหวา่ง 80 – 200 mg/l (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และแวดลอ้ม, 2538) จากผลการศึกษาพบวา่ ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม น ้ ากระดา้งมากในสถานีท่ี 3  และ 4 เดือนธนัวาคม
น ้ ากระดา้งมากในสถานีท่ี 1 2 และ 3 ในสถานีท่ี 4 คือบ่อเก็บน ้ าชุมชน พบวา่ปริมาณของน ้ ามีผลต่อค่าความกระดา้งของน ้ า 
ซ่ึงในช่วงท่ีปริมาณน ้ ามาก (พฤษภาคม) อยูใ่นช่วงฤดูหลงัน ้ าหลาก อาจเกิดจากน ้ าฝนไดช้ะลา้งผิวหนา้ดินและละลาย CO2 
ในปริมาณมากอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมของแบคทีเรีย กรดคาร์บอนิกในน ้ าฝนจึงซึมลงใตดิ้นผ่านชั้นดินท่ีมีการเน่าการ
สลายตวัของสารอินทรียท์ าให้กรดคาร์บอนิกเพ่ิมมากข้ึนไปสัมผสักบัชั้นหินปูนส่งผลให้มี CaCO3 และ MgCO3 ละลาย
ออกมาลงสู่แหล่งน ้ า (นิพนธ์ และคณิตา, 2550) ส่งผลใหค้่าความกระดา้งของน ้ ามีปริมาณสูง ช่วงปริมาณน ้ านอ้ย (ธนัวาคม) 
น ้ ามีความกระด้างน้อยเน่ืองจากปริมาณของไอออนรวมต่างๆ อาจถูกดูดซึมเก็บไวท่ี้ผิวดินส่งผลให้มีการปนเป้ือนของ
ไอออนในน ้ ามีปริมาณนอ้ย 
ปริมาณของแข็งทั้งหมดทีล่ะลายน า้ (TDS)  
 เปรียบเทียบของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน ้ าของตวัอยา่งน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือน
ธันวาคมมีค่าอยู่ในช่วง 29.0 – 57.0 ppm พบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมในสถานีท่ี 1 2 และ 3 ถึงเดือนธันวาคม น ้ ามีความ
กระดา้งมากในสถานีท่ี 1  2  และ 3 ซ่ึงเป็นจุดเก็บตวัอย่างน ้ าบริเวณตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของอ่างเก็บน ้ าห้วย
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ขอนแก่น 2 ทั้ งน้ีบริเวณดงักล่าวเป็นจุดรับน ้ าท่ีมาจากการเพาะปลูกทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกขา้วโพด มีการไถ
พรวนดิน และการใชย้าก าจดัวชัพืช เม่ือฝนตกจึงเกิดการชะลา้งหนา้ดินลงสู่แหล่งน ้ าส่งผลใหป้ริมาณของแขง็ทั้งหมด 
 ในสถาน้ีท่ี 1, 2 และ 3 มีปริมาณมากกว่าในสถานีท่ี 4  เม่ือเปรียบเทียบปริมาณของแข็งทั้ งหมดท่ีละลายน ้ าในเดือน
พฤษภาคม และเดือน ธันวาคม พบว่าช่วงเดือนธันวาคมน ้ าในอ่างห้วยขอนแก่น 2  มีปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายน ้ า
มากกว่า (44.2 -57.0) เดือนพฤษภาคม (47.7-49.2)ธันวาคม  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากในช่วงเดือนธันวาคม น ้ าในอ่างเก็บน ้ ามี
ปริมาณลดลง จึงส่งผลท าใหมี้ความเขม้ขน้ของไอออนทั้งหมดมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
การวเิคราะห์หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  และ  Herbicide 
 1) ยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate จากการเก็บตวัอยา่งน ้ าจ านวน 2 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ตวัอยา่งน ้ า
จากอ่างเก็บน ้ า และจากบ่อเก็บน ้ าชุมชน และตวัอยา่งสัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ ปลา เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลง
และสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate พบว่าไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางท่ี 2-4) นั่นแสดงให้เห็นว่าชุมชน
ไม่ไดมี้การใชส้ารเคมีในกลุ่มก าจดัแมลง หรืออาจจะใชน้อ้ยมาก จนไม่มีการปนเป้ือนในแหล่งน ้ าและสัตวน์ ้ าในพ้ืนท่ีอ่าง
เก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น  

จากการน าตวัอยา่งน ้ าและปลา ในอ่างเก็บน ้ าห้วยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บน ้ าชุมชน  มาวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่า
แมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate  แสดงผลดงัตารางท่ี 2  3 และ 4 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชในกลุ่ม Carbamate ในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 

รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ   

วธีิทดสอบอา้งอิง 
พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD 

Oxamyl ND ND Mg/L 0.01 In-house method  
Methomyl ND ND Mg/L 0.01 TE-CH-207 Based on 
Carbaryl ND ND Mg/L 0.01 EPA 507 method 
Isoprocarb ND ND Mg/L 0.01  
Fenobucarb ND ND Mg/L 0.01  
Methiocarb ND ND Mg/L 0.01  
Promecarb ND ND Mg/L 0.01  
Total Aldicarb ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb Sulfoxide ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb Sulfone ND ND Mg/L 0.01  
Total Cabofuran ND ND Mg/L 0.01  
 - Carbofuran ND ND Mg/L 0.01  
 -Carbofuran-3-hydroxy ND ND Mg/L 0.01  
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ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชกลุ่ม Carbamate ในตวัอยา่งน ้ า จากบ่อเก็บน ้ าชุมชน        

รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ   วธีิทดสอบอา้งอิง 

พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD  
Oxamyl ND ND Mg/L 0.01 In-house method  
Methomyl ND ND Mg/L 0.01 TE-CH-207 Based on 
Carbaryl ND ND Mg/L 0.01 EPA 507 method 
Isoprocarb ND ND Mg/L 0.01  
Fenobucarb ND ND Mg/L 0.01  
Methiocarb ND ND Mg/L 0.01  
Promecarb ND ND Mg/L 0.01  
Total Aldicarb ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb Sulfoxide ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb Sulfone ND ND Mg/L 0.01  
Total Cabofuran ND ND Mg/L 0.01  
 - Carbofuran ND ND Mg/L 0.01  
 -Carbofuran-3-hydroxy ND ND Mg/L 0.01  

 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารก าจดัวชัพืชกลุ่ม Carbamate ในตวัอยา่งปลาจากอ่างเก็บน ้ าห้วยของ
   แก่น 2 และบ่อเก็บน ้ าชุมชน              

รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ   

วธีิทดสอบอา้งอิง 
พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD 

Oxamyl ND ND Mg/L 0.01 In-house method  
Methomyl ND ND Mg/L 0.01 TE-CH-207 Based on 
Carbaryl ND ND Mg/L 0.01 EPA 507 method 
Isoprocarb ND ND Mg/L 0.01  
Fenobucarb ND ND Mg/L 0.01  
Methiocarb ND ND Mg/L 0.01  
Promecarb ND ND Mg/L 0.01  
Total Aldicarb ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb Sulfoxide ND ND Mg/L 0.01  
  - Aldicarb Sulfone ND ND Mg/L 0.01  
Total Cabofuran ND ND Mg/L 0.01  
 - Carbofuran ND ND Mg/L 0.01  
 -Carbofuran-3-hydroxy ND ND Mg/L 0.01  
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2) การวเิคราะห์หาปริมาณสารป้องกนัก าจดัวชัพืช (Herbicide)   
  จากการน าตวัอยา่งน ้ าและปลาในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2  จ านวน 1 ตวัอยา่ง และจากบ่อเก็บน ้ าชุมชน จ านวน 
1 ตวัอยา่งมาวเิคราะห์หาสารป้องกนัก าจดัวชัพืช (Herbicide) แสดงผลดงัตารางท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารป้องกนัก าจดัวชัพืช (Herbicide) ของตวัอยา่งน ้ าในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 และบ่อ
  เก็บน ้ าชุมชน 

รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ   

วธีิทดสอบอา้งอิง 
พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD 

Atrazine ND ND Mg/L 0.001 In-house method on 
     EPA method 507 by  
     LC-MS/MS 

 
Glyphosate ND ND Mg/L 0.005 In-house method based on Journal of  
AMPA ND ND Mg/L 0.005 Chromatography A, 886 (2000), p 207-216 
     By HPLC/Post-column derivatizer 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารป้องกนัก าจดัวชัพืช (Herbicide) ของตวัอยา่งปลาในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 และ
  บ่อเก็บน ้ าชุมชน            
รายการ
ทดสอบ 

ผลการทดสอบ   
วธีิทดสอบอา้งอิง 

พฤษภาคม ธนัวาคม หน่วย LOD 
Atrazine ND ND Mg/L 0.001 In-house method on 
     EPA method 507 by  
     LC-MS/MS 

 
Glyphosate ND ND Mg/L 0.005 In-house method based on Journal of  
AMPA ND ND Mg/L 0.005 Chromatography A, 886 (2000), p 207-216 
     By HPLC/Post-column derivatizer 

หมายเหตุ ND = Not Detected วธีิการตรวจสอบดงักล่าวตรวจไม่พบ 
 

สรุปผลการวจัิย 
คุณภาพน ้ าในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่นอยูใ่นมาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน

ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (2537)  เน่ืองจากมีค่าออกซิเจนละลายน ้ านอ้ยกวา่ 6 mg/l  โดยท่ีน ้ าผิวดินประเภทท่ี 
3 คือ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือ (ก) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้ง
ผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าทัว่ไปก่อน และ (ข) การเกษตร เม่ือพิจารณาคุณภาพ
น ้ าสถานีท่ี 4 ซ่ึงเป็นบ่อน ้ าท่ีใชเ้พ่ือการอุปโภคของชุมชน พบวา่มีค่าความกระดา้งสูงมากถึง 400 mg/l จดัเป็นน ้ ากระดา้งมาก 
และแปรผนัตรงกบัความโปร่งแสงของน ้ า พบวา่ความโปร่งแสงของน ้ ามีค่ามากกวา่ 300 เซนติเมตร และน ้ ามีสีเขียวใส ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นถึงการมีปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมเจือปนสูงมาก  ส าหรับค่าความกระดา้งท่ีเหมาะสมต่อการใช้
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อุปโภคหรือซกัฟอกช าระร่างกายไม่ควรสูงเกิน 100 mg/l (ประเทือง, 2534) ดงันั้นควรมีการบ าบดัใหมี้ค่าความกระดา้งอยูใ่น
เกณฑท่ี์เหมาะสมก่อนน าไปใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผลการวเิคราะห์ปริมาณยาฆ่าแมลงและสารป้องกนัก าจดัวชัพืช
ในกลุ่ม Carbamate และHerbicide ในตวัอยา่งน ้ าและปลา พบวา่ไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางท่ี 2-4) นัน่แสดงให้
เห็นวา่ชุมชนไม่ไดมี้การใชส้ารเคมีในกลุ่มก าจดัแมลง หรืออาจจะใชน้อ้ยมาก จนไม่มีการปนเป้ือนในแหล่งน ้ าและสัตวน์ ้ า
ในพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 

 
กติติกรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณงบผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   ท่ีให้การสนับสนุน
งบประมาณ และคณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่านท่ีใหก้ารสนบัสนุน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
สถานท่ีด าเนินงานวจิยั 
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การคัดเลือกและศึกษาจุลนิทรีย์ทีส่ามารถผลติเอทานอลจากแหล่งน า้หวานชนิดต่าง ๆ 
Screening and Characterisation of Ethanol Producing Microorganisms from Different Sugar Sources  

 
ธณิกานต ์ธรสินธ์ุ1* และ ศรีอุบล ทองประดิษฐ์1  

Thanikan Thorasin 1* and Sriubol Thongpradistha1 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือคดัเลือกจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตเอทานอลจากแหล่งน ้ าหวานชนิดต่าง ๆ เช่น 
น ้ าออ้ยสด น ้ าตาลจากสด น ้ าตาลโตนดสด น ้ าตาลสดบรรจุขวด และน ้ าตาลเมา หลงัจากนั้นคดัเลือกจุลินทรียท่ี์มีคุณสมบติัดี
ท่ีสุดเพ่ือศึกษาลกัษณะการเจริญเติบโตภายใตส้ภาวะต่าง ๆ ผลการทดลองพบเช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตเอทานอลทั้งหมด 
98 ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคทีเรีย 79 ไอโซเลต และยีสต์ 19 ไอโซเลต จุลินทรียแ์ต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการผลิตเอทา
นอลได้แตกต่างกัน โดยยีสต์สามารถผลิตเอทานอล [0.739 - 1.021 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตร/ปริมาตร)] สูงกว่าแบคทีเรีย
ประมาณ 10 เท่า [0.002 – 0.203 เปอร์เซ็นต ์(ปริมาตร/ปริมาตร)] ยสีตท่ี์คดัเลือกสามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น Kloeckera apis ซ่ึง
สามารถเจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนอย่างรวดเร็วและผลิตเอทานอลสูงท่ีสุดภายใน 12 ชั่วโมง โดยเฉพาะไอโซเลต K. apis 
SCSO0824 สามารถเจริญเติบโตและเกิดการหมกัท่ีอุณหภูมิ 32, 37, 40 และ 42 องศาเซลเซียส และยงัสามารถเจริญเติบโตได้
ในอาหารท่ีมีแป้งและเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ นอกจากน้ี K. apis SCSO0824 เกิดการหมกัน ้ าตาลหลายชนิดไดแ้ก่ D-
glucose, fructose, D-mannose, cellobiose, dextrose และ maltose นอกจากน้ีสภาวะการเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาตร/ปริมาตร) สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการทดลองเป็นการ
คดัเลือกยสีตท์างเลือกท่ีสามารถผลิตเอทานอลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 
ค าส าคญั : การคดัเลือกเช้ือจุลินทรีย,์ แหล่งน ้ าหวาน, เอทานอล 
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ABSTRACT  
 

Aim of the study was the isolation of microorganisms capable to produce ethanol from different sugar sources 
such as: sugarcane juice, nipa palm sap, palmyra palm sap, commercial palm sap and palm wine. Subsequently, the most 
performing isolate was characterised in relation to its growing abilities under different conditions. In total, 98 
microorganisms were isolated. Among them, 79 were bacteria while the remaining 19 were yeasts. The level of ethanol 
production was significantly different, with proportions microorganism-dependent. It was found out that the ethanol 
production from yeast [0.739 - 1.021 % (v/v)] was approximately 10-times higher than bacteria [0.002 - 0.203 % (v/v)]. 
The isolated yeasts belonged to the species Kloeckera apis, which rapidly grew and was able to produce the highest level 
of ethanol within 12 h of fermentation. Into details, Kloeckera apis isolate SCSO0824 was able to grow at 32C, 37C, 
40C and 42C. In addition, Kloeckera apis SCSO0824 could grow on starch and cellulose agar, and was capable to ferment 
different carbon sources, for instance: D-glucose, fructose, D-mannose, cellobiose, dextrose and maltose. Moreover, the 1.0 
% (v/v) acetic acid condition was able to completely inhibit the growth of K. apis SCSO0824. The above results are 
promising for the identification of alternative yeast with the ability to produce rapidly ethanol. 

 
Keywords : screening microorganisms, sugar sources, ethanol 
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บทน า 
ปัจจุบนัน้ีความตอ้งการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงทัว่โลกมีแนวโนม้การใชเ้พ่ิมข้ึน ท าให้ปริมาณเช้ือเพลิงจากน ้ ามนัดิบ 

(fossil fuels) ลดลง ในทางกลบักนัราคาน ้ ามนัดิบกลบัสูงข้ึน เพราะเป็นแหล่งพลงังานแหล่งเดียวท่ีใชท้ัว่โลก แต่การใช้
น ้ ามนัดิบก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะเป็นพิษ และภาวะโลกร้อน (Azhar et al., 2017) ดงันั้นหลายประเทศจึงให้
ความส าคญักบัการใชพ้ลงังานทดแทนในรูปแบบอ่ืน เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวลจากเอทานอล 
มีเทน และไฮโดรเจน เป็นตน้ แหล่งพลงังานหมุนเวยีนท่ีหลาย ๆ  ประเทศน ามาใชก็้คือ เอทานอล ซ่ึงน ามาใชใ้นรูปไบโอเอ
ทานอล (bioethanol) ท่ีผลิตจากชีวมวล (biomass) (Lin and Tanaka, 2006) เอทานอลสามารถสังเคราะห์ไดจ้ากปิโตรเลียม
หรือผา่นกระบวนการหมกัโดยจุลินทรียจ์ากชีวมวลโดยการศึกษาเร่ืองเอทานอลจะมุ่งเนน้ศึกษาเร่ือง ราคา และประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตเอทานอลในระดบัอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของจุลินทรียใ์นกระบวนการหมกัเอทานอล การใชว้สัดุ
ทางการเกษตรท่ีมีราคาถูกเป็นวตัถุดิบ การควบคุมสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในกระบวนการหมกั เป็นตน้ (Gunasekaran 
and Raj, 2005) เช้ือจุลินทรียห์ลายสายพนัธ์ุมีความสามารถในการผลิตเอทานอลทั้งยีสต ์แบคทีเรีย และรา แต่จุลินทรียส์อง
สายพันธ์ุท่ีนิยมใช้ในการผลิตเอทานอล คือ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae และแบคทีเรีย Zymomonas mobilis เ ช้ือ                         
S. cerevisiae สามารถเปล่ียนน ้ าตาลกลูโคสเพ่ือผลิตเป็นเอทานอลไดสู้งและมีประสิทธิภาพใชน้ ้ าตาลไดห้ลากหลายชนิด แต่
สายพนัธ์ุยีสตท่ี์ใชใ้นปัจจุบนัไม่ทนอุณหภูมิและความเขม้ขน้ของเอทานอลสูงได ้(Azhar et al., 2017) ส่วนเช้ือแบคทีเรียแก
รมลบสายพนัธ์ุ Z. mobilis สามารถผลิตเอทานอลไดดี้กว่ายีสต์เม่ือใชน้ ้ าตาลเร่ิมตน้เท่ากนั (Sivasakthivelan et al., 2014)
สามารถทนต่อความเขม้ขน้ของน ้ าตาลและเอทานอลสูง ๆ ได ้ไม่ตอ้งการออกซิเจนในกระบวนการหมกั และง่ายต่อการ
ปรับปรุงสายพนัธ์ุ (Gunasekaran and Raj, 2005) ส่วนขอ้ดอ้ยของ Z. mobilis คือสามารถใชน้ ้ าตาลไดอ้ยา่งจ ากดั ซ่ึงแตกต่าง
จากยีสตท่ี์สามารถใชน้ ้ าตาลไดห้ลากหลายกว่า แต่สามารถแกไ้ขขอ้ดอ้ยไดด้ว้ยการท าพนัธุวิศวกรรม (Mohagheghi et al., 
2004)  

งานวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้การคดัเลือกเช้ือจุลินทรียท์ั้งแบคทีเรียและยสีตต์ามธรรมชาติท่ีมีความสามารถในการผลิต
เอทานอล โดยคดัแยกเช้ือจากแหล่งน ้ าหวานชนิดต่าง ๆ และทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลของเช้ือท่ีคดัเลือก
ได ้หลงัจากนั้นศึกษาคุณสมบติัทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเช้ือจุลินทรีย ์จดัจ าแนกสายพนัธ์ุระดบัโมเลกุล และทดสอบ
คุณลกัษณะของเช้ือจุลินทรียท่ี์คดัเลือกไดใ้นสภาวะต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการผลิตเอทานอล 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ตวัอย่างน า้หวานจากแหล่งต่าง ๆ 

เก็บตัวอย่างน ้ าอ้อยสด น ้ าตาลจากสด น ้ าตาลโตนดสด น ้ าตาลสดบรรจุขวด และน ้ าตาลเมา จากจังหวดั
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ สงขลา ใส่ในขวดฆ่าเช้ือปิดฝาให้สนิทและเก็บในกล่องน ้ าแข็งแช่เยน็ ก่อนน ามาถึง
หอ้งปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสุด 
2. การคดัแยกเช้ือจุลนิทรีย์ทีส่ามารถผลติเอทานอล 

น าน ้ าหวานแต่ละชนิดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เติมในอาหาร differential media ท่ีมีเอทิลแอลกอฮอล์ 3 เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาตร/ปริมาตร) ท่ีมีหลอดดกัก๊าซ บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง และเก็บตวัอยา่งจากหลอดท่ีผลิต
ก๊าซในเวลา 24 และ 48 ชัว่โมงโดยการ cross streak plate บนอาหารเล้ียงเช้ือ W.L. differential media คดัเลือกโคโลนีและ 
re-streak หลาย ๆ ซ ้ า จนไดเ้ช้ือบริสุทธ์ิท่ีมีโคโลนีเด่ียว ๆ (สุนีย,์ 2525) หลงัจากนั้นทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเข่ียเช้ือ
บริสุทธ์ิในอาหาร YG broth บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง และถ่ายเช้ือ 10 เปอร์เซ็นต ์ใน YG broth 
บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนั้นป่ันเหวีย่งแยกเซลลท่ี์ความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 
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4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที น าเฉพาะส่วนใสวิเคราะห์ปริมาณเอทานอลโดยวิธี Gas Chromatography รุ่น HP6890 
Column: HP-Innowax  
3. การทดสอบคุณสมบัตทิางสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาเบ้ืองต้น 

เข่ียเช้ือบริสุทธ์ิใน YG slant บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง ทดสอบคุณสมบติัทางสัณฐานวิทยาและ
สรีรวิทยาของแบคทีเรียโดยการยอ้มแกรม ตรวจสอบการติดสีแกรม ลกัษณะรูปร่าง และการจดัเรียงตวั ส่วนเช้ือยีสตศึ์กษา
คุณสมบติัสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการจดัเรียงตวัของยีสตโ์ดยการท า wet mount และทดสอบการสร้างแอสโคสปอร์ 
(ascospore) ในวนัท่ี 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วนั ในอาหาร malt extract agar และ YM agar (ชุติมา, 2548) 
4. ศึกษาการเจริญเตบิโตของยสีต์ในสภาวะต่าง ๆ  

4.1 ทดสอบการเจริญเติบโตท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 
เข่ียเช้ือบริสุทธ์ิใน YG slant บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นเข่ียเช้ือในอาหาร 

differential media บ่มท่ีอุณหภูมิ 32, 37, 40, 42 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมง สงัเกตการเจริญเติบโต
และการเกิดก๊าซท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ  

4.2. ทดสอบการเจริญเติบโตในอาหารท่ีมีแป้งหรือเซลลูโลส 
เข่ียเช้ือบริสุทธ์ิใน YG slant บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นเข่ียเช้ือบนอาหาร 

starch /cellulose agar ท่ีมีแป้งหรือเซลลูโลสเป็นองคป์ระกอบ 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 
32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วนั สังเกตการเจริญเติบโต กรณี starch agar ราดสารละลายไอโอดีนลงไปให้ท่วมอาหารและ
สงัเกตผล  

4.3 ทดสอบการเจริญเติบโตในน ้ าตาลชนิดต่าง ๆ  
เข่ียเช้ือบริสุทธ์ิในอาหาร YM broth บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูดสารละลาย

เช้ือปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมกบัน ้ ากลัน่ปราศจากเช้ือ 4.5 มิลลิลิตร แลว้เติมสารละลายเช้ือปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงใน
อาหาร fermentation basal medium ท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้ าตาลแต่ละชนิด 2 เปอร์เซ็นต์ (น ้ าตาลทดสอบ 11 ชนิดได้แก่ 
ซูโครส กลูโคส ฟรุคโตส ดี-ไซโลส ดี-แมนโนส กาแลกโตส แลกโตส แอล-อะราบิโนส เซลโลไบโอส เดร็กซ์โตรส และ
มอลโตส) บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 28 วนั ตรวจสอบการหมกัโดยสงัเกตการเจริญเติบโตและปริมาณ
ก๊าซท่ีสะสมในหลอดดกัก๊าซ (ชุติมา, 2548) 

4.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก 
เข่ียเช้ือบริสุทธ์ิในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4 (ยสีตส์กดั 10 กรัม, กลูโคส 20 กรัม, แอมโมเนียมซลัเฟต 0.50 

กรัม ในปริมาตร 1 ลิตร) บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง และถ่ายเช้ือ 5 เปอร์เซ็นต ์สู่อาหารใหม่บ่มเป็น
เวลา 48 ชัว่โมง ในเคร่ืองเขยา่ความเร็ว 170 รอบต่อนาที จากนั้นถ่ายเช้ือ 5 เปอร์เซ็นต ์ในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4 
ซ่ึงเติมกรดอะซิติกความเขม้ขน้ 0, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต ์บ่มท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่โมง ในเคร่ือง
เขยา่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที เก็บตวัอยา่ง ทุก ๆ 4 ชัว่โมงเป็นเวลา 72 ชัว่โมง วิเคราะห์น ้ าตาลรีดิวซ์โดยวิธี phenol 
sulfuric method วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 660 นาโนเมตร น ้ าหนกัเซลลแ์ห้ง และปริมาณเอทานอลโดยวิธี Gas 
Chromatography  
5. การจดัจ าแนกชนิดของเช้ือจุลนิทรีย์ 

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 14 ประเภท ได้แก่ การทดสอบคะตะเลส ออกซิเดส อินโดล และ Oxidation-
Fermentation เ ป็นต้น  (MacFaddin, 2000; Alexander and Strete, 2001; Cappuccino and Sherman, 2005) และจัดจ าแนก
แบคทีเรียดว้ยวิธี The Biolog GP2 MicroPlate performs 95 discret tests ส่วนยีสต์ทดสอบดว้ยชุดทดสอบ ID 32 C และจดั
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จ าแนกเช้ือยีสต์ระดบัโมเลกุลโดยวิธี 26S rDNA sequence analysis โดยสกดัดีเอ็นเอและเพ่ิมปริมาณ D1/D2 domain ของ 
26S rDNA เปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทด์จากฐานขอ้มูลใน GenBank และแสดงแผนภูมิความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรม 
(phylogenetic tree) โดยการวเิคราะห์แบบ neighbor-joining 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. คดัแยกเช้ือจุลนิทรีย์ทีส่ามารถผลติเอทานอลจากน า้หวานแหล่งต่าง ๆ 

เก็บตวัอยา่งน ้ าหวานจากจงัหวดัต่าง ๆ  ทั้งหมด 139 ตวัอยา่ง จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเก็บตวัอยา่งไดเ้ฉพาะน ้ าออ้ย ส่วน
น ้ าตาลจากสดเก็บตวัอยา่งไดเ้ฉพาะอ าเภอปากพนงัและเชียรใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกจากของจงัหวดันครศรีธรรมราช และ
สามารถคดัแยกเช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตเอทานอลไดท้ั้งส้ิน 98 ไอโซเลต ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 จ านวนตวัอยา่งน ้ าหวานชนิดต่าง ๆ และจ านวนไอโซเลตของเช้ือจุลินทรียท่ี์คดัเลือกไดจ้ากจงัหวดัต่าง ๆ 

ชนิดของน า้หวาน 
นครศรีธรรมราช (NA) สงขลา (SO) สุราษฏร์ธานี (SU) 
จ านวน
ตวัอย่าง 

ไอโซเลตที่
คดัเลือก 

จ านวน
ตวัอย่าง 

ไอโซเลตที่
คดัเลือก 

จ านวน
ตวัอย่าง 

ไอโซเลตที่
คดัเลือก 

น า้อ้อย (SC) 27 16 8 6 19 23 
น า้ตาลจากสด (NP) 20 14 - - - - 
น า้ตาลโตนดสด (TB) 11 4 12 7 - - 
น า้ตาลสดบรรจุขวด (TF) 12 7 18 19 - - 
น า้ตาลเมา (TH) 10 3 2 - - - 

รวม 80 44 40 32 19 22 

2. ทดสอบคุณสมบัตทิางสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาเบ้ืองต้น 
สามารถคดัเลือกเช้ือจุลินทรียท่ี์ผลิตเอทานอลทั้งหมด 98 ไอโซเลต แบ่งเป็นแบคทีเรีย 79 ไอโซเลต และยีสต ์19 

ไอโซเลต ไม่พบเช้ือแบคทีเรียท่ีผลิตเอทานอลจากน ้ าตาลเมา พบแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 61 และ 18 ไอโซเลต 
ตามล าดบั แบคทีเรียมีลกัษณะรูปร่างท่อนสั้น ท่อน และ กลม จดัเรียงตวัเป็นแบบเด่ียว ๆ คู่ กลุ่ม และเรียงตวัเป็นสาย ส่วน
ยีสตส์ามารถพบในตวัอยา่งน ้ าหวานทุกชนิด โดยยีสตท์ั้งหมดมีรูปร่างแหลมหัวแหลมทา้ยแบบมะนาวฝร่ัง (lemon-shaped) 
จดัเรียงตวัเป็นกลุ่ม ยีสตไ์ม่เกิดการสร้างแอสโคสปอร์ในวนัท่ี 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วนั จากการทดลองพบแบคทีเรีย
แกรมบวกมากกวา่แกรมลบเพราะน ้ าหวานจากปาลม์ส่วนใหญ่จะพบแบคทีเรียแลกติกซ่ึงเป็นแบคทีเรียแกรมบวก จุลินทรีย์
ในน ้ าหวานจากอินทผาลัม (date palm sap) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ีต้องการอากาศและชอบอุณหภูมิปานกลาง เช่น 
แบคทีเรียแลกติก ยสีต ์และคอลิฟอร์มแบคทีเรีย (Manel et al., 2011) สอดคลอ้งกบั Chandrasekhar et al., (2012) ซ่ึงรายงาน
วา่ปาลม์ไวน ์(palm wine) พบยสีตแ์ละแบคทีเรียแลกติกเป็นส่วนใหญ่  
3. การผลติเอทานอลของเช้ือจุลนิทรีย์ทีค่ดัเลือกได้ 

เช้ือจุลินทรียท่ี์คดัเลือกไดท้ั้งหมด 98 ไอโซเลต ทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเปรียบเทียบกบัเช้ือแบคทีเรีย Z. 
mobilis TISTR405 และ 550 เม่ือเล้ียงเช้ือในสภาวะเดียวกันในอาหาร YG broth ท่ีมียีสต์สกัด 1 เปอร์เซ็นต์ และน ้ าตาล
กลูโคส 2 เปอร์เซ็นต์ ดงัตารางท่ี 2 เช้ือจุลินทรียท่ี์คดัเลือกไดบ้างชนิดผลิตเอทานอลต ่ากว่า 0.001 เปอร์เซ็นต ์จึงแสดงผล
เฉพาะไอโซเลตท่ีผลิตเอทานอลมากกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ แบคทีเรียผลิตเอทานอลในช่วง 0.002 ถึง 0.203 เปอร์เซ็นต์ 
แบคทีเรียท่ีผลิตเอทานอลมากท่ีสุดคือไอโซเลต TFSO0848 และ TFSO0948 ซ่ึงเป็นแบคทีเรียท่ีคดัแยกจากน ้ าตาลสดบรรจุ
ขวดจากจงัหวดัสงขลา สามารถผลิตเอทานอลได ้0.203 และ 0.200 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยีสตผ์ลิตเอทานอลไดใ้นช่วง 0.739 ถึง 
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1.021 เปอร์เซ็นต ์ยสีตท่ี์ผลิตเอทานอลสูงท่ีสุด คือยสีตท่ี์คดัแยกจากน ้ าออ้ยจากจงัหวดัสงขลาและนครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ไอ
โซเลต SCSO0824, SCNA0324, SCNA1348 และ SCNA2648 โดยสามารถผลิตเอทานอล 1.021, 0.869, 0.819 และ 0.739 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เช้ือยีสตไ์อโซเลต SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลไดสู้งท่ีสุด (1.021 เปอร์เซ็นต์) ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียง
กับปริมาณเอทานอลท่ีผลิตโดยเช้ือ Z. mobilis TISTR550 และ Z. mobilis TISTR405 มีค่า 1.099 และ 1.110 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั โดยสรุปยสีตท์ั้ง 4 ไอโซเลตผลิตเอทานอลสูงกวา่แบคทีเรียทุกไอโซเลตประมาณ 10 เท่า เช้ือท่ีคดัเลือกไดผ้ลิตเอ
ทานอลไม่สูงมากเน่ืองจากมีปริมาณน ้ าตาลกลูโคสเพียง 2 เปอร์เซ็นต ์ในอาหาร YG broth และไม่ไดเ้ติมสารอาหารอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม 

Chaudhary and Karita (2017) พบว่าเช้ือยีสต์สายพนัธ์ุ Metschnikowia cibodasensis Y34 ท่ีแยกจากดอกไมจ้าก
ประเทศญ่ีปุ่นผลิตเอทานอลได้ 1.80±0.05 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา 2-4 วนั และ Meyerozyma carbica Y42 ผลิตเอทานอลได้ 
2.20±0.21 เปอร์เซ็นต ์ในเวลา 4-6 วนั ส่วน Ruriani et al., (2012) คดัเลือกเช้ือยีสตจ์ากผลไมท่ี้เน่าเสีย พบวา่ยีสตท่ี์คดัเลือก
ได้ผลิตเอทานอลในอาหารท่ีมีกลูโคส 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง 1.09-3.13 เปอร์เซ็นต์ และในอาหารท่ีมีกลูโคส 10 
เปอร์เซ็นต ์และไซโลส 10 เปอร์เซ็นต ์อยูใ่นช่วง 1.14-1.58 เปอร์เซ็นต ์
ตารางที ่2 ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตโดยจุลินทรียท่ี์คดัเลือกได ้

ล าดบัที ่ ไอโซเลต 
ปริมาณเอทานอล  

(เปอร์เซ็นต์, ปริมาตรโดยปริมาตร) 
1 TFSO0948 0.200±0.09 
2 TFSO0848 0.203±0.16 
3 SCNA2648 0.739±0.03 
4 SCNA1348 0.819±0.46 
5 SCNA0324 0.869±0.49 
6 SCSO0824 1.021± 0.30 
7 Z. mobilis TISTR 550 1.099±0.10 
8 Z. mobilis TISTR 405 1.110±0.66 

หมายเหตุ: ไอโซเลตท่ีขีดเสน้ใตคื้อเช้ือยสีต ์ส่วนไอโซเลตท่ีไม่ไดขี้ดเสน้ใตคื้อเช้ือแบคทีเรีย 
 
4. การจดัจ าแนกสายพนัธ์ุเช้ือจุลนิทรีย์ 

แบคทีเรียไอโซเลต TFSO0848 และ TFSO0948 และแบคทีเรียรูปร่างท่อนสั้น ทดสอบคุณสมบติัทางชีวเคมีและ
จดัจ าแนกสายพนัธ์ุโดยวิธี Biolog GP2 MicroPlate จดัจ าแนกไดเ้ป็น Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides ส่วน
แบคทีเรียรูปร่างท่อนไม่สามารถจดัจ าแนกได ้ส่วนแบคทีเรียรูปร่างกลมซ่ึงผลิตเอทานอลปริมาณต ่า จัดจ าแนกไดเ้ป็น 
Micrococcus luteus ATCC9341 การทดลองของ Ziadi et al. (2014) รายงานวา่น ้ าหวานจากพืชตระกูลปาลม์จะเกิดการหมกั
อย่างรวดเร็วโดยจุลินทรียท่ี์พบอยู่ทัว่ไป เช่น ยีสต์ แบคทีเรียกรดแลกติก และแบคทีเรียกรดอะซิติก Chandrasekhar et al. 
(2012) รายงานวา่ปาลม์ไวน์ประกอบดว้ยจุลินทรียห์ลายชนิดโดยเฉพาะยีสตแ์ละแบคทีเรีย เช่น Saccharomyces cerevisae, 
S.  pombe, Debaryomyces hansenii และ  Zygosaccharomyces rouxii และแบคที เ รี ยกรดแลกติก เ ช่น  Streptococcus, 
Pediococcus, Leuconostoc และ Lactobacillus สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Amoa-Awua et al. (2007) ซ่ึงแยกเช้ือแบคทีเรีย
กรดแลกติกจากปาล์มไวน์ในประเทศกานา พบเช้ือแบคทีเรียกรดแลกติกสายพันธ์ุ Lactobacillus plantarum และ L. 
mesenteroides  
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ส่วนยีสต์ท่ีผลิตเอทานอลสูงท่ีสุดได้แก่ ไอโซเลต SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824 เม่ือ
ทดสอบด้วยชุดทดสอบ ID 32 C พบว่ายีสต์ทั้ งหมดสามารถเกิดปฏิกิริยาในหลุมท่ีมี actidione, cellobiose, 2-keto-D-
gluconate, gluconate, glucose และเกิดการไฮโดรไลซีสของ esculin เม่ือวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถจดั
จ าแนกเป็นเช้ือยีสตส์ายพนัธ์ุ Kloeckera apis ในสูตรอาหาร differential media ท่ีใชแ้ยกเช้ือจุลินทรียใ์นการทดลองคร้ังน้ีมี
การเติม actidione ซ่ึงส่งผลยบัย ั้งการเจริญของเช้ือยีสต์ แต่เน่ืองจากยีสต์สายพนัธ์ุ K. apis สามารถเจริญเติบโตได้ใน 
actidione ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.01 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ (น ้ าหนัก/ปริมาตร) (Barnett et al., 2000) จึงสามารถคดัเลือกยีสตส์าย
พนัธ์ุน้ีได ้ส่วนการเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทดก์บัฐานขอ้มูลใน GenBank พบวา่ยีสตมี์ล าดบันิวคลีโอไทดต์รงกบั Type 
strain ของ Hanseniaspora guilliermondii (สายพันธ์ุ NRRLY-1625T, GenBank accession No. U84230) 100 เปอร์เซ็นต์  
(572/572 นิวคลีโอไทด์) ซ่ึงเป็น teleomorph (ระยะสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ) แผนภูมิความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมแสดงใน
ภาพท่ี 1 แต่เม่ือเล้ียงเช้ือในอาหารท่ีเหน่ียวน าให้เกิดการสร้างแอสโคสปอร์ ไม่พบการสร้างแอสโคสปอร์รูปหมวก (hat 
shape) จ านวน 1-4 แอสโคสปอร์ จึงสามารถจดัจ าแนกยีสต์ท่ีคดัแยกไดเ้ป็น K. apis ซ่ึงเป็น anamorph (ระยะท่ีไม่พบการ
สร้างสปอร์แบบอาศยัเพศ) ของ H. guilliermondii (Barnett et al., 2000) ซ่ึงสอดคลอ้งกับการจัดจ าแนกสายพนัธ์ุโดยชุด
ทดสอบ ID 32 C 

K. apis เป็นเช้ือยีสต์ท่ีอยู่ในระยะ asexual state โคโลนีท่ีเจริญบนอาหารแข็งมกัจะมีสีขาว และจดัเป็น apiculate 
yeast สามารถสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยการแตกหน่อทั้ง 2 ดา้นของเซลลย์ีสต ์(bipolar-budding) ท าให้มีลกัษณะเซลล์
แหลมหวัแหลมทา้ยแบบมะนาวฝร่ัง (lemon-shaped) (Spencer and Spencer, 1997 b; Barnett et al., 2000) แหล่งท่ีพบยสีต ์K. 
apis ไดแ้ก่ ผลไมท่ี้เน่าเสียชนิดต่าง ๆ เช่น มะเด่ือ (Spencer and Spencer, 1997a) มะเขือเทศ (Spencer and Spencer, 1997a; 
Barnett et al., 2000; Abranches et al., 2001) ฝร่ัง (Abranches et al., 2001) สม้ องุ่น (Spencer and Spencer, 1997a) อินทผลมั 
ผิวเปลือกองุ่น (Barnett et al., 2000) สับปะรด (Korres et al., 2011) นอกจากน้ียงัพบในกระบวนการหมักไวน์และเช้ือ
ทอ้งถ่ินในหวัเช้ือของไวน์ (Heard and Fleet, 1985; Spencer and Spencer, 1997b)  ดินในสวนผลไมท่ี้มีการทบัถมของผลไม้
ท่ีหล่นใตต้น้ผลไม ้เมลด็กาแฟ เมลด็โกโ้ก ้(Ardhana and Fleet, 2003) น ้าหวานในดอกไมแ้ละเรณูของดอกไม ้(Spencer and 
Spencer, 1997b) เน่ืองจากยีสตท่ี์คดัเลือกไดผ้ลิตเอทานอลสูงกวา่แบคทีเรียทุกไอโซเลต ดงันั้นจึงเลือกเฉพาะเช้ือยีสตท์ั้ง 4 
ไอโซเลตน าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที ่1 แผนภูมิความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของยสีตไ์อโซเลต SCSO0824 เปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลจาก GenBankโดย 

                 การวเิคราะห์แบบ neighbor-joining 
                 หมายเหตุ: T คือ type strain 
5. ศึกษาการเจริญเตบิโตของยสีต์ในสภาวะต่าง ๆ  

5.1 ทดสอบการเจริญเติบโตท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 
ยีสต์ K. apis SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824 เจริญเติบโตเกิดการหมกัและสร้างก๊าซอยา่ง

รวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 32, 37 และ 40 องศาเซลเซียส แต่ทุกไอโซเลตไม่สามารถเจริญเติบโตและเกิดการหมกัท่ีอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส ส่วนท่ีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส K. apis SCNA2648 เจริญเติบโต เกิดการหมกัและสร้างก๊าซอยา่งรวดเร็วตั้งแต่
วนัแรก ส่วน K.apis SCNA0324, SCNA1348 และ SCSO0824 เจริญเติบโตและเกิดการหมกัอยา่งชา้ ๆ ผลการทดลองแสดง
ในตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของยีสต ์apiculate มีอิทธิพลเก่ียวขอ้งกนัหลายปัจจยั เช่น อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรดด่าง 
โดยท่ีอุณหภูมิต ่า (10 องศาเซลเซียส) Kloeckera apiculata เจริญเติบโตไดดี้กวา่ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Bilbao et al., 
1997) โดยปกติยีสต์สามารถเจริญไดดี้ในช่วงอุณหภูมิกวา้ง โดยเจริญไดต้ั้งแต่อุณหภูมิ 0-42 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิท่ี
ยีสตเ์จริญไดดี้ท่ีสุดคือ 30 ถึง 32 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการหมกัคือ 27 ถึง 35 องศาเซลเซียส เช้ือยีสต์      
K. apis สามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 25, 30, 35, 37 องศาเซลเซียส และบางสายพนัธ์ุสามารถเจริญเติบโตไดท่ี้
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (Barnett et al., 2000) การทดลองของ Ardhana and Fleet (2003) พบวา่ K. apis สามารถเจริญได้
ท่ีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และเจริญไดช้า้ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  ส่วน Kloeckera javanica และ Kloeckera africana 
ไม่เจริญท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสและ K. apis จะทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า Kloeckera apiculata (Kurtzman and 
Robnette, 1998) 

Saccharomyces cerevisiae 
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ตารางที ่3 การเจริญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร differential media ท่ีอุณหภูมิระดบัต่าง ๆ 

 
 

วนัที ่

ระดบัอณุหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 
SCNA2648 SCNA1348 SCNA0324 SCSO0824 

42C 45C 42C 45C 42C 45C 42C 45C 
1 + - +w - +w - +w - 
2 + - +w - +w - +w - 
3 + - +w - +w - +w - 
4 + - +w - +w - +w - 
5 + - +w - +w - +w - 
6 + - +w - +w - +w - 
7 + - +w - +w - +w - 

หมายเหตุ: + คือ เช้ือเจริญเติบโตเกิดการหมกัรวดเร็ว (strong positive) และเกิดก๊าซเตม็หลอดดกัก๊าซ 
   +w คือ เช้ือเจริญเติบโตมีการหมกัชา้ ๆ (weakly positive) และเกิดก๊าซนอ้ยกวา่หน่ึงในสามของหลอด 
   - คือ เช้ือไม่เจริญเติบโต ไม่เกิดการหมกัและก๊าซ 
 

5.2. ทดสอบการเจริญเติบโตในอาหารท่ีมีแป้งหรือเซลลูโลส 
ยีสตทุ์กไอโซเลตเจริญในอาหารท่ีมีแป้งเป็นองคป์ระกอบทุกความเขม้ขน้ เน่ืองจากเม่ือเล้ียงในสูตรอาหาร starch 

agar ท่ีมีเฉพาะ beef extract และ peptone แต่ไม่เติม soluble starch ยีสต์ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ นอกจากน้ีเม่ือราด
สารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCNA0324 และ SCNA1348 โคโลนีมีสีม่วง แต่เม่ือราดสารละลาย
ไอโอดีนบนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCSO0824 โคโลนีมีสีเหลืองในทุกความเข้มข้นของแป้ง เช่นเดียวกับ K. apis 
SCNA2648 ยกเวน้อาหารท่ีมีความเขม้ขน้ของแป้ง 2.5 เปอร์เซ็นต์ โคโลนียงัคงมีสีม่วง แสดงว่าเช้ือยีสต์ทั้ ง 4 ไอโซเลต 
สามารถเจริญเติบโตในอาหารท่ีมีแป้งเป็นองคป์ระกอบ แต่เช้ือไม่สามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสท่ีมีปริมาณสูงท่ีสามารถ
ยอ่ยสลายแป้งจนเกิดเป็น clear zone ได ้โดยเช้ือสามารถผลิตเอนไซมอ์ะไมเลสเพ่ือยอ่ยสลายแป้งและใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอน
ในการเจริญเติบโตเท่านั้น นอกจากน้ียีสต์ทุกไอโซเลตสามารถเจริญเติบโตในอาหารท่ีมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 
เน่ืองจากเม่ือทดสอบในสูตรอาหาร cellulose agar ท่ีมีเฉพาะ beef extract และ peptone แต่ไม่เติม cellulose powder เช้ือไม่
สามารถเจริญเติบโตได ้นอกจากน้ี K. apis เจริญเติบโตไดดี้ในอาหารท่ีมีเซลลูโลส 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่เม่ือความเขม้ขน้
มากกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ K. apis จะมีการเจริญเติบโตไดน้้อยลงตามความเขม้ขน้ของเซลลูโลสท่ีเพ่ิมข้ึน ยกเวน้ K. apis 
SCSO0824 ยงัสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีระดบัความเขม้ขน้ของเซลลูโลส 1.0 เปอร์เซ็นต ์ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 4 
การทดสอบคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ของยีสต ์K. apis ทั้ง 4 ไอโซเลต พบวา่ K. apis SCSO0824 เจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็วท่ี
อุณหภูมิตั้งแต่ 32, 37 และ 40 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตไดใ้นอาหารท่ีมีแป้งและเซลลูโลส และผลิตเอทานอลสูงท่ีสุด 
ดงันั้นจึงคดัเลือกเฉพาะ K. apis SCSO0824 เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที ่4 การเจริญของ K. apis ในอาหาร starch/cellulose agar ท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่าง ๆ  

หมายเหตุ:  G คือ เช้ือเกิดการเจริญเติบโตบนอาหาร starch/ cellulose agar ไดดี้ 
G (+) คือ เม่ือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสีเหลือง-น ้าตาล 
G (-) คือ เม่ือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสีม่วง 

   G< คือ เช้ือเกิดการเจริญเติบโตบนอาหาร cellulose agar เพียงเลก็นอ้ย 
 
5.3 ทดสอบการเจริญเติบโตในน ้าตาลชนิดต่าง ๆ  
การเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารท่ีมีน ้ าตาลชนิดต่าง ๆ แสดงในตารางท่ี 5 พบวา่ยสีตเ์จริญเติบโต

และเกิดการหมกัน ้ าตาล 6 ชนิด คือ ดี-กลูโคส ฟรุกโตส ดี-แมนโนส เซลโลไบโอส เด็กซ์โตรส และมอลโตส แต่ในน ้ าตาล
มอลโตสเช้ือเจริญเติบโตและเกิดการหมกัแบบชา้ ๆ ในวนัท่ี 21-28 ไม่พบการเจริญเติบโตและสร้างก๊าซในน ้ าตาลซูโครส ดี-
ไซโลส กาแลกโตส แลกโตส และ แอล-อะราบิโนส และหลอดท่ีไม่เติมน ้ าตาล K. apis สามารถหมกั ดี-กลูโคส และเซลโล
ไบโอสได ้(Barnett et al., 2000)  
ตารางที ่5 การเจริญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร fermentation basal medium ท่ีมีน ้ าตาลชนิดต่าง ๆ 

วนัที ่
ชนิดของน า้ตาลทีท่ดสอบ 

ด-ีกลูโคส ฟรุกโตส ด-ีแมนโนส เซลโลไบโอส เดก็ซ์โตรส มอลโตส 

1 + + + +w + - 
2 + + + +w + - 
3 + + + +w + - 
7 + + + +w + - 
14 + + + +w + - 
21 + + + +w + +w 
28 + + + +w + +w 

หมายเหตุ: + คือ เช้ือเจริญเติบโตเกิดการหมกัรวดเร็ว (strong positive) และเกิดก๊าซเตม็หลอดดกัก๊าซ 
   +w คือ เช้ือเจริญเติบโตเกิดการหมกัชา้ ๆ (weakly positive) แต่ไม่สร้างก๊าซ 
   - คือ เช้ือไม่เจริญเติบโต ไม่เกิดการหมกัและก๊าซ  
 
Kloeckera มีเอนไซม์ β-glucosidase ท่ีสามารถย่อยสลายเซลโลไบโอสเป็นกลูโคสได้ (Esteve-Zarzoso et al., 

1998) แต่จากการทดลองน้ี K. apis เกิดการหมกัแบบชา้ ๆ แต่ไม่เกิดการสร้างก๊าซ ส่วนการทดลองของ Ciani and Fatichenti 
(1999) พบว่า K. apis ท่ีทดสอบในอาหารท่ีมีน ้ าตาลกลูโคสหรือฟรุกโตสสามารถใช้น ้ าตาลกลูโคส (89.70 เปอร์เซ็นต์)              

เช้ือยสีต์ 
ความเข้มข้นของ soluble starch (เปอร์เซ็นต์) ความเข้มข้นของ cellulose powder 

(เปอร์เซ็นต์) 

0.3 0.5 1.0  1.5 2.0 2.5 0.3 0.5 1.0  1.5 2.0 2.5 

SCNA2648 G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G(-) G G  G< G< G< G< 
SCNA1348 G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G G  G< G< G< G< 
SCNA0324 G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G G  G< G< G< G< 
SCSO0824 G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G G  G  G< G< G< 
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ไดดี้กว่าน ้ าตาลฟรุกโตส (72.90 เปอร์เซ็นต์) ในขณะท่ี H. guillermondii สามารถใชน้ ้ าตาลฟรุกโตส (89.10 เปอร์เซ็นต์)            
ไดดี้กว่าน ้ าตาลกลูโคส (78.80 เปอร์เซ็นต์) และ K. apis สามารถเจริญดีท่ีสุดในอาหารท่ีมีกลูโคสเป็นองค์ประกอบ ยีสต์
หลายสายพนัธ์ุสามารถผลิตเอทานอลจาก ดี-ไซโลสได ้เช่น Candida, Pichia, Clavispora, Issatchenkia, Kluyveromyces และ 
Kloeckera เป็นตน้ (Rao et al., 2008) การทดลองของ Nigam et al., (1985) ศึกษายีสต์ท่ีสามารถหมกัน ้ าตาลดี-ไซโลส 2.0 
เปอร์เซ็นต ์เป็นเอทานอล พบวา่ K. apis สามารถหมกัน ้ าตาล ดี-ไซโลส ใหเ้ป็นเอทานอลได ้แต่ปริมาณเอทานอลท่ีผลิตมีค่า
นอ้ยกวา่ 1 กรัมต่อลิตร แต่จากการทดลองคร้ังน้ี K. apis ไม่สามารถเกิดการหมกัน ้ าตาลดี-ไซโลส 

5.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก 
การยอ่ยลิกโนเซลลูโลสเพ่ือเป็นสารตั้งตน้ในการผลิตเอทานอลจะมีสารอ่ืน ๆ ท่ีเหลือจากการยอ่ย เช่น กรดอะซิ

ติก เกลือ และลิกนิน ซ่ึงยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์(Olsson and Hahn-Hägerdal, 1993; Casey et al., 2010) จึง
ตอ้งการทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติกของเช้ือยสีตท่ี์คดัเลือกดงัแสดงผลในภาพท่ี 2  

 

 
ภาพที ่2 การเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารท่ีมีกรดอะซิติกความเขม้ขน้ต่าง ๆ 

หมายเหตุ: กรดอะซิติก 0 เปอร์เซ็นต ์(    ) กรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต ์(    ) และกรดอะซิติก 1 เปอร์เซ็นต ์(   ) 
พบวา่น ้ าหนกัเซลลแ์หง้ ค่าการดูดกลืนแสง และปริมาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารท่ีไม่มีการเติม

กรดอะซิติก (ค่าพีเอช 6.30) มีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและมีค่าสูงท่ีสุดในชัว่โมงท่ี 12 และมีค่าเท่ากบั 2.3 กรัมต่อลิตร 6.5 
และ 1.07 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั หลงัจากนั้นการเจริญเติบโตมีแนวโนม้คงท่ีจนถึงชัว่โมงท่ี 72 สอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าตาล
รีดิวซ์ท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตลดลง ยีสต์ท่ีมีอิทธิพลในการหมกัไวน์ในช่วง 2-3 วนัแรกของการหมกัไดแ้ก่ ยีสต์สายพนัธ์ุ 
Hanseniaspora, Hansennula, Pichia, Candida และ Kloeckera หลงัจากนั้นเช้ือจะตายเพราะไม่สามารถทนต่อความเขม้ขน้
ของเอทานอลได ้(Esteve-Zarzoso et al., 1998) ในชัว่โมงท่ี 0 พบเอทานอลปริมาณเล็กนอ้ยซ่ึงอาจเกิดจากการปนเป้ือนจาก
การเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาก่อนการวิเคราะห์เอทานอล ขณะท่ี K apis SCSO0824 ในอาหารท่ีเติมกรดอะซิติก                   
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0.5 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพีเอช 4.11) แนวโนม้ไม่มีการเจริญเติบโตจนถึงชัว่โมงท่ี 48 หลงัจากนั้นค่าการดูดกลืนแสงและปริมาณเอ
ทานอล มีค่าเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงชัว่โมงท่ี 72 ผลสอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ท่ีใชใ้นการเจริญเติบโตลดลงหลงัจาก   
48 ชัว่โมง แสดงว่ากรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ภายใน 48 ชัว่โมง 
หลงัจากนั้น K. apis SCSO0824 สามารถใชน้ ้ าตาลรีดิวซ์ในการเจริญเติบโต และผลิตเอทานอลได ้ส่วนน ้ าหนกัเซลลแ์ห้ง      
ค่าการดูดกลืนแสง น ้ าตาลรีดิวซ์ และปริมาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารท่ีเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต ์
(ค่าพีเอช 3.80) มีแนวโนม้คงท่ีจนถึงชัว่โมงท่ี 72  

สรุปได้ว่ากรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต์ สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบูรณ์ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Limthong et al., (2000) ซ่ึงพบวา่อาหารท่ีเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพีเอช 3.7) ยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ส่วนยีสต์ Candida shehatae, Pichia stipitis CBS5773, fusant  F101
และ fusant F198 จะถูกยบัย ั้งการเจริญเติบโต เม่ือเล้ียงใน Xylose Medium ท่ีเติมกรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนการเติม
กรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต ์(ค่าพีเอช 4.1) จะท าให้ S. cerevisiae บางสายพนัธ์ุมีอตัราการเจริญเติบโตชา้ และความเขม้ขน้
ของเซลลมี์ค่าต ่ากวา่อาหารท่ีไม่เติมกรดอะซิติก (ค่าพีเอช 6.2) กรดอะซิติกมากกวา่ 0.8 เปอร์เซ็นต ์(น ้ าหนกั/ปริมาตร) และ
ค่าพีเอช 4.0 มีผลยบัย ั้งการผลิตเอทานอลของยีสต ์S.cerevisiae S001โดยสมบูรณ์ (Graves et al., 2006) ผลการทดลองของ 
Casey et al., (2010) พบว่าการเพ่ิมระดับความเป็นกรด-ด่างในอาหารเล้ียงเช้ือจะลดการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ 
S.cerevisiae 424A(LNH-ST) จากกรดอะซิติกได ้Moon (1983) ศึกษาการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของยสีตโ์ดยกรดอะซิติก กรด
แลกติก และกรดโพรพิโอนิก พบว่ากรดโพรพิโอนิกสามารถยบัย ั้งเช้ือยีสต์มากท่ีสุด ส่วนกรดอะซิติกและกรดแลกติกมี
ความสามารถยบัย ั้งเช้ือยีสตใ์กลเ้คียงกนั และความเขม้ขน้ของกรดประมาณ 1.0 เปอร์เซ็นต ์จะลดอตัราการเจริญเติบโตแต่
ไม่ท าให้เซลล์ตาย เพราะกรดจะยบัย ั้งการผ่านเขา้ออกของโมเลกุลสับสเตรทเขา้สู่ภายในเซลล์ Phowchida et al., (1995) 
พบวา่กรดอะซิติกสามารถยบัย ั้งการเจริญและกิจกรรมการหมกัของ S. cerevisiae โดยการยบัย ั้งไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าระดบัความ
เป็นกรด-ด่างท่ีลดลง แต่เก่ียวขอ้งกับการยบัย ั้งการสร้างมวลเซลล์มากกว่าการยบัย ั้งการผลิตเอทานอล Pampulha and 
Loureioro-Dias (1990) ศึกษาผลของกรดอะซิติกท่ีมีต่อการขนส่งกลูโคส และกิจกรรมของ glycolytic enzyme ของ                          
S. cerevisiae พบวา่ กรดอะซิติกไม่มีผลต่อการขนส่งกลูโคส แต่จะมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซมเ์ม่ือค่าพีเอชในไซโตพลา
สซึมลดลง สอดคลอ้งกบั Pampulha and Loureioro (1989) และ Ferrari et al., (1992) แสดงให้เห็นว่ากรดอะซิติกส่งผลต่อ
เซลล์ยีสต์ท าให้ค่าระดับความเป็นกรด-ด่างในไซโตพลาสซึมลดลง และยับย ั้ งกิจกรรมของเอนไซม์ endolase, 
phosphoglyceromutase, aldolase และ triosephophate isomerase  
 

สรุปผลการวจัิย 
เช้ือจุลินทรียท่ี์สามารถผลิตเอทานอลซ่ึงคดัแยกจากแหล่งน ้ าหวานชนิดต่าง ๆ มีทั้งแบคทีเรียและยีสต ์ส่วนใหญ่

เป็นแบคทีเรียแกรมบวกและรูปร่างท่อนสั้น จดัจ าแนกเป็น L. mesenteroides ssp. mesenteroides ส่วนยีสต์มีรูปร่างแหลม
หวัแหลมทา้ยแบบมะนาวฝร่ัง จดัจ าแนกเป็น K. apis ยสีตทุ์กสายพนัธ์ุผลิตเอทานอลมากกวา่แบคทีเรีย ยสีตท่ี์ผลิตเอทานอล
สูงท่ีสุดคือ ยีสตท่ี์แยกจากน ้ าออ้ย K. apis SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลมีค่าใกลเ้คียงกบัเช้ือ Z. mobilis ในสภาวะการ
หมกัแบบเดียวกนั แมว้า่ยสีตท่ี์คดัเลือกไดจ้ะผลิตเอทานอลไดค้่อนขา้งต ่าเพราะเล้ียงในสูตรอาหารพ้ืนฐานท่ีมีน ้ าตาลกลูโคส
เพียง 2 เปอร์เซ็นต ์และไม่ไดเ้ติมสารอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการผลิตเอทานอล แต่ยีสตท่ี์คดัเลือกไดส้ามารถเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและผลิตเอทานอลสูงสุดในชัว่โมงท่ี 12 นอกจากน้ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีอุณหภูมิช่วงกวา้งและเจริญในอาหารท่ี
มีน ้ าตาลหลายชนิดรวมทั้ งอาหารท่ีมีแป้งและเซลลูโลส แต่ไม่สามารถทนต่อกรดอะซิติกท่ีมีความเข้มข้นมากว่า                               
1 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลในดา้นต่าง ๆ เช่นเติมสารอาหารอ่ืน ๆ 
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เพ่ิมการผลิตเอทานอล การหมกัร่วมกบัเช้ือตวัอ่ืน (co-culture) ท่ีเจริญเติบโตไดช้า้กวา่แต่ผลิตเอทานอลไดสู้งกวา่ การตรึง
เซลลจุ์ลินทรีย ์และเทคนิคทางพนัธุวศิวกรรม 
 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัส าหรับทุนสนบัสนุนงานวจิยั 
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ผลของสารก าจัดศัตรูพืชทีม่ีต่อปลาและทรัพยากรน า้ในบึงแม่ระหัน  
ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 

Effect of  Pesticides on Fishes and Water Resource in Bung Mae Rahun, Tambon  Bankrang, 
Amphur Muang, Phitsanulok Province 

 
จารว ี เลิกสายเพง็1*  พรวภิา  สะนะวงศ์2  ประวติั  ปรางสุรางค์1  รุ่งระว ี ทองดอนเอ1 

Jarawee  Lerksaipeng1*    Pornvipar  Sanawong2   Prawat  Prangsurang1   Rungrawee  Thongdon-a1 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีตกคา้งในน ้ า ในปลาสด และปลา
แปรรูป บริเวณบึงแม่ระหัน ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยการเก็บตวัอย่างน ้ า ตวัอย่างปลา จ านวน                
3 สถานี ในฤดูฝน (กันยายน) และในฤดูร้อน (เมษายน) ชนิดของปลาท่ีเก็บตวัอย่างคือปลาสลิด ปลากระด่ี ปลาสลาด                   
ปลาตะเพียนขาว ปลากด ปลากระทิง ปลาสร้อยขาว และปลาสวาย โดยมีขนาดความยาว 4.5-20 เซ็นติเมตร จากการตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการไม่พบสารก าจัดศัตรูพืชในน ้ าตัวอย่างในทุกจุดเก็บตวัอย่าง และทุกดัชนีท่ีตรวจวิเคราะห์                 
ทั้ง 2 ฤดูกาล  ส่วนการเก็บตวัอยา่งในปลาในฤดูร้อน   ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควนัใน
ทุกจุดเก็บตวัอยา่ง และทุกดชันีท่ีตรวจวิเคราะห์   แต่ในฤดูฝน ตรวจพบสารก าจดัศตัรูพืชชนิด Chlopyrifosในปลาสด  ปลา
ตากแหง้  และปลารมควนั  
 
ค าส าคญั : สารก าจดัศตัรูพืช  ปลา  ทรัพยากรน ้ า บึงแม่ระหนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  791 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ABSTRACT 
 

The research aim to analyze the pesticides residues in water, fresh fishes ,dried fishes  and smoked fishes from     
3 stations at Bung Mae Rahun, Tambon Bankrang,  Amphur Muang,  Phitsanulok Province. The fresh fishes were Gourami 
(Trichogaster pectoralis), Three-spot gourami (Trichogaster microlepis), Grey featherback (Notopterus notopterus), Silver 
barb (Barbonymus gonionotus) , Yellow mystus (Hemibagrus nemurus) , Armed- spiny eel (Mastacembelus armatus) , 
Jullien’ s mud carp ( Henicorhynchus siamensis)  and Striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) .  Their length was 
between 4.5-20.0 centimeters. The Sampling were done in rainy season (September) and summer season(April). The result 
from laboratory analysis indicated that there were no any pesticide residues in water samples which collected both in summer 
and rainy season. While all type of fishes (fresh, dried and smoked fishes) could detect chlopyrifos but in rainy season only.  
 
Keyword: Pesticides,  Fishes,  Water resources,  Bung Mae Rahun 
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บทน า 
ปัญหาการปลูกพืชของเกษตรกรในปัจจุบนัคือมีแมลงและศตัรูพืชรบกวน และปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ท าให้เกษตรกรจ าเป็นตอ้งใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ใชปุ๋้ย สารฆ่าแมลง เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าว การใชส้ารเคมีเพ่ือป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชท าใหมี้การตกคา้งของสารดงักล่าวทั้งในพืชท่ีปลูก ในดิน ในน ้ าและสะสมในส่ิงมีชีวติ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่
อาหารและสุขภาพของผูบ้ริโภค รวมถึงสุขภาพของเกษตรกรเองหากมีการบริโภคสตัวน์ ้ าท่ีมีสารตกคา้งดงักล่าว เน่ืองจากมี
การสะสมสารพิษในร่างกาย ซ่ึงร่างกายสามารถจะขบัสารพิษดงักล่าวออกไดเ้ป็นบางส่วน แต่บางส่วนก็ยงัมีสะสมอยูใ่น
ร่างกาย และหากไดรั้บสารดงักล่าวเป็นประจ า เป็นระยะเวลานานๆ ความเป็นพิษก็จะสะสมมากข้ึน และเป็นอนัตรายไดใ้น
ท่ีสุด ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดค้  านึงถึงผลตกคา้งและผลกระทบอ่ืนๆท่ีจะตามมา รวมถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต จึงยงัมีการใชส้ารเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชกนัอยา่งแพร่หลายในกลุ่มของเกษตรกรท่ีท าการปลูกพืช 

บึงแม่ระหนั เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่า้นแม่ระหนั  หมู่ท่ี 10 ต. บา้นกร่าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก มีพ้ืนท่ี 
900 ไร่ มีน ้ าขงัตลอดทั้งปี พ้ืนท่ีรอบบึงจะเป็นนาขา้วและท่ีตั้งบา้นเรือนของชุมชน มีการปล่อยน ้ าท้ิงทั้งจากการท าเกษตร
และจากชุมชนเขา้สู่ในบึงซ่ึงเป็นแหล่งกักเก็บน ้ าท าให้มีการสะสมของสารต่างๆทั้งจากในดินและในน ้ าซ่ึงจะส่งผลต่อ
คุณภาพน ้ า และส่ิงมีชีวติในแหล่งน ้ า  

การปนเป้ือนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน ้านั้นมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี 

   1.  การฉีดพ่นสารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งน ้าโดยตรงเพ่ือก าจดัยงุและวชัพืชน ้า 

2.  การกดัชะดินของฝนและน ้าไหลบ่าหนา้ดินผา่นพ้ืนท่ีท่ีมีการใชส้ารเคมีเกษตรก่อนลงสู่แหล่งน ้า 

3. การระบายน ้าท้ิงจากบา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชส้ารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งน ้าโดยมิไดมี้วิธี
ก าจดัเสียก่อน 

4. การท้ิงหรือลา้งภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งน ้า 

5. การใชส้ารเคมีเกษตรในบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรใกลก้บัแหล่งน ้า 

อย่างไรก็ตามสารพิษตกคา้งในน ้ าอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตกคา้งในน ้ าผิวดิน (surface water) และ
ตกคา้งในแหล่งน ้าใตดิ้น (ground water) สารพิษตกคา้งในแหล่งน ้าผิวดินเป็นสารท่ีพบไดใ้นแม่น ้า ล  าคลอง แหล่งน ้า
สาธารณะทัว่ไป มีท่ีมาจากการตั้งใจใช้สารลงน ้ าโดยตรง หรือเกิดจากการปนเป้ือนและการถ่ายเทมาจากพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม (นิรนาม,2561) 

น้อยกว่า 0.1 เปอร์เซ็นต์ของสารเคมีท่ีใช้จะไปถึงศัตรูพืชเป้าหมาย ซ่ึงหมายความว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์                          
จะปนเป้ือนอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม จนกว่าสารสารเคมีจะสลายตวัไปโดยธรรมชาติ ภายหลงัการฉีด พ่น หยอด หว่าน สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช จะถูกดูดซึมเขา้ไปในพืช และอยู่บนตน้พืชบางส่วน ท่ีเหลือจะปลิวไปในอากาศหรือรอเวลาท่ีน ้ าจากแปลง
เกษตรจะชะสารเคมีลงสู่ดินหรือแหล่งน ้ าใกลเ้คียง ปัญหาอาจลดลงหากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชสลายตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว            
แต่อัตราการสลายตัวหรือค่าคร่ึงชีวิต (haif-life) มีความแตกต่างกันตามชนิดและสภาพแวดล้อม สารเคมีในกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสฟอรัส หรือออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphorus or organophosphate pesticides) เช่นไดโครโตฟอส และอี
พีเอน็ สามารถตกคา้งในดินท่ีมีความเป็นกลางไม่ก่ีชัว่โมงถึงหลายอาทิตย ์แต่จะมีอายยุาวนานข้ึนหลายเท่าตวัหากดินมีความ
เ ป็นกรดเล็กน้อย  สาร เค มีก ลุ่ม ท่ี มีอัตราการสลายตัวช้า ท่ี สุดและยัง มีอันตรายสูงคือก ลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
(organochlorine)เช่น DDT และเอนโดซลัแฟน ซ่ึงใชเ้วลายอ่ยสลายไดใ้นดินประมาณ 1-15 ปี ดงันั้นจึงยงัมีสารเคมีเหล่าน้ี
ตกคา้งในลุ่มน ้ าและคลองแยกต่างๆในปริมาณค่อนขา้งสูง (แมว้่าประเทศไทยไดย้กเลิกการใชไ้ปแลว้แต่ยงัมีการลกัลอบ
น าเขา้ และใชอ้ยู่ในปัจจุบนั) ซ่ึงสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีปนเป้ือนในแหล่งน ้ ายงัท าให้ปลาหลายชนิดตายลง บางคร้ังเป็น
ผลกระทบทางออ้มจากการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชท่ีท าใหพื้ชในแหล่งน ้ าเน่า และปลาขาดออกซิเจนในการหายใจ ผลส ารวจ
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การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชเฝ้าระวงัเช่น คาร์โบฟรูาน อีพีเอ็น เมโมมิล และไดโครโตฟอส พบวา่แมมี้การฉีดพน่หรือหวา่น
สารเคมีเหล่าน้ีตามค าแนะน าบนฉลาก แต่ปลาท่ีเล้ียงไวใ้นร่องน ้ าของแปลงเกษตรกลบัได้รับพิษเฉียบพลนัและตายลง 
ในขณะท่ีบางการศึกษาระบุวา่การไดรั้บพิษในปริมาณนอ้ยแต่เร้ือรังของปลาอาจส่งผลร้ายแรงกวา่พิษเฉียบพลนั เพราะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม และการท างานของอวยัวะต่างๆ ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อการอยูร่อดและการเจริญ
พนัธ์ุ(มูลนิธิชีววถีิ,2561) 

 ปัจจุบนับึงแม่ระหันพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั  และยงัเป็นแหล่งท าประมงของชาวบา้นท่ีอาศยับริเวณใกลเ้คียง นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งตกปลาท่ีไดรั้บความนิยม
จากนกัตกปลาทัว่ไปอีกดว้ย  การศึกษาถึงผลกระทบของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีต่อปลา ปลาแปรรูป และทรัพยากรน ้ า             มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือจะไดท้ราบถึงชนิดและปริมาณของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีมีตกคา้งในน ้ า ในปลาสด และในปลาแปรรูป ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะไดน้ าไปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรท่ีท าการปลูกพืชและใชส้ารเคมีในพ้ืนท่ีดงักล่าว และชุมชนท่ีอยูบ่ริเวณรอบบึงแม่ระ
หนั นอกจากนั้นยงัเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสารพิษตกคา้งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ส ารวจพื้นทีพ่ร้อมก าหนดจุดเกบ็ตวัอย่าง 

ท าการส ารวจพ้ืนท่ีรอบๆ บึงแม่ระหัน และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงว่ามีการปลูกพืชชนิดใดบา้ง และการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรในบึงมีลกัษณะเป็นอย่างไร ก าหนดจุดเก็บตวัอย่างน ้ า ตวัอย่างปลา และปลาแปรรูป ซ่ึงการก าหนดตามจุดเก็บ
ตวัอยา่งก าหนดตามท่ีข้ึนปลาของบึง โดยก าหนดจุดเก็บตวัอยา่งน ้ า 3  จุดเก็บตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที ่1  จุดเก็บตวัอยา่งน ้ า และตวัอยา่งปลาในบึงแม่ระหนั 

ท่ีมา: นิรนาม(2561) 
 

2. เกบ็ตวัอย่างเพ่ือเตรียมตรวจวเิคราะห์ 
 ท าการเก็บตัวอย่างเป็นฤดูกาล ก าหนดเก็บ 2 คร้ังในรอบ 1 ปี คือ ฤดูฝน (เดือนกันยายน) และฤดูร้อน                        
(เดือนเมษายน) เพ่ือเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์หาสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง โดยบริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั
มีวธีิการดงัน้ี 
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1) เก็บตวัอยา่งน ้ า 3 จุดเก็บตวัอยา่ง ตวัอยา่งละ 2 ซ ้ า โดยใชข้วดแกว้สีชาขนาด 1 ลิตร เก็บน ้ าจ านวน 4 ลิตรต่อจุด
เก็บตวัอยา่ง ปิดฝาขวดใหส้นิท หุม้ขวดดว้ยถุงพลาสติกและใชย้างรัดใหแ้น่น น าแช่ถงัน ้ าแขง็ เพ่ือเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์ 

2) เก็บตวัอย่างปลาสด 3 จุดเก็บตวัอย่างและเก็บตวัอย่างละ 2 ซ ้ า โดยการจ าแนกชนิดของปลาท่ีจบัไดท้ั้งหมด      
ชั่งน ้ าหนัก และวดัความยาวของปลาแต่ละชนิดสุ่มปลาสดตวัอย่างละ 1 กิโลกรัม น าใส่ถุงพลาสติกใช้ยางรัดให้แน่น              
น าแช่น ้ าแขง็เพ่ือเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์ 

3) น าปลาสดจากทั้ง 3 จุดเก็บตวัอย่าง ตวัอย่างละ 2 ซ ้ า มาท าเป็นปลาตากแห้ง จุดเก็บตวัอย่างละ 2 กิโลกรัม               
และท าปลารมควนั จุดเก็บตวัอยา่งละ 2 กิโลกรัม เก็บปลาตากแหง้และปลารมควนัในแต่ละจุดเก็บตวัอยา่งน าใส่ถุงพลาสติก             
รัดยางใหแ้น่นเตรียมส่งตรวจวเิคราะห์ 
3. การตรวจวเิคราะห์สารก าจดัศัตรูพืชตกค้าง 
 น าตวัอย่างน ้ า ตวัอย่างปลาสด ตวัอย่างปลาแปรรูป (ปลาตากแห้ง และปลารมควนั) ท่ีเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้            
น าส่งบริษทัห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั ต. ดอนแกว้  อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารก าจัด
ศตัรูพืชตกคา้ง ตวัอยา่งน ้ ามีวิธีทดสอบอา้งอิงโดย In house method based on EPA 507 และตวัอยา่งปลามีวิธีทดสอบอา้งอิง
โดย In house method based on Steinwandter,H.1985,Fresenius Z.Chem No.1155    มี 4 กลุ่มดชันีของสารก าจดัศตัรูพืช ดงัน้ี 

1) Organophoshate group 
2) Carbamate group 
3) Organochlorine group 
4) Pyrethroid group 

 

ผลและวจิารณ์ 
ผลจากการศึกษาสารก าจัดศัตรูพืชท่ีตกค้างในน ้ า ในปลาสด ในปลาแปรรูป  (ปลาตากแห้ง, ปลารมควนั)                    

ทั้ง 2 ฤดูกาล คือในฤดูฝน (เดือนกนัยายน ) และในฤดูร้อน (เดือนเมษายน ) โดยตรวจวเิคราะห์สารก าจดัศตัรูพืชท่ีตกคา้งใน 
4 กลุ่มดัชนีคือ Organophosphate group   Carbamate group Organochlorine  group  และ Pyrethroid  group  พบว่า ในน ้ า
ตัวอย่าง ทั้ ง 3 จุดเก็บตัวอย่างและทั้ ง 2 ฤดูกาล ไม่พบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในทุกกลุ่มดัชนี โดยค่า Limited of 
Detection(LOD) เท่ากบั  0.01 มิลลิกรัม/ลิตร  ซ่ึงปริมาณของสารก าจดัศตัรูพืชในแหล่งน ้ า ทุกจุดเก็บทุกตวัอย่างทุกดชันี          
ทั้ง 2 ฤดูกาล มีค่าเป็น nd หรือ not detected 

การตรวจวิเคราะห์ในปลาสด พบสารก าจัดศัตรูพืชตกคา้งในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริฟอส 
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทั้ง 3 จุดเก็บตวัอยา่งดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบสารก าจดัศตัรูพืชในปลาสด ในฤดูฝน 

รายการทดสอบ จุดเก็บท่ี1 จุดเก็บท่ี2 จุดเก็บท่ี3  หน่วย LOD 
      

Organophoshate group      
Methamidophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Mevinphos nd nd         nd mg/L 0.01 
Diazinon nd nd         nd mg/L 0.01 
Dicrotophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Dimethoate nd nd         nd mg/L 0.01 
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Pirimiphos-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Chlorpyrifos 0.03 0.02 0.03 mg/L 0.01 
Parathion-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Pirimiphos-ethyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Malathion nd nd         nd mg/L 0.01 
Fenitrothion nd nd         nd mg/L 0.01 

nd = not detected 
การตรวจวิเคราะห์ ในปลาตากแห้ง พบสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริฟอส 

(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทั้งในจุดเก็บตวัอยา่งท่ี1 และจุดเก็บตวัอยา่งท่ี 3 ส่วนจุดเก็บตวัอยา่งท่ี 
2 ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชในทุกกลุ่มดชันี  ดงัตารางท่ี  2 
ตารางที ่2 ผลการทดสอบสารก าจดัศตัรูพืชในปลาตากแหง้ ในฤดูฝน 

รายการทดสอบ จุดเก็บท่ี1 จุดเก็บท่ี2 จุดเก็บท่ี3  หน่วย LOD 
Organophoshate group      
Methamidophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Mevinphos nd nd         nd mg/L 0.01 
Diazinon nd nd         nd mg/L 0.01 
Dicrotophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Pirimiphos-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Chlorpyrifos 0.02 nd 0.02 mg/L 0.01 
Parathion-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Pirimiphos-ethyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Malathion nd nd         nd mg/L 0.01 
Fenitrothion nd nd         nd mg/L 0.01 
Prothiofos nd nd         nd mg/L 0.01 
Profenofos nd nd         nd mg/L 0.01 
Triazophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Dicofol nd nd         nd mg/L 0.005 

nd = not detected 
 

การตรวจวิเคราะห์ ในปลารมควนั พบสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริฟอส 
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทั้งในจุดเก็บตวัอยา่งท่ี2 และจุดเก็บตวัอยา่งท่ี 3 ส่วนจุดเก็บตวัอยา่งท่ี 
1 ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชในทุกกลุ่มดชันี  ดงัตารางท่ี  3 

สาร Chlopyrifos ท่ีตรวจพบทั้งในปลาสด ปลาตากแหง้ และปลารมควนั จดัเป็นสารก าจดัศตัรูพืชในกลุ่ม          ออร์
กาโนฟอสเฟต ท่ีองคก์ารอนามยัโลก ก าหนดใหมี้ความเป็นพิษปานกลาง เป็นพิษโดยการกินและการสมัผสั เม่ือสารพิษเขา้สู่
ร่างกายจะเกิดอาการกลา้มเน้ือเกร็ง ชกักระตุก ถา้รุนแรงอาจเสียชีวติ  มีความเป็นพิษสูงต่อส่ิงมีชีวติในน ้ า โดยเฉพาะปลาน ้ า
จืด สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั สัตวน์ ้ ากร่อย และสัตวท์ะเล พบวา่มีการยบัย ั้งเอนไซม ์Cholinesterase ระดบั 0.01 ปอนด์ อาจ
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เป็นสาเหตุใหป้ลาและสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัตาย ซ่ึงพิษของ Chlopyrifos ต่อปลาจะสมัพนัธ์กบัอุณหภูมิของน ้ า              96 
ชัว่โมง ค่า LC 50  ของ Chlopyrifos  เป็น 0.009 mg/L ใน mature rainbow trout ใน lake trout  เป็น 0.098 mg/L, ใน goldfish 
เป็น 0.806 mg/L, ใน bluegill  0.01 mg/L  และ 0.331 mg/L ใน fathead minnow 
ตารางที ่3 ผลการทดสอบสารก าจดัศตัรูพืชในปลารมควนั ในฤดูฝน 

รายการทดสอบ จุดเก็บท่ี1 จุดเก็บท่ี2 จุดเก็บท่ี3  หน่วย LOD 
Organophoshate group      
Methamidophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Mevinphos nd nd         nd mg/L 0.01 
Diazinon nd nd         nd mg/L 0.01 
Dicrotophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Monocrotophos nd nd         nd mg/L 0.01 
Dimethoate nd nd         nd mg/L 0.01 
Pirimiphos-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Chlorpyrifos nd 0.07 0.03 mg/L 0.01 
Parathion-methyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Pirimiphos-ethyl nd nd         nd mg/L 0.01 
Malathion nd nd         nd mg/L 0.01 
Fenitrothion nd nd         nd mg/L 0.01 
Prothiofos nd nd         nd mg/L 0.01 
Profenofos nd nd         nd mg/L 0.01 
Triazophos nd nd         nd mg/L 0.01 

nd = not detected 
 
 นอกจากนั้น สาร Chlopyrifos  มีความเป็นพิษเฉียบพลนัสูง และมีความคงทนสูงในดินตะกอน จึงอาจจะเป็น
อนัตรายต่อสัตวใ์ตท้ะเล  ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กจะปรากฏอาการเร็วกวา่ส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่ ส่วนความคงทนและสลายตวัใน
ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ Chlopyrifos มีคร่ึงชีวิตในดินอยูร่ะหวา่ง 60-120 วนั ข้ึนอยูก่บัชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ ส่วนการ
สลายตวัในน ้ าท่ี pH 7.0 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าคร่ึงชีวิต 35-78 วนั  ส าหรับค่ามาตรฐานท่ีมีรายงานของ Canadian 
Water Quality Guidelines ส าหรับคุม้ครองส่ิงมีชีวติในน ้ าจืดเท่ากบั 0.0035 ไมโครกรัม/ลิตร  มโนรัตน์ (2557)  
 การใช้สาร chlorpyrifos ได้มีการใช้เกือบทั่วโลก เพ่ือควบคุมแมลงในการท าการเกษตร มีประเทศต่างๆ                 
ไดน้ ามาใชเ้กือบ 100 ประเทศ ซ่ึงการเพาะปลูกส่วนใหญ่พืชท่ีใช ้Chlorpyrifos คือ ขา้วโพด อลัมอนด์ ผลไม ้รวมถึงกลว้ย
และแอปเปิล ในรอบปีจะมีการใช้ในพ้ืนท่ีประมาณ 8.5 ล้านเอเคอร์ (The Dow Chemical Company,2014 and NASS 
Agricultural Chemical Database, 2011) EPA ได้ประมาณการระหว่างปี ค.ศ. 1987-1988 พบว่า 21 ล้านปอนด์ของ 
Chlorpyrifos ไดถู้กน ามาใชใ้นอเมริกา โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2007 ปริมาณ 8-11 ลา้นปอนดข์อง Chlorpyrifos ไดถู้กน ามาใช ้
(Grube et al.,2011 ) 
 สาเหตุของการการตรวจวิเคราะห์สารก าจดัศตัรูพืชชนิด Chlopyrifos ท่ีตรวจพบเฉพาะในปลาสด ปลาตากแห้ง
และปลารมควนั แต่ไม่พบในน ้ า เน่ืองจากความเขม้ขน้ของสารดังกล่าวยงัมีปริมาณต ่ากว่าค่าของ LOD ซ่ึงเคร่ืองมือท่ี
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ตรวจวดัยงัไม่สามารถตรวจพบได ้แต่สารกลุ่มน้ีสามารถสะสม และเพ่ิมปริมาณมากข้ึนตามล าดบัของการบริโภคในห่วงโซ่
อาหารไดเ้ช่นกรณีของ DDT  

การสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหาร สารเคมีก าจดัศตัรูพืชนั้นไม่ไดค้งอยู่เฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีการเกษตร           
แต่มกัจะแพร่กระจายออกไปในส่ิงแวดลอ้ม เพราะน ้ าท่ีไหลผา่นแปลงเกษตร ท่ีมีการฉีดพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืช จะไหลลง
ไปสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ท าให้เกิดการปนเป้ือนของสารเคมีในระบบนิเวศอยา่งกวา้งขวาง ส่ิงมีชีวิตในแหล่งน ้ าอาจไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากสารเคมีเหล่าน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลต่อระบบภูมิตา้นทานของปลา ท าให้ปลาเป็นโรคต่างๆ ไดง่้าย
ข้ึน นอกจากน้ี สารเคมีเหล่าน้ี โดยเฉพาะในกลุ่ม Organochlorine ซ่ึงยอ่ยสลายชา้ อาจจะไปสะสมอยูใ่นร่างกายของส่ิงมีชีวติ
ต่างๆ และถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร เกิดการสะสมของสารพิษในปริมาณท่ีเข้มข้นข้ึน 
(biological magnification) ดงัตวัอย่างภาพท่ี 2  ซ่ึงเป็นการสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร ท่ีเร่ิมจากการปนเป้ือนของ 
DDT ในน ้ าในอตัราเพียง 0.000003 ส่วนในลา้นส่วน แต่ในส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอาศยัอยูใ่นน ้ า เช่น พวกไรแดง หนอนแดง 
จะพบว่ามีการสะสมของ DDT ในสัตวเ์หล่าน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 0.04 ส่วนในลา้นส่วน และในปลาท่ีกินส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเป็น
อาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตวัปลามากถึง 2 ส่วนในลา้นส่วน และเม่ือถึงนกท่ีกินปลาเป็นอาหาร จะมี DDT สะสม
ในตวัไดม้ากถึง 25 ส่วนในลา้นส่วน แมว้า่ นกจะมีการสะสม DDT ในตวัค่อนขา้งมาก แต่การสะสมน้ีอาจไม่ไดท้ าให้นก
ตายลงทนัท่ี แต่ก็มีผลกระทบดา้นอ่ืนๆ ได ้เช่น DDT ท่ีอยูใ่นตวันกจะท าใหเ้ปลือกไข่บางลง ส่งผลใหไ้ข่แตกขณะท่ีก าลงัฟัก
อยู ่ส่งผลให้ประชากรของนกลดลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงปัญหาน้ี ไม่ไดเ้กิดเฉพาะกบันกท่ีกินปลา แต่รวมถึงนกท่ีกินแมลง 
และนกท่ีกินผลไมด้ว้ยเช่นกนั(นิรนาม,2561) 

 

ภาพที ่2 การสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร 
ท่ีมา: นิรนาม(2561) 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาผลของสารก าจัดศัตรูพืชท่ีมีต่อปลาและทรัพยากรน ้ าในบึงแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก ไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในน ้ าในทุกจุดเก็บตวัอยา่งทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่พบสารก าจดัศตัรูพืชกลุ่ม 
Organophosphate ชนิด คลอไพรีฟอส (Chlopyrifos) ทั้ งในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควนั ทุกจุดเก็บตวัอย่างและ         
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พบเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูร้อนไม่พบสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในทุกจุดเก็บตวัอยา่ง และในปลาทั้ง 3 กลุ่ม ปริมาณของ
สาร Chlopyrifos ท่ีตรวจพบมีค่าอยูใ่นช่วง 0.02-0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงถือวา่เป็นค่าท่ีไม่ปลอดภยัส าหรับการบริโภคปลาใน
แหล่งน ้ าดงักล่าว เน่ืองจากในบางจุดเก็บตวัอยา่งมีค่าสูงกวา่ค่า LC 50  ของปลาทัว่ไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ีสนบัสนุนทุนส าหรับการวจิยั 
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ลกัษณะทางกายภาพและการเคล่ือนที่ของขยะทะเลบนชายหาด 
Physical Characteristic and Movement of Marine Debris on Beaches 

 
เอนก สาวะอินทร์1* และ ฌานิกา แซ่แง่ ชูกล่ิน1 
Aneak Sawain1* Chaniga Saenge Chooklin1  

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพ และ การเคล่ือนท่ีของขยะทะเลบนชายหาด ขยะ
ทะเลมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากขยะมูลฝอยชุมชนทัว่ไป ดงันั้นคุณลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของขยะทะเลท่ีติดคา้งอยูบ่น
ชายหาดจึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับการจดัการ เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัเก็บขยะทะเลท่ีตกคา้งอยู่บนชายหาด ผล
การศึกษาแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของขยะทะเล อิทธิพลของ ความหนาแน่น หรือ น ้ าหนกั ของขยะทะเล กระแสน ้ า
ทะเล คล่ืน และ ลม ท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ี และ ผลจากการส ารวจพบจุดท่ีมีการสะสมของขยะทะเลมีมากกวา่ 50 ช้ินต่อราง
เมตร เน่ืองจากขยะทะเลมกัมีการแตกหกั ฉีกขาด หรือ การสึกกร่อน เน่ืองจากติดคา้งอยูใ่นทะเลเป็นระยะเวลานาน รวมทั้ง
ลกัษณะของการติดคา้งอยูบ่นชายหาด ซ่ึงขยะทะเลบางส่วนติดคา้งอยูบ่นผิวหนา้ทราย หรือ ถูกกลบทบัฝังลึกลงไปมากกวา่ 
3 เซนติเมตร ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน หรือ เกณฑ์
ส าหรับการออกแบบพฒันาส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส าหรับน ามาใชใ้นการจดัเก็บขยะทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับการใชง้าน และมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการใชง้าน เพ่ือแกไ้ขปัญหาขยะทะเลท่ีติดคา้งอยูบ่นพ้ืนท่ี
ชายหาด รวมทั้งการหาแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขยะทะเลท่ีติดคา้งอยูต่ามแนวชายฝ่ัง 
 
ค าส าคญั : ขยะทะเล, ชายหาด, ชายฝ่ัง, การเคล่ือนท่ี, การแพร่กระจาย 
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ABSTRACT 
 

 This research is a survey research to the physical appearance and movement of marine debris on the beach. Marine 
debris is different from common household solid waste.  The general physical characteristics of marine debris stuck on the 
beach is an important basic data for management for the storage of marine debris on the beach.  The results showed the 
different characteristics of marine debris. Influence of density or weight of marine debris, sea currents, waves and winds on 
movement and distribution.  The result from surveying show the maximum abundance of marine debris on beaches was 
more than 50 items/m2. Because of marine debris it is often being torn, broken, or eroded due to the long- term in the sea. 
Including the nature of marine debris stuck on the beach, some marine debris is stuck on the sand surface or buried more 
than 3 centimeters. The data obtained from this research is very important to be used as a basis or a criterion for the design 
or development the innovation, equipment or tools used for marine debris collection.  It is suitable for use and efficient 
enough for use to solve the problem of marine debris on the beach area.  Including finding ways to prevent and solve the 
problem of marine debris on the coastal. 
 
Keyword: Marine debris, Beach, Coastal, Movement, Distribution 
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บทน า 
จากปัญหาขยะมูลฝอยท่ีส่งผลกระทบทั้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ สังคมความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทัว่ไป          

ซ่ึงเป็นผลจากขยะปริมาณมากท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั ในบางพ้ืนท่ียงัขาดกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินท่ีมีงบประมาณส าหรับการบริหารจดัการนอ้ย พ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหามากอีกพ้ืนท่ีหน่ึง คือ พ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีการสนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว (Silva et al., 2018) ซ่ึงมีจ านวณนกัท่องเท่ียวท่ีชอบการเท่ียวทะเลปริมาณ
มากในแต่ละปี ทั้ งน้ีในพ้ืนท่ีภาคใตข้องประเทศไทยหลายจงัหวดัไดมี้การสนบัสนุนการท่องเท่ียวทางทะเลอย่างส ่ าเสมอ             
ทั้ งพ้ืนท่ีชายหาดต่าง ๆ บนชายฝ่ังทะเล และ ในพ้ืนท่ีเกาะ ซ่ึงมีการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวทางทะเล          
เช่น โรงแรม รีสอร์ท บงักะโล ซ่ึงขยะท่ีก่อเกิดข้ึนมาจากนกัท่องเท่ียว และ พนกังาน หรือ คนงาน อีกทั้งอาจมีการท้ิงขยะลง
ทะเลในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทางเรือไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีขยะทะเลบางส่วนเกิดจากการท้ิงของผูค้น หรือ ชาวบา้น 
ท่ีอยูอ่าศยับริเวณแนวชายฝ่ังทะเล ขยะท่ีก่อเกิดข้ึนหากไม่ไดมี้การบริหารจดัการท่ีดีจะมีขยะบางส่วนท่ีก่อเกิดข้ึนจากแหล่ง
ต่าง ๆ ถูกท้ิงลงสู่ทะเล กลายเป็นขยะทะเลท่ีส่งผลกระทบระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มทางทะเล ทั้งน้ีขยะทะเลท่ีติดคา้งอยูบ่น
แนวชายหาด ณ วนั เวลา ท่ีพบเจอ อาจมิได้เกิดจากการท้ิงของนักท่องเท่ียว หรือประชาชน ท่ีอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนท่ีนั้น            
แต่อาจเป็นขยะท่ีมาจากสถานท่ีแหล่งก าเนิดอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่กลเ้คียง หรือ อยูห่่างไกลออกไปมากก็เป็นได ้เน่ืองจากขยะทะเลบาง
ประเภทสามารถลอยน ้ าได ้ประกอบกบักระแสน ้ า คล่ืน และ ลม ในทะเลท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท าให้
ขยะทะเลสามารถเคล่ือนท่ีไปไดไ้กลจากแหล่งก าเนิดมาก (Zhou et al., 2011) ซ่ึงขยะทะเลท่ีปรากฏบนบริเวณชายหาด มกั
เกิดจากกิจกรรมบางประเภทท่ีด าเนินอยู่ใกล้บริเวณชายฝ่ังทะเล เช่น กิจกรรมชายฝ่ังและการพักผ่อน การประมง                  
การขนส่งทางเรือ หรือ กิจกรรมทางน ้ าในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินอยู่บริเวณชายฝ่ัง หรือในทะเล                
โดยมีทั้งขยะช้ินส่วนขนาดใหญ่ หรือช้ินส่วนวสัดุท่ีเกิดจากการแตกหกั (Walker Grant and Archambault, 2006)  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลขยะทะเลบนพ้ืนท่ีชายหาด ริมชายฝ่ังทะเล              

และพ้ืนท่ีชายหาดบนเกาะของจงัหวดัตรัง โดยก าหนดพ้ืนท่ีชายหาดส าหรับท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นพ้ืนท่ีชายหาดทั้งท่ี
มีและไม่มีกิจกรรมการท่องเท่ียว หรือ ผูค้นอาศยัอยู่ ในพ้ืนท่ีชายหาดของเกาะลิบง และเกาะมุกด์ (ช่วงเวลาการส ารวจ 
พฤษภาคม 2554) หาดเจา้ไหม (ช่วงเวลาการส ารวจ มีนาคม 2556) และ หาดราชมงคล (ช่วงเวลาการส ารวจ พฤษภาคม 
2560) ทั้งท่ีเป็นหาดทราย และ หาดโคลน เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะทางกายภาพของขยะทะเลท่ีเกิดจากการพดัพาของกระแสน ้ า 
และ คล่ืน การศึกษาถึงแหล่งก าเนิดของขยะทะเล และ การเคล่ือนท่ี จากการลงพ้ืนท่ีท าการส ารวจ และท าการเก็บขอ้มูล   
โดยใช้วิ ธีการส ารวจตาม รูปแบบวิ ธีการของ  UNEP/ IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter                   
(UNEP-United Nation Environmental Programme, 2009) และท าการบนัทึกขอ้มูลแหล่งก าเนิด องค์ประกอบ และปริมาณ
ของขยะทะเลตามแบบบนัทึกขอ้มูล  International Coastal Cleanup Data Card (Ocean Conservancy, 2009) 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการลงพ้ืนท่ีส ารวจเก็บข้อมูลขยะทะเลในพ้ืนท่ีชายหาด ของเกาะลิบง เกาะมุกด์ หาดราชมงคล และ                 

หาดเจา้ไหม พบว่าการติดคา้ง และ การสะสม ของขยะทะเลท่ีอยู่บนพ้ืนท่ีชายหาดท่ีด าเนินการส ารวจมีความแตกต่างกนั 
เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง และ การติดคา้ง และ การสะสม ของขยะทะเลจากแหล่งก าเนิดอ่ืน           
เป็นผลท าใหมี้ลกัษณะทางกายภาพของขยะทะเลในพ้ืนชายหาดท่ีมีความแตกต่างกนั (Pasternak et al., 2017) อีกทั้งลกัษณะ
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การเคล่ือนท่ี หรือ การแพร่กระจายของขยะทะเล จากอิทธิพลของ กระแสน ้ า คล่ืน ลม และน ้ าข้ึน-น ้ าลง มีผลต่อการเคล่ือนท่ี
และการแพร่กระจายของขยะทะเลเป็นอยา่งมาก โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ชนิดและปริมาณของขยะทะเล 
การด าเนินการวจิยัส ารวจขยะทะเลในพ้ืนท่ีชายหาดเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับใชป้ระโยชน์ ทั้งในดา้นส่วนของ 

การติดตามในระยะยาว การเฝ้าระวงั การหาแนวทางการจดัการขยะทะเล (Jang et al., 2018) ซ่ึงผลการด าเนินการวิจยัเก็บ
ขอ้มูลขยะทะเลท่ีมีการแบ่งประเภทของขยะทะเลตามรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจากการส ารวจในพ้ืนท่ีหาดเจ้าไหม            
และหาดราชมงคล ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีไม่มีผูค้นอาศยั แสดงดงัภาพท่ี 1 และ 2 ผลการส ารวจแสดงถึงขยะทะเลส่วนใหญ่เกิด
จาก กิจกรรมชายฝ่ังและการพักผ่อน (Shoreline and Recreational Activities) และ กิจกรรมทางน ้ า (Ocean/Waterway 
Activities) ในทั้งสองพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาส ารวจขยะทะเลในพ้ืนท่ีชายหาดของเกาะลิบง (เอนก สาวะอินทร์ 
และคณะ, 2555) และ พ้ืนท่ีชายหาดของเกาะมุกด์ (บุญจงรักษ ์ จ้ิวตั้น และ คณะ, 2555) แมว้า่จะมีความแตกต่างของพ้ืนท่ี
และช่วงระยะเวลาการส ารวจ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะทะเลท่ีจะตอ้งเนน้การแกปั้ญหา ณ แหล่งก าเนิด 
คือ พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมชายฝ่ังและการพักผ่อน (Shoreline and Recreational Activities) และกิจกรรมทางน ้ า 
(Ocean/Waterway Activities) ซ่ึงขยะทะเลท่ีส ารวจพบส่วนใหญ่มีวสัดุเป็น โฟม หรือ พลาสติก เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
ทุ่นจากอุปกรณ์การประมงถุงพลาสติก ขวดน ้ าด่ืม แกว้น ้ า หลอด ไฟเช็ค เป็นตน้ 
 

 
ภาพที ่1 ร้อยละของปริมาณขยะทะเลจากผลการส ารวจเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีหาดเจา้ไหม 
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ภาพที ่2 ร้อยละของปริมาณขยะทะเลจากผลการส ารวจเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีหาดราชมงคล 

ในส่วนของปริมาณขยะทะเลท่ีติดคา้งอยูบ่นพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลนั้นจะมีความแตกต่างกนั และ มีการเปล่ียนแปลงไป
ตามช่วงระยะเวลา เน่ืองจากขยะทะเลถูกพดัพา และ เกิดการแพร่กระจาย โดยอิทธิพลของ ความหนาแน่นของขยะทะเลชนิด
นั้น ๆ  กระแสน ้ า คล่ืน ลม น ้ าข้ึน – น ้ าลง ตามจนัทรคติ ฤดูกาล และ อิทธิพลอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในทะเล โดยงานวิจยัน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณขยะทะเลท่ีติดคา้งบริเวณพ้ืนท่ีชายหาด 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะทางกายภาพของขยะทะเลทีต่ดิค้างอยู่บริเวณหาดทราย 
เม่ือมีการท้ิง หรือ การพดัพาขยะจากแหล่งก าเนิดบนชายฝ่ังลงในทะเล กระแสน ้ า และ คล่ืน จะพดัพาขยะเคล่ือนท่ี

ไปตามแนวชายฝ่ัง และจะหยดุการเคล่ือนท่ีเม่ือมีการติดคา้งบนหาด ติดคา้งบนก่ิงไม ้หรือ รากไม ้หรือ วสัดุส่ิงก่อสร้างท่ียื่น
ออกไปจากชายฝ่ัง ซ่ึงขยะทะเลเหล่านั้นจะมีการเคล่ือนท่ีอีกคร้ังเม่ือ กระแสน ้ า หรือ คล่ืนพดัพาให้หลุดออก หรือ เกิดจาก
การฉีกขาดจากการเส่ือมสภาพจนหลุดออกไปจากจุดท่ีติดคา้งอยู ่หากขยะทะเลเกิดการติดคา้งอยูบ่นพ้ืนหาดทราย มกัจะถูก
กลบทบัดว้ยทราย ซ่ึงโดยในระยะแรกขยะจะติดคา้งอยูบ่นผิวหนา้ทราย แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไป พบวา่ ขยะทะเลบางส่วนจะ
ถูกกลบทบัดว้ยทราย และ เพ่ิมความหนามากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือผ่านพน้ไปเป็นระยะเวลานาน โดยมีความหนาของทรายท่ีกลบ
ทบัไดม้ากกวา่ 3 เซนติเมตร ทั้งน้ีความหนาของทรายท่ีกลบทบันั้นข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีติดคา้งอยูข่องขยะ ต าแหน่งบริเวณท่ี
ติดคา้ง โดยเฉพาะวสัดุจ าพวก เชือก หรือ อวน หรือ อุปกรณ์จบัสตัวน์ ้ าท่ีใชว้สัดุจ าพวกน้ีเป็นส่วนประกอบ แสดงดงัภาพท่ี 3 
ซ่ึงจากการมีลกัษณะเป็นเส้นใยของเชือกสามารถพนัติดกบัวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีอยูต่ามแนวชายฝ่ังไดง่้าย และ หลุดออกยาก ท าให้
ติดคา้งอยูเ่ป็นระยะเวลานาน เช่นเดียวกบัขยะทะเลท่ีมีน ้ าหนกัมาก หรือ ความหนาแน่นของวสัดุสูง ก็จะถูกพดัพาไปไดช้า้
เช่นกนั เน่ืองจากกระแสน ้ าและคล่ืนจะตอ้งมีพลงังานมากพอท่ีจะท าให้เคล่ือนท่ีไปได ้เช่น ในช่วงน ้ าทะเลข้ึนสูงสุด ช่วง
มรสุม หรือ เกิดพาย ุเป็นตน้ ส่วนขยะทะเลท่ีมีน ้ าหนกัเบา หรือ มีความหนาแน่นต ่า จะถูกกระแสน ้ า ลม และ คล่ืน พดัพาไป
ไดเ้ร็ว ทั้งน้ีจากการติดตามการเคล่ือนท่ีของขยะทะเล พบวา่ วตัถุท่ีมีลกัษณะรูปทรงมล หรือ กลม จะสามารถเคล่ือนท่ีไปได้
ง่ายบริเวณพ้ืนทอ้งน ้ า 
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A. 

 
B. 

ภาพที ่3 การติดคา้งของ เชือก อวน หรือ อุปกรณ์การประมง ท่ีมีการกลบทบัของทรายบริเวณชายหาด A.บริเวณใตถุ้นบา้นท่ี
อยูอ่าศยั B. บริเวณชายหาดท่ีจอดเรือประมง 

การตดิค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพื้นทีช่ายหาดทีม่ผู้ีคนอยู่อาศัย 
ผลจากการส ารวจพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูอ่าศยับริเวณแนวชายฝ่ังทะเล พบวา่มีการสะสมของขยะทะเล เน่ืองจากการท้ิง

ขยะลงไปในทะเลของชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ หรือ นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกั โดยเฉพาะอาคารบา้นเรือนท่ีมีการสร้างรุกล ้ ายื่น
ออกไปในทะเล แสดงดงัภาพท่ี 4 ซ่ึงบริเวณใตถุ้นบา้นจะมีลกัษณะเป็นเลน หรือ โคลน ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างบา้นหรือ
อาคารลุกล ้าลงไป จะก่อให้เกิดการกดัเซาะดินทรายออกไปจากพ้ืนท่ีบริเวณนั้น ประกอบกบัมกัมีการท้ิง เชือก อวน หรือ 
เคร่ืองมือทางการประมงชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นตาข่าย บริเวณใตถุ้นบา้น จึงเกิดโอกาสการพดัพาขยะทะเลจากอิทธิพล
ของกระแสน ้ า และ คล่ืน ไดน้อ้ยลง ท าใหเ้ม่ือมีการท้ิงขยะลงไปจะส่งผลมีการใหติ้ดคา้งอยูบ่ริเวณนั้นไดเ้ป็นระยะเวลานาน 
และ อาจมีการสะสมของขยะทบัถมอยูใ่นโคลนบริเวณใตถุ้นบา้นติดคา้งอยู่ไดน้านแรมปี อยา่งไรก็ตามขยะทะเลดงักล่าว
ขา้งตน้อาจมีการพดัพาออกไปไดใ้นช่วงวนัท่ีมีน ้ าทะเลข้ึนสูงสุด หรือ หรือ ในช่วงฤดูฝนท่ีมีลมพาย ุคล่ืนแรง การติดคา้ง 
และ การสะสมของขยะทะเลบริเวณพ้ืนท่ีชายหาดท่ีมีผูค้นอาศยั มกัมีความแตกต่างของการการติดคา้ง และ การสะสม ของ
ขยะทะเล กับบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเป็นย่านธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมักเป็นหาดทราย โดยเฉพาะหาดทรายท่ีมีช่ือเสียง และ มี
นกัท่องเท่ียวปริมาณมาก ซ่ีงมีผลต่อนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก พ้ืนท่ีดงักล่าวจึงมกัมีการจดัเก็บขยะทะเลท่ีมาเกยต้ืน หรือ ติด
คา้ง รวมถึงขยะท่ีถูกท้ิงโดยนกัท่องเท่ียว โดยมีเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก็บเป็นประจ า หรือ 
เจา้ของธุรกิจร้านคา้เป็นคนด าเนินการเองในทุก ๆ วนั จนเกิดปัญหาของการจบัจองพ้ืนท่ีบริเวณชายหาดโดยอา้งถึงการ
จดัการขยะในพ้ืนท่ีบริเวณชายหาดดงัท่ีไดเ้คยปรากฏเป็นข่าวแลว้หลายคร้ัง หรือ โดยเฉพาะในช่วงเปิดฤดูกาลการท่องเท่ียว 
อยา่งไรก็ตามอาจมีบางพ้ืนท่ีท่ีปล่อยปะละเลยจนมีการสะสมขยะอยูบ่นชายหาด ซ่ึงขยะเหล่านั้นจะถูกพดัพาไปยงับริเวณอ่ืน 
เม่ือน ้ าทะเลข้ึนถึงบริเวณท่ีมีขยะสะสมอยู ่ยกเวน้ขยะท่ีมีการติดคา้งในลกัษณะฝังลึกอยูใ่ตผ้ืนทรายทั้งหมด หรือ บางส่วน ท่ี
ไม่อาจเคล่ือนท่ีได ้แต่จะมีโอกาสหลุดออกเม่ือมีคล่ืนลมแรงในช่วงท่ีมีพาย ุหรือ ฤดูฝน และเคล่ือนท่ีไปยงับริเวณอ่ืนตามทิศ
ทางการไหลของกระแสน ้ าไดเ้ช่นกนั ผลจากการส ารวจเก็บขอ้มูลขยะทะเลในบริเวณพ้ืนท่ีชายหาดท่ีมีผูค้นอยูอ่าศยั ในจุดท่ี
มีการติดคา้ง และ เกิดการสะสมของขยะทะเล พบวา่ มีมากกวา่ 20 ช้ิน/ตารางเมตร 
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A. 

 
B. 

ภาพที่ 4 ขยะทะเลท่ีมีการท้ิง และ ติดคา้ง เกิดการสะสมในบริเวณพ้ืนท่ีชายหาดท่ีมีผูค้นอาศยัอยู ่A. บริเวณใตถุ้นบา้นท่ีอยู่
อาศยั B. บริเวณชายหาดใกลท่ี้อยูอ่าศยั 
การตดิค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพื้นทีช่ายหาดทีไ่ม่มผู้ีคนอยู่อาศัย 
การติดคา้ง และ การสะสม ของขยะทะเลในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีผูค้นอาศัย ขยะทะเลส่วนใหญ่เป็นการพดัพามาจาก

แหล่งก าเนิดอ่ืน ๆ ทั้งใกล ้และ ไกล เช่น ขยะท่ีถูกท้ิงมาจากชุมชนท่ีอยูอ่าศยั หรือ แหล่งท่องเท่ียว ตามแนวริมชายฝ่ังทะเล 
(Schmuck et al., 2017) การแอบท้ิงขยะลงทะเลจากเรือน าเท่ียวประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการท้ิงขยะลงแม่น ้ าท่ีไหลลงสู่ทะเล ซ่ึง
ผลจากการส ารวจพบวา่ขยะทะเลท่ีลอยมาจากแหล่งอ่ืนมกัจะมีเศษไม ้ก่ิงไม ้หรือ ใบไมเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีปะปนมากบัขยะ
ทะเลในพ้ืนท่ีบริเวณน้ีดว้ย แสดงดงัภาพท่ี 5 อยา่งไรก็ตามขยะทะเลเหล่าน้ีมกัมีการติดคา้งอยูไ่ม่นานนกั ซ่ึงการติดคา้ง การ
สะสม และ การเคล่ือนท่ี เป็นผลมาจากกลไกทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ คือ กระแสน ้ า ลม และ คล่ืน น ้ าข้ึน-น ้ าลง รวมถึง
ฤดูกาลท่ีมีลมพาย ุซ่ึงมีโอกาสท่ีขยะทะเลจะถูกพดัพาข้ึนฝ่ังเขา้มาไดร้ะยะไกลมากจากความแรงของคล่ืนท่ีถูกชดัเขา้มาตาม
แนวชายฝ่ัง และ ข้ึนอยูก่บัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลของพ้ืนท่ีบริเวณนัน่ ๆ  ผลการส ารวจเก็บขอ้มูลขยะทะเลในบริเวณพ้ืนท่ี
ชายหาดท่ีไม่มีผูค้นอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการติดคา้งและเกิดการสะสมของขยะทะเล พบวา่ มีมากกวา่ 50 ช้ิน/ตารางเมตร  
 

 
A. 

 
B. 

ภาพที่ 5 แสดงการติดคา้งและการสะสมของขยะทะเลบริเวณชายหาดท่ีมีการกัดเซาะจนถึงแนวของตน้ไมริ้มชายหาด            
A. การติดคา้งของขยะทะเลในแนวตน้ไมริ้มชายหาด B. การสะสมของขยะทะเลจากการพดัพาของกระแสน ้ า
บริเวณชายหาด 
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 อทิธิพลของน า้หนัก และ ความหนาแน่น ของขยะทะเลต่อการแพร่กระจาย 
น ้ าหนกั และ ความหนาแน่น ของขยะทะเล มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจ่ายของขยะทะเล หรือ โดยท่ีขยะทะเลท่ีติด

ค้างอยู่ในบริเวณเดิมได้นานก็ต่อเม่ือเป็นขยะท่ีมีน ้ าหนักมาก ความหนาแน่นสูง เช่น เศษซากปรักหักพงัของอาคาร                  
วสัดุส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นคอนกรีต ส่วนประกอบของเรือหรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นโลหะ ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีเม่ือถูกท้ิง หรือ ตกหลน 
ลงไปในทะเล จะตกจมลงสู่กน้ทะเล จากความเร็วกระแสน ้ าบริเวณใกลช้ายฝ่ังท่ีมีความเร็วต ่าบริเวณกน้ทะเล เม่ือเทียบกบั
บริเวณผิวน ้ า จะท าใหเ้ศษช้ินส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ีเคล่ือนท่ีไดช้า้ เม่ือเทียบกบัวสัดุท่ีเบาและ สามารถลอยน ้ าได ้เช่น พลาสติก 
โฟม ส่งผลใหส้ามารถเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วไปตามกระแสน ้ า ลม และ คล่ืน ทั้งน้ีความเร็วของการเคล่ือนท่ีก็จะข้ึนอยูก่บักระแสน ้า 
ลม และ คล่ืน ในขณะนั้นดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งในสภาพส่ิงแวดลอ้มจริงถึงอิทธิพลของน ้ าหนกั และ ความหนาแน่นของขยะ
ทะเลชนิดเดียวกนั คือ การเคล่ือนท่ีของขวดแกว้ท่ีมีน ้ าหนกั และ ความหนาแน่นแตกต่างกนั จะส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีใน
ระดบัความลึกท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งระดบัความลึกของน ้ าทะเลบริเวณชายหาด และ ความเร็วของกระแสน ้ า แสดงดงัภาพท่ี 
6 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจากการทดสอบจบัเวลาวดัความเร็วในการเคล่ือนท่ีของขยะทะเลท่ีเป็นขวดแกว้ในขณะท่ีทะเลไม่มี
คล่ืน และ ลม พบวา่ขวดท่ีลอยอยูบ่นผิวน ้ าสามารถเคล่ือนท่ีตามกระแสน ้ าไดเ้ร็ว และความเร็วของการเคล่ือนท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน
เม่ือกระแสน ้ าไหลเร็วข้ึนจากอิทธิพลของ น ้ าข้ึน – น ้ าลง ส่วนขวดท่ีตกจมลงติดกบัพ้ืนเน่ืองจากมีส่ิงสกปรกติดอยูภ่ายใน 
เช่น ดิน ทราย ขยะทะเลท่ีเป็นขวดน้ีก็จะตกจมลงสู่พ้ืนไม่เคล่ือนท่ี หรือ เคล่ือนท่ีไดช้า้มาก ข้ึนอยูก่บัความแรงของกระแสน ้า 
และ คล่ืน เน่ืองจากความแรงของกระแสน ้ าช่วยในการพดัพาเคล่ือนท่ี โดยสามารถเขียนภาพเสมือนอธิบายลกัษณะการ
เคล่ือนท่ีของขยะทะเลในลกัษณะดงักล่าวแสดงดงัภาพท่ี 7 ในส่วนของขยะท่ีลอยบนผิวน ้ าไดถึ้งแมว้่าจะเป็นขยะชนิด
เดียวกนั แต่หากรูปทรงรูปร่างต่างกนั หรือ เกิดการแตกหกั หลุดร่อน ของวสัดุ ก็จะมีผลท าใหเ้กิดลกัษณะการลอยตวัอยูบ่น
ผิวน ้ าท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีไดเ้ช่นกนั (Yoon, Kawano and Igawa, 2010)  

 

 
A. 

 
B. 

ภาพที ่6 ลกัษณะการลอยตวัอยูบ่นผิวน ้ าของขยะทะเลชนิดขวดแกว้ A. การลอยตวัและเคล่ือนท่ีขณะน ้ าข้ึน B. การติดคา้งอยู่
บนพ้ืนเม่ือน ้ าลงต ่าสุด 
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ภาพที ่7 ภาพเสมือนอธิบายตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีของขยะทะเลชนิดท่ีเป็นขวดแกว้ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากกระแสน ้ า บริเวณน ้ า
ต้ืนตามแนวชายหาด 
อทิธิพลของกระแสน า้ คล่ืน และ ลม ต่อการเคล่ือนทีข่องขยะทะเลทีล่อยบนผวิน า้ทะเลตามแนวชายฝ่ัง 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนท่ีและการแพร่กระจายของขยะทะเลท่ีลอยอยู่บนผิวน ้ าทะเลตาม

แนวชายฝัง นอกจากการไดรั้บอิทธิพลจาก กระแสน ้ า คล่ืน และ แรงลม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ยงัมีอิทธิพล
ต่อขยะทะเลท่ีลอยอยู่บนผิวน ้ า (McWilliams, Liboiron and Wiersma, 2018 and Yoon, Kawano and Igawa, 2010) หรือ แม้
กระทั้ง การเกิดซึนามิ (Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) ภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก โดยจากการ
ส ารวจในสภาพแวดลอ้มจริง กระแสน ้ าจะก่อใหเ้กิดการพดัพาขยะทะเลไปตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแสน ้ านั้น ตราบ
ใดท่ีขยะทะเลไม่ถูกคล่ืน หรือ ลม ตามแลว้ชายฝ่ัง พดัพาข้ึนติดคา้งบนชายฝ่ัง หรือ บนหาดทราย ขยะทะเลก็จะยงัเคล่ือนท่ี
ต่อไปเร่ือย ๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายฝ่ังท่ีมีความชนัสูง อยา่งไรก็ตามขยะท่ีติดคา้งอยูบ่ริเวณแนวชายฝ่ังจะมีการเคล่ือนท่ีไดอี้ก
คร้ัง เม่ือน ้ าทะเลข้ึนถึงจุดท่ีติดคา้งอยู ่และ คล่ืน ท าให้ขยะนั้นหลุดออกไป แต่หากช่วงใดท่ีมีคล่ืนแรง เช่น ช่วงมรสุม หรือ 
ลมพาย ุขยะทะเลมกัถูกพดัพาข้ึนฝ่ังเขา้มาในแผ่นดินไกลกวา่ปรกติ และเม่ือหมดช่วงมรสุม หรือ ลมพาย ุขยะทะเลก็จะติด
คา้งอยูใ่นบริเวณนั้น เป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากไม่มีกระแสน ้ าเป็นตวักลางในการพดัพาออกไปจากพ้ืนท่ี แต่หากขยะทะเล
ท่ีติดคา้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังนั้นไม่ไดอ้ยูห่่างมากเกินไป จะมีโอกาสท่ีขยะทะเลจะถูกพดัพาอีกคร้ังเม่ือเกิดลมมรสุมในคร้ัง
ถดัไป กรณีท่ีเป็นขยะท่ีลอยอยูก่ลางทะเลกรณีท่ีไม่มีคล่ืนลม ขยะทะเลจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วและทิศทางจากอิทธิพลของ
กระแสน ้ าเป็นหลกั และจะมีโอกาศนอ้ยท่ีขยะทะเลจะถูกพดัพาข้ึนชายฝ่ัง ภาพเสมือนแสดงอิทธิพลของ กระแสน ้ า คล่ืน 
และ ลม บริเวณแนวชายฝ่ังทะเล แสดงดงัภาพท่ี 8 ซ่ึงมีผลต่อความเร็ว และทิศทางการเคล่ือนท่ีของขยะทะเล นอกจากน้ี
อิทธิพลจากแรงกระท าอ่ืน ๆ ยงัอาจส่งผลต่อทิศทางการเคล่ือนท่ีและการแพร่กระจายได ้เช่น คล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีจากบริเวณน ้ า
ลึก คล่ืนท่ีเกิดจากการเดินเรือ หรือ ยานพาหนะทางน ้ าอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 8  ภาพเสมือนแสดงอิทธิพลของ กระแสน ้ า คล่ืน และ ลม บริเวณแนวชายฝ่ังทะเลท่ีจะมีผลต่อการเคล่ือนท่ีของขยะ

ทะเลท่ีลอยอยูบ่นผิวน ้ า 
 ลกัษณะการเคล่ือนทีข่องขยะทะเลบนชายหาดจากอทิธิพลของ น า้ขึน้ – น า้ลง ตามจนัทรคต ิ

ขยะทะเลท่ีมีการเคล่ือนท่ีไปตามกระแสน ้ า และ คล่ืน ซ่ึงในส่วนของขยะทะเลท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่น ้ าทะเล 
และสามารถลอยอยูบ่นผิวน ้ าไดน้านนั้น จากการส ารวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝ่ังในพ้ืนท่ีเกาะลิบง จ.ตรัง พบวา่ขยะ
ทะเลสามารถเคล่ือนท่ีตามแนวชายฝ่ังไดไ้กลกวา่ 1 กิโลเมตร/วนั ในช่วงวนัท่ีมีสภาพอากาศปรกติ และมีน ้ าข้ึนสูงสุด การติด
คา้งของขยะทะเลบนชายหาดข้ึนอยูก่บัระดบัน ้ าข้ึนสูงสุดในวนันั้น ๆ  ในช่วงเวลาน ้ าข้ึนขยะทะเลท่ีเคล่ือนท่ีตามแนวชายหาด
จะถูกคล่ืนพดัพาข้ึนสู่ชายฝ่ัง หรือ ชายหาด สูงข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีช่วงน ้ าลงขยะทะเลบางส่วนท่ีความหนาแน่นต ่า หรือ 
ลอยตามน ้ าไดดี้ จะถอยลงตามน ้ า แต่ขยะบางส่วนท่ีมีความหนาแน่นสูง หรือ น ้ าหนักมาก จะติดคา้งอยู่บนแนวชายหาด 
แสดงดงัภาพท่ี 9 และอาจจะเคล่ือนท่ีไดอี้กคร้ังเม่ือน ้ าทะเลข้ึนมาถึงต าแหน่งท่ีติดคา้งอยู ่ขยะทะเลหากติดคา้งอยูเ่ป็นระยะ
เวลานานในช่วงท่ีไม่มีฝนตก หรือ ฤดูร้อน ขยะเหล่าน้ีจะมีความช้ืนต ่า แห้ง เน่ืองจากแสงแดด ซ่ึงมีอิทธิพลต่อค่าความช้ืน
ของขยะทะเลลดลงมาก ในกรณีท่ีขยะทะเลลอยอยู่บนผิวน ้ าในช่วงน ้ าตาย ซ่ีงกระแสน ้ าทะเลไหลชา้มาก ขยะทะเลก็จะ
เคล่ือนท่ีได้ช้าเช่นเดียวกัน แต่หากในระหว่างช่วงเวลานั้นมีคล่ืนลมแรงขยะทะเลจะเคล่ือนท่ีด้วยอิทธิพลของคล่ืนลม
มากกวา่กระแสน ้ าในขณะนั้น นอกจากน้ีจากการส ารวจติดตามขยะทะเลท่ีเคล่ือนท่ีตามแนวชายหาด พบวา่ อิทธิพลของ น ้ า
ข้ึน – น ้ าลง ยงัส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีของขยะทะเลในพ้ืนท่ีชายหาดท่ีมีความยาวมากจนท าให้เกิดการแพร่กระจายของขยะ
ทะเลไปตามแนวชายหาด 
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ภาพที ่ 9 การติดคา้งของขยะทะเลบนชายหาดเน่ืองจากอิทธิพลของ น ้ าข้ึน - น ้ าลง 
ลกัษณะการเคล่ือนทีข่องขยะทะเลจากอทิธิพลของกระแสน า้ทีไ่หลออกมาจากปากแม่น า้ 
เม่ือขยะถูกท้ิงลงสู่แม่น ้ า กระแสน ้ าในแม่น ้ าจะพดัพาเอาขยะไหลไปพร้อมกบักระแสน ้ าท่ีไหลลงสู่ทะเล ซ่ึงเม่ือ

ขยะทะเลออกมาถึงยงัปากแม่น ้ า ความแรงของกระแสน ้ าในแม่น ้ าจะส่งผลต่อระยะทางของขยะท่ีเคล่ือนท่ีออกมาจากปาก
แม่น ้ า (Diaz-Torres, et al., 2017) จากนั้นทิศทางการไหลของกระแสน ้ าในทะเล และ คล่ืน จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของขยะทะเลในเวลาต่อมา อาจมีการพดัพาออกสู่ทะเลไกลออกไนปนอกชายฝ่ัง หรือ พดัพาไปตามแนวชายฝ่ัง ซ่ึง
กระแสน ้ าในทะเลเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางการเคล่ือนท่ีของขยะทะเล จากการส ารวจติดตามการเคล่ือนท่ีของขยะทะเลตาม
แนวชายฝ่ังท่ีมีการติดคา้งอยูบ่นแนวชายหาดของพ้ืนท่ีเกาะลิบง บริเวณหาดพร้าว แสดงดงัภาพท่ี 10 พบวา่ในช่วงของการ
ส ารวจพบการเคล่ือนท่ีของกองขยะทะเลท่ีออกมาจากปากแม่น ้ าตรัง (A) มีทิศทางการเคล่ือนท่ีผา่นบริเวณแหลมจุโหย (B) 
และ เคล่ือนท่ีต่อตามแนวชายหาดบริเวณหาดพร้าว (C) ซ่ึงเป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสน ้ าทะเลบริเวณนั้น จากการ
สอบถามขอ้มูลจากคนในพ้ืนท่ี พบวา่ กลุ่มคนบางส่วนท่ีทราบถึงอิทธิพลของ น ้ าข้ึน - น ้ าลง และ กระแสน ้ า จึงมีการแอบท้ิง
ขยะลงแม่น ้ า เพ่ือให้กระแสน ้ าพดัพาขยะออกไปจากจุดท่ีอยู่อาศัย ให้ถูกพดัพาไหลลงสู่ทะเล ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีไม่
เหมาะสมอยา่งยิง่ และ ควรไดรั้บการป้องปราม เพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาขยะทะเลท่ีนบัวนัยิง่มีมากข้ึนเร่ือย ๆ  

 

 
 
ภาพที ่10 แสดงอิทธิพลของกระแสน ้ าทะเลบริเวณชายฝ่ังท่ีส่งผลต่อทิศทางการไหลของกระแสน ้ าบริเวณปากแม่น ้ าตรัง

และส่งผลต่อการเคล่ือนท่ีและการแพร่กระจายของขยะทะเลท่ีลอยออกจากปากแม่น ้ า 
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เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มจริงท่ีเกิดข้ึนตามแนวชายหาดในขณะช่วง
ระยะเวลาท าการส ารวจ ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างไปจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ หากช่วงระยะเวลาท าการส ารวจท่ีมีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกนั โดยเฉพาะสภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละพ้ืนท่ี การส ารวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝัง หรือ 
ชายหาด จึงยงัตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมในอีกหลายดา้น เช่น บริเวณท่ีมีการสะสมของขยะทะเล ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าโกงกาง ท่ีเป็นทั้งแหล่งขยายพนัธ์ และอนุบาลสัตวน์ ้ า หลายชนิดทั้งน้ีขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นส่วนส าคญัในการ
พิจารณาด าเนินการป้องกนัแกไ้ขปัญหาขยะทะเลบริเวณชายฝ่ัง ซ่ึงขยะทะเลบางส่วนสามารถน ้ ามาผลิตเป็นเช่ือเพลิง (RDF) 
หรือ รีไซเคิล เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนได ้(Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) นอกจากน้ีในดา้นสงัคมยงัสามารถใช้
เป็นขอ้มูลเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององค์กร 
(CSR) เพื่อป้องกนั หรือ แกไ้ข ปัญหาขยะทะเล (Landon-Lane, 2018) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 ผลจากการด าเนินงานวิจยัน้ีแสดงถึงแหล่งก าเนิดขยะทะเลท่ีก่อเกิดจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณชายฝ่ัง
ทะเล โดยส่วนใหญ่มาจากการด าเนินกิจกรรมชายฝ่ังและการพกัผ่อน  และ กิจกรรมทางน ้ า นอกจากน้ียงัมีปัญหาการพดัพา
ขยะทะเลจากแหล่งก าเนิดต่างพ้ืนท่ี เช่น การท้ิงขยะจากในชุมชนริมฝ่ังแม่น ้ าท่ีไหลลงสู่ทะเล ปริมาณของขยะทะเลในพ้ืนท่ี
ชายหาดข้ึนอยูก่บั การติดคา้ง การสะสม และ แพร่กระจาย ของขยะทะเล ซ่ีงเป็นผลจากการเคล่ือนท่ีของขยะทะเล ท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากการพดัพาของกระแสน ้ าทะเลบริเวณแนวชายฝ่ัง คล่ืน และ ลม รวมถึง อิทธิพลของ น ้ าข้ึน - น ้ าลง ตามจนัทรคติ 
ทั้งน้ีบางพ้ืนท่ีท่ีมีการสะสมของขยะทะเลจนมีปริมาณมาก ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืน ๆ ตามมา การติดคา้ง
ของขยะทะเลบริเวณหาดทรายเป็นระยะเวลานานจะก่อใหเ้กิดการกลบทบัของทราย และ เกิดการสะสะสมของขยะทะเลอยู่
ใตผ้ืนทรายบริเวณชายหาด ท าให้การเก็บขนท าไดย้ากข้ึน การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และ การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ี
ตามแนวชายฝ่ัง จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างออกไปในแต่ละพ้ืนท่ี จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
กนัออกไป ตลอดจนการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการสะสมของขยะทะเลในพ้ืนท่ีตามแนวชายฝ่ัง เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับ
การพิจารณาแนวทางการป้องกนั และ แกไ้ขปัญหาขยะทะเลตามแนวชายฝ่ัง 
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การเปรียบเทยีบวธีิการพยากรณ์จ านวนผู้เสียชีวติด้วยโรคมะเร็งและเน้ืองอก 
ในประเทศไทย 

A Comparison of the Forecasting Method for the Number of Deaths with Malignant Neoplasms in 
Thailand 

 
รุ่งใจ แสงทอง1* และ สุดคนึง ณ ระนอง2  

Rungjai Sangtong1* and Sutkanung Na Ranong2 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ส าหรับพยากรณ์จ านวนผูเ้สียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย ซ่ึงใชข้อ้มูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559  โดยงานวจิยัน้ีใชว้ธีิการพยากรณ์ 
5 วิธี คือ วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย (Simple Moving Average Method)  วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ัง (Double Moving Average 
Method)  วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method)  วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนน
เชียลดบัเบ้ิล (Double Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Brown)  และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง 
(Linear Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Holt)  การเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAD) ท่ีต  ่าท่ีสุด   ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ วิธีปรับใหเ้รียบเอก็ซ์
โปเนนเชียลดบัเบ้ิล 
 
ค าส าคญั : การพยากรณ์, วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ี, การปรับเรียบเอก็ซ์โปเนนเชียล, ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study and compare the forecasting methods for the number of deaths with 
Malignant Neoplasms in Thailand. The studied data were annual data since 1981 to 2016. In this research uses                  5 
forecasting methods ; Simple Moving Average Method, Double Moving Average Method, Simple Exponential Smoothing 
Method, Double Exponential Smoothing Method and Linear Exponential Smoothing Method. The suitable forecasting 
methods were chosen by considering the smallest value of  Mean Absolute Deviation (MAD). The result indicated that 
Double Exponential Smoothing Method was the best method. 
 
Keywords : Forecasting, Moving Average, Exponential Smoothing, Mean Absolute Deviation  
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บทน า 
 มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของรหสัทางพนัธุกรรมหรือยนีของเซลลน์ั้นจนมีผลใหร่้างกายสร้างเซลลท่ี์ผิดปกติเพ่ิม
จ านวนข้ึนเร่ือยๆ โดยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เซลลท่ี์ผิดปกติน้ีเรียกวา่เซลลม์ะเร็งนัน่เอง ปัจจุบนัโรคมะเร็งและเน้ืองอกเป็น
สาเหตุการตายอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย มีอตัราการเกิดโรคมะเร็งท่ีสูงข้ึน จากขอ้มูลสถิติสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พบวา่ แนวโนม้ของผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ โดยมีอตัราการตาย 50.5 , 83.1 และ 119.3 ต่อประชากร 100,000 คนในปีพ.ศ. 2539 ปีพ.ศ. 2549 และ ปีพ.ศ. 
2559 ตามล าดบั ถา้พิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ ในปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครมีอตัราการตาย 182.3 ต่อประชากร 100,000 
คน ซ่ึงสูงท่ีสุดของประเทศไทย รองลงมาได้แก่ภาคเหนือมีอตัราการตาย 130.3 ต่อประชากร 100,000 คน มะเร็งท่ีพบ
ผูเ้สียชีวิตสูงท่ีสุดไดแ้ก่ มะเร็งตบั มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม และมะเร็งมดลูก ตามล าดบั (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2560) 
 ปัจจุบนัเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลาไดถู้กน ามาใชใ้นทางสาธารณสุขและทางระบาดวิทยาอย่างแพร่หลาย  
ตวัอย่างเช่น  ดาว, หรรษา และมณีรัตน์ (2558) ศึกษาเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาตวัแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการ
พยากรณ์จ านวนผูป่้วยท่ีเป็นโรคเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเทคนิคการพยากรณ์
มาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบง่าย  วธีิบอกซ์
เจนกินส์  วธีิสดัส่วนกบัแนวโนม้ และวธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท ์– วนิเทอร์  ธนัวา, ชนาธิป, ดนุสรณ์ และ
วรีะชยั (2558) การพยากรณ์จ านวนผูป่้วยโรคสุกใสในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์  วรางคณา (2558) ศึกษาเร่ือง
ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผูป่้วยโรคบิดในประเทศไทย ส าหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทางสถิติ  3 วิธี                
ได้แก่  วิธีบอกซ์ – เจนกินส์  วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโคง้เลขช้ีก าลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีการพยากรณ์รวม               
กมล (2559) ศึกษาเร่ืองการพยากรณ์การเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 โดยใชส้ถิติ time series 
analysis: triple exponential smoothing หรือ Winter’s model   สุมิตรา เมืองขวา (2559) ศึกษาการพยากรณ์จ านวนผูป่้วยใน
โรคหลอดเลือดหวัใจท่ีจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ดว้ยวธีิการวเิคราะห์อนุกรมเวลาโดย
ใชเ้ทคนิคปรับใหเ้รียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย 
 จะเห็นไดว้า่เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามีบทบาทส าคญัในการวางแผนและตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่างๆ  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาขอ้มูลจ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย และไดน้ า
เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้พยากรณ์  ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ             
วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย (Simple Moving Average Method) วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ัง (Double Moving  Average Method) 
วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล
ดับเบ้ิล (Double Exponential Smoothing Method หรือวิธีของ Brown) และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง         
(Linear Exponential Smoothing Method หรือ วิธีของ Holt)  ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAD)  ท่ีนอ้ยท่ีสุด  เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชก้ าหนดเป้าหมายในการ
วางนโยบายป้องกนัและควบคุมโรคมะเร็งและเน้ืองอกต่อไป 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
ในการด าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูลจ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย ซ่ึงใชข้อ้มูลรายปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 จากสถิติสาธารณสุข กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ดงัน้ี 
ตารางที ่1 ขอ้มูลจ านวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 

ปี พ.ศ. จ านวน ปี พ.ศ. จ านวน ปี พ.ศ. จ านวน 
2524 11,726 2536 26,132 2548 50,622 
2525 12,653 2537 28,741 2549 52,062 
2526 13,327 2538 30,195 2550 53,434 
2527 13,159 2539 30,172 2551 55,403 
2528 13,964 2540 26,478 2552 56,058 
2529 14,709 2541 29,812 2553 58,076 
2530 16,905 2542 36,091 2554 61,082 
2531 18,284 2543 39,480 2555 63,272 
2532 20,385 2544 42,497 2556 67,692 
2533 22,154 2545 45,834 2557 70,075 
2534 23,332 2546 49,682 2558 73,938 
2535 24,961 2547 50,818 2559 77,566 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังน้ีได้น าเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้พยากรณ์ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาเทคนิคการ

พยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วธีิ คือ วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ัง วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย 
วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบ้ิล และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ี
เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAD) ท่ีนอ้ยท่ีสุด รายละเอียดดงัน้ี 

1. วธีิเฉลีย่เคล่ือนทีแ่บบง่าย (Simple Moving Average Method) 
การเฉล่ียเคล่ือนท่ีจะก าหนดน ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณให้มีน ้ าหนกัเท่ากนัซ่ึงค าวา่  เฉล่ียหมายถึงการ

หาค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณ  ส่วนค าวา่เคล่ือนท่ี หมายถึง การเพ่ิมขอ้มูลตวัถดัไปเขา้ไปในการค านวณ และตดั
ขอ้มูลตวัแรกออกจากการพยากรณ์โดยการเฉล่ียเคล่ือนท่ีจะข้ึนอยูก่บัรูปแบบของขอ้มูล     (ทรงศิริ, 2549) 

วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่ายเป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์จากการเฉล่ียค่าสังเกตล่าสุดจ านวน k ค่า มีสมการ
พยากรณ์หน่ึงช่วงเวลาล่วงหนา้ท่ีเวลา t+1 ดงัน้ี 

t t - k + 1
t + 1

Y  + ... + Y
Ŷ = 

k
    (1) 

 วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย ไม่ก าหนดจ านวนค่าสังเกตท่ีจะน ามาเฉล่ียแน่นอน โดยทัว่ไปจะเลือก k ท่ีให้ค่า SSE 
หรือ MSE หรือ RMSE หรือ MAPE นอ้ยท่ีสุด 
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2. วธีิเฉลีย่เคล่ือนทีส่องคร้ัง (Double Moving Average Method)  
 การเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ังจะท าให้การเคล่ือนไหวของอนุกรมเวลาในการปรับคร้ังท่ีสองเรียบกว่าการเฉล่ีย
เคล่ือนท่ีคร้ังแรก วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ังเป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์ส าหรับอนุกรมเวลาท่ีมีการเคล่ือนไหวแนวโนม้
เสน้ตรง ไดส้มการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหนา้ท่ีเวลา t  (ทรงศิริ, 2549) ดงัน้ี 

            t t 1
ˆˆ ˆY (p) = T (t) + p (t)   เม่ือ p = 1, 2, …  (2) 

ก าหนด MAt เป็นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีขนาด k คร้ังท่ีหน่ึงท่ีเวลา t และ tMA  เป็นค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีขนาด k คร้ังท่ีสองท่ี

เวลา t ซ่ึง  t
t

MT
MA  = 

k
  และ  


 t
t 2

MT
MA =

k
  เม่ือ 

k -1

t t - i
i = 0

MT = Y และ 
k-1

t t - i
i = 0

MT = MT  จาก MAt และ tMA  ท่ีเวลา 

t หาค่าจุดตดัแกนตั้งท่ีเวลา t  ไดด้งัน้ี 
t t tT̂ (t) = 2MA - MA      (3) 

และค่าความลาดชนัท่ีเวลา t ไดด้งัน้ี 

1 t t
2ˆ (t) = (MA - MA )

k - 1
   (4) 

 
3. วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method) 

 วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย ค่าพยากรณ์จะไดจ้ากค่าสังเกตท่ีผ่านมาทั้งหมด น ้ าหนักท่ีให้กบัค่า
สังเกตแต่ละค่าไม่เท่ากนั น ้ าหนักท่ีให้จะให้กบัค่าท่ีเกิดข้ึนล่าสุดสูงท่ีสุด และจะลดหลัน่กนัไปส าหรับค่าสังเกตท่ีอยูห่่าง
ออกไป น ้ าหนกัท่ีใหจ้ะข้ึนอยูก่บัค่าปรับใหเ้รียบ ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 สมการพยากรณ์หน่ึงช่วงเวลาล่วงหนา้ท่ีเวลา t 
เม่ือใชค้่าสงัเกตทั้งหมดจนถึงเวลา t  (ทรงศิริ, 2549) ดงัน้ี 

    
2

t + 1 t t - 1 t - 2Ŷ =  Y + (1 - )Y + (1 - ) Y + ...  (5) 

ซ่ึงค่าถ่วงน ้ าหนกัทั้งหมดจะรวมกนัเป็น 1 อาจจะเขียนสมการพยากรณ์ใหม่อีกสองแบบไดแ้ก่ แบบปรับใหเ้รียบ ดงัน้ี 
     t + 1 t t

ˆ ˆY = Y  + (1 - )Y     (6) 

และแบบปรับค่าเดิมดว้ยความคลาดเคล่ือน ดงัน้ี 
    t + 1 t t

ˆ ˆY = Y + e      (7) 

แบบปรับให้เรียบจะไดจ้ากการเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัของค่าจริงและค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ส่วนแบบปรับค่าเดิมดว้ยความ
คลาดเคล่ือนจะไดจ้ากการปรับค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ดว้ย   เท่าของความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t 

4. วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล้ (Double Exponential Smoothing Method หรือวธีิของ Brown) 
วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล หรือวธีิของ Brown เป็นวธีิท่ีใชก้บัอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้แบบเส้นตรง 

มีวิธีคลา้ยกบัวิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ังเพียงแต่ใช ้At แทน MAt และ tA แทน tMA  โดยท่ี ใช ้At คือค่าปรับให้เรียบแบบ
เอก็ซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t  หาไดจ้ากการเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่ง At – 1 และ Yt  ส่วน tA  คือค่าปรับใหเ้รียบคร้ังท่ีสองแบบ
เอก็ซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t  หาไดจ้ากการเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัระหวา่ง t-1A  และ At   (ทรงศิริ, 2549) นัน่คือ 
     t t t - 1A = Y + (1 - )A     (8) 

      t t t - 1A = A + (1 - )A     (9) 
สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหนา้ท่ีเวลา t เป็นดงัน้ี 

t t 1
ˆˆ ˆY (p) = T (t) + p (t)   เม่ือ p = 1, 2, …  (10) 
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จะได ้ tT̂ (t)  และ 1
ˆ (t)  แบบปรับใหเ้รียบ ดงัน้ี 

t t tT̂ (t) = 2A - A       (11) 

1 t t
ˆ (t) = (A - A )

1 - 





    (12) 

ในท านองเดียวกบัวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายจะได ้ tT̂ (t)  และ 1
ˆ (t)  แบบปรับค่าเดิมดว้ยความ

คลาดเคล่ือน ดงัน้ี 
2

t t - 1 t
ˆ ˆT (t) = Y (1) + (1- (1 - ) )e     (13) 

2
1 1 t
ˆ ˆ(t) = (t - 1) + e       (14) 

การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิลทั้งแบบปรับใหเ้รียบและแบบปรับดว้ยความ

คลาดเคล่ือนตอ้งก าหนดค่าเร่ิมตน้ของ tT̂ (t)  และ 1
ˆ (t)  และก าหนดค่าปรับให้เรียบ  ท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นค่าคงท่ีท่ีมีค่าอยู่

ระหวา่ง 0 ถึง 1 และท าใหค้่า SSE หรือ MSE หรือ RMSE หรือ MAPE นอ้ยท่ีสุด 
5. วธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเส้นตรง (Linear Exponential Smoothing Method หรือ วธีิของ Holt) 
วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรงหรือ วธีิของ Holt เป็นวธีิท่ีใชก้บัอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโนม้แบบเสน้ตรง มี

หลกัการคลา้ยกบัวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล โดยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิลใชค้่าปรับให้เรียบ
หน่ึงค่า ( ) แต่วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรงใชค้่าปรับใหเ้รียบสองค่าไดแ้ก่  และ   โดย เป็นค่าปรับให้

เรียบส าหรับค่าแนวโน้ม tT̂ (t) และ  เป็นค่าปรับให้เรียบส าหรับค่าความลาดชนั 1
ˆ (t)  ไดส้มการพยากรณ์ p ช่วงเวลา

ล่วงหนา้ท่ีเวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดงัน้ี 

t t 1
ˆˆ ˆY (p) = T (t) + p (t)  เม่ือ p =1,2,…  (15) 

จะได ้ tT̂ (t)  และ 1
ˆ (t)  แบบปรับใหเ้รียบ ดงัน้ี  

t t t - 1
ˆ ˆT (t) = Y + (1 - ) Y (1)      (16) 

1 t t -1 1
ˆ ˆˆ ˆ(t) = (T (t)- T (t -1))+(1- ) (t -1)      (17) 

และจะได ้ tT̂ (t)  และ 1
ˆ (t)  แบบปรับดว้ยความคลาดเคล่ือน ดงัน้ี 

t t - 1 t
ˆ ˆT (t) = Y (1) + e      (18) 

1 1 t
ˆ ˆ(t) = (t - 1) + e       (19) 

การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ยวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงทั้งแบบปรับให้เรียบและแบบปรับดว้ย

ความคลาดเคล่ือนตอ้งก าหนดคา่เร่ิมตน้ของ tT̂ (t)  และ 1
ˆ (t)  และก าหนดค่าปรับใหเ้รียบ   และ  ท่ีเหมาะสม                ซ่ึง

เป็นค่าคงท่ีท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 และท าใหค้่า SSE หรือ MSE หรือ RMSE หรือ MAPE นอ้ยท่ีสุด  
การพจิารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ 
 เกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ จะพิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนซ่ึงเป็นค่าของ
ความแตกต่างระหวา่งค่าท่ีเกิดข้ึนจริงกบัค่าพยากรณ์ (วชิิต และจิราวลัย,์ 2548)  
    et = ˆY  - Yt t      (20) 

 ในการพยากรณ์ควรท าให้ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียความ
คลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD) (กลัยา, 2542) ดงัน้ี 
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n

t
t = 1

e
MAD = 

n


     (21) 

 

ผลการวจัิย 
1. ผลการพยากรณ์โดยวธีิค่าเฉลีย่เคล่ือนทีแ่บบง่าย 

 ในการวิเคราะห์จ านวนผูเ้สียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย                       
เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เม่ือ k = 2  ท าให้ค่าคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์นอ้ย
ท่ีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 3,042.06  ผลแสดงดงัภาพท่ี 1 
 

 
 

 
2. ผลการพยากรณ์โดยวธีิเฉลีย่เคล่ือนทีส่องคร้ัง 

 ในการวิเคราะห์จ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ัง  เม่ือ
พิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAD) พบวา่ เม่ือ k = 2  ท าให้ค่าคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุด 
ไดค้่า MAD  เท่ากบั 2,018.90  ผลแสดงดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการพยากรณ์โดยวธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย 
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ภาพที่ 1  แสดงจ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย 
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 ในการวิเคราะห์จ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล
แบบง่าย เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เม่ือ   = 0.9 ท าให้ค่าคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์นอ้ยท่ีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 2,295.07  ผลแสดงดงัภาพท่ี 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ผลการพยากรณ์โดยวธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบิล้ 
ในการวิเคราะห์จ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล

ดับเบ้ิล เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เม่ือ   = 0.7 ท าให้ค่าคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์นอ้ยท่ีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 1,144.42  ผลแสดงดงัภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผลการพยากรณ์โดยวธีิปรับให้เรียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเส้นตรง 
ในการวิเคราะห์จ านวนผูเ้สียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียล

เสน้ตรง  เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAD) พบวา่ เม่ือ   = 0.9 และ  = 0.5 ท าใหค้่าคลาดเคล่ือน
ของการพยากรณ์นอ้ยท่ีสุด ไดค้่า MAD เท่ากบั 1,145.43  ผลแสดงดงัภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ัง 
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ภาพที่ 4  แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย 
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6. การพจิารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์  พิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ 

(MAD) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ี
สองคร้ัง วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล และวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียลเสน้ตรง ไดค้่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAD) ดงัตารางท่ี 2 

 
 
 
 

 
      

ภาพที่ 5  แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล 
 
รูปที่ 3 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธปีรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย 
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ภาพที่ 6  แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ในการวเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วธีิ 
เทคนิคการพยากรณ์ MAD 

วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย (k = 2) 3,042.06 
วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีสองคร้ัง (k = 2) 2,018.90 
วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (  = 0.9) 2,295.07 
วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล (  = 0.7) 1,144.42 
วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง (  = 0.9 ,  = 0.5) 1,145.43 

จากตารางท่ี 2 พบว่า วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบ้ิลให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (MAD)               
ต  ่าท่ีสุด ดงันั้นวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ วธีิปรับใหเ้รียบเอก็ซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล 

 

สรุปและวจิารณ์ผล 
การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย วิธีเฉล่ีย

เคล่ือนท่ีสองคร้ัง วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิล และวิธีปรับให้เรียบ
เอก็ซ์โปเนนเชียลเสน้ตรง ในการเลือกวธีิการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมับูรณ์ (MAD)  
ท่ีนอ้ยท่ีสุด ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขอ้มูลจ านวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย ซ่ึงใชข้อ้มูลรายปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปีพ.ศ. 2559 ผลการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วธีิ พบวา่วธีิเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบง่าย
และวิธีปรับใหเ้รียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายมีค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์สูงกวา่วิธีอ่ืนๆ อาจเน่ืองมากจากทั้ง 2 วิธี
เหมาะส าหรับขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีแนวโน้มคงท่ี ส่วนวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิลและวิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์
โปเนนเชียลเส้นตรงให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ใกลเ้คียงกนัมาก อาจเน่ืองมาจากทั้ง 2 วิธีเหมาะส าหรับอนุกรม
เวลาท่ีมีแนวโน้มแต่ไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล  แต่วิธีปรับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลดบัเบ้ิลให้ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
สมับูรณ์นอ้ยกวา่จึงเหมาะสมท่ีสุดในการพยากรณ์จ านวนผูเ้สียชีวติดว้ยโรคมะเร็งและเน้ืองอกในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ กฤษณา (2556) ศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา :                     
การวางแผนการผลิตในบริษัทอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ พบว่าตัวแบบ Double Exponential Smoothing ให้ค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุด ท่ีค่าถ่วงน ้ าหนกัปรับเรียบ ( ) 0.5 
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วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และจิราวลัย ์จิตรถเวช. 2548. เทคนิคการพยากรณ์. (พิมพ์คร้ังท่ี 3). ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ 

องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, กรุงเทพฯ. 
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การปนเป้ือนของโลหะหนักในแหล่งน า้ผวิดินผลติประปา 
และน า้ประปาหมู่บ้าน  ต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม จังหวดัปราจีนบุรี 

Contamination of Heavy Metals in Surface Water and Tap Water 
at Dongbang Subdistrict, Prachantakam District, Prachinburi Province 

 
จานนท ์ ศรีเกตุ1*  ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์1 และ ทิฆมัพร  ศรีเกตุ2 
Janon  Srigate1* Treeranut Srisunont1and Tikumporn  Srigate2 

 

บทคัดย่อ 
 

วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพ่ือศึกษาการปนเป้ือนโลหะหนกั ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งน ้ าผิวดิน
ผลิตประปาและน ้ าประปาหมู่บา้นของชุมชนต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี โดยสุ่มเก็บตวัอย่างน ้ า                
3 หมู่บา้น คือ บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง หมู่บา้นละ 4 ตวัอย่าง คือ แหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปา น ้ าประปาตน้ท่อ 
กลางท่อ และปลายท่อระบบจ่ายน ้ า แยกเก็บตัวอย่างน ้ า 2 ฤดูกาล คือฤดูฝนและฤดูร้อน และวิเคราะห์ตวัอย่างน ้ าใน
ห้องปฏิบติัการดว้ยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบความแตกต่าง
โดยใชส้ถิติ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การปนเป้ือนของโลหะหนกัในน ้ าผิวดินผลิตประปา  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้ าผิวดินของกรมควบคุม
มลพิษ ในขณะท่ี การปนเป้ือนของโลหะหนกัในน ้ าประปาหมู่บา้น พบ เหล็กและแคดเมียมเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ า
เพื่อการบริโภคของกรมอนามยั   

2. ฤดูกาลมีผลต่อการปนเป้ือนของเหล็ก แคดเมียม และแมงกานีส ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาอยา่ง มีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และระยะทางเสน้ท่อมีผลต่อการปนเป้ือนของแมงกานีสในบา้นนาและบา้นโนน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ เน่ืองจากในช่วงฤดูร้อนมีการตกตะกอนของโลหะหนักในแหล่งน ้ าผิวดินผลิต
ประปาปริมาณมาก ประกอบกบัระบบการผลิตประปาขาดการดูแลบ ารุงรักษาและไม่มีการระบายตะกอนออกจากท่อจ่ายน ้ า
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 
ค าส าคญั : การปนเป้ือน, โลหะหนกั, น ้าผิวดิน, น ้าประปาหมู่บา้น 
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ABSTRACT 
 

The objectives this of research were study contamination of heavy metals including ferrum manganese and 
cadmium in surface water and tap water at Dongbang subdistrict, Prachantakam district, Prachinburi province. Water 
samples were collected in 3 villages: Na village, Non village and Suanphung village. In each village, 4 water samples were 
collected from surface water source of tap water, initial of pipe, middle of pipe and end of pipe. All samples were collected 
in two seasons: rainy season and summer. The samples were analyzed by using Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). 
Statistical analysis as averages and The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test were employed to demonstrated 
data variation. The result show that:  

1. The concentration of heavy metals in surface water source of tap water were in range of the standard of surface 
water. Meanwhile, concentration of heavy metals as furrum and cadmium in village tap water were over the standard of 
drinking water regulated by Department of Health  

2. The season was significantly associated with concentration of ferrum manganese and cadmium in surface water 
sourced of tap water (α= 0.05). Pipe distances in Na village and Non villages were significantly associated with 
concentration of manganese in tap water at α= 0.01 and 0.05 respectively. This may be due to higher heavy metal 
concentration in the surface water during summer. Moreover, plumbing system was lack of maintenance and did not 
drainage sludge from the pipe following by the maintenance schedule. 
 
Keyword: Contamination, Heavy Metals, Surface water, Tap Water 
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บทน า 
น ้าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติของมนุษยส์ าหรับการอุปโภคและบริโภค   แต่ปัจจุบนัแหล่งน ้ า

ในแหล่งน ้ าธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดการปนเป้ือนของส่ิงต่างๆ  ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายตวัของเมือง  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมบางประเภท  จนท าใหเ้กิดน ้ าเสีย  กล่ิน ความขุ่น  มีการปนเป้ือนโลหะหนกั   และเกิดเช้ือโรค ส่งผลใหรั้ฐตอ้ง
สูญเสียงบประมาณทั้งทางดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  และการจดัการทางสาธารณสุขอยา่งมหาศาล  ต่อมารัฐบาลมีนโยบาย
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพ้ืนท่ี  จึงส่งเสริมให้ทุกหมู่บา้นจดัสร้างระบบประปาหมู่บา้นจากน ้ าผิวดินและน ้ า
บาดาล (กรมส่งเสริมส่วนทอ้งถ่ิน, 2554 ) และเม่ือด าเนินการก่อสร้างระบบประปาเสร็จไดมี้การถ่ายโอนภารกิจการให้แก่
องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูดู้แลระบบการผลิตต่อไป  ซ่ึงภายหลงักลบัพบว่า หลายพ้ืนท่ีมีปัญหาดา้นคุณภาพของ
แหล่งน ้ าดิบและน ้ าประปาท่ีมีการการปนเป้ือนของโลหะหนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน  และคุณภาพของน ้ าประปาส าหรับการ
น าไปอุปโภคบริโภคไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั (ธนาวฒัน์  และคณะ, 2551)  
 จังหวดัปราจีนบุรี  ถือเป็นพ้ืนท่ีพฒันาอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศ  แต่ประชาชนในพ้ืนท่ี                 
กวา่คร่ึงจงัหวดัยงัคงใชน้ ้ าประปาหมู่บา้นท่ีมีบริหารจดัการและตรวจสอบมาตรฐานโดยชุมชน  และจากการสังเกตเบ้ืองตน้
ของคณะผูว้ิจยั พบว่า น ้ าขุ่น มีกล่ิน และสีของน ้ าประปามีสีเหลืองแดงคลา้ยสนิม ซ่ึงถือว่าพ้ืนท่ีมีความเส่ียงในดา้นการ
ปนเป้ือนของโลหะหนักในแหล่งน ้ าธรรมชาติ  จนอาจก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  ผูว้ิจยัจึงเห็นควร
ด าเนินการศึกษาการปนเป้ือนของโลหะหนักในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาและน ้ าประปาหมู่บ้าน  ต าบลดงบัง                      
อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี  เพ่ือน าไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้นแบบมีส่วนร่วม
ใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดภยัต่อการด าเนินชีวติของประชาชนท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

ศึกษาการปนเป้ือนของโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาและ
น ้ าประปาหมู่บา้นของต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินของกรม
ควบคุมมลพิษ และเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน ้ าประปา
หมู่บา้นร่วมกบัชุมชน 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. รูปแบบการวจิยั 
     การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงประยกุต ์โดยผูว้ิจยัด าเนินการร่วมกบัชุมชนก าหนดจุดเก็บตวัอยา่งน ้ าจากน ้ าผิว
ดินส าหรับผลิตน ้ าประปาและน ้ าประปาหมู่บา้นในระบบท่อจ่ายของต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี และ
น าตวัอยา่งน ้ ามาตรวจวิเคราะห์ค่าโลหะหนกัในน ้ า ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม โดยน าค่าโลหะหนกัในน ้ าผิวดิน
ส าหรับผลิตประปาเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มชาติ ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่ แหล่งน ้ าท่ีไดรั้บน ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าทัว่ไป
ก่อนและการเกษตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) และคุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้นเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ า
บริโภค (กรมอนามยั, 2543) และพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการคุณภาพน ้ า  พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน ้ าประปา
หมู่บา้นร่วมกบัชุมชนใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีสามาถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพของชุมชน 
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2. พ้ืนท่ีวจิยัและการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ า 
      พ้ืนท่ีวิจยั คือ ต าบลดงบงั  อ าเภอประจนัตคาม  จงัหวดัปราจีนบุรี  โดยผูว้ิจยัวางแผนร่วมกบัชุมชนก าหนดจุด
เก็บตวัอย่างคุณภาพน ้ า จ านวน 3 หมู่บา้น จาก 10 หมู่บา้น คือ หมู่ 3 บา้นนา หมู่ 4 บา้นโนน และ หมู่ 5 บา้นสวนผึ้ ง ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 30 ของหมู่บา้นทั้งหมด (จิตราภา, 2550)  โดยเก็บตวัอย่างน ้ าหมู่บา้นละ 4 แหล่ง ประกอบดว้ย 
แหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปา  1 แหล่ง  (3 จุดเก็บตวัอยา่ง) และน ้ าประปา ไดแ้ก่ บริเวณตน้ท่อจ่ายน ้ า 1 แหล่ง กลางท่อจ่ายน ้ า 1 
แหล่ง และปลายท่อจ่ายน ้ า 1 แหล่ง  (ภาพท่ี 1) 
     ด าเนินการเก็บตวัอยา่ง 2 คร้ัง (ส านกัพฒันาอุตุนิยมวิทยา, 2558) คือ คร้ังท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 (ตวัแทน
ฤดูฝน) และคร้ังท่ี 2 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 (ตวัแทนฤดูร้อน) 

  
ภาพที ่ จุดเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ าผิวดินผลิตประปาและประปาหมู่บา้น 

ทีม่า : ดดัแปลงจากกรมแผนท่ีทหาร (2540) 
3. การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้ า 

3.1 บนัทึกขอ้มูลคุณภาพน ้ าภาคสนาม ไดแ้ก่ พีเอช อุณหภูมิ  บนัทึกลกัษณะอากาศขณะเก็บตวัอยา่ง  การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  และส่ิงแวดลอ้มรอบจุดเก็บตวัอยา่งน ้ า  และบนัทึกภาพจุดเก็บตวัอยา่งน ้ า 

3.2 เก็บตวัอยา่งน ้ าผิวดินผลิตน ้ าประปา โดยใชว้ิธีการเก็บแบบตวัอยา่งน ้ าแบบจว้ง (Grap Sampling) กลางแหล่งน ้ า 3 
จุดเก็บ ณ จุดก่ึงกลางของความลึกของแหล่งน ้ า แลว้น ามาวเิคราะห์ 

3.3 เก็บตวัอยา่งน ้ าประปาหมู่บา้นแบบมีเง่ือนไข (inclusion criteria) ตามระยะทางของเสน้จ่ายน ้ าประปา ไดแ้ก่ 
ตน้ท่อจ่ายน ้ า กลางท่อจ่ายน ้ า และปลายท่อจ่ายน ้ า โดยท าความสะอาดก๊อกน ้ าหรือจุดปล่อยน ้ าดว้ยส าลีชุปแแอกอฮอล ์ร้อย
ละ 70 และปล่อยน ้ าใหไ้หลเตม็ท่ี 2-3 นาที  เก็บตวัอยา่งดว้ยขวดพลาสติกคุณภาพดี ขนาด         1 ลิตร ให้เต็มขวด  เติมกรด
ไนตริกเขม้เขน้ (HNO3) 2 มิลลิลิตร  ปิดฝาและปิดฉลากเพ่ือส่งวเิคราะห์หอ้งปฏิบติัการ (กรมอนามยั, 2554)   เก็บตวัอยา่งใน
ท่ีมืดและอุณหภูมิต ่าประมาณ 4 องศาเซลเซียส  เพ่ือรักษาสภาพตวัอยา่งน ้ า 
 3.4 การวิเคราะห์คุณภาพน ้ า น าตวัอย่างน ้ าท่ีจะตรวจวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และ
แคดเมียม วิเคราะห์ตวัอยา่งละ 3 ซ ้ า ดว้ยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ในห้องปฏิบติัการ โดยให้เป็นไปตาม
วธีิการท่ีก าหนดไวใ้น Standard Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995) 
 

หมู่ 3 แหล่งน ำ้ดิบ 

หมู่ 3 ต้นท่อ 

หมู่ 3 กลำงท่อ 

หมู่ 3 ปลำยท่อ 
หมู่ 5 แหล่งน ำ้ดิบ 

หมู่ 5 ต้นท่อ 

หมู่ 5 กลำงท่อ หมู่ 5 ปลำยท่อ 

หมู่ 4 แหล่งน ำ้ดิบ 

หมู่ 4 ต้นท่อ 

หมู่ 4 กลำงท่อ หมู่ 4 ปลำยท่อ 

 
มาตราส่วน 1:50,000 SCALE 

   
 จุดเก็บตัวอย่างน ้า 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
    อุปกรณ์และสารเคมีในการเก็บตวัอยา่งน ้ าภาคสนาม ไดแ้ก่ เคร่ืองวดัคุณภาพน ้ าเบ้ืองตน้ อาทิ  ความเป็นกรดด่าง 

อุณหภูมิ  ขวดพลาสติกคุณภาพดีท าดว้ยพลาสติกโพลีเอทธิลีน กระบอกเก็บน ้ า ถงัแช่ตวัอยา่ง กรดไนตริกเขม้เขน้ (HNO3) 2 
มิลลิลิตร ปิเปต และอุปกรณ์การบนัทึกขอ้มูล  
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนกัในห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่ เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ (AAS)  อุปกรณ์และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในห้องปฏิบติัการตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น Standard 
Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995) 
5.  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบักลุ่มผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้ าหมู่บา้น องค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ินหรือตวัแทน คณะกรรมการประปาหมู่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น  อาสาสมคัรสาธารณสุข และประชาชน
ผูบ้ริโภคน ้ าใชใ้นชุมชน   

     คร้ังท่ี  1  ระดมสมองเพ่ือวเิคราะห์ปัญหา  และก าหนดพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่งร่วมกนั  
     คร้ังท่ี 2  น าเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ า  พฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการคุณภาพน ้ า  และร่วมกนักนัหา

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้นใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีสามาถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  ตามศกัยภาพ
ของชุมชน 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
     น าขอ้มูลปริมาณโลหะหนกัในน ้ าผิวดินผลิตประปาและประปาหมู่บา้นอธิบายเชิงพรรณนาดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) 
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 2543 และเปรียบเทียบประปาหมู่บา้นกบัค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั 2543 (ตารางท่ี 1) นอกจากน้ีใช้สถิติแบบ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of 
Variance Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งฤดูกาลและตามระยะเสน้ท่อ 
ตารางที ่1 มาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินและมาตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภค 

พารามิเตอร์ หน่วย 
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าใน

แหล่งน ้ าผิวดิน 
คุณภาพน ้ าประปาของกรมอนามยั  

(ปี 2543) 
 เหลก็ (Fe) mg/L (ppm) ไม่มี 0.5 
 แมงกานีส (Mn) mg/L (ppm) ไม่เกิน 1.00 0.3 
 แคดเมียม (Cd) mg/L (ppm) ไม่เกิน 0.05 0.003 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. การปนเป้ือนปริมาณโลหะหนกัในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น 
 ผลของปริมาณการปนเป้ือนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปา
หมู่บา้น บา้นโนน บา้นนา และบา้นสวนผึ้ง (ตารางท่ี 2) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ตารางที ่2 ปริมาณโลหะหนกัในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น 

คุณภาพน ้ า ชุมชน ฤดูฝน ฤดูร้อน เฉล่ีย ค่าการทดสอบ Sig. 
เหลก็ (mg/l) หมู่ 3 บา้นนา 0.20 0.17 0.19 3.971 0.046* 

หมู่ 4 บา้นโนน 1.85 1.43 1.64 3.857 0.050* 

หมู่ 5 บา้นสวนผึ้ง 1.00 0.46 0.73 3.857 0.050* 
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                           เฉล่ียตลอดการศึกษา 1.02 0.69 0.85 - - 

แมงกานีส 
(mg/l) 

หมู่ 3 บา้นนา 0.00 0.00 0.00 2.191     0.139 

หมู่ 4 บา้นโนน 0.07 0.06 0.07 4.153 0.042* 

หมู่ 5 บา้นสวนผึ้ง 0.03 0.03 0.03 - - 

เฉล่ียตลอดการศึกษา 0.03 0.03 0.03 - - 
แคดเมียม (mg/l) หมู่ 3 บา้นนา 0.005 0.003 0.004 2.009    0.156 

หมู่ 4 บา้นโนน 0.011 0.010 0.011 6.604 0.010** 

หมู่ 5 บา้นสวนผึ้ง 0.014 0.012 0.013 7.623 0.006** 

                           เฉล่ียตลอดการศึกษา 0.010 0.008 0.009 - - 
หมายเหตุ : *   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p>0.05) 
     ** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p>0.01) 
 1.1 เหล็ก ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.19, 1.64 
และ 0.73 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั มีค่าพิสยัอยูร่ะหวา่ง 0.17-1.85 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเหลก็ไม่มีเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ
น ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเหลก็ในน ้ าผิวดินผลิตประปา
ระหวา่งฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ ทุกหมู่บา้นมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเป้ือนของเหลก็ในน ้ าประปาหมู่บา้น 
 1.2 แมงกานีส ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.00, 
0.07 และ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั มีค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.00-0.07  มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ
น ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 ท่ีก าหนดใหมี้ไดไ้ม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าแมงกานีสในน ้ าผิวดินทั้งสองฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเป้ือนของแมงกานีสในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปา และอีก 2 หมู่บา้น 
การปนเป้ือนของแมงกานีสในแต่ละฤดูกาลไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 1.3 แคดเมียม ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.004, 
0.011 และ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.003-0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 ท่ีก าหนดให้มีไดไ้ม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าแคดเมียมในน ้ าผิวดินทั้งสองฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ฤดูกาลมีผลต่อการปนเป้ือนของแคดเมียมในแหล่งน ้ าผิวดินผลิต
ประปา  
 น ้ าผิวดินท่ีเป็นแหล่งน ้ าดิบผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง พบว่ามีปริมาณโลหะหนัก
สูงสุดในช่วงฤดูฝนและต ่าสุดในช่วงฤดูร้อน โดยปริมาณแคดเมียมมีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน อาจเน่ืองจาก
ในช่วงฤดูฝนเกิดการพดัพาปริมาณน ้ าฝนปนเป้ือนโลหะหนกัจากพ้ืนท่ีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น เพาะปลูก เล้ียงสัตว ์            
ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ ไหลลงสู่แหล่งน ้ าผิวดินส าหรับผลิตประปา โดยบริเวณหมู่บา้นและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส่วนมากจะมีการใช้
ปุ๋ยท่ีมีส่วนผสมของแคดเมียมในพ้ืนท่ีท าการเกษตรและลกัษณะทางดา้นธรณีวิทยาท่ีมีองค์ประกอบของสารโลหะหนกั
จ าพวกแคดเมียมและพวกเกลือแร่ในปริมาณมาก และการละลายของแคดเมียมในน ้ าข้ึนอยูก่บัแหล่งท่ีมาและความเป็นกรด
ในแหล่งน ้ า (กรมทรัพยากรธรณี, 2545) โดยในช่วงฤดูร้อนพบวา่ปริมาณฝนและปริมาณน ้ าในแหล่งน ้ าลดต ่าลงส่งผลใหมี้
ปริมาณน ้ านอ้ยและอาจมีการชะลา้งของการใชส้ารเคมีลดลง เน่ืองจากการสลายตวัของสารอินทรียล์ะลายในน ้ านอ้ยลงและ
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การพดัพาของแคดเมียมท่ีปะปนอยู่ในพ้ืนท่ีทางการเกษตรเกิดปริมาณแคดเมียมลดน้อยลง โดยแคดเมียมในแหล่งน ้ าจะ
สะสมอยูใ่นรูปคอลลอยและอิออนอิสระ  แคดเมียมในรูปเกลือออกไซด ์เกลือคาร์บอเนต และเกลือซลัไฟด์มีความสามารถ
ละลายน ้ าต ่า และความสามารถในการละลายของแคดเมียมยงัข้ึนอยู่กบัปริมาณสารประกอบเชิงซ้อนท่ีละลายในน ้ าชนิด
ซัลไฟด์ท่ีแขวนลอยอยู่กบัค่าพีเอชและความกระดา้งของน ้ า  สอดคลอ้งกบั บ ารุง (2549) ไดศึ้กษาความเขม้ขน้ของโลหะ
หนกัในแหล่งน ้ า พบวา่ ช่วงฤดูฝนมีค่าโลหะหนกัสูงและฤดูร้อนมีค่าโลหะหนกัต ่า อาจเน่ืองจากช่วงการเก็บตวัอยา่งมีการ
ชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินต่างกนัส่งผลต่อการละลายโลหะหนกัลงสู่แหล่งน ้ าในแต่ละช่วงเวลาต่างกนัและการสะสมของ
เหล็กในปริมาณมากจะมีความสมัพนัธ์กบัการสร้างออกซิเจนอิสระแลว้อาจท าใหเ้กิดโรคมะเร็ง นอกจากน้ี แหล่งน ้ าในช่วง
ฤดูร้อนมีปริมาณน ้ านอ้ยจ านวนตะกอนและสารอินทรียมี์ปริมาณสูงและเกิดการต้ืนเขินเพราะไม่ไดท้ าการขดุลอกตะกอนมา
หลายปี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Majagi et al. (2008) พบว่า ความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในอ่างเก็บน ้ ามีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล เน่ืองจากเกิดการตกตะกอนและการพดัพาสารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย์
จากพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษยล์งสู่แหล่งน ้ าผิวดิน และอตัราการระเหยกบัการตกตะกอนมีผล
ต่อความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในแต่ละฤดูกาลเช่นกนั 
2. การปนเป้ือนปริมาณโลหะหนกัในน ้ าประปาหมู่บา้น 

ผลของปริมาณการปนเป้ือนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในน ้ าประปาหมู่บ้าน บ้านนา                  
บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 2 ถึงภาพท่ี 4) อธิบายไดด้งัน้ี 
ตารางที ่3 การปนเป้ือนของโลหะหนกัในน ้ าประปาหมู่บา้น 

คุณภาพน ้ า หมู่บา้น 
สถานท่ีเก็บ
ตวัอยา่ง 

ฤดูฝน ฤดูร้อน เฉล่ีย ค่าทดสอบ Sig. 

เหลก็ 
(mg/l) 

บา้นนา ตน้ท่อ 0.25 1.02 0.64 1.389 0.499 
กลางท่อ 0.32 1.01 0.67 
ปลายท่อ 0.38 1.03 0.71 
เฉล่ียรวม 0.32 1.02 0.67 12.896    0.000** 

บา้นโนน ตน้ท่อ 1.01 1.70 1.36 2.949 0.229 
กลางท่อ 1.02 1.67 1.35 
ปลายท่อ 1.03 1.74 1.39 
เฉล่ียรวม 1.02 1.70 1.36 12.936    0.000** 

บา้นสวนผึ้ง ตน้ท่อ 0.34 0.41 0.38 3.240 0.198 
กลางท่อ 0.33 0.38 0.36 
ปลายท่อ 0.35 0.42 0.39 
เฉล่ียรวม 0.34 0.40 0.37 12.977   0.000** 

                             เฉล่ียตลอดการศึกษา 0.56 1.04 0.80 - - 
แมงกานีส 
(mg/l) 

บา้นนา ตน้ท่อ 0.010 0.010 0.010 12.709 0.002** 
กลางท่อ 0.017 0.021 0.019 
ปลายท่อ 0.020 0.030 0.025 
เฉล่ียรวม 0.016 0.020 0.018 2.191   0.139 

บา้นโนน ตน้ท่อ 0.020 0.010 0.015 6.977   0.031* 
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คุณภาพน ้ า หมู่บา้น 
สถานท่ีเก็บ
ตวัอยา่ง 

ฤดูฝน ฤดูร้อน เฉล่ีย ค่าทดสอบ Sig. 

กลางท่อ 0.018 0.012 0.015 
ปลายท่อ 0.020 0.020 0.020 
เฉล่ียรวม 0.019 0.014 0.017 4.153 0.042* 

บา้นสวนผึ้ง ตน้ท่อ 0.020 0.018 0.019 
4.906   0.086 กลางท่อ 0.019 0.021 0.020 

ปลายท่อ 0.020 0.020 0.020 
เฉล่ียรวม 0.020 0.020 0.020 - - 

                             เฉล่ียตลอดการศึกษา 0.018 0.018 0.018 - - 
แคดเมียม 
(mg/l) 

บา้นนา ตน้ท่อ 0.004 0.005 0.005 4.344 0.114 
กลางท่อ 0.005 0.006 0.006 
ปลายท่อ 0.004 0.005 0.005 
เฉล่ียรวม 0.004 0.005 0.005 2.009 0.156 

บา้นโนน ตน้ท่อ 0.009 0.010 0.010 4.855 0.088 
กลางท่อ 0.009 0.009 0.009 
ปลายท่อ 0.009 0.011 0.010 
เฉล่ียรวม 0.009 0.010 0.010 6.604    0.010** 

บา้นสวนผึ้ง ตน้ท่อ 0.010 0.012 0.011 3.087 0.214 
กลางท่อ 0.011 0.012 0.012 
ปลายท่อ 0.011 0.014 0.013 
เฉล่ียรวม 0.011 0.013 0.012 7.623 0.006** 

           เฉล่ียตลอดการศึกษา 0.008 0.009 0.009 - - 
หมายเหตุ : *   มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p>0.05) 
     ** มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p>0.01) 

2.1 เหลก็ ในน ้ าประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.38, 0.67 และ 1.36 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล าดบั ค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.25-1.74 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริมาณเหล็กในน ้ าประปาหมู่บา้นของชุมชนบา้นนา
ช่วงฤดูร้อน และบา้นโนนช่วงฤดูร้อนกบัฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ท่ี
ก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามยั, 2543) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของเหล็กในน ้ าประปาหมู่บา้น
ระหวา่งฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.01) แสดงให้เห็นวา่ฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเป้ือนของเหลก็ในน ้ าประปาหมู่บา้น 
 2.2 แมงกานีส ในน ้ าประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.018, 0.017 และ 0.020 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั มีค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.010-0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริมาณแมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้น
ทั้ง 3 หมู่บา้น ไม่เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร  
(กรมอนามยั, 2543) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้นระหว่างฤดูกาลโดยใชส้ถิติ พบว่า 
บา้นโนน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) และความแตกต่างของแมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้นตามระยะ
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เส้นท่อโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านนา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.01) บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ระยะเสน้ท่อมีผลต่อการปนเป้ือนของแมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้น 
 2.3 แคดเมียม ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้น บา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.005, 
0.010 และ 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.004-0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริมาณแคดเมียมใน
น ้ าประปาหมู่บา้นทั้ง 3 หมู่บา้น มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 
0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามยั, 2543) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแคดเมียมในน ้ าประปาหมู่บา้นระหวา่งฤดูกาล
โดยใชส้ถิติ พบวา่ บา้นโนนและบา้นสวนผึ้ง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.01) แสดงใหเ้ห็นวา่ฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเป้ือนของแคดเมียมในน ้ าประปาหมู่บา้น 
 น ้าประปาหมู่บา้นชุมชนบา้นนา บา้นโนน และบา้นสวนผึ้ง ตามระยะเสน้ท่อ ไดแ้ก่ ตน้ท่อ กลางท่อ และปลายท่อ 
พบว่า โลหะหนักมีปริมาณสูงสุดในช่วงฤดูร้อนและต ่าสุดในช่วงฤดูฝน โดยปริมาณเหล็กของชุมชนบา้นนาช่วงฤดูร้อน 
และบา้นโนนช่วงฤดูร้อนกบัฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดไวไ้ม่
เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  และปริมาณแคดเมียมในน ้ าประปาหมู่บา้นทั้ง 3 หมู่บา้น มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้ า
บริโภคของกรมอนามยั พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามยั, 2543) เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของโละหะหนกัระหวา่งฤดูกาล พบวา่ ความแตกต่างของเหลก็ในน ้ าประปาหมู่บา้นบา้นโนนระหวา่งฤดูกาลโดยใช้
สถิติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.01) แมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้นบา้นโนน  มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) และแคดเมียมในประปาหมู่บา้นบา้นโนนและบา้นสวนผึ้ง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p>0.01) อาจเน่ืองจากในช่วงฤดูร้อนเกิดการตกตะกอนของสารแขวนลอยและโลหะหนัก โดยกลไกของการ
ผสมผสานท่ีแตกต่างกนัของสารแขวนลอยจะมี residence time ยาวนานกว่าพวกท่ีละลายน ้ าและน ้ ามีการเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลาจึงมีผลท าให้ตะกอนใตน้ ้ าเกิดการลอยตวัข้ึนมาได ้โดยจะมีทั้งกระบวนการดูดซับและการคายของโลหะหนกั
ระหวา่งน ้ าและตะกอน (Duinker and Nolting, l978) และช่วงฤดูฝนมีปริมาณน ้ ามากและเกิดการฟุ้งกระจายของโลหะหนกั
ท าให้มีการเจือจางในระบบผลิตและเส้นท่อ จากการศึกษาของ ปวิตร (2548) พบว่าปริมาณโลหะหนักจ าพวกตะกั่ว 
แคดเมียม และแมงกานีส ในน ้ าประปาช่วงฤดูแลง้มีค่าสูงกว่าในฤดูฝน เน่ืองจากคุณภาพน ้ าดิบเม่ือผ่านกระบวนการผลิต
น ้ าประปาจะลดปริมาณโลหะหนกัไดเ้พียงเลก็นอ้ยเท่านั้น  

 
ภาพที ่ 2 การปนเป้ือนของเหลก็ในน ้ าประปาหมู่บา้น 
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ภาพที ่ 3 การปนเป้ือนของแมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้น 

 
ภาพที ่ 4 การปนเป้ือนของแคดเมียมในน ้ าประปาหมู่บา้น 

การปนเป้ือนของโลหะหนกัตามระยะเส้นท่อ พบวา่ ระบบการผลิตน ้ าประปาหมู่บา้นสามารถก าจดัโลหะหนกัได้
เพียงเลก็นอ้ย สอดคลอ้งกบัรายงานของ มัน่สิน (2542)  กล่าววา่โดยทัว่กระบวนการผลิตน ้ าประปาสามารถก าจดัโลหะหนกั
ไดเ้พียงเล็กน้อยและอาจข้ึนอยู่กบัแหล่งน ้ าดิบท่ีน าผลิตน ้ าประปา และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของโลหะหนกัตาม
ระยะเส้นท่อ พบวา่ ความแตกต่างของแมงกานีสในน ้ าประปาหมู่บา้นบา้นนาและบา้นโนนตามระยะเส้นท่อโดยใชส้ถิติ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05 และ p>0.01) ตามล าดบั อาจเน่ืองจากคุณภาพน ้ าผิวดินบางชนิดมีค่าเกิน
เกณฑม์าตรฐานส่งผลไปถึงกระบวนการผลิต  และขาดการลา้งท าความสะอาดระบบตวักรอง ถงัตกตะกอน และขาดการ
ระบายตะกอนในระหวา่งเสน้ท่อ ตามระยะเวลาก าหนดส่งผลใหป้ริมาณตะกัว่ตกตะกอนคา้งอยูบ่ริเวณเสน้ท่อและสะสมใน
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงขาดการเติมสารเคมีจ าพวกปูนขาวหรือโซดาไฟท่ีใชส้ าหรับปรับปรุงคุณภาพน ้ าท่ีมีความเป็นกรด
ด่างสูงให้เกิดสภาพความเป็นกลาง เพราะสารจ าพวกโลหะหนักจะละลายไดดี้เม่ือมีค่าความเป็นกรดด่างต ่าท าให้เกิดการ
ตกตะกอนและแยกออกจากน ้ าได้อย่างดีในกระบวนการตกตะกอน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัแทนชุมชนและกรรมการ
ประปาหมู่บา้น พบวา่ การดูแลกระบวนการผลิต การซ่อมบ ารุงรักษา และท าความสะอาดบริเวณระบบกรองน ้ าไม่เป็นไป
ตามแผนการปฏิบติัการประจ าปีท่ีไดก้ าหนดไว ้วรินทร และคณะ (2556) ไดป้ระเมินคุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้นบริเวณตน้ท่อ
ระบบจ่ายน ้ าและน ้ าประปาจากปลายท่อระบบเส้นท่อพบว่าผูดู้แลระบบท่ีผ่านการอบรมมานานแลว้และไม่เคยผ่านการ
อบรมยงัขาดความรู้ความช านาญ ดา้นการผลิต การท าความสะอาดระบบผลิต มีผลใหผู้ดู้แลระบบประปามีการปฏิบติังานไม่
ตรงตามรอบระยะเวลาในการบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้ าประปา  และอาจมาจากการเติมสารส้มยงัไม่เพียงพอส าหรับก าจดั
โลหะหนกัเพ่ือช่วยในการตกตะกอน โลหะหนกัท่ีเกินค่ามาตรฐานน ้ าประปาน้ีหากมีการสะสมของปริมาณโลหะหนักใน
ร่างกายเป็นจ านวนมากอาจส่งผลต่อความเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอาการและโรคต่างๆ เช่น ถา้ปริมาณเหล็กมากกวา่ 1-2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อาจท าให้น ้ าไม่น่าบริโภค ถา้หากในน ้ ามีเหล็กมากกวา่ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เกิดปัญหาในการซกัผา้จะท าให้

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

หมู่ 3 บ้ำนนำ หมู่ 4 บ้ำนโนน หมู่ 5 บ้ำนสวนผึง้

แม
งก

ำนี
ส 

(m
g/l

)

ชุมชน

ต้นท่อ

กลางท่อ

ปลายท่อ

เฉลี่ยรวม

0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016

หมู่ 3 บ้ำนนำ หมู่ 4 บ้ำนโนน หมู่ 5 บ้ำนสวนผึง้

แค
ดเ
มีย

ม 
(m

g/l
)

ชุมชน

ต้นท่อ

กลางท่อ

ปลายท่อ

เฉลี่ยรวม



833 
 

 

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ให้เกิดรอยด่างบนเส้ือผา้และท าให้เคร่ืองสุขภณัฑห์รือเคร่ืองใชต้่างๆ สกปรกมีคราบสนิมสีน ้ าตาลเหลืองแดง (พิชญากร, 
2554) แมงกานีสก่อใหเ้กิดอาการต่อระบบประสาท ประสาทส่วนกลาง ประสาทหลอนพฤติกรรมแปรปรวน อาการอ่อนแรง 
ภาวะเบ่ืออาหาร ปวดกลา้มเน้ือ ไร้อารมณ์ การพดูชา้ลง มีระดบัของเสียงเพียงระดบัเดียว และการเคล่ือนของแขนหรือขาไม่
คล่อง (วรเดช, 2552) แคดเมียมเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะปรากฏอาการอาเจียร ทอ้งร่วง และสามารถสะสมอยูใ่นตบั ไต ตบัอ่อน
ของมนุษย ์อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และเม่ือสัมผสักบัอากาศจะตกตะกอนเป็นสีด ามีผลต่อความพิษสะสม
เร้ือรังท าใหเ้กิดอาการของโรคสายตาเส่ือมและเมด็เลือดขาวถูกท าลาย  
3. ผลการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัชุมชนเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้และการปรับปรุงคุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้น 

3.1 ชุมชนเสนอให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสาธารณสุขต าบล ร่วมกนัจดัการอบรมให้ความรู้ดา้นการ
จดัการคุณภาพน ้ าใหก้บัผูดู้แลระบบประปาและผูใ้ชน้ ้ า ปีละ 1  คร้ัง 

3.2  การจดัการคุณภาพน ้ า ระดบัครัวเรือน ให้ทุกครัวเรือนจดัท าระบบกรองอย่างง่าย ตม้ฆ่าเช้ือโรค และจดัซ้ือ
เคร่ืองกรองน ้ า และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้ า และในระดบัชุมชน ให้ผูน้ าชุมชนประสานองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นสุขอนามยั จัดท าค าของบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบผลิตและระบบจ่าย
น ้ าประปา และก าหนดใหมี้การสุ่มตรวจติดตามคุณภาพน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ และน าเสนอใหก้บัชุมชนทราบในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบติั เพ่ือสร้างการรับรู้  การตดัสินใจ  และแนวทางการปฏิบติัอ่ืนๆร่วมกนั   
 

สรุปผลการวจัิย 
การปนเป้ือนของโลหะหนกั ไดแ้ก่ เหล็ก แมงกานีส และแคดเมียม ในแหล่งน ้ าผิวดินผลิตประปาและน ้ าประปา

หมู่บา้นต าบลดงบงั อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ในแหล่งน ้ าผิวดินส าหรับผลิตประปาทุกหมู่บา้น มีปริมาณ
แคดเมียม เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดินประเภทท่ี 3 และในแหล่งน ้ าประปาหมู่บา้นมีปริมาณเหล็กบริเวณบา้นโนน 
และแคดเมียมทั้ง 3 หมู่บา้น เกินเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้ าบริโภคของกรมอนามยั ซ่ึงชุมชนเสนอให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและสาธารณสุขต าบล ร่วมกนัจดัการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการจดัการคุณภาพน ้ าใหก้บัผูดู้แลระบบประปา  และใหทุ้ก
ครัวเรือนจดัท าระบบกรองอยา่งง่าย ตม้ฆ่าเช้ือโรค และจดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้ า และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้ า  ให้
ผูน้ าชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นสุขอนามยั จดัท าแผนงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาระบบผลิตและระบบจ่ายน ้ าประปา และก าหนดให้มีการสุ่มตรวจและการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าอย่าง
สม ่าเสมอ และน าเสนอใหก้บัชุมชนทราบในทุกขั้นตอนของการปฏิบติั เพ่ือสร้างเป็นแผนระยะยาวส าหรับการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการจดับริการระบบน ้ าสะอาดใหก้บัชุมชน เพ่ือลดความเส่ียงและปัญหาดา้นสุขภาพจากการปนเป้ือนของโลหะ
หนกัในน ้ าใชไ้ม่ใหเ้กินเกณฑม์าตรฐาน และเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจส าหรับการอุปโภคบริโภคน ้ าประปาหมู่บา้นท่ี
ปลอดภยั 

 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผูร่้วมวจิยัทุกท่านและสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภป์ทุมธานี ไดก้รุณาสนบัสนุนทุนในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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อทิธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพืน้ทีสี่เขียว 
ในพืน้ทีจั่งหวดัปทุมธานี 

Influence of Urban and Industrial Expansion on Green Area at  
Pathum Thani Province 

 
ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์1*  รัตถชล  อ่างมณี1 และชยารัตน์  ศรีสุนนท์2 

Treeranut  Srisunont1* Rattachon  Angmanee1 and Chayarat  Srisunont2 
 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2560 และวิเคราะห์
อิทธิพลการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพ้ืนท่ีสีเขียว ผูว้ิจยัท าการจ าแนกพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ระหวา่ง ปี
พ.ศ. 2544 2550 2555 และ 2560 ซ่ึงแบ่งออกเป็น พ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และพ้ืนท่ีสีเขียว โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ArcGIS และปัจจยัทางดา้นประชากร ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของประชากร น ามาวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งร้อยละของพ้ืนท่ี ความหนาแน่นของประชากร กบัพ้ืนท่ีสีเขียวดว้ยวธีิสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
จากผลการศึกษา พบวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทเมืองและอุตสาหกรรม มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจาก 371.12 ตาราง
กิโลเมตร เป็น 521.08 ตารางกิโลเมตร ในทางตรงกนัขา้ม การใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีสีเขียวมีการเปล่ียนแปลงลดลง
จาก 1,112.92 ตารางกิโลเมตร เป็น 886.42 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบวา่ร้อยละของพ้ืนท่ี
สีเขียวมีความสัมพนัธ์ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญยิ่งท่ีระดับ α = 0.01 กับร้อยละของพ้ืนท่ีเมือง ร้อยละของพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากร (rxy =  -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามล าดบั) เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีได้
กบัผงัเมืองรวมของจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ สดัส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกวา่แผนท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยการขยายตวั
ของเมืองและอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานีเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง ซ่ึงส่งผลใหป้ริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวมีแนวโนม้ลดลงอยา่ง
ต่อเน่ือง และน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งไม่เหมาะสม การขยายตวัของเมืองดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยท าให้คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมลง นอกจากน้ีผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผงัเมืองเพ่ือรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว ป้องกนัน ้ าท่วมและการจดัการน ้ าเสียในอนาคต 
 
ค าส าคญั : การขยายตวัของเมือง, พ้ืนท่ีสีเขียว, การขยายตวัของเมืองไร้ทิศทาง, จงัหวดัปทุมธานี 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the land use changes from 2001 to 2017 and investigate the influence of urban and 
industrial expansion on green area at Pathum Thani Province. The categories of land use in year 2001, 2007, 2012 and 2017 
were interpreted by GIS technique. Land use was divided into four categories as urban, industrial, water body and green 
area. In addition, Pearson correlation coefficient was employed to evaluate the relationship between the percentage of urban 
industrial water body area and population density on green area. The results revealed that the urban and industrial area 
dramatically increased from 371.12 square kilometers to 521.08 square kilometers. On the other hand, the green areas 
reduced from 1,112.92 square kilometers to 886.42 square kilometers. Results from the Pearson correlation coefficients (rxy) 
demonstrate that percentage of green area had perfect significantly negative correlation with percentage of urban industry 
and population density, rxy = -0.99, -0.98 and -0.99, respectively (α = 0.01). Comparison between the existing of land uses 
and the City Master Plan published by Department of Public Works and Town and Country show that the percentage of 
urban and industrial were more than green area. Urban and industrial expansion in the study area are unfriendly sprawls of 
urban. The finding of this study can assist in land use guidelines for the city plan development, protection of green area, 
flood prevention and water pollution management at Pathum Thani Province in the future. 
 
Keyword: urban expansion, green area, urban sprawl, Pathum Thani Province 
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บทน า 
พ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี เป็นจงัหวดัท่ีรองรับการขยายตวัของประชากรจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเป็นเมือง

อุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าสูงเป็นล าดบัท่ีเจ็ดของประเทศรองจากสมุทรสาคร (ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ, 2559) และมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ือง (ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2559) มี
แนวโนม้การกระจายตวัของพ้ืนท่ีชุมชน และการตั้งโรงงานเป็นจ านวนมาก ท าใหพ้ื้นท่ี   สีเขียว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ท่ีเหลือนั้นก าลงัถูกแทนท่ีทีละนอ้ยดว้ยชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงการลดลงของพ้ืนท่ีสีเขียว ส่งผลให้ส่ิงแวดลอ้ม
ขาดสมดุลเน่ืองจากพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นเสมือนพ้ืนท่ีฟอกอากาศช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดอุณหภูมิอากาศให้กบัเมือง 
ลดการพงัทลายของดินริมตล่ิง ลดมลภาวะทางเสียง และพ้ืนท่ี      สีเขียวจะท าให้เมืองเกิดความสมดุลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงช่วยควบคุมการกระจายตวัของการพฒันาเมืองให้มีทิศทางอย่างเหมาะสม ช่วยรักษาลกัษณะพิเศษของชุมชนชนบทซ่ึง
อาจจะถูกกลืนไปกบัการขยายตวัของเมือง นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งรองรับและระบายน ้ าซ่ึงช่วยลดปัญหาอุทกภยัในเขตเมือง 
รวมทั้งยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพกัผอ่น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในเขตเมืองดว้ย ดงันั้นการก าหนดและวางแผนการใช้
ท่ีดินท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาเมืองต่อไป 

สมมติฐานของงานวิจยัน้ีคือการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมส่งผลท าให้พ้ืนท่ีสีเขียวลดลงหรือไม่ ดงันั้น ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพ้ืนท่ีสีเขียว โดยวตัถุประสงคข์องงานวจิยั
เพื่อศึกษาสถานการณ์และจ าแนกลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและเพื่อศึกษาอิทธิพลการขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรมต่อพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ท าให้ทราบถึงสถานสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีสีเขียว 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพ้ืนท่ีสีเขียว ตลอดจนการติดตามแผนการจดัการผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนป้องกนัการบุกรุกเขา้สู่พ้ืนท่ีสีเขียว และการวางแผนการใชท่ี้ดินโดยเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียว
ของจงัหวดัปทุมธานีในอนาคตได ้

 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. ท าการศึกษาสถานการณ์และการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีโดยน าขอ้มูล ระหวา่งปี
พ.ศ. 2544 2550 2555 และ2560 ของกรมพฒันาท่ีดิน จ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงในพ้ืนท่ีศึกษามีรูปแบบการใชท่ี้ดิน
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ พ้ืนท่ีสีเขียว (พ้ืนท่ีปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้และพืชพรรณ แบ่งเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีนนัทนาการ 
และทุ่งหญา้ป่าละเมาะ) พ้ืนท่ีเมือง (พ้ืนท่ีท่ีมีส่ิงปลูกสร้างของเมือง) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า โดยใชเ้ทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ดว้ยโปรแกรม ArcGIS และเปรียบเทียบกบัโมเดล
การขยายเมืองท่ีเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของ Treeranut (2015) 
 2. ท าการวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ระหวา่งปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 มาท า
การวิเคราะห์ตรวจสอบการเปล่ียนแปลง ด้วยการซอ้นทบั (Overlay) โดยใช ้ArcGIS ไดผ้ลการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสีเขียวใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี นอกจากนั้นท าวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงดา้นประชากรในพ้ืนท่ี โดยจะพิจารณาในลกัษณะภาพรวม
ทั้งหมดในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ จ านวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นนั้นสามารถค านวณหาค่าในลกัษณะ
ของความหนาแน่นของประชากรต่อ พ้ืนท่ี  (คนต่อตารางกิโลเมตร)  โดยสืบค้นข้อมูลจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2544-2560 
 3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของอิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพ้ืนท่ีสีเขียว โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) โดยมีปัจจยัท่ีน ามาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์กบัร้อยละ
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ของของพ้ืนท่ีสีเขียว ได้แก่ ร้อยละของพ้ืนท่ีเมือง ร้อยละของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ร้อยละของพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และความ
หนาแน่นของประชากร  

4. เปรียบเทียบพ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) กบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. 2558) การศึกษาน้ีไดท้ าการ
แบ่งเขตพ้ืนท่ีดินเป็น3 เขต คือ เขตพ้ืนท่ีสีเขียว (ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เขตพ้ืนท่ีสีชมพ ู(ท่ีดินประเภทชุมชน) 
และเขตพ้ืนท่ีสีม่วง (ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมด) โดยไดท้ าการศึกษา 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอลาดหลุมแกว้ สามโคก 
และล าลูกกา เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีถูกก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนท่ีสีเขียวตามผงัเมืองรวมเป็นส่วนใหญ่ และท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเขตพ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั กบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี โดยใช ้ArcGIS เพื่อเป็นแนวทางใน
การติดตามแผนผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี การพฒันาผงัเมืองและเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. สถานการณ์และการจ าแนกการใช้ประโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธาน ี
ผลการวเิคราะห์การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหวา่งปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560 ดงัแสดงในตาราง

ท่ี 1 พบวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีปี พ.ศ. 2544 นั้นส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวโดยเฉพาะพ้ืนท่ีส าหรับ
ท าการเกษตรกรรมซ่ึงมีอยู่ร้อยละ 72.93 ส่วนพ้ืนท่ีท่ีถูกใช้เป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมมีร้อยละ 24.32 และ1.96 
ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีอยูก่นัอย่างหนาแน่นเม่ือเทียบกบัเกณฑ์การขยายเมืองท่ีเหมาะสม
ของ Treeranut (2015) ท่ีกล่าววา่การขยายเมืองท่ีเหมาะสมไม่ควรมีสัดส่วนของชุมชนและอุตสาหกรรมมากกวา่ร้อยละ 25 
เพราะจะส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มในเมืองได ้ขณะเดียวกนัพ้ืนแหล่งน ้ ามีอยูร้่อยละ 0.79 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 
2550 จะเห็นการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ซ่ึงพบวา่พ้ืนท่ีสีเขียวลดลงจากร้อยละ 72.93 ในปี พ.ศ.2544 เหลือเพียง
ร้อยละ 67.73 ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเมืองและอุตสาหกรรมขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24.32 และ1.96 เป็นร้อยละ 26.30 และ2.24 
ตามล าดบั และแหล่งน ้ าไดข้ยายตวัเพ่ิมข้ึนมาก      เป็นร้อยละ 3.73 จากเพียงร้อยละ 0.79 ในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 
2555 จะเห็นวา่การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีเมือง อุตสาหกรรม และแหล่งน ้ าไดข้ยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 30.86, 2.90 และ3.58 ตามล าดบั ขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีสีเขียวลดลงอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 
67.73 ในปี พ.ศ. 2550 เหลือ ร้อยละ 62.66 ในปี พ.ศ. 2555 และสถานการณ์ในปัจจุบนัปี พ.ศ. 2560 พบวา่การใชป้ระโยชน์
ท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวดัปทุมธานีนั้นส่วนใหญ่ยงัเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงมีอยู่ร้อยละ 58.09 พ้ืนท่ีท่ีถูกใช้เป็นแหล่งชุมชนและ
อุตสาหกรรมมีร้อยละ 34.15 และ3.75 ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งชุมชนท่ีอยูก่นัอยา่งหนาแน่นมากเม่ือเทียบกบัเกณฑก์าร
ขยายเมืองท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ควรมีสัดส่วนของชุมชนและอุตสาหกรรมรวมกนัแลว้มากกวา่ร้อยละ 25 โดยจะส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อสภาพแวดลอ้มในเมืองไดเ้ช่น น ้ าเสีย (Treeranut, 2015)  
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ตารางที ่1 การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560 
การใช ้

ประโยชน์ท่ีดิน 
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2560 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 
1. พ้ืนท่ีสีเขียว 1,112.92 72.93 1,033.62 67.73 956.18 62.66 886.42 58.09 
2. พ้ืนท่ีเมือง 371.12 24.32 401.28 26.30 470.89 30.86 521.08 34.15 
3. พ้ืนท่ี  
    อุตสาหกรรม 29.98 1.96 34.22 2.24 44.23 2.90 57.19 3.75 
4. แหล่งน ้ า 11.98 0.79 56.88 3.73 54.70 3.58 61.31 4.02 

รวม 1,526.00 100.00 1,526.00 100.00 1,526.00 100.00 1,526.00 100.00 

 
2. การเปลีย่นแปลงพืน้ทีสี่เขียวในพื้นทีจ่งัหวดัปทุมธาน ี
จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 ดงัแสดง

ตารางท่ี 2 พบว่า พ้ืนท่ีสีเขียวมีรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองโดยลดลงถึง 226.50 ตารางกิโลเมตร โดยมี
อตัราลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.35 ตลอดช่วงระยะเวลา 16 ปี เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเมือง และ
อุตสาหกรรมมากข้ึน ดงัแสดงในภาพท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบให้เห็นการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของพ้ืนท่ีสี
เขียวในพ้ืนท่ีจังหวดัปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ.2544-2560 ซ่ึงจะเห็นถึงจ านวนท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองของพ้ืนท่ีสีเขียว ใน
ระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี และมีแนวโนม้ท่ีพ้ืนท่ีสีเขียวจะลดลงเร่ือย ๆในอนาคต ในทางตรงกนัขา้มจะเห็นถึงจ านวนพ้ืนท่ีเมือง 
และอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุก ๆ ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญศิริ (2558) ท่ีกล่าววา่พ้ืนท่ีสีเขียวมีรูปแบบ
การเปล่ียนแปลงท่ีลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.90 โดยถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นพ้ืนท่ีเมืองถึงร้อยละ 228.45 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กีรติ (2555) ไดก้ล่าววา่ตวัช้ีวดัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุของการสูญเสียพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีสมบูรณ์คือจากการพฒันาของ
เมืองโดยเฉพาะเพ่ือการอยู่อาศยัท่ีขยายตวัเขา้ไปในพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีโดยเฉพาะพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนเช่นเดียวกบัการ
เปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินประเภทแหล่งน ้ า มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยตลอด คือ เพ่ิมข้ึนเป็นอตัราร้อยละ 411.77 ซ่ึงพ้ืนท่ีสีเขียวมี
อตัราท่ีลดลงโดยสะทอ้นออกมาในรูปแบบการพฒันาท่ีดินและการก่อสร้างอาคาร ส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ี
นาขา้วและพ้ืนท่ีหญา้เป็นการใชท่ี้ดินประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ การใชท่ี้ดินประเภทท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงพบเป็น
จ านวนมากและเป็นบริเวณกวา้ง โดยมีการขยายออกไปเร่ือย ๆ ตามแนวถนนสายหลกัและสายรองท่ีตดัข้ึนใหม่ จากการมี
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกข้ึน จากโครงการคมนาคมดงักล่าวอาจส่งผลให้การใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตรและชุมชน
ชนบทแบบดั้งเดิมลดนอ้ยลงไป ในขณะท่ีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม อาจมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน
ในอนาคต (ศิวรักษ,์ 2551; ธชาณันทน์, 2557) ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีดินในบริเวณดงักล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปล่ียน
จากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือการอยู่อาศยัไปเป็นการใชท่ี้ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าความตอ้งการใช้
ท่ีดินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ผลตอบแทนสูงข้ึน และพ้ืนท่ีมีจ ากดั ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตวัของ
เมือง การพฒันาโครงการสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นตน้ จึงเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน ดงันั้น การวาง
แนวทางการใชท่ี้ดินบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือน าไปสู่การใชท่ี้ดินอยา่งย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต จึงตอ้งพิจารณาแนวโนม้สถานการณ์
การใชท่ี้ดินรวมทั้งสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีใหช้ดัเจน ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาและบริบทแวดลอ้ม  

อัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมระหว่าง พ.ศ.2544-2560 นั้ น มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 149.96 และ 27.21 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40.41 และ 90.77 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) อตัราการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายตวัของเมือง และอุตสาหกรรม โดยในภาพท่ี 2 แสดงพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ี
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อุตสาหกรรมท่ีขยายตวัระหว่างปี 2544 และ 2560 ไปตามแนวสองฟากถนนหลกั หรือทางหลวงหลกั โดยขยายออกจาก
บริเวณศูนยก์ลาง คือ บริเวณเขตเมืองหรือเทศบาลไปยงับริเวณขา้งเคียง และเป็นรูปแบบการกระจายตวัอยา่งไร้ทิศทางไร้
ระเบียบ (ฉัตรชยั, 2528) หรือ เป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง (Urban sprawl) จากในภาพจะเห็นพ้ืนท่ีสีเขียวลดลง และกระจายเป็น
บริเวณกวา้งหรือมีการขยายตวัของเมืองรุกล ้าพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจากเกษตรกรรม ข้ึนมาเป็นพ้ืนท่ี
ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง ไดแ้ก่ ตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงพบมีจ านวนเพ่ิมข้ึน และ
กระจายไปทั้งพ้ืนท่ี ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีส่ิงปลูกสร้างมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จะเห็นไดจ้าก
โรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนสายหลกั และสายรองท่ีตดัข้ึนใหม่ มีการขยายตวัเมืองและยา่นการคา้ หมู่บา้น ท่ีตั้งอยู่
ตามแนวถนนสายตา่ง เน่ืองจากท่ีดินในบริเวณดงักล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปล่ียนจากการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
อยูอ่าศยัไปเป็นการใชท่ี้ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธชาณันทน์ (2557) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการ
ใชท่ี้ดินในกิจกรรมต่างๆ ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงข้ึน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีมีจ ากดั ผลมาจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตวัของ
เมือง การพฒันาโครงการสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นตน้ ท่ีเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 

 
ตารางที ่2 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 

ประเภท 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

พ.ศ. 2544-2550 พ.ศ. 2550-2555 พ.ศ. 2555-2560 พ.ศ. 2544-2560 
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

1. พ้ืนท่ีสีเขียว -79.30 -7.13 -77.44 -7.49 -69.76 -7.30 -226.50 -20.35 
2. พ้ืนท่ีเมือง +30.16 +8.13 +69.61 +17.35 +50.19 +10.66 +149.96 +40.41 
3. พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม +4.24 +14.14 +10.01 +29.25 +12.96 +29.31 +27.21 +90.77 
4. แหล่งน ้ า +44.9 +374.79 -2.18 -3.83 +6.61 +12.08 +49.33 +411.77 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินค านวณจากความแตกต่างของพ้ืนท่ีระหวา่งช่วงปีท่ีใชใ้นการศึกษาของใน   
                   แต่ละประเภทการใชท่ี้ดิน 
                  + คือ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ิมข้ึน, - คือ การเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินลดลง 
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ภาพที ่1 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 
 

 

 
 

ภาพที ่2 การขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมในจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปีพ.ศ. 2544-2560 
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3. การเปลีย่นแปลงด้านประชากรในพื้นที ่
จากตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3 แสดงสถิติจ านวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของจงัหวดัปทุมธานี

เปรียบเทียบในรอบ 16 ปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีใน
ช่วงเวลาเดียวกนั การศึกษาพบวา่ประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของจงัหวดัปทุมธานีท่ีผา่นมา มีการเพ่ิมจ านวนข้ึน
อย่างรวดเร็วอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ซ่ึงน่าจะเป็นตวัช้ีวดัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุของการสูญเสียพ้ืนท่ีสีเขียว จากการท่ีประชากร
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและไดมี้การใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการปลูกสร้างอาคารซ่ึงค่อนขา้งหนาแน่นอยู่แลว้ และมีการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการ
ปลูกสร้างอาคารบริเวณริมถนนและคลอง พอสมควรในระดบัหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ฉตัร (2528) เสน่ห์ (2549) 
และกนิษฐา (2555) กล่าวว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรชนบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงดา้นคุณภาพชีวิต จะละท้ิงการประกอบ 
อาชีพเดิมท่ีบรรพบุรุษเคยท ามา แลว้หันเขา้ไปประกอบอาชีพในเขตตวัเมืองท่ีมีโอกาสแสวงหา งานให้ตรงกบัคุณภาพท่ี
พฒันาข้ึนมาไดดี้กวา่ในเขตชนบท และนโยบายของรัฐการก าหนดหนา้ท่ีบางอยา่งใหแ้ก่ชุมชนใดชุมชนหน่ึงยอ่มใหโ้อกาส
ในการพฒันาเป็นชุมชนเมืองข้ึนได ้เช่น การก าหนดหนา้ท่ีในการบริหารโดยเป็นศูนยก์ลางการบริหารของภูมิภาคใกลเ้คียง 
ชุมชนนั้นจะเพ่ิมความส าคญัของตนเอง ดว้ยการเสริมสร้างหนา้ท่ีบริการแก่ภูมิภาคโดยรอบ และเน่ืองจากมีการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรในเขตเทศบาลมากข้ึนซ่ึงเกิดจากการยา้ยถ่ิน เขา้มาในเขตเทศบาลของประชากรท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล จึงท าให้มี
ความตอ้งการพ้ืนท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัสูง ส่งผลให้ท่ีดินมีราคาสูงข้ึน ประกอบกบัผลผลิตทางการเกษตรลดลง ท าให้ประชากรท่ีมี
พ้ืนท่ีส าหรับท าการเกษตรส่วนมากหันมาขายท่ีให้นายทุนเพ่ือสร้างท่ีอยูอ่าศยั ส่งผลให้พ้ืนท่ีสีเขียวลดลงประมาณ 886.42 
ตารางกิโลเมตร กีรติ (2555) รายงานวา่โครงสร้างประชากรในอดีตมีผูอ้ยูใ่นวยัแรงงานมาก แต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีการ
ขยายตวัของแหล่งงาน จังหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง (ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2559) โดยเฉพาะในดา้นอุตสาหกรรม การคา้บริการจึงดึงคนในวยัท างานให้เขา้มาอยูใ่น
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการขยายตวัของบา้นจดัสรร ทาวน์เฮา้ส์ ทาวน์โฮม ซ่ึงดึงดูดผูมี้งานท าท่ีเพ่ิง สร้างครอบครัวเขา้มา
อยูอ่าศยัมากข้ึน ซ่ึงคาดวา่แนวโนม้เหล่าน้ีจะคงอยูต่่อไปและจะทวตีวัสูงข้ึนกวา่ในปัจจุบนัและจะขยายตวัไปในพ้ืนท่ีบริบท
รอบขา้ง เช่น เขตจงัหวดัอยธุยา สระบุรี เป็นตน้ 

 
ตารางที ่3 จ านวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 
2544 679,417 291,862 445.23 
2545 708,909 305,693 464.55 
2546 739,412 324,932 484.54 
2547 770,153 346,950 504.69 
2548 815,402 370,867 534.34 
2549 861,338 387,509 564.44 
2550 896,843 411,022 587.76 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
ปี พ.ศ. จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) 
2551 929,250 427,051 609.00 
2552 956,376 446,121 626.78 
2553 985,643 457,458 645.96 
2554 1,010,898 471,813 662.51 
2555 1,033,837 489,783 677.55 
2556 1,053,158 506,671 690.21 
2557 1,074,058 521,360 703.91 
2558 1,094,249 551,271 717.14 
2559 1,111,376 567,974 728.36 
2560 1,129,115 585,814 739.92 

 

 
 

ภาพที ่3  แผนภูมิจ านวนประชากรและครัวเรือนในจงัหวดัปทุมธานีระหวา่งปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 
 

4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพื้นทีสี่เขียว 

ผลการวจิยัโดยการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) พบวา่ปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัร้อยละของพ้ืนท่ีสีเขียวไดแ้ก่ ร้อยละของพ้ืนท่ีเมือง ร้อยละของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และความหนาแน่น
ของประชากรมีความสัมพนัธ์ทางลบ ในระดบัสูงมาก (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ดังรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละมีความใกลเ้คียงกับงานวิจัยของ              
Zhou et al. (2017) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการขยายตวัของเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้ลดลงในประเทศจีน โดยพบวา่ พ้ืนท่ี
สีเขียวไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าไมมี้ความสัมพนัธ์ในทางลบกบัพ้ืนท่ีพฒันา ไดแ้ก่พ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรม                 
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ดงันั้นการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการลดลงอย่างรวดเร็วของพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นอย่างมาก 
รวมทั้ งงานวิจยัของ Qi Lei & Lu Bin (2008) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของประชากรส่งผลท าให้เกิดการ
ขยายตวัของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) โดบพบว่าความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการ
ขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรม ในระดับสูง (rxy = 0.99, และ 0.98 ตามล าดับ) ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยน้ีโดยตรง 
นอกจากน้ี ร้อยละของพ้ืนท่ีแหล่งน ้ ามีความสัมพนัธ์ทางลบ ในระดบัสูง (rxy = -0.83) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ดงันั้นผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถสรุปไดว้า่ร้อยละของพ้ืนท่ีเมือง อุตสาหกรรม แหล่งน ้ า และความหนาแน่นของประชากรท่ี
เพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีสีเขียวลดลง หรือปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีสีเขียวลดลงคือ พ้ืนท่ีเมือง อุตสาหกรรม 
แหล่งน ้ า และความหนาแน่นของประชากร 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง% พ้ืนท่ีเมือง % พ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม % พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า และความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ีสีเขียว  

% พ้ืนท่ีสีเขียว % พ้ืนท่ีเมือง % พ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 

% แหล่งน ้ า ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

% พ้ืนท่ีสีเขียว 1.00 
    

% พ้ืนท่ีเมือง -0.99 1.00 
   

% พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม -0.98 0.99 1.00 
  

% แหล่งน ้ า -0.83 0.74 0.70 1.00 
 

ความหนาแน่น  
(คน/ตร.กม.) 

-0.99 0.96 0.93 0.89 1.00 

หมายเหต:ุ  มีนยัส าคญัทางสถิติ (α < 0.01) 

 
5. การศึกษาพื้นทีสี่เขียวปัจจุบันกบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี 
จากขอ้ก าหนดการใช้ท่ีดินของผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี ท่ีก าหนดให้เขตพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นท่ีดินประเภท

ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจ
การเกษตร เพ่ือเป็นชุมชน ศูนย์กลางการให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม ซ่ึงครอบคลุมเขตอ าเภอลาดหลุมแกว้ สามโคก และล าลูกกาเป็นส่วนใหญ่ ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมือง
รวมจงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2558 ดงัแสดงในภาพท่ี 4  

ผลการศึกษาพ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) เปรียบเทียบกบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. 2558) ดงัแสดง
ในตารางท่ี 5 ภาพท่ี 4 และ 5 พบว่า พ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) ไม่สอดคลองกบันโยบายของพ้ืนท่ีท่ีก าหนดให้เป็น
พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมตามผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. 2558) โดยจะเห็นไดว้า่มีการรุกล ้าพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีมาจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรมปรากฏในทั้ง 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอลาดหลุมแกว้ สามโคก และ     ล าลูกกาพ้ืนท่ีสีเขียวลดลงจากร้อย
ละ 88.10 76.48 และ71.46 ตามผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. 2558) เหลือเพียงร้อยละ 77.98 74.81 และ68.95 ในปี พ.ศ. 
2560 ตามล าดบั ในขณะท่ีพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากแผนของผงัเมืองรวมทั้ง 3 อ าเภอ เช่นเดียวกนั ดงั
แสดงในตารางท่ี 5 ภาพท่ี 4 และ 5 
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จะเห็นไดว้า่เขตพ้ืนท่ีสีชมพูกบัเขตพ้ืนท่ีสีม่วง ไดข้ยายตวัรุกล ้าพ้ืนท่ีสีเขียวทั้ง 3 อ าเภอ โดยสัดส่วนของเมือง
และอุตสาหกรรมมากกว่าแผนของผงัเมืองรวมท่ีได้ก าหนดไว ้โดยการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวดั
ปทุมธานีเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ดงัแสดงในภาพท่ี 5 ท าให้ไม่สอดคลองกบันโยบายของผงัเมืองรวมจงัหวดั
ปทุมธานีซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีสีเขียว โดยสอดคลอ้งกบั ธชาณนัทน์ (2557) ไดท้ าการศึกษาพ้ืนท่ีสีเขียวกบัผงัเมืองรวม
เขตทวีวตันา พบวา่ พ้ืนท่ีสีเขียวในปัจจุบนัไม่สอดคลองกบันโยบายของผงัเมืองรวมเช่นกนั เน่ืองจากสัดส่วนของเมืองและ
อุตสาหกรรมมากกวา่แผนท่ีไดก้ าหนดไว ้และเป็นการขยายตวัของเมืองอุตสาหกรรมอยา่งไร้ทิศทางเช่นกนั 

เพราะฉะนั้นหากระบบการวางแผน และการจดัการพ้ืนท่ี ถา้ขาดความร่วมมือและประสานงานกนัจากทุกฝ่ายใน
การน านโยบายการบริหารจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวและการน าแผนไปสู่การปฏิบติั เช่นเดียวกบัการวางผงัหรือก าหนดนโยบายทาง
ผงัเมืองซ่ึงเป็นการวางแผนระยะยาว โดยให้สอดคลอ้งกบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี หากเหตุการณ์ยงัเป็นเช่นน้ีต่อไป 
พ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีก็จะเปล่ียนสภาพจากการเกษตรเป็นท่ีอยู่อาศยั และโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงจะขดัต่อผงัเมืองรวม
จงัหวดัปทุมธานี ท่ีก าหนดใหบ้ริเวณน้ี เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
ตารางที ่5 แสดงพ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) กบัผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. 2558) 

อ าเภอ/เขตพ้ืนท่ี ผงัเมืองรวม (พ.ศ. 2558) พ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) 
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

1. อ าเภอลาดหลุมแกว้         

1.1 พ้ืนท่ีสีเขียว  171.27 88.10 151.60 77.98 

1.2 พ้ืนท่ีสีชมพ ู 17.73 9.12 34.88 17.94 

1.3 พ้ืนท่ีสีม่วง 5.41 2.78 7.91 4.07 

รวม 194.40 100.00 194.40 100.00 
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ตารางที ่5 (ต่อ) 
อ าเภอ/เขตพ้ืนท่ี  ผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี (พ.ศ. 2558) พ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

2. อ าเภอสามโคก         

2.1 พ้ืนท่ีสีเขียว  91.92 76.48 89.90 74.81 

2.2 พ้ืนท่ีสีชมพ ู 28.27 23.52 25.17 20.94 

2.3 พ้ืนท่ีสีม่วง     5.11 4.25 

รวม 120.18 100.00 120.18 100.00 

3. อ าเภอล าลูกกกา         

3.1 พ้ืนท่ีสีเขียว  217.06 71.46 209.43 68.95 

3.2 พ้ืนท่ีสีชมพ ู 80.84 26.61 85.84 28.26 

3.3 พ้ืนท่ีสีม่วง 5.84 1.92 8.48 2.79 

รวม 303.74 100.00 303.74 100.00 

 

ภาพที ่4 ผงัเมืองรวมจงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2558 (กฎกระทรวง, 2558) 
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ภาพที ่5 พ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) โดยก าหนดใหเ้ป็นเขตพ้ืนท่ีสีเขียว สีชมพ ูและสีม่วงตามผงัเมืองรวม 
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สรุปผลการวจัิย 
สถานการณ์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในปัจจุบนัปี พ.ศ. 2560 พบวา่พ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีนั้นส่วนใหญ่ยงัเป็นพ้ืนท่ีสี

เขียวซ่ึงมีอยูร้่อยละ 58.09 แต่อยา่งไรก็ตามพ้ืนท่ีเมืองและอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 38 ซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีความ
อยา่งหนาแน่นมากเม่ือเทียบกบัเกณฑก์ารขยายเมืองท่ีเหมาะสม (ชุมชนและอุตสาหกรรมมากกวา่ร้อยละ 25) ซ่ึงอาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อสภาพแวดลอ้มในเมืองไดเ้ช่น น ้ าเสีย เป็นตน้ และพ้ืนท่ีสีเขียวมีการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงโดยตลอดช่วง
ระยะเวลา 16 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงลดลงถึง 226.50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.35 เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวถูกเปล่ียนแปลงไป
เป็นพ้ืนท่ีเมือง และอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึนถึง 149.96 และ 27.21 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 40.41 และ 90.77 ตามล าดบั 
โดยการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมมี 2 รูปแบบคือ 1) ออกจากบริเวณศูนยก์ลาง คือ บริเวณเขตเมืองหรือเทศบาลไป
ยงับริเวณขา้งเคียง และ2) เป็นรูปแบบการกระจายตวัอยา่งไร้ทิศทางไร้ระเบียบ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรใน
พ้ืนท่ี พบวา่ประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นมีการเพ่ิมจ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว และคาดวา่แนวโนม้เหล่าน้ีจะทวีตวั
สูงข้ึนกว่าในปัจจุบนั ส่วนผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัร้อยละ
ของพ้ืนท่ีสีเขียวไดแ้ก่ ร้อยละของพ้ืนท่ีเมือง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากรมีความสมัพนัธ์ทางลบ ใน
ระดบัสูงมาก (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามล าดบั) และสุดทา้ยจากการศึกษาพ้ืนท่ีสีเขียวปัจจุบนักบัผงัเมืองรวมพบวา่ 
สัดส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนท่ีได้ก าหนดไว ้โดยการขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมในจงัหวดั
ปทุมธานีเป็นไปอยา่งไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียวมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสม การขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรมดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยท าให้คุณภาพน ้ าเส่ือมโทรมลง นอกจากน้ีผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาผงัเมืองเพื่อรักษา
พ้ืนท่ีสีเขียว และสามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในจงัหวดัปทุมธานี  ตลอดจนการ
ป้องกนัน ้ าท่วมและการจดัการน ้ าเสียในอนาคต  

 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ท่ีให้การสนบัสนุนงบประมาณแผน่ดินดา้น

การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 และขอขอบคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ แก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ พร้อมกันน้ี คณะผูว้ิจัยตอ้งขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาและวิจยั ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

เอกสารอ้างองิ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  
กรณีศึกษา: จังหวดัปทุมธานี 

Factors Affecting the Decision Join to the Thongfah (Blue Flag) Pracharat Project: A Case Study 
Pathumthani Province  

 
สุภาพร  นนทน า1*  วรรณนิภา  ชา้งกรุด2 และ จินตนา   จงสิริฤกษ์3  

Supaporn Nontaum1*  Wannipa Changkrut 2   Jintana  Jongsiriloek3 
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่อ
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในจงัหวดัปทุมธานี  เคร่ืองมือ
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์องคป์ระกอบและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการวิจยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ท่ีจด
ทะเบียนพาณิชย ์โดยร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯแลว้มีรายไดห้ลงัเขา้ร่วมโครงการฯเพ่ิมข้ึนจากก่อนเขา้ร่วมโครงการฯและมี
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ คือ ทางโทรทัศน์ โดยสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารได ้7 ดา้น คือ 1) ดา้นเง่ือนไขของการปฏิบติั 2) ดา้นเง่ือนไขของการเพิกถอน 3) 
ดา้นเกณฑก์ารสมคัร 4) ด้านเกณฑก์ารับรู้ 5) ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ 6) ดา้นคุณสมบติั    7) ดา้นสินคา้ชุมชน  และ
วเิคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมการตลาดได ้3 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย โดยปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการฯ คือ ดา้นเกณฑก์ารรับรู้และดา้นเกณฑก์ารสมคัร และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ คือ ดา้นราคา 
 
ค าส าคญั :  การวเิคราะห์องคป์ระกอบ, การตดัสินใจ, โครงการธงฟ้าประชารัฐ  
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ABSTRACT  
 

This research aims  to 1) To study public relations factors and information perception that affect the decision to 
participate in the project Thong Fah Pracharat 2) To study the factors affecting the marketing mix that affect the decision to 
participate in the project Thong Fah Pracharat 3) To study the relationship of public relations factors and information 
perception on the decision to participate in the project Thong Fah Pracharat 4) To study the relationship of  marketing mix 
factors to the decision to join the flagship project Thong Fah Pracharat, The sample in this study was a shop operator in 
Pathumthani, The research instrument was a questionnaire, And statistics used for data analysis include Frequency 
Distribution, Percentage, Mean, Standard deviation, Factor Analysis and Multiple Regression Analysis. 

The results showed that the majority of respondents were female. Age range 41-50 years, most of the merchants 
registered. The stores participating in the project and have the participants increases of participants and channels of 
information, most of the TV can analyze the composition of the public relations and receiving. information about the seven 
factors.  1) The conditions of the practice  2) The terms of the revocation 3 ) The criteria for applicants 4) The recognition 
criteria  5) Illness cover its project   6) Property  7) Community goods.  Analysis of factors and elements of the marketing 
mix is a third factor.  1) Product    2) price   3) the distribution channel.  In the field of public relations and awareness 
information relating to the participants was the recognition criteria and the criteria applied. And the factors of the marketing 
mix, which is related to the decision to join the project's cost. 

 
Keywords: factor analysis, decisions, project a blue flag for lower-income citizens  
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บทน า 
นโยบาย “ประชานิยม” ของนกัการเมืองถูกลบออก ในขณะท่ียงัมีคนไทยจ านวนมากยงัคงยากจน และดอ้ยโอกาส

จ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐอยา่งนอ้ยประชากร 67 ลา้นคน ซ่ึงมีคนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เสน้ยากจนอยูถึ่ง 11.43 
ลา้นคน และยงัไม่รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆท่ีอยูป่ร่ิมเสน้กวา่ท่ีภาครัฐจะเอ้ือมถึง ทั้งคนชราภาพ และคนพิการ ซ่ึงทั้งหมดไม่
มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ดว้ยเหตุน้ี สวสัดิการแห่งรัฐ ภายใตน้โยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกิดข้ึนเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส
ทางสังคมทุกกลุ่มไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนัในทุกดา้น โดยความประสงคข์องนายกรัฐมนตรีท่ีวา่ “จะไม่เหลือ
ใครสักคนไวข้า้งหลงัในการน าพาประชาชนคนไทยทุกคนกา้วพน้จากกบัดกัแห่งความยากจน และน าพาทุกคนสู่ความเท่า
เทียมกันในทุกเร่ือง” โดยนโยบายปฏิรูปประเทศไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ท่ีประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนัของผูค้นดว้ย “บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” แต่ยงัมีสวสัดิการอีกหลายอยา่งท่ีรัฐเขา้มาเติมเต็มส่ิงท่ีเคยขาดหายไป
ให้กับประชาชนคนไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในเบ้ืองตน้ท่ีประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั ดังนั้นเพ่ือให้
นโยบายดงักล่าวด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National                         
e-Payment Master Plan or National e-Payment) เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรัฐบาลก าลงัผลกัดนั เพ่ือให้มี
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมาตรฐานสากล  สอดคลอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี  โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีการใชง้านอย่างแพร่หลายมากข้ึนและมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือช่วย
ยกระดบัศกัยภาพและการแข่งขนัของประเทศโดยรวม โดยกระทรวงการคลงัจึงไดริ้เร่ิมผลกัดนัแนวคิด National e-Payment 
ข้ึนตั้งแต่ปี 2558 ท่ีผ่านมา โครงการ National e-Payment เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลกัการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมี
โครงการ 5 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย ์โครงการท่ี 2 การขยายการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการท่ี 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โครงการท่ี 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ และโครงการท่ี 5 
ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้และมาตรการจูงใจ  (คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์, 2559)  หลงัจากเร่ิมโครงการท่ี 4 เพ่ือลงทะเบียนบตัรสวสัดิการแห่งรัฐส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย รัฐบาล
ใหค้วามช่วยเหลือค่าครองชีพส าหรับผูถื้อรายไดน้อ้ยทัว่ประเทศ 11.43 ลา้นคน จากจ านวนผูถื้อบตัรดงักล่าวโครงการธงฟ้า
ประชารัฐไดมี้การเพ่ิมเติมรถใหบ้ริการเคล่ือนท่ีเขา้เสริมในพ้ืนท่ีท่ียงัไม่มีร้านคา้ติดตั้งเคร่ือง EDC (Electronic Data Capture) 
โดยปัญหาความไม่สมบูรณ์ของโครงการฯ การติดตั้งเคร่ือง EDC ยงัไม่ทั่วถึง ร้านคา้ปลีกหลายพ้ืนท่ี เช่น ในจังหวดั
ปทุมธานีท่ีร้านคา้ปลีกไม่พร้อมสมคัรเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และไม่มีการประชาสมัพนัธ์ดา้นภาษีเงินไดย้อ้นหลงั
และภาษีส าหรับร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ และค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืนๆ โดยเม่ือจ านวนร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ทัว่ถึง จึงเกิด
ปัญหาตามมา คือ ร้านธงฟ้าประชารัฐมีการทุจริตปรับราคาสินคา้สูงข้ึน เช่น น ้ าปลา ขนาด 500 มล. ราคาขวดละ 17 บาท 
ขายขวดละ 25 บาท และร้านคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บการติดตั้งเคร่ือง EDC มีการยึดบตัรสวสัดิการแห่งรัฐส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ยเพ่ือ
แลกกบัการซ้ือสินคา้  ซ่ึงผิดเง่ือนไขในของผูส้มคัรร้านธงฟ้าประชารัฐ  วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตามเง่ือนไขของบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย โดยสามารถใชบ้ตัรกบัร้านคา้ท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนดและติดตั้งเคร่ือง EDC แลว้
เท่านั้น กระทรวงพาณิชยเ์ป็นผูจ้ดัส่งรายช่ือร้านคา้ปลีกท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ส่งไปยงักรมบญัชีกลางโดย
ประสานงานกบัธนาคารกรุงไทย เพ่ือติดตั้งเคร่ือง EDC และใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากทรู คอร์ปอเรชัน่ ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 มีร้านคา้สมคัรเขา้ร่วมโครงการฯแลว้ จ านวน 17,000 แห่ง ซ่ึงสามารถติดเคร่ือง EDC แลว้เสร็จ จ านวน 5,700 
แห่ง แต่รัฐบาลมีนโยบาลว่าติดตั้งให้ครบจ านวน 20,000 แห่ง (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ ,2560) โดยในพ้ืนท่ี 7 จงัหวดั 
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ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยธุยา มีจ านวนร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ จ านวน 1,823 แห่ง แต่ร้านคา้ในจงัหวดัปทุมธานีมีจ านวนเพียง 145 แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ,2560)  ซ่ึงมีจ านวน
นอ้ยท่ีสุดในพ้ืนท่ี 7 จงัหวดั  

ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นปัญหาขา้งตน้ จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดความสนใจในการท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณีศึกษา: จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสามารถประยุกตใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงการตลาดของโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐเพ่ือใหส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของร้านคา้อยา่งแทจ้ริง 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจการเขา้ร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม

โครงการธงฟ้าประชารัฐ 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้า              

ประชารัฐ 
 

วธีิด าเนินงานวจัิย 
1.  ประชากร 
     ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค ผูป้ระกอบการร้านค้าสินค้า              

เพื่อการศึกษา  และผูป้ระกอบการร้านคา้สินคา้การเกษตรในจงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงทราบจ านวนผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีเขา้
ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแลว้ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 2560 จ านวน 145 แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ, 2560) แต่ไม่ทราบจ านวน
ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ียงัไม่เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

2.   ก าหนดขนาดตวัอย่าง 
      2.1   การก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) เ น่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนทั้ งหมด               

การก าหนดขนาดตวัอยา่งน้ีจึงใชว้ิธีการของ W.G. Cochran (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 38) ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งของการวจิยั
ในคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ จ านวน 100 ตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็นร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯจ านวน 50 แห่ง และร้านคา้
ท่ียงัไม่เขา้ร่วมโครงการฯจ านวน 50 ตวัอยา่ง 

      2.2    การเลือกหน่วยตวัอย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
2.2.1 ร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแลว้ จ านวน 145 แห่ง ผูว้จิยัใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น

ภูมิอย่างมีสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) เพ่ือหาจ านวนตวัอย่างของแต่ละอ าเภอจากค่าสัดส่วนของ
ประชากรของแต่ละอ าเภอ (สุดธิดา เรืองยงัมี, 2554 : 51-53)  ผูว้ิจยัเลือกหน่วยตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการเลือกหน่วยตวัอยา่งอยา่ง
ง่าย (simple random sampling : SRS)  โดยการจับฉลาก การเลือกหน่วยตัวอย่างเป็นแบบไม่ใส่คืน (Sampling without 
replacement)  จ านวน 50 แห่ง 

2.2.2 จ านวนผูท่ี้ยงัไม่เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอน ผูว้ิจัยใช้ 
ก าหนดใหข้นาดร้านคา้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จ านวน 50 แห่ง ใชว้ิธีการก าหนดขนาดตวัอยา่งแบบโควตา 
(Quota sampling) ผูว้จิยัเลือกหน่วยตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการเลือกหน่วยตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
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3.   เคร่ืองมือในการวจิยั 
      เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
      ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ คือ เพศ อ าเภอ ต าบล การจดทะเบียนพาณิชย ์และการเขา้ร่วม

โครงการฯ เป็นค าถามแบบนามบญัญติั (Nominal scale) จ านวน 5 ขอ้ ส่วนอาย ุรายไดก่้อนเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นค าถาม
แบบอตัราส่วน (Ratio scale) จ านวน 2 ขอ้ 

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และการับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
ซ่ึงเป็นค าถามแบบนามบญัญติั (Nominal scale) จ านวน 2 ขอ้ และแบบสอบถามเก่ียวกบัความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการฯ              
ซ่ึงเป็นค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 35 ขอ้  

      ตอนที ่3 ถามเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการก าหนด
ราคา (Price) ดา้นการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)) ซ่ึงเป็นค าถามแบบอนัตร
ภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 13 ขอ้  

      ตอนที่ 4 ถามเก่ียวความสนใจเขา้ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซ่ึงเป็นค าถามแบบอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จ านวน 1 ขอ้  ซ่ึงมีหลกัเกณฑใ์นการให้คะแนนแต่ละระดบั (พิษณุ อ่ิม
วญิญาณ, 2554 : 47-48) 

4.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
       4.1 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ในการวจิยัคร้ังน้ี   มี 2 ขั้นตอน คือ  

4.1.1 ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ  จ านวน 3 คน
เพ่ือลงสรุป โดยใช้ดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)              
น าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งฯ โดยใชสู้ตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิลตนั มีสูตรการค านวณ 
(Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้งฯ ของขอ้ค าถามท่ีได้
จากการค านวณจากสูตรท่ีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 
คดัเลือกขอ้สอบขอ้นั้นไวใ้ช้ได้ ค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตดัท้ิง  ผลการค านวณหาค่าความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามโดยผูเ้ช่ียวชาญ จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ผูว้ิจยัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC 
มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป  

              4.1.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาไปน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) โดยการทดสอบกบักลุ่ม
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย โดยการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)                 
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ซ่ึงการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟานั้น มีการพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟา ก าหนดให้ค่าความน่าเช่ือถือของสัมประสิทธ์ิแอลฟาค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.7 
ถือวา่แบบสอบถามอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบคั (Cronbach's alpha coefficient) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.925 และของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการธงฟ้าประชา
รัฐ เท่ากบั 0.940 ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) เท่ากบั 0.934  ทั้งหมดมีค่าเขา้ใกล ้1 โดยท่ีมากกวา่ 0.70 ท าใหท้ราบ
วา่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีความน่าเช่ือถือ และมีความสอดคลอ้งภายในชุดเดียวกนั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549)  

       4.2 การวเิคราะห์ข้อมูล ในการวจิยัคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
      4.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  การแจก

แจงความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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      4.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาความสัมพนัธ์
ของตวัแปร  สถิติท่ีใช ้คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณีศึกษา: จงัหวดัปทุมธานีร้านคา้

ตวัอยา่งจ านวน 100 ตวัอยา่ง โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  ในการจัดกลุ่มตวัแปรและหา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 
 

ภาพที ่1 กราฟแสดงความถ่ีอายจุ  าแนกตามการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
 
จากภาพท่ี 1   พบวา่ อายขุองผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี แต่ส าหรับผูไ้ม่ได้

เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ51-60 ปี 
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ภาพที ่2 กราฟแสดงการจดทะเบียนพาณิชยจ์ าแนกตามการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
จากภาพท่ี 2   พบว่า  ผูไ้ม่ได้เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส าหรับร้านคา้ท่ีไม่จดทะเบียนพาณิชย ์มากกว่า

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่ส าหรับร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตามเง่ือนไขมีผูท่ี้ไม่จดทะเบียน
พาณิชย ์ซ่ึงผิดเง่ือนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

 
2. การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสาร 

 
 

ภาพที ่3 กราฟแสดงช่องทางการรับรู้ข่าวสารจ าแนกตามการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 
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จากภาพท่ี 3  พบว่า ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผูท่ี้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3 อนัดับแรก คือ ทาง
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 19  รองลงมา คือ เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 14 อนัดบัท่ี 3 คือ วทิยแุละส่ือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 16  แต่
ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อนัดบัท่ี 3 มีเพียงส่ือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 8 

 

 
 

ภาพที ่4 กราฟแสดงค่าเฉล่ียของการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขา่วสาร 

จากภาพท่ี 4   พบวา่ การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสารของโครงการธงฟ้าประชารัฐ ผูป้ระกอบการมีการ
รับรู้ข่าวสารอบัดบัท่ี 1 ดา้นเง่ือนไขในการปฏิบติังานเฉล่ีย 4.17 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.76) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้น
สถานท่ีรับสมคัรเฉล่ีย 3.51 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.16) 

 
3. ส่วนประสมทางการตลาด 

 
 

ภาพที ่5 แสดงค่าเฉล่ียดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 
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จากภาพท่ี  5  พบว่า ส่วนประสมการตลาด (4’Ps) อนัดบัท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ์เฉล่ีย 3.87 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
=0.95) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเฉล่ีย 3.41 (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.22) 

4.  การวเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัของด้านการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
        การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  มีตวัแปรทั้งหมด 35 ตวัแปร และท าการจ าแนกกลุ่มตวัแปร 

(Principal Component Analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวก้ลุ่มเดียวกนั โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่ 1  แสดงการวดัค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูล   
    ข่าวสาร 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.863 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3196.541 
 d.f. 595 
 Sig. 0.000 

จากตารางท่ี 1   แสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลสามารถน ามาวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปรได ้ เน่ืองจากค่า KMO มีค่า
เท่ากับ 0.863 ซ่ึงมากกว่า 0.5 และเขา้สู่ 1 สรุปได้ว่าขอ้มูลท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปรได้ 
Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

H0: ตวัแปรต่าง ๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
H1: ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั 

สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์  เท่ากับ 3196.541 และมีค่า Significance เท่ากับ 0.00                 
ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุปไดว้า่ตวัแปรต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์กนั  จึงตอ้งวเิคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปร ไดผ้ลจาก
การจดัตวัแปรเขา้องคป์ระกอบและการตั้งช่ือองคป์ระกอบ พบวา่ ตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีทั้งหมด 35 ตวัแปร สามารถ
จดัองคป์ระกอบไดจ้ านวน 7 องคป์ระกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซ่ึงแสดงวา่แต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบาย 
ความผนัแปรของตวัแปรไดท้ั้ง 29 ตวัแปร ซ่ึงทั้ง 7 องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวม ของตวัแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ 74.337 โดยองคป์ระกอบท่ี 1 ไดจ้ านวน 8 ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ 17.199 องคป์ระกอบท่ี 2          ไดจ้ านวน 8 ตวั
แปร อธิบายไดร้้อยละ 16.263 องคป์ระกอบท่ี 3 ไดจ้ านวน 5 ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ 12.846 องคป์ระกอบท่ี 4 ไดจ้ านวน 3 
ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 10.159 องคป์ระกอบท่ี 5 ไดจ้ านวน 2 ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 6.896 องคป์ระกอบท่ี 6 ไดจ้ านวน 
2 ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 6.584 องคป์ระกอบท่ี 7 ไดจ้ านวน 1 ตวัแปร อธิบายได ้ร้อยละ 4.390   เม่ือจดัองคป์ระกอบได ้7 
องคป์ระกอบ จึงท าการก าหนดช่ือองคป์ระกอบเพ่ือส่ือความหมายให้สอดคลอ้งกบัตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบเพ่ือท่ีมี
ความเหมาะสมในกบัการน าไปใชต้่อไป แสดงดงัตารางท่ี  2 
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ตารางที ่ 2  การก าหนดกลุ่มขององคป์ระกอบของการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
องคป์ระกอบ ตวัแปร 

ดา้นเง่ือนไขของการปฏิบติั 
(F1) 

1. หา้มยดึหรือเก็บบตัรสวสัดิการไว ้

 2. หา้มบงัคบั ขูเ่ขญ็ ใหซ้ื้อสินคา้ตามรายการท่ีก าหนด 
3. หา้มจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ยาสูบทุกชนิด หรือสินคา้ฟุ่ มเฟือยใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
4. หา้มบงัคบัใหผู้ถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐใหซ้ื้อสินคา้เป็นมูลค่าท่ีร้านคา้ก าหนด/เกิน
กวา่วงเงินท่ีผูถื้อบตัรมีสิทธ์ิ 
5. หา้มปรับราคาสินคา้เพ่ิมสูงข้ึน โดยไม่มีเหตผุลสมควร 
6. หา้มรับแลกการใชสิ้ทธ์ิใชจ่้ายตามบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือส่ิงตอบแทน
อ่ืนๆ 
7. สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
8. สินคา้ท่ีจ าหน่ายตอ้งมีคุณภาพ มาตรฐาน และไม่หมดอาย ุ

ด้านเง่ือนไขของการเพิก
ถอน (F2) 

1. หา้มท าผิดกฎหมาย/กระท าอ่ืนใดท่ีกรมการคา้ภายในเห็นวา่มีความผิด 
2. ตอ้งปิดป้ายสญัลกัษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” หนา้ร้านและชั้นวางสินคา้ 
3. หากถูกเพิกถอนตอ้งคืนป้ายและสต๊ิกเกอร์แก่กรมการค่าภายใน 
4. หากถูกเพิกถอนไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าใชจ่้าย/ค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน 
5. หา้มหาผลประโยชน์อ่ืนใดจากบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
6. หา้มกระท าอ่ืนใดท่ีถือวา่เอาเปรียบผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
7. หา้มปฏิเสธการรับช าระสินคา้ดว้ยบตัรสวสัดิการแห่งรัฐไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
8. ตอ้งปิดสต๊ิกเกอร์ “รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” บริเวณหนา้ร้านและชั้นวางสินคา้ 

ดา้นเกณฑก์ารสมคัร (F3) 1. การติดตั้งเคร่ืองรูดบตัร EDC โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
2. ระยะเวลาการไดรั้บเงินจากภาครัฐ คือ 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการซ้ือ/ขายสินคา้ 
3. เอกสารการสมคัร แบบฟอร์มท่ีกรมการคา้ภายในก าหนด ส าเนาบตัรประชาชน เลข
ประจ าตวัผูเ้สียภาษี (Tax ID) ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย 
4. การยนิยอมใหติ้ดตั้งเคร่ืองรูดบตัร EDC 
5. สามารถสมคัรไดท่ี้ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

ดา้นเกณฑก์ารับรู้ (F4) 1. ผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมสามารถส ารองรายช่ือไวไ้ด ้
2. ตอ้งไม่เป็นร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกสมยัใหม่ระดบัประเทศ 

 3. เสียค่าบริการระบบเคร่ืองรูดบตัร 100 บาท/เดือน โดยหกัจากบญัชีธนาคารกรุงไทย 
 
ดา้นประเภทสินคา้
โครงการฯ (F5) 

 
1. สินคา้เพ่ือเกษตรกรรมท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

 2. สินคา้ประเภทเพ่ือการศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
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ดา้นคุณสมบติั (F6) 1. ตอ้งเป็นร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ 3 ประเภท คือ สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการ
ครองชีพ สินคา้เพื่อการศึกษา สินคา้วตัถุดิบเพื่อการเกษตร 

 2. ท าเล/สถานท่ีตั้ง/การคมนาคม อยูใ่นเขตชุมชน 
ดา้นสินคา้ชุมชน (F7) 1. มีการจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร สินคา้แปรรูป สินคา้ชุมชน สินคา้โอทอป และ

สินคา้ท่ีโครงการฯก าหนด 
 
จากตารางท่ี  2   จะได้องค์ประกอบจ านวน 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ด้านเง่ือนไขในการปฏิบัติ ภายในกลุ่ม

ประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 8 ตวัแปร กลุ่มท่ี 2 ดา้นเง่ือนไขของการเพิกถอน ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 8 ตวั
แปร กลุ่มท่ี 3 ดา้นเกณฑก์ารสมคัร ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 5  ตวัแปร กลุ่มท่ี 4 ดา้นเกณฑก์ารับรู้ ภายใน
กลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 3 ตวัแปร กลุ่มท่ี 5 ดา้นสินคา้ของโครงการฯ ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 2 ตวั
แปร กลุ่มท่ี 6 ดา้นคุณสมบติั ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 2 ตวัแปร กลุ่มท่ี 7 ดา้นสินคา้ชุมชน  ภายในกลุ่ม
ประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 1 ตวัแปร 

5. การวเิคราะห์การจดักลุ่มปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 
        การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมีตวัแปรทั้งหมด 35 ตวัแปร และท าการจ าแนกกลุ่มตวัแปร 

(Principal Component Analysis) เพ่ือจดักลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวก้ลุ่มเดียวกนั โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test แสดงดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่ 3   ตารางแสดงการวดัค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.888 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 981.716 
 d.f. 78 
 Sig. 0.000 
จากตารางท่ี  3   แสดงให้เห็นวา่ ขอ้มูลสามารถน ามาวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปรได ้ เน่ืองจากค่า KMO มีค่า

เท่ากบั 0.888 ซ่ึงมากกว่า 0.5 และละเขา้สู่ 1 สรุปไดว้่าขอ้มูลท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใชว้ิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปรได้ 
Bartlett’s Test of Sphericity ใชท้ดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

H0: ตวัแปรต่างๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
H1: ตวัแปรต่างๆ มีความสมัพนัธ์กนั 

สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากบั 981.716 และมีค่า Significance เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ย
กวา่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุปไดว้า่ตวัแปรต่าง ๆ  มีความสัมพนัธ์กนัจึงตอ้งวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่มตวัแปร ไดผ้ลจากการจดั
ตวัแปรเขา้องค์ประกอบและการตั้งช่ือองคป์ระกอบ พบว่า ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มีทั้งหมด 13 ตวัแปร สามารถจดั
องคป์ระกอบไดจ้ านวน 3 องคป์ระกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซ่ึงแสดงวา่แต่ละองคป์ระกอบสามารถอธิบาย 
ความผนัแปรของตวัแปรไดท้ั้ง 12 ตวัแปร ซ่ึงทั้ง 3 องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมของตวัแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ 72.409 โดยองคป์ระกอบท่ี 1  ไดจ้ านวน 5 ตวัแปร  อธิบายไดร้้อยละ  
32.529 องคป์ระกอบท่ี 2 ไดจ้ านวน 4 ตวัแปร อธิบายไดร้้อยละ 21.842 และองคป์ระกอบท่ี 3 ไดจ้ านวน 4 ตวัแปร อธิบายได้
ร้อยละ 18.038   เม่ือจดัองคป์ระกอบได ้3 องคป์ระกอบ จึงท าการก าหนดช่ือองคป์ระกอบเพื่อส่ือความหมายใหส้อดคลอ้ง
กบัตวัแปรของแต่ละองคป์ระกอบเพ่ือท่ีมีความเหมาะสมในกบัการน าไปใชต้่อไป แสดงดงัในตารางท่ี  4  
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ตารางที ่ 4   การก าหนดกลุ่มขององคป์ระกอบ 
องค์ประกอบ ตวัแปร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(F1) 1. คุณภาพของสินคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
 2. ความหลากหลายของสินคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

3. ความน่าเช่ือถือของสินคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
4. ความเหมาะสมของสินคา้โครงการฯต่อผูบ้ริโภค 

ดา้นราคา (F2) 1. ความหลากหลายของราคา 
2. ความเหมาะสมของราคา 
3. ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด 
4. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (F3) 1. ความตอ้งการของลูกคา้ 
2. บริษทัท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ในโครงการฯ  
   ใหก้บัร้านคา้มีความหลากหลาย 
3. มีช่ือบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ใหร้้านคา้ชดัเจน 
4. ใหส่้วนลดพิเศษ เช่น การลด/แลก/แจก/แถม 

จากตารางท่ี  4   จะไดอ้งคป์ระกอบจ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปร
จ านวน 4  ตวัแปร กลุ่มท่ี 2 ดา้นราคา ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 4 ตวัแปร กลุ่มท่ี 3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ภายในกลุ่มประกอบดว้ยตวัแปรจ านวน 4 ตวัแปร 

6. การทดสอบความสัมพนัธ์โดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
                      6.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร                 
โดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงสามารถพิจารณาความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่ 5   แสดงค่า Model Summary ของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูล
 ข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.293 0.086 0.067 1.215 1.468 
 
จากตารางท่ี 5   สามารถอธิบายไดว้า่ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ของปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซ่ึงในการวิจยั
คร้ังน้ี ตวัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐได ้โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.293 และค่าสมัประสิทธ์ิในการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 8.6% 
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ตารางที ่6 ค่าการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตวัแปรในปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ 
Model  Sum of Squares d.f. Mean Square   F   Sig. 

1 Regression 13.458 2 6.729 4.555 0.013 
 Residual 143.292 97 1.477   
 Total 156.750 99    

 
จากตารางท่ี  6   สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรในปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้  มีตวัแปรเพียง 2 ตวั

แปร ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปรในการเขา้สมการพยากรณ์ เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ได ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   

  
ตารางที ่7    ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในปัจจยัดา้นการ   
     ประชาสมัพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 3.350 0.122   27.563 0.000 
 ดา้นเกณฑก์ารับรู้ (F4) 0.276 0.122 0.220 2.262 0.026 

  ดา้นเกณฑก์ารสมคัร (F3) 0.244 0.122 0.194 1.999 0.048 

จากตารางท่ี    7    สามารถอธิบายได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของตัวแปรองค์ประกอบด้านการ
ประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและค่าคงท่ี สามารถน ามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได ้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นเกณฑก์ารสมคัร (B3) เท่ากบั 0.244 และตวัแปรดา้นเกณฑก์ารับรู้ (B4) เท่ากบั 0.276  และค่าคงท่ี 
(B0) เท่ากบั 3.350 เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้ดงัสมการพยากรณ์ต่อไปน้ี 
สมการคะแนนดบิ 1 :               y = 3.350 + 0.244F3 + 0.276F4 
สมการคะแนนมาตรฐาน 1 :                   y = 0.220F3 + 0.194F4 

จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้น
เกณฑก์ารสมคัรและดา้นเกณฑก์ารับรู้  ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยร่วมกนัท านายความการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  คิดเป็นร้อยละ 8.6  
โดยท่ีปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑ์การสมคัร (ß = 0.220) ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ
โครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑ ์การับรู้ (ß = 0.194) ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ด้านเง่ือนไขของการปฏิบัติ ด้านเง่ือนไขของการเพิกถอน  ด้านประเภทสินคา้โครงการฯ  ด้าน
คุณสมบติั ดา้นสินคา้ชุมชน 

6.2   การทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด (4’Ps) โดยการวเิคราะห์ถดถอยเชิง
การถดถอยเชิงพหุคูณ ซ่ึงสามารถพิจารณาความสมัพนัธ์ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  8   แสดงค่า Model Summary ของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) กบัการ
    ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.255 0.065 0.056 1.223 1.474 
 
จากตารางท่ี 8  สามารถอธิบายไดว้า่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) ซ่ึงเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ของดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซ่ึงในการวิจยัตวัแปรของปัจจยั
ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (R) เท่ากบั 0.255 และค่าสมัประสิทธ์ิในการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 6.5% 

 
ตารางที ่9  แสดงค่าการวเิคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตวัแปรในปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 

Model  Sum of Squares d.f. Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.222   1 10.222 6.837 0.010 
 Residual 146.528   98 1.495   
 Total 156.750   99    
จากตารางท่ี 9   สามารถอธิบายไดว้่า ตวัแปรในปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) มีตวัแปรเพียง 1 ตวั

แปร ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปรในการเขา้สมการพยากรณ์ เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ได ้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่ 10   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรองคป์ระกอบของส่วน
       ประสมทางการตลาด (4’Ps)กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 3.350 0.122  27.397 0.000 
 ดา้นราคา (F2) 0.321 0.123 0.255 2.615 0.010 

จากตารางท่ี 10  สามารถอธิบายไดว้่าค่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอย (B) ของตวัแปรองคป์ระกอบของส่วนประสม
ทางการตลาด (4’Ps) และค่าคงท่ี สามารถน ามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได ้ โดย ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของตวัแปร
ดา้นราคา (B2) เท่ากบั 0.321 และค่าคงท่ี (B0) เท่ากบั 3.350 เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้ดงั
สมการพยากรณ์ต่อไปน้ี 
สมการคะแนนดบิ 2 :           y = 3.3506+0.321F2 
สมการคะแนนมาตรฐาน 2 :             y = 0.255F2  
                จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้น
การก าหนดราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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โดยท านายความการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยท่ีปัจจยัการรับรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านการก าหนดราคา  (ß = 0.255)  ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกับการเขา้ร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ  ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ไดแ้ก่ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย   ดา้นผลิตภณัฑ ์
               ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
กรอบแนวคิดการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 6  

 ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”   

          ส่งผล 
             ไม่ส่งผล                 

                                 *  หมายถึง       มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

                                                       ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps) 

 
       ส่งผล 

         ไม่ส่งผล 
                                *  หมายถึง       มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

     ภาพที ่ 6   ผลการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” 

ดา้นเง่ือนไขของการปฏิบติั (F1) (β = 0.034 , sig. = 0.728) 

ดา้นเง่ือนไขของการเพิกถอน (F2) ) (β = 0.177 , sig. =0.072)  

ดา้นเกณฑก์ารสมคัร (F3) (β = 0.194 , sig. =0.048*)  

ดา้นเกณฑก์ารับรู้ (F4) (β = 0.220 , sig. =0.026*)  

ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ (F5) (β = 0.012 , sig. =0.901)  

ดา้นคุณสมบติั (F6) (β = -0.120 , sig. =0.220)   

การตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการ                                                               
ธงฟ้าประชารัฐ 

 

ดา้นสินคา้ชุมชน (F7) (β  = 0.039 , sig. =0.687) 

ด้านผลิตภัณฑ์ (F1) (β  = 0.182 , sig. =0.063) 

ด้านราคา (F2) (β  = 0.255 , sig. =0.010*) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (F3) (β  = -0.005 , sig. =0.962) 

การตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการ                                                               

ธงฟ้าประชารัฐ 
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อภิปรายผล 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
    ผลการวิจยัพบวา่ อายขุองผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี แต่ส าหรับผูไ้ม่ได้

เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ51-60 ปี  และผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส าหรับร้านคา้
ท่ีไม่จดทะเบียนพาณิชย ์มากกวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่ส าหรับร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตาม
เง่ือนไขมีผูท่ี้ไม่จดทะเบียนพาณิชย ์ ซ่ึงผิดเง่ือนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้
ข่าวสารในเชิงการเปรียบเทียบพบวา่ ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3 อนัดบัแรก คือ ทาง
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 19  รองลงมา คือ เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 14 อนัดบัท่ี 3 คือ วทิยแุละส่ือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 16  แต่
ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อนัดบัท่ี 3 มีเพียงส่ือบุคคล คิดเป็นร้อยละ 8 

2.  การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสาร 
     การประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น 

โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
2.1  ดา้นคุณสมบติั ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้

ตัวอย่างด้านคุณสมบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.82 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยการรับรู้ว่าท าเล                              
/สถานท่ีตั้ง/การคมนาคม อยูใ่นเขตชุมชน เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.75) รองลงมา คือ 
ตอ้งเป็นร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ 3 ประเภท เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.75 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ตอ้งไม่เป็นร้านคา้ส่ง/คา้ปลีกสมยัใหม่ระดบัประเทศ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.52 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.28) 
 2.2 ดา้นเกณฑก์ารสมคัร ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของ
ร้านคา้ตวัอยา่งดา้นเกณฑก์ารสมคัรอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.17 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.11)  โดยการรับรู้การ
ยนิยอมใหติ้ดตั้งเคร่ืองรูดบตัร EDC  เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.86) รองลงมา คือ การ
ติดตั้งเคร่ืองรูดบตัร EDC โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.88 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.11) และอนัดบั
สุดท้าย คือ เสียค่าบริการระบบเคร่ืองรูดบัตร 100 บาท/เดือน โดยหักจากบัญชีธนาคารกรุงไทย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.39                
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.35) 
 2.3 ดา้นสถานท่ีการรับสมคัร ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ของร้านค้าตัวอย่างด้านสถานท่ีการรับสมัครอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.51 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.16)                   
โดยสามารถสมคัรได้ท่ีส านักงานพาณิชยจ์ังหวดัทุกจังหวดัทั่วประเทศไทยเป็นอนัดับท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.02 (ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน =1.02) รองลงมา คือ สามารถสมคัรไดท่ี้ส านกัจดัระบบราคาและปริมาณสินคา้ กรมการค้าภายใน เป็น
อนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.25 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.20) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สามารถสมคัรไดท่ี้กองส่งเสริมและ
พฒันาธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.25 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.27) 
 2.4 ดา้นเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้า
ประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.59 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
1.03)  โดยใหมี้ร้านธงฟ้าประชารัฐ อยา่งนอ้ยต าบลละ 1 แห่ง เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นคา่เฉล่ีย 3.96 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
0.91) รองลงมา คือ เลือกร้านคา้ท่ีอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก เป็นอนัดับท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.89 (ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82) และอนัดบัสุดทา้ย คือ สามารถจ าหน่ายสินคา้ให้ผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.16 
(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.19)2.5 ดา้นเง่ือนไขในการปฏิบติั ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นเง่ือนไขในการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.17 (ส่วนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน = 0.76)  โดยหา้มท าผิดกฎหมาย/กระท าอ่ืนใดท่ีกรมการคา้ภายในเห็นวา่มีความผิด เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
4.29 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.72) รองลงมา คือ หา้มรับแลกการใชสิ้ทธ์ิใชจ่้ายตามบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือ
ส่ิงตอบแทนอ่ืนๆ เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.28 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีการจ าหน่าย
สินคา้ทางการเกษตร สินคา้แปรรูป สินคา้ชุมชน สินคา้โอทอป และสินคา้ท่ีโครงการฯก าหนด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 (ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.95) 
 2.6 ด้านการเพิกถอน ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของ
ร้านคา้ตวัอยา่งดา้นการเพิกถอนอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.90) โดยหากถูกเพิกถอน
ไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าใชจ่้าย/ค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.08 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.88) และ
อนัดับสุดท้าย คือ หากถูกเพิกถอนตอ้งคืนป้ายและสต๊ิกเกอร์แก่กรมการค่าภายใน คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.92 (ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.91) 
 2.7 ดา้นสินคา้ในโครงการฯ ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ของร้านคา้ตวัอยา่งดา้นสินคา้ในโครงการฯอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.62 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.11 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.89) รองลงมา คือ สินคา้
ประเภทเพ่ือการศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.45 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.09) และอนัดบั
สุดทา้ย คือ สินคา้เพ่ือเกษตรกรรมท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.32 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.07) 
 จากขอ้มูล ทั้ง 7 ดา้น พบวา่ ร้านคา้ตวัอยา่งมีการรับรู้ข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.77 (ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน = 0.98) โดยด้านเง่ือนไขในการปฏิบติั เป็นอนัดับท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.17 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.76) 
รองลงมา คือ ดา้นการเพิกถอน เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.00 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.90) และอนัดบัสุดทา้ย คือ 
ดา้นสถานท่ีการรับสมคัร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.51 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.16)  

3. ส่วนประสมการตลาด (4’PS) ของโครงการธงฟ้าประชารัฐ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น โดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

     3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ของโครงการธงฟ้าประชารัฐท่ีมีส่วนท าให้ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.87 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.95) โดยความตอ้งการของลูกคา้ 
เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.21 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.95) รองลงมา คือ ความหลากหลายของสินคา้ท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.81 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.97) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความน่าเช่ือถือของ
สินคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.78 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.94) 

     3.2 ดา้นการก าหนดราคาของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนท าใหต้วัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.90) โดยความเหมาะสมของราคา 
เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.86 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.88) รองลงมา คือ ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด เป็นอนัดบัท่ี 
2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.86 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.90) และอนัดบัสุดทา้ย คือ ความหลากหลายของราคาคิดเป็นค่าเฉล่ีย 
3.77 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.91) 

      3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนท าใหต้วัแทนผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจ
เขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.74 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยมีช่ือบริษทัท่ีจดั
จ าหน่ายสินคา้ให้ร้านคา้ชดัเจนเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.78 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.93) และอนัดบัสุดทา้ย คือ 
บริษทัท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ในโครงการฯให้กบัร้านคา้มีความหลากหลาย คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.70 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 
1.09) 
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      3.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาดของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนท าให้ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถาม
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.41 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.22) โดยความ
เหมาะสมของราคา เป็นอนัดับท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.63 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.32) และอนัดับสุดท้าย คือ ความ
หลากหลายของราคา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.18 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.11) 

        จากขอ้มูล ทั้ง 4 ดา้น พบวา่ ส่วนประสมการตลาด (4’Ps) ของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนท าใหต้วัแทน
ผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.71 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
= 1.02) โดยดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.87 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =0.95) รองลงมา คือ ดา้นการ
ก าหนดราคา เป็นอนัดบัท่ี 2 คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.83 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.90)  และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.41 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.22) 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(Confirmatory Factor 
Analysis) ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี  ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ข่าวสาร แบ่งได ้7 กลุ่ม  ดงัน้ี   ดา้นเง่ือนไขของการ
ปฏิบัติ    ด้านเง่ือนไขของการเพิกถอน    ด้านเกณฑ์การสมคัร  ด้านเกณฑ์การับรู้  ด้านปะเภทสินคา้โครงการฯ   ด้าน
คุณสมบติั   ดา้นสินคา้ชุมชน   ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (4’PS) แบ่งได ้3 กลุ่ม  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย   

5. ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ การวจิยัคร้ังน้ีใช ้ซ่ึงผลการวจิยัจากการ
วเิคราะห์ถดถอยเชิงการถดถอยเชิงพหุคูณ ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี 

5.1 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธง
ฟ้าประชารัฐ   ผลการวิจยั พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คือ ดา้นเกณฑก์ารรับรู้และดา้นเกณฑก์ารสมคัร โดยสามารถอธิบายไดว้า่
ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นเกณฑก์ารสมคัร (B3) เท่ากบั 0.244 และตวัแปรดา้นเกณฑก์ารับรู้ (B4) เท่ากบั 
0.276  และค่าคงท่ี (B0) เท่ากบั 3.350 เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้จากสมการพยากรณ์ 
สามารถอธิบายไดว้า่ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นเกณฑก์ารสมคัรและดา้นเกณฑ์
การับรู้ ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยร่วมกนั
ท านายความการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  คิดเป็นร้อยละ 8.6  โดยท่ีปัจจยัการรับรู้และความ
เขา้ใจเก่ียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านเกณฑ์การสมคัร (ß = 0.220) ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกับการเข้าร่วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้น
เกณฑ์ การับรู้ (ß = 0.194) ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ไดแ้ก่ ดา้น
เง่ือนไขของการปฏิบติั ดา้นเง่ือนไขของการเพิกถอน ดา้นประเภทสินคา้โครงการฯ ดา้นคุณสมบติั ดา้นสินคา้ชุมชน 

5.2 ปัจจัยดา้นส่วนประสมการตลาด (4’Ps)  มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  
ผลการวจิยั พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของปัจจยัส่วนประสมการตลาด (4’Ps) กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธง
ฟ้าประชารัฐ คือ ดา้นราคา  โดยสามารถอธิบายไดว้า่ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (B) ของตวัแปรดา้นราคา (B2) เท่ากบั 0.321 
และค่าคงท่ี (B0) เท่ากบั 3.350 เพ่ือพยากรณ์การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได ้จากสมการพยากรณ์ สามารถ
อธิบายไดว้า่ ปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐในดา้นการก าหนดราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   โดยท านายความการตดัสินใจเก่ียวกบั
การเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.5 โดยท่ีปัจจยัการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการธงฟ้าประชารัฐ
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ในดา้นการก าหนดราคา  (ß = 0.255)  ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ส่วนปัจจยัท่ีไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   ดา้นผลิตภณัฑ ์

6.   การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารด้านเกณฑ์การรับรู้และด้าน
เกณฑก์ารสมคัร มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นราคามีผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จะเห็นได้ว่า การประชาสัมพนัธ์ของโครงการธงฟ้าประชารัฐควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์มากข้ึน ทั้ งด้านค่าใช้จ่าย และการสมัครต่างๆ ความหลากหลายของราคา   ความเหมาะสมของราคา                   
ราคาสินคา้ถูกกวา่ทอ้งตลาด  มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีดีทางดา้นเกณฑก์ารสมคัรรวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐทางด้านเวบ็ไซต์ แต่เน่ืองจากผูป้ระกอบการร้านคา้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากทางโทรทศัน์มากท่ีสุด และ
เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัของผูป้ระกอบการร้านคา้มากยิง่ข้ึนควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นโทรทศัน์ใหม้ากข้ึน   
ใหมี้ผูค้า้ส่งสินคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ส่งสินคา้ปริมาณท่ีไม่มาก และราคาถูกกวา่ร้านส่งทัว่ไป  ตอ้งการใหธ้นาคารกรุงไทย
มีการปรับปรุงรายช่ือร้านคา้ธงฟ้าใหม่ทุกคร้ังท่ีมี การเปล่ียนแปลง  ควรค านึงถึงปริมาณร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ให้มี
ระบบควบคุมพ้ืนท่ี (ไม่ใหอ้ยูใ่กลก้นัเกินไป) เช่น ใหมี้ระยะห่างระหวา่งร้านท่ีเขา้ร่วมชดัเจน   ควรมีการเรียกร้านคา้ท่ีมีการ
อนุมติัให้เขา้ร่วมโครงการ จดัประชุม/อมรม และหารือ ระหวา่งร้านคา้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้ป็นการให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้งและครบถว้น ก่อนท ามีการติดตั้งเคร่ือง EDC  เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์ของร้านธงฟ้า เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พาณิชย์
จังหวดั ควรตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า   ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัราคาสินคา้ในร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐ เน่ืองจากลูกคา้เขา้ใจผิดในดา้นราคาวา่ตอ้งถูกกวา่ทอ้งตลาดถึง
คร่ึงราคา  อยากใหมี้การประชาสมัพนัธ์โครงการเพ่ิมมากข้ึน เช่น ดา้นเง่ือนไขการสมคัร ค่าใชจ่้ายในการสมคัร รวมถึงภาษี
ท่ีจะตอ้งจ่ายเม่ือเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ  

 
การศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนย เพ่ือหาปริมาณการใชช้อร์

ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดท่ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับ และเปรียบเทียบปริมาณไขมนัอ่ิมตวัระหว่างคุกก้ีเนยท่ีใช้
ผลิตภณัฑเ์นยสดกบัคุกก้ีเนยท่ีใชผ้ลิตภณัฑช์อร์ตเทนน่ิง โดยใชอ้ตัราส่วนชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วท่ีต่างกนั 4 ระดบั คือ 
ร้อยละ 0 50  75 และ 100 ของน ้ าหนกัเนยสด แลว้น าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั
สูตรทดแทนชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วพบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับสูตรชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดร้อยละ 75 ของ
น ้ าหนกัเนยสด โดยในดา้นรสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉล่ีย 7.80 7.71 และ8.00 ตามล าดบัซ่ึงอยูใ่น
ระดบัชอบปานกลาง และชอบมาก จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไขมนัอ่ิมตวัพบวา่คุกก้ีเนยสูตรพ้ืนฐานมีไขมนั
อ่ิมตวั 20.2 กรัม ต่อคุกก้ี 100 กรัม คุกก้ีเนยชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้ว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75 มีไขมนัอ่ิมตวั  16  กรัม ต่อ
คุกก้ี 100 กรัม 

 
ค าส าคญั : ชอร์ตเทนน่ิง, คุกก้ีเนยสด 
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ABSTRACT  
 

The purpose of this study volume of rice bran oil shortening substitute butter in butter cookies. There is the 
objective at first study the basic recipe for making cookies and volume of use rice bran oil shortening substitute and accepted 
by tester. Then to compare the saturated fat value between butter cookies using fresh butter and butter cookies using rice 
bran oil shortening. Which use rice bran oil shortening in 4 levels at 0, 50, 75 and 100 percent of butter. After that to evaluate 
the sensory quality in appearance, color, odor, taste, texture and overall preference.The sensory in evaluate is tested by 9 
Point Hedonic Scale.The result evaluate the sensory quality of basic recipe was found  the tester use rice bran oil shortening 
substitute butter. That receive the highest point from sample group is formula 75 percentage rice bran oil shortening. In 
receive average point in each side by taste (7.80) texture (7.71) and overall preference (8.00) in arrange. Then analysis of 
the basic butter cookies contained 20.2 grams of saturated fat per 100 grams of cookie. In cookies at formula 75 percentage 
rice bran oil shortening contained 16 grams of saturated fats per 100 grams of cookie. 
 
Keywords: Shortening, Butter Cookies    
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บทน า 
คุกก้ีเป็นผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีท่ีมีขนาดเล็ก มีรูปร่าง และกล่ินรสแตกต่างกนัตามวตัถุดิบท่ีน ามาใช ้ ปัจจุบนัสามารถ

แบ่งคุกก้ีออกเป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามวตัถุดิบท่ีใช ้และแบ่งตามกรรมวิธีการท า (เจตนิพทัธ์ บุญยสวสัด์ิ, 2560, หนา้ 78) 
ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีมีมูลค่าทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน ในประเทศก าลงัไดรั้บความนิยม และมีความตอ้งการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
ในปัจจุบนัการผลิตคุกก้ีมีการน าวตัถุดิบต่างๆ มาเสริมลงในตวัคุกก้ีเพ่ือใหมี้คุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมมากข้ึน 

น ้ ามนัร าขา้ว  คือน ้ ามนัท่ีสกดัจากร าขา้ว ร าขา้วมีเอนไซมห์ลายชนิด ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดกรดไขมนัอิสระไดร้้อย
ละ 5-7 ต่อวนั ดงันั้นควรสกดัน ้ ามนัทนัทีหลงัการขดัสีขา้ว ในร าขา้วท่ีจะสกดัน ้ ามนัควรมีกรดไขมนัอิสระ ไม่เกินร้อยละ 5 
น ้ ามนัร าขา้วก่อนท าให้บริสุทธ์ิมีกลีเซอไรด์ร้อยละ 85-88 ท่ีเหลือประมาณร้อยละ 4 ประกอบดว้ย สเตอรอล (sterols) โท
โคฟีรอล (tocopherol) ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) และอ่ืนๆ ในส่วนของกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีมีอยูร้่อยละ 17-23 เป็นกรด
พาลมิติก (palmitic acid) ร้อยละ 12-28 ในขณะท่ีมีกรดโอลีอิกร้อยละ 35-50 กรดไลโนลีอิก (linoleic acid) ร้อยละ 29-45 
ส่วนท่ีไม่ใช่กลีเซอไรด์มีร้อยละ 14-17 นอกจากนั้นน ้ ามนัร าขา้วยงัประกอบไปด้วยสารโทโคฟีรอล โทโคไทรอีนอล 
(tocotrienol) โอริซานอล (oryzanol) และไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ซ่ึงสามารถลดระดบัคอเลสเตอรอล ลดอาการเส้น
เลือดแดงอุดตนัระยะเร่ิมตน้ ลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตบั และลดอตัราการดูดซึมคอเลสเตอรอล สารโอริซานอล
ช่วยชะลอการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยยบัย ั้งปฏิกิริยาออกซิเดชนั โทโคไทรอีนอลเป็นสารยบัย ั้งปฏิกิริยาออกซิเดชนั ช่วยลด
คอเลสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) และตา้นอตัราเส่ียงต่อสภาวะการก่อมะเร็ง (สุนนัท ์วทิิตสิริ,  2559, หนา้ 
18) ชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้ว เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากไขของน ้ ามนัร าขา้วผ่านกระบวนการทางกายภาพท่ีไม่ผ่านการเติม
สารเคมี สารกนัหืน เพราะในตวัผลิตภณัฑน์ั้นมีสารป้องกนัการหืนในธรรมชาติโดยการท่ีมีสารป้องกนัการหืน จะช่วยท า
ใหช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วคงสภาพไดน้านในอุณหภูมิท่ีสูงมากในขณะประกอบอาหาร โดยไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัทางกายภาพและคุณสมบติัทางเคมี  

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้คณะผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษาการใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนย
สดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยเพ่ือใหไ้ดคุ้ณค่าทางโภชนาการท่ีดีข้ึน และลดปริมาณไขมนัอ่ิมตวัและคอเลสเตอรอลของผลิตภณัฑ์
ท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จากการศึกษานั้นพบวา่ น ้ ามนัร าขา้วท าใหร้ะดบัคอเลสเตอรอลรวม และLDL-C (Lowdensity 
lipoprotein cholesterol) และยงัช่วยเพ่ิมระดบั HDL-C (Highdensity ipoprotein cholesterol) ท่ีเป็นไขมนัตวัดีในเลือด (นยันา  
บุญทวยีวุฒัน์ และเรวดี องสุวฒัน์, 2545, หนา้ 27) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ศึกษาสูตรพื้นฐานคุกกีเ้นยสด 

     การทดลองคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยสดจ านวน 3 สูตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และน ามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ดา้น
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม โดยใชว้ิธีการชิมแบบการให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั 
(9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูชิ้มจ านวน 40 คน ท าการทดลอง 2 ซ ้ า ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ศึกษาอตัราส่วนซอร์ตเทนนิ่งน า้มนัร าข้าวทดแทนเนยสดทีเ่หมาะสมในคุกกีเ้นยสด 
น าสูตรพ้ืนฐานของคุกก้ีเนยสดท่ีมีคุณภาพทางประสาทสมัผสัท่ีดีท่ีสุดมาท าการศึกษาโดยใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร า

ขา้วทดแทนเนยสดในอตัราส่วนท่ีแตกต่าง 4 ระดบั คือร้อยละ 0, 50, 75 และ100  ของน ้ าหนักเนยสด โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และน ามาประเมินคุณภาพทางประสาท
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สัมผสั ในด้านลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสัและความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการชิมแบบการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดบั (9-Point Hedonic Scale) ใชผู้ชิ้มจ านวน 40 คน ท าการทดลองซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
            ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของคุกกีท้ีใ่ช้เนยสดและคุกกีท้ีใ่ช้ซอร์ตเทนนิ่งน า้มนัร าข้าวทดแทน 
            เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหวา่งคุกก้ีเนยท่ีใชผ้ลิตภณัฑเ์นยสดกบัคุกก้ีเนยท่ีใชผ้ลิตภณัฑช์อร์ตเทนน่ิงโดย
น าสูตรท่ีผูชิ้มให้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผสัท่ีดีท่ีสุดน าไปวิเคราะห์ปริมาณไขมนัอ่ิมตวั  ปริมาณวิธี In-house 
method TM-CH-705 Based on AOAC,(2005) โดยศูนยห์อ้งปฏิบติัการและวจิยัทางการแพทย ์และการเกษตรแห่งเอเชีย 

 
การวเิคราะห์ผล 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของคุกก้ีเนยสดมาหาค่าเฉล่ีย และ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบ LSD (Least Significant Difference) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 95 

 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานของอตัราส่วนการทดแทนชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วในคุกก้ีเนยสดมาหา
ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียแบบ แบบ 
DMRT (Duncan New Multiple Range Test) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัร้อยละ 95 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
     ผลการคดัเลือกสูตรพื้นฐานคุ้กกีเ้นยสดจากท้องตลาด 
  การทดลองคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยจ านวน 3 สูตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์แลว้น าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบ
โดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดบัใชผู้ชิ้มจ านวน 40 คน ซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร สูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยจ านวน 3 สูตร แสดงดงัตาราง
ท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสัมผสั และค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียคุกก้ีเนยสูตรพ้ืนฐาน จ านวน 3 
สูตร แสดงดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่1 สูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยจ านวน 3 สูตร 

 
วตัถุดิบ 

                   น ้ าหนกัวตัถุดิบ (กรัม) 

    สูตรท่ี 1           สูตรท่ี 2         สูตรท่ี 3  

แป้งขา้วสาลีอเนกประสงค ์ 200 200 200 
ผงฟ ู 4 4 3 
เนยสด(ชนิดเคม็อลาวร่ี) 120 100 165 
เกลือป่น 1 1 1 
น ้าตาลไอซ่ิง - 120 83 
น ้าตาลทราย 
ไข่ไก่ 
กล่ินวานิลลา 

150 
50 
10 

- 
50 
3 

- 
50 
2 

หมายเหตุ สูตรท่ี 1 (ธนศกัด์ิ ตั้งทองจิตร.  2552, หนา้ 99)  
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             สูตรท่ี 2 (วภิาวนั จุลยา, 2552, หนา้ 50)   
                สูตรท่ี 3 (เจตนิพทัธ์ บุญยสวสัด์ิ, 2560, หนา้ 155) 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสมัผสั และค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคุกก้ีเนยสูตรพ้ืนฐาน 
จ านวน 3 สูตร     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรในแนวนอนท่ีแตกต่างกนั หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
    จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของคุกก้ีเนยสดสูตรพ้ืนฐานทั้ง 3 สูตร ผูชิ้มให้การยอมรับสูตรท่ี 3 
มากท่ีสุด ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.02 7.98 7.98 8.05 8.00 
และ 8.15 ตามล าดับซ่ึงอยู่ในระดับความชอบมากและชอบปานกลาง และเม่ือน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 พบว่าดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี และกล่ินของทั้ง 3 สูตร           
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนรสชาติ พบว่าทั้ ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นผูท้ดลองจึงคดัเลือกคุกก้ีเนยสดสูตรท่ี 3 เป็นสูตรพ้ืนฐานในการศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร า
ขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยสดในการทดลองขั้นต่อไป เพราะคุกก้ีเนยสูตรท่ี 3 มีลกัษณะปรากฏและสีของตวั
คุกก้ีต่างจากทั้งสองสูตรและนอกจากนั้นมีกล่ินหอมมากกวา่ทั้งสองสูตรเน่ืองจากในสูตรมีส่วนประกอบของเนยสดมากกวา่  
     ผลการศึกษาปริมาณการใช้ชอร์ตเทนนิ่งน า้มนัร าข้าวทดแทนเนยสดในผลติภัณฑ์คุกกีเ้นย 
  จากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยสดท่ีผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด มาศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร า
ขา้วทดแทนเนยสดท่ีต่างกนั 4 ระดบั คือ ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ตามล าดบั ของน ้ าหนกัเนยสด โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์แลว้น าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวม โดยใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั ใชผู้ชิ้มจ านวน 40 คน 2 ซ ้ า ซ่ึงเป็นนกัศึกษาสาขาวชิาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยสูตรคุกก้ีเนยสดท่ี  ใชช้อร์ตเทน
น่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดท่ีต่างกนั 4 ระดบั แสดงดงัตารางท่ี 3 และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัของคุกก้ี
เนยสดท่ีใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดต่างกนั 4 ระดบั แสดงดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 

 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั 

ค่าเฉล่ีย และค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

ลกัษณะปรากฏ 7.65 ± 0.92b 7.43 ± 0.84b 8.02  ± 0.80a 
สี 7.55 ± 1.03b 7.43 ± 0.87b 7.98  ± 0.80a 
กล่ิน 7.70 ± 1.04b 7.53 ± 0.93b 7.98 ± 0.86a 
รสชาติ 7.80 ± 1.01a 7.70 ± 1.01a 8.05 ± 0.93a 
เน้ือสมัผสั 7.75 ± 0.98ab 7.37 ± 0.92b 8.00 ± 1.01a 
ความชอบโดยรวม 7.83 ± 0.93ab 7.65 ± 0.92b 8.15 ± 0.83a 
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ตารางที ่3 สูตรคุกก้ีเนยสดท่ีใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในปริมาณท่ีต่างกนั 4 ระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1. น ้าหนกัวตัถุดิบพ้ืนฐานท่ีใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดท่ีต่างกนั 4 ระดบั น ามาจากการทดสอบ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัของคุกก้ีเนยสดสูตรพ้ืนฐาน 
 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสมัผสั และค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย  คุกก้ีเนยท่ีใชช้อร์ตเทนน่ิง
น ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในปริมาณท่ีต่างกนั 4 ระดบั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรในแนวนอนท่ีแตกต่างกนั หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
จากตารางท่ี 4 พบวา่จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของคุกก้ีเนยสดทดแทนชอร์ตเทนน่ิงทั้ง 4 ระดบั 

พบวา่ผูชิ้มให้การยอมรับ คุกก้ีเนยสดสูตรพ้ืนฐานในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกล่ินสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 7.84 7.91 
และ7.73 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
พบวา่ ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในส่วนของสูตรทดแทนชอร์
ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วผูชิ้มให้การยอมในดา้นรสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยพบวา่ผูชิ้มให้การยอมรับสูตร
ทดแทนท่ีร้อยละ 75 ของน ้ าหนกัเนยสด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 7.80 7.71 และ8.00 ตามล าดบัซ่ึงอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง และ 
ระดบัชอบมากโดยชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วส่งผลต่อคุกก้ีสูตรทดแทนละ 75 ท าใหเ้น้ือสมัผสัของคุกก้ีมีเน้ือสมัผสัเนียนกวา่
คุกก้ีเนยสดสูตรพ้ืนฐานหลงัจากผสมเสร็จจึงส่งผลใหห้ลงัจากอบเสร็จคุกก้ีเนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วร้อยละ 

 
วตัถุดิบ 

               น ้ าหนกัวตัถุดิบ (กรัม) 1 

 ร้อยละ 0 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

แป้งขา้วสาลีอเนกประสงค ์     200     200    200     200 
ผงฟ ู      1       1      1       1 
เนยสด(ชนิดเคม็อลาวร่ี)      165     82.5  123.75       0 
ซอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้ว      0     82.5   41.25     165 
น ้าตาลไอซ่ิง     83      83     83      83 
เกลือป่น      1       1      1       1 
ไข่ไก่     50      50     50      50 
กล่ินวานิลลา      2       2      2       2 

 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั 

         ค่าเฉล่ีย และค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
ลกัษณะปรากฏ 7.84± 0.77a 7.48± 0.81b 7.55± 0.76b 7.19 ± 0.79c 
สี 7.91± 0.76a 7.65± 0.82b 7.58 ± 0.82bc 7.36 ± 0.89c 
กล่ิน 7.73± 0.89a 7.65± 0.90a 7.33 ± 0.77b 7.11 ± 0.79b 
รสชาติ 7.51 ± 0.65b 7.21± 0.80c 7.80 ± 0.80a 6.90± 0.82d 
เน้ือสมัผสั 7.69 ± 0.88a 7.25± 0.81b 7.71 ± 0.99a 6.80± 0.71c 
ความชอบโดยรวม 7.31 ± 0.73b 7.23 ± 0.82b 8.00 ± 0.82a 6.81 ± 0.73c 
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75 มีเน้ือสัมผสัและรสชาติดีกว่าเน่ืองจากตวัคุกก้ีมีความเป็นเน้ือเดียวกนัมากกว่าท าให้ส่วนผสมอ่ืนๆกระจายตวัไดดี้กวา่
สูตรพ้ืนฐาน  โดยในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกล่ิน คุกก้ีเนยสดสูตรพ้ืนฐานไดรั้บความชอบมากกวา่เน่ืองจากชอร์ตเทนน่ิง
น ้ ามนัร าขา้วเป็นไขมนัท่ีท ามาจากน ้ ามนัจึงท าให้มีกล่ินและสีท่ีดอ้ยกว่าเนยสดท่ีท ามากจากนมจึงท าให้คุกก้ีเนยสดสูตร
พ้ืนฐานมีลกัษณะท่ีปรากฏ สี และกล่ินท่ีดีกวา่คุกก้ีเนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วร้อยละ 75 
 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณไขมนัอิม่ตวัในคุกกีเ้นยทีใ่ช้ชอร์ตเทนนิ่งทดแทนเนยสด 
     จากผลวเิคราะห์พบวา่คุกก้ีเนยสูตรพ้ืนฐานมีไขมนัอ่ิมตวั 20.2 กรัม ต่อ น ้ าหนกัคุกก้ี 100 กรัม คุกก้ีเนย  ชอร์ตเทนน่ิง
น ้ ามนัร าขา้ว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75 มีไขมนัอ่ิมตวั  16  กรัม ต่อ น ้ าหนกัคุกก้ี 100 กรัม  
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ปริมาณไขมนัอ่ิมตวัในคุกก้ีเนยท่ีใชช้อร์ตเทนน่ิงทดแทนเนยสด 

 
หมายเหตุ: ปริมาณต่อหน่ึงหน่วยปริโภคของคุกก้ี (กองโภชนาการ, 2560,หนา้ 16) 
 

สรุปผลและวจิารณ์ผล 
    ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานคุกก้ีเนยสด 3 สูตร เพ่ือคดัเลือกสูตรพ้ืนฐานท่ีผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด พบวา่ผูชิ้ม
ให้คะแนนการยอมรับคุกก้ีเนยสูตรท่ี 3 ท่ีสุด ในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม 
โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 8.03 7.98 7.98 8.05 8.00 และ 8.15 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง และความชอบมาก เม่ือ
น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบวา่ดา้นดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี และกล่ิน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนรสชาติ พบวา่ทั้ง 3 สูตร ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
             ผลการศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยท่ีต่างกนั 4 ระดบั พบวา่ผู ้
ชิมใหค้ะแนนการยอมรับคุกก้ีเนยสดสูตรพ้ืนฐานในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกล่ิน โดยมีคะแนนเฉล่ีย 7.84 7.91 และ7.73 
ซ่ึงมีความชอบอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง ในดา้นรสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม พบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับ 
การใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยท่ีระดบัร้อยละ 75 ของน ้ าหนกัเนยสด โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 7.80 7.71 และ8.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบปานกลางและระดบัความชอบมาก  เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าด้านลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม                          
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

คุกกีเ้นยสตูรพืน้ฐาน คุกกีเ้นย สตูรทดแทนเนย รอ้ยละ 75

ปรมิาณไขมนัอิม่ตวั / 100 กรมั 20.2 6.06

ปรมิาณไขมนัอิม่ตวั/ 30 กรมั 16 4.8

20.2

6.06

16

4.8

0

5

10

15

20

25

ปรมิาณไขมนัอิม่ตวัในคุกกี้

6 



877 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

 คุณประโยชน์ของน ้ ามนัร าขา้วนั้นพบว่ามีส่วนช่วยในการลดระดับ LDL-C (Salar, Faghih, & Pishdad, 2016, 
pp.299-305) และมีส่วนช่วยในการป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ (Khalid, Basharat, Singha, Preeti, & Ali, 2015, pp. 24-30) 
และมีสารตา้นอนุมูลอิสระ(Massarolo, Ribeiro, Furlong, & Soares, 2017, pp.54-60) ท่ีช่วยยบัย ั้งการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน่
ในร่างกาย (Ganguly & Pierce, 2015, pp. 170-6)ซ่ึงในชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วยงัปราศจากไขมนัทรานส์ท่ีส่งผลต่อโรค
หลอดเลือดหวัใจ เป็นตวัการในการลดระดบั HDL-C และเพ่ิมระดบั LDL-C ในเลือด (Kummerow, 2009, pp. 458-465) โดย
ในขณะน้ียงัไม่พบรายงานการศึกษาท่ีมีการทดแทนเนยสดในคุกก้ีดว้ยชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้ว แต่พบการศึกษาการใช้
น ้ ามนัร าขา้วในการศึกษาการทดแทนชอร์ตเทนน่ิงในขนมปังของ (Kaur, Jassal, & Aggarwal, 2012, pp. 110–114) โดย
ท าการศึกษาการใชน้ ้ ามนัร าขา้วทดแทนชอร์ตเทนน่ิงท่ีระดบัร้อยละ 0, 50, 75 และ100  ของน ้ าหนกัชอร์ตเทนน่ิง แลว้น าไป
ทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดบัโดยผลทดสอบแสดงให้เห็นวา่ขนมปังสูตรท่ีทดแทนน ้ ามนัร าขา้วท่ี
ระดบัร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัชอร์ตเทนน่ิง โดยพบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากท่ีสุดในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม และการศึกษาการใชน้ ้ ามนัร าขา้วทดแทนชอร์ตเทนน่ิงในมฟัฟิน (Kaur, Jassal , & Bhise, 2014, pp. 141-
146) โดยท าการศึกษาการใชน้ ้ ามนัร าขา้วทดแทนชอร์ตเทนน่ิงท่ีระดบัร้อยละ 0, 50, 75 และ100  ของน ้ าหนกัชอร์ตเทนน่ิง 
แลว้น าไปทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั 
และความชอบโดยรวม โดยใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั     โดยผลทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่มฟัฟินสูตรทดแทนน ้ ามนัร าขา้ว
ท่ีระดบัร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัชอร์ตเทนน่ิง โดยพบวา่ผูชิ้มใหก้ารยอมรับมากท่ีสุดในดา้นลกัษณะปรากฏ สี และกล่ิน  

โดยเม่ือเปรียบเทียบจ านวนต่อหน่วยบริโภคของคุกก้ีต่อ 1 คร้ัง 30 กรัม (3 ช้ิน) คุกก้ีสูตรพ้ืนฐาน มีจ านวนไขมนั
อ่ิมตวัอยู ่6.06 กรัม ต่อหน่วยปริโภค คุกก้ีสูตรทดแทน มีจ านวนไขมนัอ่ิมตวัอยู ่4.80 กรัม ต่อหน่วยปริโภคโดยเม่ือเทียบกบั 
ค่า RDI ของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541, หนา้.134) ในดา้นของค่าไขมนัอ่ิมตวัท่ีก าหนดไวท่ี้ 20 กรัมต่อวนัจะ
พบวา่การบริโภค คุกก้ีเนยชอร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้ว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75 จะช่วยลดไขมนัอ่ิมตวัร้อยละ 6.3 ต่อหน่วย
บริโภคของคุกก้ีต่อ 1 คร้ัง 30 กรัม (3 ช้ิน) โดยการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแรกท่ีรายงานผลของการศึกษาปริมาณการใชช้อร์
ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนยท่ีส่งผลใหต้วัผลิตภณัฑมี์ไขมนัอ่ิมตวัท่ีลดลง และตวัผลิตภณัฑย์งั
ไดรั้บการยอมรับในดา้นรสชาติและเน้ือสัมผสั ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการควบคุมไขมนัหรือผูท่ี้ตอ้งการรักษา
สุขภาพทัว่ไปในชีวติประจ าวนั และเหมาะส าหรับการพฒันาผลิตภณัฑใ์นดา้นเบเกอร่ีต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 
โครงงานวิจยัเร่ือง การศึกษาปริมาณการใชช้อร์ตเทนน่ิงน ้ ามนัร าขา้วทดแทนเนยสดในผลิตภณัฑคุ์กก้ีเนย ส าเร็จ

ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากการสนบัสนุนทุนอุดหนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครส าหรับความอนุเคราะห์ใน
การใชส้ถานท่ี การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอขอบคุณอาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการทุกท่าน ส าหรับความช่วยเหลือและ
ก าลงัใจในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการวจิยั 
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ผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น า้เศรษฐกจิ : กรณีศึกษาอ่าวสิเกา  
อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

Effects of Communities on Structure and Diversity of Economic Aquatic Fauna : A Case Study Gulf 
of Sikao , Sikao District, Trang Province 

 
ปรีดา เกิดสุข1*  

 Preeda Kirdsook1*  
 

บทคัดย่อ 
 

ศึกษาผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ จาก 3 พ้ืนท่ีของอ่าวสิเกา คือ 
ชุมชนปากคลอง  ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง   เก็บตวัอย่างสัตวน์ ้ าจากบริเวณใกล้
ชุมชนๆละ 3 สถานี และจากป่าชายเลนท่ียงัคงมีสภาพสมบูรณ์บริเวณห่างชุมชนๆละ 3 สถานี เคร่ืองมือประมงท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
อวนถ่วง อานปลากระบอก อวนกุง้ ลอบปลาเก๋าและลอบปู  เก็บตวัอยา่งทั้งหมด 6 คร้ังแบบเดือนเวน้เดือนเร่ิมตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556  พบสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจทั้งหมด  90 ชนิด โดยมีปลาเป็นกลุ่มสัตวน์ ้ าท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ 74 ชนิด (82.22 %)  ขอ้มูลตวัอยา่งสัตวน์ ้ าจากสถานีต่างๆน ามาวิเคราะห์ จ านวนชนิด  จ านวนตวัอยา่ง  ค่าดรรชนีความ
หลากหลายทางชนิด(H´) ค่าดรรชนีความสม ่าเสมอ (J´)และ ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (d) เปรียบเทียบระหวา่งบริเวณ
ใกลชุ้มชนกบัห่างชุมชนพบวา่   ทุกค่าดรรชนีไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั  ( p>0.05 )  เน่ืองจากชุมชนตั้งอยู่
ปลายคลองใกลก้บัส่วนท่ีติดต่อกบัชายฝ่ังทะเล สัตวน์ ้ าสามารถวา่ยน ้ าหลีกหนีปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ จากกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีมารบกวน ส่งผลให้ไม่เกิดความเครียดตามทฤษฎี IDH   ดงันั้นค่าดรรชนีต่างๆจึงไม่เพ่ิมสูงข้ึน จนมีความแตกต่าง
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั  

 
ค าส าคญั : โครงสร้าง, ความหลากหลาย, สตัวน์ ้ าเศรษฐกิจ,  ชุมชน 
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ABSTRACT 
 

To study the community effects on the structure and diversity of economic aquatic fauna in three communities of 
Gulf of Sikao; Toe Ban, Pak Klong and Lam Makham ,the study collected samples from 3 stations nearby each community 
and 3 stations from  rich seaside mangrove forests far  from each community.  Fishing gears used were gill net, mullet net, 
shrimp net, fish trap and crab trap.  Samples were collected from stations every two months from  July 2012 to May 2013. 
Totally, 90  species of economic aquatic fauna werefound and the most collected group was fish, 74 species (82.22 %). 
Aquatic fauna sample data from stations were  analyzed in terms of the number of species, number of samples, Indices of 
diversity; H´, Evenness; J´ and Species richness; d. There were no statistically significant difference  from all indices  
between  areas  nearby and far from  communities.  These communities  were situated at the end of the canal connected to 
the sea shore, the aquatic fauna could stay away  from the community , s activity  factors, so there were no  pressure according 
to the intermediate disturbance hypothesis (IDH) . Therefore, all indices  did not  increase and  there were no statistically 
significant difference . 

 
Keyword: structure, diversity, aquatic animal, community        
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1 Department of Fisheries Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology, RMUT Srivijaya, Sikao, Trang 92150 , Thailand 
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บทน า 

ทรัพยากรประมงซ่ึงประกอบดว้ยสัตวน์ ้ าและพืชน ้ าหลายชนิดเป็นทรัพยากรท่ีคืนรูปหรือทดแทนได ้(renewable 
resources) แต่อย่างไรก็ตามสัตวน์ ้ าหลายชนิดท่ีอาศยัอยู่ในธรรมชาติก็มีแนวโนม้ท่ีลดลงจากหลายปัจจยั  ดงันั้นการท่ีจะ
จดัการให้ทรัพยากรสามารถด ารงต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสมจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาชีววิทยาดา้นต่างๆใหเ้ขา้ใจ เพ่ือให้สามารถน า
ขอ้มูลไปใชจ้ดัการทรัพยากรไดอ้ย่างย ัง่ยืน กรณีชายฝ่ังอ่าวสิเกาซ่ึงมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นท่ีตั้งของชุมชน
ต่างๆหลายชุมชน ดงัเช่นชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบนัเป็น 3 ชุมชนใหญ่ แต่ละชุมชนมีการ
ขยายตัวของประชากรอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความต้องการใช้พ้ืนท่ีของป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียงชุมชนบางส่วน                   
เพ่ือก่อสร้างอาคารท่ีอยู่อาศยัและท ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ซ่ึงท าให้ปริมาณพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุและ
อนุบาลสตัวน์ ้ าลดลง รวมถึงผลกระทบจากน ้ าท้ิง ขยะมูลฝอย ท่ีท าใหคุ้ณภาพน ้ ามีการเปล่ียนแปลง อนัอาจส่งผลต่อปริมาณ
สัตวน์ ้ าท่ีเคยจบัไดจ้ากเคร่ืองมือประมงพ้ืนบา้นของคนในชุมชนให้ลดลงกว่าในอดีต  ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาผลกระทบ
ของชุมชน ต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระหว่างในเขตพ้ืนท่ีชุมชนและห่างจาก
ชุมชนในระยะทางต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการตั้งแหล่งชุมชนใหมี้ผลกระทบ
ต่อสตัวน์ ้ าและระบบนิเวศน์นอ้ยท่ีสุด 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ด าเนินการวจิยัในพ้ืนท่ีอ่าวสิเกา บริเวณ 3 ชุมชนใหญ่ตามแนวชายฝ่ังอ่าวสิเกา คือชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปาก

คลอง และชุมชนโต๊ะบนั โดยเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังท่ีอยูใ่นชุมชนหรือติดกบัชุมชนซ่ึงไม่มีป่าชายเลนชุมชนละ             
3 สถานี และนอกพ้ืนท่ีชุมชนในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ซ่ึงตรวจสอบกบัแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมแลว้พบวา่มีสภาพเป็นป่า
ชายเลนสมบูรณ์อีก  3 สถานี  ท าการเก็บขอ้มูล  6 คร้ังเดือนเวน้เดือนใหค้รอบคลุมทั้ง 3  ฤดูกาล เร่ิมเก็บตวัอยา่งตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2556 

1. การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
1.1  ก าหนดจุดเก็บตวัอยา่งสตัวน์ ้ าเศรษฐกิจท่ีเป็นสตัวน์ ้ าขนาดใหญ่  ( macro fauna ) บริเวณในชุมชนละ  3 สถานี 

( N1, N2 และ N3) และบริเวณป่าชายเลนท่ีห่างชุมชนในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร อีก 3 สถานี ตามแนวบริเวณชายฝ่ัง             
(F1, F2 และ F3)  

1.2 เก็บตวัอย่างสัตวก์ลางน ้ า (nekton) โดยเฉพาะปลาและสัตวห์น้าดินขนาดใหญ่ (macrobenthos)โดยการใช้
เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างแบบสุ่มในแต่ละสถานี  คือ อวนถ่วงขนาดตา 3.5 น้ิว ความลึก 40 ตา   อวนปลากระบอกขนาดตา                
4 เซนติเมตร ความลึก 100 ตา อวนกุง้(อวน 3 ชั้น) ขนาดตา 4.2 เซนติเมตร ความลึก 50 ตา  ลอบปลาเก๋าและลอบปู ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือประมงท่ีชาวประมงพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ีใชจ้บัสตัวน์ ้ าท่ีมีมูลคา่ทางเศรษฐกิจเพ่ือน ามาจ าหน่ายหรือบริโภค เก็บตวัอยา่ง
ท่ีไดใ้นน ้ ายาฟอร์มาลิน 8-10 % น ามาแยกและวเิคราะห์ชนิดในหอ้งปฏิบติัการ ตามเอกสารของ Mohsin and Ambak (1996) 
, Carpenter and Niem (1998) , Fish Team of The Trang Project (2002), Swennen et al. (2001) และ จิตติมา (2544) 

1.3   เก็บตวัอยา่งน ้ าเพ่ือวเิคราะห์คุณภาพน ้ าดงัต่อไปน้ี 

- ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (Dissolved oxygen, DO) วดัดว้ย DO meter  

- ความเคม็ของน ้ า (Salinity) วดัดว้ย Salino meter  

- อุณหภูมิน ้ า (Temperature) วดัดว้ย  Thermometer 
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- ความเป็นกรดด่าง (pH) วดัดว้ย pH meter 

2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 ขอ้มูลสัตวน์ ้ าทุกชนิดท่ีเก็บตัวอย่างได้จะน ามาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความถ่ี  (% frequency),ดรรชนีความ
หลากหลายทางชนิด ( Indices of diversity ; H´ )  โดยดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์  ( Shannon - 
Wiener diversity index),   ดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d )  โดยดรรชนีของมาร์กาเลฟ  (Margalef’s 
index),  ดรรชนีความสม ่าเสมอ (Evenness ; J´)   โดยดรรชนีความสม ่าเสมอของพีลู  (Pielou’s eveness) และวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆโดยใชโ้ปรแกรม PRIMER 5.0 (Clark and Warwick,1994) 

2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of variance ;  ANOVA ) ของค่าต่างๆ เปรียบเทียบระหวา่งจุดเก็บตวัอยา่ง
บริเวณใกลแ้หล่งชุมชนและห่างชุมชน (จรัญ, 2534) 

3.สถานทีท่ าการศึกษาและเกบ็ข้อมูล 

 ท าการวิจยัและเก็บขอ้มูล บริเวณอ่าวสิเกาในพ้ืนท่ีชุมชน 3 ชุมชน บริเวณชายฝ่ังอ่าวสิเกา คือชุมชนแหลมมะขาม 
ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบนั โดยท าการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนหรือติดกบัชุมชนและนอกพ้ืนท่ีชุมชนใน
รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร (ตารางท่ี1 และภาพท่ี1) เก็บข้อมูลเดือนเวน้เดือนรวม 6 คร้ังตลอดช่วง 1 ปีท่ีท าการวิจัย                   
ตั้ งแต่ เดือนกรกฎาคม 2555 ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2556 วิ เคราะห์ชนิดสัตว์น ้ า ท่ีสาขาเทคโนโลยีการประมง                         
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 

ตารางที ่1 ขอ้มูลพ้ืนท่ีและพิกดัทางภูมิศาสตร์ของบริเวณเก็บตวัอยา่งสตัวน์ ้ า 
พ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา พิกดัทางภูมิศาสตร์ของบริเวณเก็บตวัอยา่งสตัวน์ ้ า 

ใกลแ้หล่งชุมชน (N) ห่างแหล่งชุมชน (F) 
ชุมชนโตะ๊บนั 7o34´46´´N 

99o18´13´´E 
7o33´47´´N 
99o17´33´´E 

ชุมชนปากคลอง 7o35´45´´N 
99o17´7´´E 

7o35´56´´N 
99o16´23´´E 

ชุมชนแหลมมะขาม 7o37´53´´N 
99o16´30´´E 

7o36´43´´N 
99o16´5´´E 
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ภาพที ่1   ชายฝ่ังอ่าวสิเกา อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังและบริเวณพ้ืนท่ี 3 ชุมชนท่ีท าการศึกษา 

ท่ีมา: http://www.google_earth.com 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 จากการเก็บตวัอยา่งสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจในภาพรวมทั้ง 3 พ้ืนท่ีของอ่าวสิเกา รวม 6 คร้ังเดือนเวน้เดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2556  พบสตัวน์ ้ าทั้งหมด 90 ชนิด  ประเภทสตัวน์ ้ าท่ีพบมากท่ีสุดคือปลาจ านวน 74 
ชนิด (82.22 %)  ปูจ านวน 7 ชนิด  ( 7.78 %)  กุง้จ  านวน 4 ชนิด ( 4.44 %)  หมึกทะเล จ านวน 3 ชนิด  (3.33 %)  กั้งตัก๊แตน 
จ านวน 1 ชนิด ( 1.11 %)  และหอย  จ านวน 1 ชนิด ( 1.11 %)  เม่ือพิจารณาแยกเป็นพ้ืนท่ี ปรากฏวา่ ชุมชนปากคลองพบสตัว์
น ้ ามากท่ีสุดจ านวน 67 ชนิด รองลงมาคือชุมชนโต๊ะบนั 59 ชนิด และชุมชนแหลมมะขาม 56 ชนิด ตามล าดบั โดยปลาเป็น
กลุ่มสัตวน์ ้ าท่ีพบมากท่ีสุดทั้งจุดเก็บตวัอยา่งใกลชุ้มชนและห่างแหล่งชุมชน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเนน้ไปท่ีสัตวน์ ้ า
ขนาดใหญ่(macro aquatic  fauna) โดยเฉพาะท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีจบัมาบริโภคและจ าหน่ายเป็น
รายได ้เคร่ืองมือท่ีเลือกใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง จึงเป็นประเภทอวนลอยขนาดตาต่างๆ และลอบ ส่งผลใหป้ลาเป็นกลุ่มสตัวน์ ้ า
ท่ีมีจ านวนชนิดท่ีจบัไดม้ากท่ีสุดถึง 74 ชนิด (82.22 %)  เพราะเป็นสัตวน์ ้ าท่ีพบไดต้ลอดทั้งปี แพร่กระจายไดทุ้กพ้ืนท่ี                    
มีความสามารถหากินไดท้ั้งในระดบัผิวน ้ า กลางน ้ า และพ้ืนทอ้งน ้ า ต่างจากสัตวน์ ้ าประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีความจ าเพาะของ
ช่วงเวลาท่ีเดินทางเขา้มาในพ้ืนท่ีบริเวณอ่าวสิเกา หรือมีความจ าเพาะของพ้ืนท่ีอาศยัและหากิน จึงเก็บตวัอยา่งไดน้อ้ยกว่า
มาก ไม่ว่าจะเป็น หมึก  กั้ ง กุง้ และปู ประกอบกบัจุดท่ีท าการเก็บตวัอยา่งมีขอ้จ ากดัในการเก็บตวัอยา่งกลุ่มสัตวห์นา้ดิน            

ชุมชนแหลมมะขาม 

ชุมชนปากคลอง 

ชุมชนโตะ๊บนั 
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ซ่ึงจะพบไดม้ากในช่วงน ้ าลง แต่ช่วงเวลาท่ีเก็บตวัอย่างมกัเป็นช่วงน ้ าข้ึนซ่ึงสะดวกกบัการวางเคร่ืองมือประมงและเป็น
ช่วงเวลาจริงท่ีชาวประมงพ้ืนบา้นออกจบัสัตวน์ ้ า ดงันั้นสัตวน์ ้ าบางกลุ่ม เช่น หอย จึงพบตวัอยา่งนอ้ยมาก จากขอ้มูลชนิด
สตัวน์ ้ าท่ีเก็บตวัอยา่งไดจ้ากทั้ง 3 พ้ืนท่ีของอ่าวสิเกา เม่ือน ามาวเิคราะห์เปอร์เซ็นตค์วามถ่ี (% frequency) ของการพบสตัวน์ ้ า
แต่ละชนิด พบวา่ชนิดสัตวน์ ้ าท่ีมีความถ่ีในการพบมากท่ีสุดของแต่ละพ้ืนท่ีมีทั้งท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยพิจารณา
จากค่าเฉล่ียของการพบจากสถานีเก็บตวัอยา่งใกลแ้หล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของแต่ละพ้ืนท่ี ปรากฏดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่ 2  ชนิดสตัวน์ ้ าของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วามถ่ี (% frequency) ของการพบสูงสุด  
 
 

      พ้ืนท่ี 

ชนิดสตัวน์ ้ าและเปอร์เซ็นตค์วามถ่ี (% frequency) 
ใกลแ้หล่งชุมชน 
      (Near) 

เปอร์เซ็นต์
ความถ่ีท่ี
พบ ( % ) 

ห่างแหล่งชุมชน 
(Far) 

เปอร์เซ็นต์
ความถ่ีท่ี
พบ ( % ) 

ชุมชนปากคลอง ปลาสีกนุ  
 Alepes djedaba 

 100       ปลาหลงัเขียวตะลุมพกุ 
      Tenualosa toli 

 94.44 

ชุมชนโตะ๊บนั ปลาแป้นยกัษ ์
 Leiognathus  equulus 

 77.78       ปลาหลงัเขียวตะลุมพกุ 
      Tenualosa toli 

 77.78 

ชุมชนแหลมมะขาม ปลาสีกนุ  
 Alepes djedaba 

 83.33        ปลาสีกนุ  
       Alepes djedaba 

 77.78 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 พบวา่ ปลาสีกุน ( Alepes djedaba ) เป็นสัตวน์ ้ าท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วามถ่ีของการพบสูงท่ีสุด
จากการศึกษาในคร้ังน้ี รองลงมาคือปลาหลังเขียวตะลุมพุก (Tenualosa toli ) โดยเฉพาะปลาสีกุน ( Alepes djedaba )                 
เป็นสัตวน์ ้ าท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความถ่ีท่ีพบสูงสุดถึง 2 พ้ืนท่ี คือ ชุมชนปากคลอง (ใกลแ้หล่งชุมชน) และชุมชนแหลมมะขาม  
 (ทั้ งใกลแ้ละห่างแหล่งชุมชน)  ทั้ งน้ีจะสอดคลอ้งกับลกัษณะทางชีววิทยาของปลาทั้ ง 2 ชนิดจากฐานข้อมูล 
Fishbase (2015a,2015b)    ท่ีรายงานวา่ปลาทั้ง 2 ชนิดเป็นปลาท่ีสามารถหากินไดท้ั้งบริเวณชายฝ่ังทะเล เขตน ้ ากร่อยบริเวณ
ปากแม่น ้ าท่ีติดต่อกับทะเล รวมถึงบริเวณป่าชายเลน อย่างไรก็ตามการท่ี ชนิดสัตวน์ ้ าท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความถ่ีท่ีพบสูงสุด
แตกต่างกนัแสดงให้เห็นถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนัของแต่ละพ้ืนท่ี  เช่น ลกัษณะพ้ืนชายฝ่ัง ความอุดมสมบูรณ์ของ
อาหาร คุณสมบติัของน ้ า ศตัรูตามธรรมชาติ รวมถึงการถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย ์ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหพ้บสตัวน์ ้ าต่าง
ชนิดกนั อนัเน่ืองมาจากขีดจ ากดัความสามารถในการทนทานต่อปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต (limit of tolerance)   
สตัวน์ ้ าท่ีทนไดจ้ะสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพนัธ์ุในพ้ืนท่ีนั้นต่อไปได ้

ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด (Indices of diversity ; H´ )โดยดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของ
แชนนอน-วายเนอร์ (Shannon - Wiener diversity index), ดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d )โดยดรรชนีของ
มาร์กาเลฟ (Margalef’s index), ดรรชนีความสม ่าเสมอ (Evenness ; J´) โดยดรรชนีความสม ่าเสมอของพีลู (Pielou’s eveness) 
ซ่ึงค านวณจากขอ้มูลชนิดและจ านวนตวัอย่างสัตวน์ ้ าท่ีเก็บได้จากทุกพ้ืนท่ีทุกสถานีตลอดระยะเวลาเก็บตวัอย่าง เม่ือ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance ;  ANOVA )  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริเวณใกลแ้ละไกล
ชุมชนพบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั ( p> .05 ) เลยทุกค่า  ทั้ง 3 ชุมชน ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี  3 ถึง ตาราง
ท่ี 5   
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ีย±SD ของจ านวนชนิดสัตวน์ ้ า (s)  จ านวนตวัอย่างสัตวน์ ้ า (n)  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด  
 (Indices of diversity ; H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และ ค่าดรรชนีความสม ่าเสมอ 
 (Evenness ; J´)  จากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งใกล ้(N) และห่าง (F) ชุมชนปากคลอง 

  Station s (ชนิด) n (ตวั) Hˊ d Jˊ 

N 1 
N 2 
N 3 
F 1 
F 2 
F 3 

12.67±3.67a 

10.50±4.42a 

11.17±2.32a 

10.17±2.78a 

11.17±3.19a 

11.83±3.19a 

61.83±46.97a 

41.83±21.29a 

31.00±5.33a 

42.83±19.30a 

45.67±23.30a 

70.33±58.58a 

2.85±0.20a 

2.77±0.34a 

2.87± 0.31a 

2.56±0.79 a 

2.63±0.64 a 

2.65±0.68 a 

2.95±0.43a 

2.55±0.83a 

2.97±0.65a 

2.48±0.71a 

2.72±0.77a 

2.75±0.79 a 

0.80±0.09a 

0.84±0.05a 

0.83±0.02a 

0.76±0.17a 

0.77±0.13a 

0.75±0.14a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉล่ีย±SD ในแนวตั้งท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์( p> .05 ) 

 

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย±SD ของจ านวนชนิดสัตวน์ ้ า (s)   จ านวนตวัอย่างสัตวน์ ้ า (n)  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด  
 (Indices of diversity ; H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนีความสม ่าเสมอ 
 (Evenness ; J´)  จากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งใกล ้(N) และห่าง (F) ชุมชนโตะ๊บนั 

Station s (ชนิด) n (ตวั) Hˊ d Jˊ 

N 1 
N 2 
N 3 
F 1 
F 2 
F 3 

9.17±3.55a 

9.83±3.25a 

10.50±1.52a 

8.83±3.06a 

11.33±4.97a 

9.67±4.23a 

27.17±14.83a 

45.33±36.91a 

46.00±37.20a 

33.67± 23.81a 

68.83±63.85a 

56.83±37.89a 

2.61±0.43a 

2.49±0.49a 

2.76±0.31 a 

2.49±0.39a 

2.52±0.78a 

2.45±0.45a 

2.51±0.77a 

2.48±0.68a 

2.70±0.38a 

2.33±0.56a 

2.60±0.78a 

2.22±0.70a 

0.85±0.05a 

0.78±0.12a 

0.82±0.11a 

0.82±0.08a 

0.75±0.22 a 

0.77±0.09 a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉล่ีย±SD ในแนวตั้งท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์( p> .05 ) 
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ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย±SD ของจ านวนชนิดสัตวน์ ้ า (s)   จ านวนตวัอย่างสัตวน์ ้ า (n)  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด  
 (Indices of diversity ; H´)  ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนีความสม ่าเสมอ 
 (Evenness ; J´)  จากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งใกล ้(N) และห่าง (F) ชุมชนแหลมมะขาม 

Station s (ชนิด) n (ตวั) Hˊ d Jˊ 

N 1 
N 2 
N 3 
F 1 
F 2 
F 3 

9.33±1.37a 

10.00±3.23a 

7.33±3.39a 

9.33±1.37a 

9.33±2.25a 

9.17± 3.55a 

47.17±12.06a 

66.67±50.12a 

53.17±31.06a 

66.50±44.74a 

63.33±17.40a 

68.50±23.77a 

2.13±0.53a 

2.10±0.60a 

1.83±0.83a 

2.03± 0.67a 

1.92±0.68a 

1.86±0.85a 

2.17±0.25a 

2.22±0.57a 

1.61±0.62a 

2.09±0.19a 

2.02±0.51a 

2.00±0.87a 

0.66±0.15a 

0.65±0.14a 

0.64±0.17a 

0.64±0.22a 

0.60±0.18a 

0.57±0.17a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉล่ีย±SD ในแนวตั้งท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษเหมือนกนั แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์( p> .05 ) 

 

          ส าหรับขอ้มูลคุณภาพน ้ าพ้ืนฐานท่ีส าคญัซ่ึงตรวจวดัจากทุกสถานีพร้อมกบัการเก็บตวัอยา่งทั้งบริเวณใกลแ้ละห่าง
แหล่งชุมชนของ 3 พ้ืนท่ี รวม 6 คร้ัง แสดงในรูปของค่าเฉล่ียรายเดือนดงัตารางท่ี 6 ถึงตารางท่ี 8 
ตารางที ่6  ค่าเฉล่ียของคุณภาพน ้ าบางประการท่ีตรวจวดัไดจ้ากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งบริเวณใกล(้Near) และห่าง(Far) ชุมชน
   ปากคลอง 

ช่วงเวลาเก็บตวัอยา่ง DO ( mg/l) Salinity ( ppt) pH Temperature ( ˚ C ) 

Near Far Near Far Near Far Near Far 

ก.ค. 2555 

ก.ย. 2555 

พ.ย. 2555 

ม.ค. 2556 

มี.ค. 2556 

พ.ค. 2556 

5.33 

5.43 

5.42 

4.93 

4.40 

4.50 

5.37 

5.37 

5.36 

5.03 

4.50 

4.50 

28.03 

29.93 

29.91 

30.03 

30.50 

30.10 

28.70 

30.00 

29.90 

30.07 

30.53 

30.13 

8.53 

8.23 

8.21 

7.80 

8.03 

7.40 

8.50 

8.30 

8.28 

7.83 

8.03 

7.40 

32.43 

32.03 

32.00 

31.10 

31.20 

30.10 

32.47 

32.17 

32.16 

31.17 

31.23 

30.17 

ค่าเฉล่ีย 5.00 5.02 29.75 29.89 8.03 8.06 31.48 31.56 
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ตารางที ่7  ค่าเฉล่ียของคุณภาพน ้ าบางประการท่ีตรวจวดัไดจ้ากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้ง บริเวณใกล(้Near) และห่าง(Far) ชุมชน

  โตะ๊บนั 

ช่วงเวลาเก็บตวัอยา่ง DO ( mg/l) Salinity ( ppt) pH Temperature ( ˚ C ) 

Near Far Near Far Near Far Near Far 

ก.ค. 2555 

ก.ย. 2555 

พ.ย. 2555 

ม.ค. 2556 

มี.ค. 2556 

พ.ค. 2556 

4.36 

4.50 

4.47 

4.50 

4.27 

4.37 

4.67 

4.70 

4.57 

4.50 

4.43 

4.50 

27.53 

28.53 

29.47 

29.80 

30.03 

29.60 

28.20 

29.20 

29.60 

29.87 

30.10 

29.77 

7.86 

7.80 

8.00 

7.97 

7.80 

7.33 

7.97 

8.03 

7.93 

7.97 

7.87 

7.43 

30.17 

30.17 

31.13 

31.20 

31.03 

30.07 

30.83 

30.83 

31.23 

31.27 

31.10 

30.17 

ค่าเฉล่ีย 4.41 4.56 29.16 29.46 7.79 7.87 30.63 30.91 

 

ตารางที ่8  ค่าเฉล่ียของคุณภาพน ้ าบางประการท่ีตรวจวดัไดจ้ากสถานีเก็บตวัอยา่งทั้งบริเวณใกล(้Near) และห่าง(Far) ชุมชน

   แหลมมะขาม 

ช่วงเวลาเก็บ

ตวัอยา่ง 

DO ( mg/l) Salinity ( ppt) pH Temperature ( ˚ C ) 

Near Far Near Far Near Far Near Far 

ก.ค. 2555 

ก.ย. 2555 

พ.ย. 2555 

ม.ค. 2556 

มี.ค. 2556 

พ.ค. 2556 

5.06 

5.03 

5.23 

5.03 

4.80 

4.40 

5.17 

5.17 

5.20 

5.00 

4.93 

4.53 

29.57 

29.58 

30.20 

30.06 

30.60 

30.20 

29.73 

29.73 

30.20 

30.17 

30.60 

30.13 

7.57 

7.56 

7.83 

7.83 

7.50 

7.50 

7.60 

7.58 

7.80 

7.87 

7.53 

7.50 

30.73 

31.63 

31.77 

31.60 

31.43 

30.10 

30.83 

31.30 

31.73 

31.57 

31.43 

30.17 

ค่าเฉล่ีย 4.93 5.00 29.95 30.09 7.63 7.65 31.21 31.17 

 
จากขอ้มูลจ านวนชนิด จ านวนตวัอยา่ง และค่าดรรชนีทั้ง  3  ดรรชนีของสัตวน์ ้ าท่ีเก็บตวัอยา่งไดจ้ากแต่ละสถานี

ทั้งใกลแ้หล่งชุมชน (N1,N2,N3) และห่างแหล่งชุมชน (F1,F2,F3)  เม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ
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ความแตกต่างระหวา่งสถานท่ี พบวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั ( p> .05 ) เลยทุกค่า ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 
3 ถึง 5  ผลท่ีวิเคราะห์ไดน้ี้แสดงให้เห็นวา่สัตวน์ ้ าท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลแ้หล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของทั้ง 3 พ้ืนท่ี
ไม่ไดถู้กรบกวนดว้ยปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความรุนแรงมากพอจนส่งผลให้เกิดความเครียดต่อสัตวน์ ้ า ตามทฤษฎีการ
รบกวนหรือความเครียดปานกลาง ( intermediate disturbance hypothesis : IDH)  (Allaby, 2004)  ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกับการ
พิจารณาระดบัความเครียดต่อความหลากหลายทางชนิด โดยเสนอแนะวา่ภายใตส้ภาพท่ีมีการรบกวนนอ้ยท่ีสุดประชาคมจะ
มีความหลากหลายทางชนิดลดลง เน่ืองจากการแข่งขนัเพ่ือก าจดัซ่ึงกนัและกนัออกจากประชาคม  แต่เม่ือสภาพบริเวณนั้น
เร่ิมมีการรบกวนหรือมีความเครียดเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย  การแข่งขนัจะลดนอ้ยลงท าใหค้วามหลากหลายทางชนิดเร่ิมมีค่าสูงข้ึน  
ขอ้มลูท่ีสนบัสนุนผลวเิคราะห์น้ีไดแ้ก่ จ านวนชนิดและจ านวนตวัอยา่งสตัวน์ ้ าท่ีเก็บไดต้ลอดระยะเวลาศึกษาของชุมชนปาก
คลอง ชุมชนโต๊ะบนั และชุมชนแหลมมะขาม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั รวมถึงขอ้มูลคุณภาพน ้ าพ้ืนฐาน
ของทั้ง  3 พ้ืนท่ีจากตารางท่ี 6 ถึง 8 ท่ีแตกต่างกนันอ้ยมากระหวา่งบริเวณใกลแ้ละห่างแหล่งชุมชน  เน่ืองจากชุมชนโตะ๊บนั 
ชุมชนปากคลอง ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีของต าบลบ่อหิน (องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อหิน, 2557) และชุมชนแหลมมะขาม ซ่ึงอยูใ่น
พ้ืนท่ีของต าบลเขาไมแ้กว้ (องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาไมแ้กว้, 2557) บริเวณท่ีตั้งชุมชนอยูค่่อนไปทางดา้นปลายคลอง
ใกลก้ับส่วนท่ีติดต่อกับชายฝ่ังทะเล ความกวา้งของล าคลองท่ีชุมชนตั้งบา้นเรือนสองขา้งฝ่ังจึงมีความกวา้งมาก ขนาด
ใกลเ้คียงกบับริเวณเก็บตวัอยา่งห่างแหล่งชุมชนจุดท่ีเป็นป่าชายเลนชายฝ่ังทะเล  การข้ึนลงของกระแสน ้ าในรอบวนั สามารถ
พาอาหารและสัตวน์ ้ าจากบริเวณป่าชายเลนชายฝ่ังทะเลปลายคลองผ่านบริเวณท่ีตั้งชุมชนเขา้สู่ตน้คลองดา้นในช่วงน ้ าข้ึน   
และพาของเสียจากบา้นเรือนชุมชนระบายออกสู่ปลายคลองพร้อมมวลน ้ าช่วงน ้ าลง สัตวน์ ้ าจึงสามารถเคล่ือนท่ีอาศยัอยูไ่ด้
ตลอดล าคลองแมเ้ป็นบริเวณกลางท่ีตั้ งชุมชน นอกจากน้ีการตั้งบา้นเรือนบริเวณชายฝ่ังคลองของชุมชน ณ ช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษาก็มีจ านวนครัวเรือนไม่มากและกระจายตวัไม่หนาแน่น แนวโนม้การขยายตวัเพ่ิมจ านวนบา้นเรือนมกัเป็นตาม
พ้ืนท่ีติดแนวถนนท่ีตดัเช่ือมมาจากตวัอ าเภอสิเกาไปยงัต าบลต่างๆ  ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การเขา้ออกของ
เรือประมงพ้ืนบา้น การท้ิงขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลลงน ้ า จึงมีไม่มากและเกิดในช่วงเวลาจ ากดั สัตวน์ ้ าโดยเฉพาะปลาสามารถ
ว่ายน ้ าหลีกหนีการรบกวนเหล่าน้ีได้อนัเน่ืองมาจากสภาพคลองท่ีมีความกวา้งและลึกมากกว่าคลองบริเวณชุมชนอ่ืน  
นอกจากน้ีจ านวนบ่อกุง้ของทั้ง 3 พ้ืนท่ี ณ เวลาท่ีท าการศึกษาก็นอ้ยกวา่ชุมชนอ่ืน ปริมาณน ้ าท้ิงท่ีระบายจากบ่อเล้ียงกุง้จึง
นอ้ยกวา่ดว้ย  จากปัจจยัท่ีกล่าวมาทั้งหมดอนุมานไดว้า่ ความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและการรบกวนท่ีเกิด
จากกิจกรรมของมนุษยบ์ริเวณใกลชุ้มชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบนั และชุมชนแหลมมะขาม มีผลไม่มากพอท่ีจะท าให้เกิด
ความแตกต่างของจ านวนชนิดสัตวน์ ้ า จ านวนตวัอยา่งสัตวน์ ้ า  ค่าดรรชนีความหลากหลายทางชนิด  ( H´)  ค่าดรรชนีความ
ชุกชุมของชนิด ( d )  ค่าดรรชนีความสม ่าเสมอ ( J´) และคุณภาพน ้ าพ้ืนฐานท่ีส าคญั  กบับริเวณไกลแหล่งชุมชนในรัศมี                 
5 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นบริเวณป่าชายเลนริมชายฝ่ังทะเล  ผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของผลกระทบของ
ชุมชนต่อการด ารงชีวติของสตัวน์ ้ าในแหล่งน ้ าน่ิง ซ่ึงมีการหมุนเวยีนถ่ายเทของมวลน ้ านอ้ยกวา่แหล่งน ้ าไหล ผลกระทบจาก
ปัจจยัและกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีต่อสัตวน์ ้ าจะรุนแรงและเห็นผลชดัเจนกวา่มาก ตวัอยา่งเช่น การศึกษาของเทิดศกัด์ิ (2553) 
ท่ีศึกษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษยท่ี์มีต่ออาชีพประมงพ้ืนบา้นรอบกวา๊นพะเยา อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงสรุปไดว้า่
กิจกรรมมนุษยมี์ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าลายท่ีอยูข่องสัตวน์ ้ า ปริมาณสัตวน์ ้ าลดลง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้
ประชากรซ่ึงประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้นริมกวา๊นพะเยามีรายไดน้อ้ยลง สูญเสียรายไดจ้ากกิจกรรมประมง ก่อให้เกิดการ
แยง่ทรัพยากรประมงจนเกิดความขดัแยง้ได ้หรือ งานวิจยัของ Alin et al. (1999) ท่ีศึกษาผลการรบกวนของการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษยท่ี์มีต่อประชาคมสัตวใ์นทะเลสาบ Tanganyika  อาฟริกาตะวนัออก  ผลการวิจยัแสดงให้เห็นความเก่ียวขอ้งของ
กิจกรรมมนุษยท่ี์ส่งผลต่อระดบัตะกอนในทะเลสาบ Tanganyika  ซ่ึงมีผลกระทบ (impact) โดยตรงต่อสัตวน์ ้ า ทั้งในเร่ือง
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ของคุณภาพพ้ืนท่ีอาศยัในบริเวณต่างๆของทะเลสาบ ความหนาแน่นของชนิด (species density) รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   (biodiversity) ของทั้ง ออสตราคอด (ostracods)  ปลา และหอย ในแง่ของการเพ่ิมการรบกวนสตัวน์ ้ าเหล่าน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

เม่ือประมวลผลการศึกษาจากทั้ง 3 พ้ืนท่ีของอ่าวสิเกา คือ ชุมชนปากคลอง ชุมชนโตะ๊บนั และชุมชนแหลมมะขาม 
อาจสรุปไดว้า่ การตั้งชุมชนใกลห้รือห่างบริเวณป่าชายเลน ซ่ึงเป็นบริเวณแหล่งเพาะพนัธ์ุ แหล่งอนุบาล แหล่งอาหารและท่ี
อยู่อาศัยท่ีส าคญัของสัตวน์ ้ าต่างๆ โดยเฉพาะสัตวน์ ้ าท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนประมงชายฝ่ัง ในรัศมีประมาณ                 
5 กิโลเมตร กิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การเดินเรือเขา้ออก การท้ิงขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลลงน ้ า การระบายน ้ าท้ิงจาก
บา้นเรือนและบ่อเล้ียงกุง้ เป็นตน้  มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ  แต่การกระท า
เหล่าน้ีจะมีความรุนแรงจนเกิดการรบกวนหรือสร้างความเครียดใหก้บัสตัวน์ ้ ามากนอ้ยเพียงใด  ตวัแปรท่ีส าคญัคือสภาพภูมิ
ประเทศของชายฝ่ังท่ีชุมชนไปตั้งอยู ่ถา้บริเวณดงักล่าวเป็นจุดท่ีมีความกวา้ง ความลึกของล าน ้ ามากการไหลผา่นเขา้ออกของ
มวลน ้ าในรอบวนัเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก  ผลการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยอ์าจถูกเจือจางจนไม่ส่งผลกระทบ หรือสตัว์
น ้ าสามารถหลีกเล่ียงการรบกวนจนได้รับผลน้อยมาก กรณีเช่นท่ีกล่าวน้ีการตั้ งถ่ินฐานของชุมชนจะไม่สร้างความ
เปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตวน์ ้ าในบริเวณนั้นจนแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบับริเวณป่า
ชายเลนสภาพสมบูรณ์ ดงัเช่น ผลการศึกษาท่ีพบจากชุมชนปากคลอง ชุมชนโตะ๊บนั และชุมชนแหลมมะขาม  
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บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียมกรีนคอมโพสิตจากเสน้ใยมะพร้าว และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอมโพสิตใย
มะพร้าว ทดลองโดยศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิต โดยแปรผนัปริมาณเส้นใยมะพร้าว ความ
เขม้ขน้และชนิดของสารประสาน วดัค่าความตา้นทานแรงดึง และความสามารถในการยืดตวัของแผ่นกรีนคอมโพสิต 
รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ผลการศึกษาพบวา่ภาวะท่ี
เหมาะสมการข้ึนรูปกรีนคอมโพสิตขนาดกวา้ง x ยาว x หนา เท่ากบั 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร3 คือ ใชอ้ตัราส่วนโดยน ้ าหนกั
ของเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เท่ากบั 15 : 0.75 อดัท่ีความดนั 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แผ่นกรี
นคอมโพสิตท่ีไดมี้ค่าความตา้นทานแรงดึง เท่ากบั 114.23 นิวตนั ความสามารถในการยืดตวั 11.403 มิลลิเมตร แผ่นคอมโพ
สิตท่ีไดส้ามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย โดยผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากต่อผลิตภณัฑ ์ท่ีระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.33 
 
ค าส าคญั : ใยมะพร้าว, กรีนคอมโพสิต, ความตา้นทานแรงดึง, ความสามารถในการยดืตวั 
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* ผูป้ระสานงานไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ : Khanittha.C@mail.rmutk.ac.th 

ABSTRACT 

 

 This research aimed to prepare green composite from coconut fiber and developed the green products from this 
composite. The optimum condition for forming green composite sheet was studied by varying the amount of coconut fiber, 
concentration of binder and type of binder. The tensile strength and the elongation of the green composite sheet were 
measured. Consumers satisfaction of the green composite products from coconut fiber was evaluated as well. The results 
showed that the optimum condition for preparing a green composite was a product  size of 210 x 297 x 2 mm3 with a weight 
ratio of fiber to carboxymethyl cellulose at 15.00 : 0.75  and compressed at a pressure of 600 Pa at 100 oC. The green 
composite sheet has a tensile strength at 114.23 N and the elongation at break at 11.403 mm. Composite sheets could be 
developed into a variety of products. Finally consumers satisfaction toward the overall product was at a high level as 4.33 
in average. 
 
Keyword: coconut fiber, green composite, tensile strength, elongation 
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บทน า 
 ปัจจุบนัพลาสติกถูกน ามาใชป้ระโยชน์แทนวสัดุชนิดต่าง ๆ เน่ืองจากมีคุณสมบติัเด่นดา้นการข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑท่ี์
มีความแข็งแรง มีความหนาแน่นต ่า และราคาถูก  (Glenn and Orts, 2001) ท าให้มีการน าพลาสติกไปใช้ในหลากหลาย
วตัถุประสงค์ เช่นเป็นวสัดุบรรจุภณัฑ์ ใช้ในงานก่อสร้าง ใช้ในการเกษตร และใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้                 
จากสมบัติของพลาสติกท่ีผลิตจากวสัดุปิโตรเคมี ท่ีส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ        
(Koronis, Silva, and Fontul, 2013a; La Mantia and Morreale, 2011a; Silva et al, 2013) ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาวสัดุผสมชนิด
ใหม่ท่ีผลิตมาจากแหล่งวัตถุดิบท่ีสามารถสร้างข้ึนใหม่ได้ (renewable material) ราคาถูก เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                   
และท่ีส าคัญคือย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ซ่ึงว ัสดุผสมท่ีมีสมบัติดังกล่าว เรียกว่ากรีนคอมโพสิต                            
(green composites) (Luo and Netravali ,1999b, 1999a; Takagi and Asano, 2008; Takagi and Ichihara ,2004; La Mantia and 
Morreale, 2011a) วสัดุคอมโพสิตเป็นวสัดุท่ีเกิดจากการน าวสัดุท่ีมีสมบติัแตกต่างกนัตั้งแต่สองชนิด หรือมากกวา่ประกอบ
เขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหไ้ดว้สัดุใหม่ท่ีมีสมบติัจ าเพาะต่าง ๆ  เช่นเพ่ิมความแขง็แรงในขณะท่ีน ้ าหนกัลดลง รวมถึงเพ่ิมความคงทน
ต่อสารเคมี สารละลาย ความร้อน  และความเยน็ เป็นตน้ (Koronis, Silva, and Fontul, 2013b) องค์ประกอบหลกัของวสัดุ
คอมโพสิตมี 2 ส่วน คือ เมทริกซ์ (matrix) และส่วนเสริมแรง (reinforcement) ส่วนท่ีเป็นเมทริกซ์ของวสัดุคอมโพสิตท า
หนา้ท่ีเป็นตวัประสานระหวา่งส่วนเสริมแรงเขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหเ้กิดโครงขา่ยสามมิติ รองรับ และรักษาต าแหน่งวสัดุเสริมแรง
ใหอ้ยูใ่นรูปร่างท่ีก าหนด (La Mantia and Morreale 2011b; Vilay et al. 2008) พอลิเมอร์ท่ีนิยมใชเ้ป็น เมทริกซ์ ไดแ้ก่ พอลิไว
นิลแอลกอฮอล ์(polyvinyl alcohol, PVA) พอลิโพรไพลีน (polypropylene, PP) พอลิเอทธิลีน (polyethylene, PE) และอะคริ
โลไนไตรล ์บิวทาไดอีน สไตรีน (acrylonitrile butadiene styrene, ABS) เป็นตน้ ส่วนเสริมแรงท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างท่ีให้
ความแข็งแรงแก่วสัดุคอมโพสิต สารเสริมแรงท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ เส้นใยแกว้ (glass fiber) เส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) และ
เส้นใยเคฟลาร์ (Kevlar fiber) (Nickel and Riedel, 2003)  ปัจจุบนัมีการใชเ้ส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลสจากพืช
เป็นส่วนเสริมแรงในวสัดุคอมโพสิตเพ่ือทดแทนการใชเ้ส้นใยสังเคราะห์มากข้ึนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ (John and Thomas 2008a; Nickel and Riedel, 2003) เน่ืองจากเส้นใยธรรมชาติมี
สมบติัจ าเพาะ คือ มีราคาถูก น ้ าหนกัเบา (ความหนาแน่นต ่า) อีกทั้งยงัสามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ เส้นใยธรรมชาติท่ี
นิยมใชไ้ดแ้ก่ เสน้ใยจากปอ ป่าน สบัปะรด และเสน้ใยมะพร้าว เป็นตน้ (Mohanty, Misra, and Drzal , 2005) ซ่ึงเสน้ใยเหล่าน้ี
เป็นวสัดุเหลือทางการเกษตร ประกอบกบัในปัจจุบนัประเทศไทยมีความต่ืนตวัเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ดงัจะเห็นได้
จากการปรับแนวทางและเป้าหมายการผลิตในระดบัอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้วสัดุธรรมชาติหรือวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน พืชเส้นใยธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึงมีอยูม่ากและหาไดง่้ายในประเทศไทย รวมถึงมีตน้ทุนการ
ผลิตท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัเสน้ใยสงัเคราะห์ โดยเฉพาะมะพร้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทย ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานวา่ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวประมาณ 2.5 ลา้นไร่ ผลผลิตเฉล่ียต่อปี 
1.35 ลา้นตนั พ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวกระจายอยูท่ัว่ประเทศ เน่ืองจากมะพร้าวเป็นองคป์ระกอบส าคญัของอาหารคาว-หวานของ
ไทย  รวมทั้งเป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ  นอกจากน้ี ปัจจุบนัอุตสาหกรรมมะพร้าวมีความตอ้งการใชว้ตัถุดิบสูงข้ึน จงัหวดัท่ี
เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวท่ีส าคญัของไทย ไดแ้ก่ ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และจงัหวดัทางภาคตะวนัออกรอบ ๆ 
อ่าวไทย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป) และจากผลการศึกษาโดย (ธญัวรรณ และ
คณะ, 2558) รายงานวา่ เปลือกมะพร้าว 1 ตนั สามารถแปรรูปเป็นเสน้ใยมะพร้าว ไดเ้สน้ใย เฉล่ีย 279.07 กิโลกรัม ดงันั้นจึง
มีงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการน าเส้นใยมะพร้าวและขุยมะพร้าว ไปใช้งานดา้นต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมคอมโพสิตจากใย
มะพร้าว  (Wang and Huang, 2009; Lomelí Ramírez et al. 2011; Dong et al, 2014) การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษจากใย
มะพร้าว (Main et al., 2014) การศึกษาสมบติัของใยมะพร้าวและแผ่นไมอ้ดัใยมะพร้าว (Essabir et al. 2016; Zhang and Hu, 
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2014) การปรับปรุงเสน้ใยมะพร้าวดว้ยสารเคมีชนิดต่าง (Wang and Huang, 2009) การน าไปใชเ้ป็นฉนวน (กิตติชาติ , โสภา
พรรณ, และ สิงห์,2550; Lertwattanaruk and Suntijitto, 2015) การใช้เป็นวสัดุเสริมแรง (ประชุม, 2550; อุดมศักด์ิ. 2557; 
Dong et al. 2014) โดยจากงานวจิยัท่ีกล่าวมาส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมแผน่คอมโพสิต หรือ แผน่ไมอ้ดั จากใยมะพร้าว โดย
ใชส้ภาวะต่าง ๆ และศึกษาสมบติัทางกลของแผ่นคอมโพสิต หรือ แผ่นไมอ้ดัจากใยมะพร้าว เพ่ือน าไปใชใ้นงานเสริมแรง
ดา้นต่าง ๆ งานวิจยัน้ีสนใจการเตรียมกรีนคอมโพสิตจากใยมะพร้าว โดยการข้ึนรูปดว้ยสารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
น าแผ่นกรีนคอมโพสิตท่ีไดม้าพฒันาเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ จากวสัดุธรรมชาติ เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการเพ่ิมมูลค่า
ใหแ้ก่มะพร้าว และช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 จากปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ในปัจจุบนัท าให้นักวิจยัทัว่โลกมีแนวคิดท่ีจะพฒันาวสัดุผสมชนิดใหม่ท่ีผลิตมาจาก
แหล่งวตัถุดิบท่ีสามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้ราคาถูก เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัคือ ย่อยสลายไดใ้นธรรมชาติ วสัดุ
ผสมท่ีมีสมบติัดงักล่าวเรียกวา่กรีนคอมโพสิต ซ่ึงเป็นวสัดุผสมท่ีเกิดจากการรวมกนัของเสน้ใยธรรมชาติกบัเรซินธรรมชาติ 
โดยเส้นใยธรรมชาติท่ีใชอ้าจจะเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืชหรือสัตวก็์ได ้แต่โดยส่วนใหญ่จะใชเ้ส้นใยพืช เช่น กญัชง 
(hemp) ลินิน (flax) ปอ (jute) เป็นตน้ มากกวา่เสน้ใยจากสตัว ์เน่ืองจากเสน้ใยพืชมีปริมาณมากกวา่และหาไดง่้ายกวา่ ส าหรับ
วสัดุท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเมทริกซ์พอลิเมอร์ในกรีนคอมโพสิต จะตอ้งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) ท่ีสามารถยอ่ยสลาย
ไดใ้นธรรมชาติ และผลิตจากวตัถุดิบท่ีสร้างข้ึนใหม่ได ้ ซ่ึงวสัดุในกลุ่มน้ีเป็นทางเลือกใหม่ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้ งใน
ทางดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม เพราะช่วยในเร่ืองของการอนุรักษว์ตัถุดิบท่ีมาจากฟอสซิล สามารถย่อยสลายไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ในธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณขยะ และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลดปล่อยออกมาสู่บรรยากาศใน
ขั้นตอนการผลิต ดงันั้นการน าเส้นใยจากมะพร้าวมาผลิตเป็นวสัดุกรีนคอมโพสิต และน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ จึง
เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมะพร้าวซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของไทย ปัจจุบนัอุตสาหกรรมมะพร้าวมีความ
ตอ้งการใชว้ตัถุดิบสูงข้ึน ท าให้มีวสัดุเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวซ่ึงมีปริมาณมากพอท่ีจะน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์ต่าง ๆ 
ไดอี้กมาก งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเตรียมและปรับสภาพพ้ืนผิวเส้นใยมะพร้าว ศึกษาภาวะท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูปกรี
นคอมโพสิตจากเส้นใยมะพร้าว ศึกษาสมบติัเชิงกลของวสัดุกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว และพฒันาผลิตภณัฑจ์ากกรีนคอม
โพสิตใยมะพร้าว 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมเส้นใยมะพร้าวและการปรับสภาพพื้นผวิเส้นใยมะพร้าว 
 - สกดัเส้นใยเซลลูโลสจากใยมะพร้าวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยน าเส้นใยมะพร้าวมาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ัน 

และร่อนผา่นตะแกรงกรองเบอร์ 0 จากนั้นน าเสน้ใยท่ีไดแ้ช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ร้อยละ 5 โดยน ้ าหนกั 
อตัราส่วนเสน้ใยต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ท่ากบั 20:1 แช่เสน้ใยท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนั้นน าเสน้
ใยมาลา้งน ้ าเปล่า ตามดว้ยกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ร้อยละ 1 โดยน ้ าหนกั และลา้งดว้ยน ้ าเปล่าอีกคร้ัง น าเส้นใยมะพร้าวท่ีผ่าน
การสกดัแลว้ไปผึ่งลมใหแ้หง้ 

 - วเิคราะห์ความยาว และความหนาแน่นของเสน้ใย 
 - วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าวตามวิ ธีของ ASTM (ASTM International n.d.)                    

โดยองค์ประกอบทางเคมีของวตัถุดิบท่ีวิเคราะห์ คือ สารละลายในแอลกอฮอล์ ลิกนิน โฮโลเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส               
เฮมิเซลลูโลส  

 
 



895 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

 2. ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 
- ศึกษาปริมาณของเสน้ใยท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูป โดยน าเสน้ใยท่ีผา่นการปรับปรุงสภาพดว้ยโซเดียมไฮดร

อกไซด์แลว้ ปริมาณ 1 - 20 กรัม ป่ันผสมกบัน ้ า 3000 ลิตร เทลงในบล็อกไมท่ี้แช่ในอ่างน ้ า เกล่ียเส้นใยให้สม ่าเสมอในน ้ า 
แลว้น ามาผึ่งใหแ้หง้ ลอกแผน่เสน้ใย เลือกสูตรปริมาณเสน้ใยท่ีใหแ้ผน่ใยท่ีมีความหนาสม ่าเสมอ และลอกออกจากบลอ็กไม้
ไดง่้ายเป็นสูตรท่ีดีท่ีสุด 
  - ศึกษาชนิดและปริมาณของสารประสานท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูป โดยน าแผน่เส้นใยท่ีไดจ้ากการทดลองท่ี
ผ่านมา ฉีดพ่นดว้ยสารประสานชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ แป้งมนัส าปะหลงั กาวลาเท็กซ์ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ คาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 0.25 – 2.00 โดยน ้ าหนัก ปริมาณสารประสาน 50 มิลลิลิตร อดัท่ีความดนั 600 ปาสคาล 
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทดลองซ ้ าสามคร้ัง น าแผน่กรีนคอมโพสิตท่ีไดไ้ปวดัค่าความสามารถในการยดืตวั (elongation 
at break) ค่าความต้านทานแรงดึง (force at break) ค่าการดูดซึมน ้ า (water absorption) และการพองตัวทางความหนา 
(thickness swelling)  
 3. การพฒันาผลติภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 
  - ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะกบัลกัษณะและสมบติัทางกายภาพของกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว พฒันา
ผลิตภณัฑต์น้แบบ และศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑโ์ดยใชแ้บบสอบถาม 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
 1. การเตรียม และการปรับสภาพพื้นผวิเส้นใยมะพร้าว 
 จากการน าเส้นใยมะพร้าวมาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ัน และปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไดเ้ส้นใยแสดง  
ดงัภาพท่ี 1 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

ภาพที ่1 เสน้ใยมะพร้าว (ก) เสน้ใยมะพร้าวท่ีแยกจากเปลือกมะพร้าว (ข) เสน้ใยมะพร้าวท่ีผา่นเคร่ืองป่ันละเอียด (ค) เสน้ใย   
มะพร้าวท่ีผา่นการปรับปรุงดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด ์

 
 ผลจากการเตรียมเส้นใยมะพร้าวโดยการป่ัน ไดเ้ส้นใยมะพร้าวมีค่าเฉล่ียความยาว 2.00 ± 0.08 เซนติเมตร มีความ
หนาแน่นเฉล่ีย 1.05±0.02 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และหลังจากน าเส้นใยไปปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮ 
ดรอกไซด ์พบวา่เสน้ใยท่ีไดมี้สีเขม้ข้ึน และมีผิวสมัผสัท่ีนุ่มข้ึน 
 2. องค์ประกอบทางเคมขีองเส้นใยมะพร้าว 
 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลสท่ีเตรียมได้จากเส้นใยมะพร้าวตามวิธีมาตรฐานของ  TAPPI 
Standards Method ไดผ้ลการทดลองแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 องคป์ระกอบทางเคมีของเสน้ใยมะพร้าว 
องคป์ระกอบทางเคมี ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
สารแทรกละลายในแอลกอฮอล ์ 1.33 0.32 
ลิกนิน 41.21 37.43 
โฮโลเซลลูโลส 85.30 77.42 
แอลฟาเซลลูโลส 55.64 71.77 
เฮมิเซลลูโลส 29.66 5.65 

  
 จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าว พบวา่องคป์ระกอบหลกัของเส้นใยมะพร้าวคือแอลฟา
เซลลูโลสมีปริมาณร้อยละ 85.3 รองลงมาเป็นปริมาณลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส มีปริมาณร้อยละ 41.21 และ 29.66 ตามล าดบั 
เส้นใยมะพร้าวท่ีผ่านการปรับปรุงผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5% มีปริมาณสารแทรกท่ีละลายในแอลกอฮอล ์ร้อย
ละ 0.32 ปริมาณลิกนิน ร้อยละ 37.43 ปริมาณโฮโลเซลลูโลสร้อยละ 77.42 ปริมาณแอลฟาเซลลูโลส ร้อยละ 71.77 และ
ปริมาณเฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 5.65 เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีคลา้ยคลึงกนัพบว่าองค์ประกอบทางเคมีท่ีวิเคราะห์ได้                  
มีความใกล้เคียงกัน (Venkateshwaran and Elayaperumal, 2010) เส้นใยมะพร้าวมีปริมาณลิกนินค่อนข้างสูง (John and 
Thomas, 2008b) ท าใหมี้ความแขง็แรง สามารถน าไปเสริมความแขง็แรงใหก้บัวสัดุคอมโพสิตไดดี้ 
 3.  สภาวะทีเ่หมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 
 3.1 ปริมาณของเสน้ใยมะพร้าวท่ีเหมาะสมกบัการข้ึนรูป 

น าเส้นใยท่ีผ่านการปรับปรุงดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์แลว้ ปริมาณ 1 - 20 กรัม ป่ันผสมกบัน ้ า 3000 ลิตร เทลงใน
บลอ็กไมท่ี้แช่ในอ่างน ้ า เกล่ียเสน้ใยใหส้ม ่าเสมอในน ้ า ผึ่งใหแ้หง้ ผลการทดลองพบวา่การใชเ้สน้ใยปริมาณ 15 กรัม ป่ันผสม
กบัน ้ า 3000 มิลลิลิตร เส้นใยมีการกระจายตวัเต็มบล็อกไม ้ไม่มีช่องวา่งระหวา่งเส้นใย มีความหนาสม ่าเสมอ และสามารถ
ลอกแผน่ออกจากบลอ็กไมไ้ดง่้ายท่ีสุด ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 
    

เสน้ใย 3 กรัม เสน้ใย 4 กรัม เสน้ใย 5 กรัม เสน้ใย 6 กรัม 
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เสน้ใย 7 กรัม เสน้ใย 8 กรัม เสน้ใย 9 กรัม เสน้ใย 10 กรัม 
    

เสน้ใย 12 กรัม เสน้ใย 15 กรัม เสน้ใย 18 กรัม เสน้ใย 20 กรัม 
ภาพที ่2 ลกัษณะของแผน่เสน้ใยมะพร้าวท่ีมีปริมาณเสน้ใยต่างกนั 

 
3.2 ชนิดของสารประสานท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูป 
น าแผน่เสน้ใยท่ีไดจ้ากขั้นตอน 3.1 ฉีดพน่ดว้ยสารประสานชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ แป้งมนัส าปะหลงั กาวลาเท็กซ์ พอลิไว

นิลแอลกอฮอล์ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 1.50 โดยน ้ าหนัก ปริมาณสารประสาน 50 มิลลิลิตร              
อดัท่ีความดนั 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทดลองซ ้ าสามคร้ัง น าแผน่กรีนคอมโพสิตท่ีไดว้ดัค่าความสามารถ
ในการยืดตวัของแผ่นคอมโพสิต (elongation at break) และค่าความตา้นทานแรงดึง (force at break) น าค่าเฉล่ีย มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือทดสอบว่าชนิดของสารประสานมีผลท าให้ค่าความสามารถในการยืดตวัของแผ่น               
คอมโพสิต และค่าความตา้นทานแรงดึงต่างกนัหรือไม่ไดผ้ลทดสอบแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ผลทดสอบค่าเฉล่ียความสามารถในการยืดตวั และค่าเฉล่ียความตา้นทานแรงดึงของแผ่นคอมโพสิตท่ีใชส้าร

ประสานต่างชนิดกนั ความเขน้ขน้ร้อยละ 1.5 (50มิลลิลิตร) 
การทดสอบค่าเฉล่ีย ชนิดของสารประสาน ค่าเฉล่ีย SD F P 

ความสามารถในการยดืตวั  
(mm) 

กาวลาเท็กซ์ 2.811 0.443 505.5421 <0.001 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ 15.724 0.562 
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 11.403 0.214 
แป้งมนัส าปะหลงั 15.146 0.563 

ความตา้นทานแรงดึง 
(N) 

กาวลาเท็กซ์ 48.033 0.164 5812.4203 <0.001 
พอลิไวนิลแอลกอฮอล ์ 56.977 0.128 
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 114.623 1.452 
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แป้งมนัส าปะหลงั 57.373 1.030 
 

 
ภาพที ่3 เปรียบเทียบความสามารถในการยดืตวัของแผน่กรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 

 

 
ภาพที ่4 เปรียบเทียบค่าความตา้นทานแรงดึงของแผน่กรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 

  ผลการทดลองพบวา่การข้ึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิตโดยใชอ้ตัราส่วนเส้นใยต่อสารประสานเท่ากบั 15 : 0.75 กรัม 
ชนิดของสารประสาน มีผลต่อค่าเฉล่ียความสามารถในการยดืตวั และค่าเฉล่ียความตา้นทานแรงดึงของแผน่กรีนคอมโพสิต
อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) โดยการใชค้าร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นสารประสานท าใหแ้ผน่กรีนมีค่าความตา้นทานแรงดึงสูง
ท่ีสุด และการใชพ้อลิไวนิลแอลกอฮอลเ์ป็นสารประสารใหแ้ผน่กรีนคอมโพสิตมีค่าการยดืตวัสูงท่ีสุด 
 แผ่นกรีนคอมโพสิตเม่ือเปรียบเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าวท่ีไม่เติมสารประสาน พบวา่แป้งมนัส าปะหลงั พอลิไวนิล
แอลกอฮอล ์มีสมบติัในการเพ่ิมความสามารถในการยดืตวัของแผน่กรีนคอมโพสิตใกลเ้คียงกนั คือประมาณ 2 เท่าเม่ือเทียบ
กับแผ่นใยมะพร้าว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีสมบัติในการเพ่ิมความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรีนคอมโพสิต
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ประมาณ 1.5 เท่าเม่ือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว ส่วนกาวลาเท็กซ์ลดความสามารถในการยืดตวัของแผ่นกรีนคอมโพสิต
ประมาณ 2.7 เท่าเม่ือเทียบกบัแผน่ใยมะพร้าว 
 แผ่นกรีนคอมโพสิตเม่ือเปรียบเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าวท่ีไม่เติมสารประสาน พบวา่แป้งมนัส าปะหลงั พอลิไวนิล
แอลกอฮอล ์มีสมบติัในการเพ่ิมความสามารถในการตา้นทานแรงดึงของแผ่นกรีนคอมโพสิตใกลเ้คียงกนั คือประมาณ 2.8 
เท่าเม่ือเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีสมบติัในการเพ่ิมความสามารถในการตา้นทานแรงดึงของแผน่
กรีนคอมโพสิตประมาณ 5.7 เท่าเม่ือเทียบกบัแผ่นใยมะพร้าว ส่วนกาวลาเท็กซ์ลมีสมบติัในการเพ่ิมความสามารถในการ
ตา้นทานแรงดึงของแผน่กรีนคอมโพสิตประมาณ 2.4 เท่าเม่ือเทียบกบัแผน่ใยมะพร้าว 

3.3 ชนิดของสารประสานท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูป 
น าแผ่นเส้นใยท่ีได้จากขั้นตอน 3.1 ฉีดพ่นด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 0.25 – 2.00                     

โดยน ้ าหนกั ปริมาณสารประสาน 50 มิลลิลิตร อดัท่ีความดนั 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทดลองซ ้ าสามคร้ัง 
น าแผ่นกรีนคอมโพสิตท่ีไดว้ดัค่าความสามารถในการยืดตวัของแผ่นคอมโพสิต  และค่าความตา้นทานแรงดึง น าค่าเฉล่ีย    
มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือทดสอบวา่ปริมาณของสารประสานมีผลท าให้ค่าความสามารถในการยืดตวั
ของแผน่คอมโพสิต และค่าความตา้นทานแรงดึง ต่างกนัหรือไม่ ไดผ้ลทดสอบแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 ผลทดสอบค่าเฉล่ียความสามารถในการยดืตวั และค่าเฉล่ียความตา้นทานแรงดึงของแผน่คอมพอสิตท่ีปริมาณของ

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่างกนั 
การทดสอบค่าเฉล่ีย ความเขม้ขน้ 

(ร้อยละโดยน ้ าหนกั) 
ค่าเฉล่ีย SD F P 

ความสามารถในการยดืตวั (mm) 0 7.526 0.346 128.4326 <0.001 
0.25 12.182 0.204 
0.50 13.183 0.527 
0.75 12.008 0.630 
1.00 13.592 0.320 
1.50 11.403 0.214 
2.00 12.150 0.417 

ความตา้นทานแรงดึง (N) 0 20.178 0.586 1559.2519 <0.001 
0.25 48.633 1.548 
0.50 57.664 1.822 
0.75 68.417 0.680 
1.00 93.247 2.275 
1.50 114.623 1.452 
2.00 153.893 5.585 

  
การข้ึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิตโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารประสาน                  

ผลการทดสอบพบว่าปริมาณของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีผลต่อค่าเฉล่ียความสามารถในการยืดตวั และค่าเฉล่ียความ
ตา้นทานแรงดึงของแผ่นกรีนคอมโพสิตอยา่งมีนัยส าคญั (P<0.05) การใชค้าร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็นตวัประสานท าให้
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แผ่นเส้นใยกรีนคอมโพสิตมีค่าการยืดตวั และค่าความตา้นทานแรงดึงสูงกว่าแผ่นเส้นใยท่ีไม่ไดเ้ติมสารประสาน แต่เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติรายคูพ่บวา่ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไม่มีผลต่อความสามารถในการ
ยดืตวัของแผน่คอมโพสิต แต่มีผลต่อความตา้นทานแรงดึงของแผน่คอมโพสิตอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเพ่ิมปริมาณคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลสค่าความตา้นทานแรงดึงของแผน่คอมโพสิตจะสูงข้ึน ท่ีอตัราส่วนเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส โดย
มวลเท่ากบั 15 : 1.00 แผ่นใยท่ีไดมี้ความแข็งแรงแต่ผิวหนา้ของแผ่นคอมโพสิตมีคราบขาวของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
และผิวสัมผสัเร่ิมแข็งกระด้าง ในงานวิจยัน้ีจึงเลือกภาวะท่ีเหมาะสมการข้ึนรูปกรีนคอมโพสิตขนาดกวา้ง x ยาว x หนา 
เท่ากบั 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร3 คือ ใชอ้ตัราส่วนเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยมวล เท่ากบั 15 : 0.75 อดัท่ีความ
ดนั 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แผ่นกรีนคอมโพสิตท่ีไดมี้ค่าความตา้นทานแรงดึง เท่ากบั 114.23 นิวตนั 
ความสามารถในการยืดตวั 11.403 มิลลิเมตร  ค่าการดูดซึมน ้ าร้อยละ 218.68 ค่าการพองตวัทางความหนาร้อยละ 20               
ซ่ึงแสดงวา่แผน่กรีนคอมโพสิต เม่ือถูกความช้ืนจะท าใหแ้ผน่กรีนคอมโพสิตมีช่องวา่งระวา่งเสน้ใยมะพร้าวมากข้ึน 

4. การพฒันาผลติภัณฑ์จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 
 แผ่นกรีนคอนพอสิตท่ีไดน้ ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระถางตน้ไม ้กล่องใส่ของ โคมไฟ 
กระเป๋า และท่ีคัน่หนงัสือ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 โดยการสอบถามผูบ้ริโภคแบบสุ่มจ านวน 110 คน มีผลความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑภ์าพรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33)  

   
กระถางตน้ไม ้ กล่องใส่ของ โคมไฟ 

   
กระเป๋า ท่ีคัน่หนงัสือ 

ภาพที ่5 ผลิตภณัฑจ์ากแผน่กรีนคอมโพสิตใยมะพร้าว 
 

สรุปผลการวจัิย 
 เส้นใยมะพร้าวท่ีสกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ร้อยละ 5 โดยน ้ าหนัก อัตราส่วนเส้นใยต่อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากบั 20:1 แช่เส้นใยท่ีท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 12 ชัว่โมง เส้นใยท่ีไดมี้ความละเอียดและผิวสัมผสัท่ี
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ไม่หยาบกระดา้งเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเส้นใยมะพร้าวท่ีไม่ผ่านการปรับปรุงผิว พบวา่เส้นใยมะพร้าวท่ีผ่านการปรับปรุง
ผิวดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริมาณลิกนินและโฮโลเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบอยู่มาก ท าให้เส้นใยมะพร้าวมีความ
แข็งแรง คงทน และสามารถน าไปผลิตเป็นวสัดุกรีนคอมโพสิตได ้สภาวะท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูปแผ่นกรีนคอมโพสิตใย
มะพร้าว คือ ใช้เส้นใย 15 กรัม ต่อปริมาณคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.75 กรัม อัดท่ีความดัน 600 ปาสคาล 100                         
องศาเซลเซียส ไดแ้ผ่นเส้นใยขนาดขนาดกวา้ง x ยาว x หนา เท่ากบั 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร มีลกัษณะแขง็แรง สามารถบิด
งอไดไ้ม่เป็นขยุไม่เป็นคราบจึงเหมาะสมต่อการใชง้าน แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่ พบวา่ค่าการดูดซึมน ้ าและค่าพองตวัทางความ
หนาของกรีนคอมโพสิต เท่ากับ ร้อยละ 218.68 และ ร้อยละ 20 ตามล าดับ ท าให้แผ่นกรีนคอมโพสิตท่ีไดไ้ม่คงทนต่อ
ความช้ืน ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาวิธีการเพ่ิมความคงทนต่อความช้ืนของแผ่นกรีนคอมโพสิตต่อไป โดยแผ่นคอมโพสิตท่ีได้ 
สามารถน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านไดแ้ละเกิดประโยชน์ต่อชีวติประจ าวนั เพ่ือลดการใชพ้ลาสติก และเป็นการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
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ผลของการปรับสภาพฟางข้าวและร าข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 

Effect of Pretreatment of Rice Straw and Rice Bran  
Using Sodium Hydroxide Solution for Enhancing Enzymatic Hydrolysis 

  
ปนดัดา เพชรลว้น* และ กรวชิญ ์เอ่ียมไมตรี  

Panadda Petchluan* and Korrawit Aiammaitri 
 

บทคัดย่อ 
 

 การปรับสภาพเป็นวิธีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างวสัดุลิกโนเซลลูโลสและเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยสลายวสัดุ   
ดว้ยเอนไซมใ์นกระบวนการผลิตพลงังานชีวภาพ วตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือเปรียบเทียบสภาวะการปรับสภาพ
ฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้ต่างกนั โดยใชอ้ตัราส่วนของวสัดุและปริมาตรของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ต่างๆ (0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v) เท่ากบั 1 : 10 โดยใชส้ภาวะการปรับ
สภาพท่ีอุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง พบวา่ขณะท าการปรับสภาพนั้น ฟางขา้วและร าขา้วเกิดการพองตวั หลงัจากการ
ปรับสภาพแลว้พบว่าลกัษณะทางกายภาพของฟางขา้วและร าขา้วละเอียดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดุท่ีไม่ไดผ้่านการปรับ
สภาพ จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพโดยการยอ่ยสลายวสัดุท่ีผา่นการปรับสภาพแลว้ดว้ยเอนไซมเ์ซลลู
เลสทางการคา้ (0.015 ยูนิตต่อกรัมวสัดุ) ในซิเตรทบฟัเฟอร์ (pH 5) ท่ีอุณหภูมิ 25°C เขย่าท่ีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 2 ชัว่โมง พบว่า  การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  2% w/v สามารถ
ปรับสภาพฟางขา้วไดดี้ท่ีสุด ส่วนความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3% w/v สามารถปรับสภาพร าขา้วไดดี้
ท่ีสุด โดยมีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์จากการย่อยสลายดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสสูงท่ีสุดในฟางขา้วและร าขา้ว เท่ากบั 14.81 และ 
4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ ตามล าดบั ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าสภาวะท่ีเหมาะสมของการปรับสภาพฟางขา้วและร า
ขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดไ์ปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 
ค าส าคญั : การปรับสภาพ, ฟางขา้ว, ร าขา้ว, โซเดียมไฮดรอกไซด ์
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ABSTRACT 
 

The pretreatment alters the structure of lignocellulosic materials, and enhance the enzymatic hydrolysis for 
bioenergy production processes. The objectives of this study were investigated the pretreatment of rice straw and rice bran 
from different sodium hydroxide concentration. The mixture of materials and sodium hydroxide concentration (0.5% 1% 
2% 3% 4% 5% w/v) were 1:10. The rice straw and rice bran were pretreated by diluted sodium hydroxide solution at 25°C 
for 24 hours. The results of the study showed that rice straw and rice bran were swollen during pretreatment by diluted 
sodium hydroxide solutions. The physical structure of pretreated rice straw and rice bran were soft compared to untreated 
samples. The enzymatic hydrolysis reaction was performed in citrate buffer (pH 5) at 25°C for 2 hours, 150 rpm with 
commercial cellulase (0.015 unit/g substrate). Therefore, the most appropriate pretreatment of rice straw was 2% sodium 
hydroxide solution. And the most appropriate pretreatment of rice bran was 3% sodium hydroxide solution. The reducing 
sugar from enzymatic hydrolysis of pretreated rice straw and rice bran were 14.81 mg/g substrate and 4.35 mg/g substrate. 
In summary, the current work demonstrates the successful diluted sodium hydroxide pretreatment of rice straw, rice bran 
and enzymatic hydrolysis for biofuels production processes.  
 
Keywords : Pretreatment, Rice Straw, Rice Bran, Sodium Hydroxide 
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บทน า 
ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนัท่ีมีความ

ตอ้งการใช้พลงังานสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ในขณะเดียวกันแหล่งพลงังานประเภทน ้ ามนัดิบในโลกก าลงัจะหมดไปใน
อนาคตอนัใกลน้ี้ ก่อใหเ้กิดวกิฤติการณ์ขาดแคลนพลงังาน ดงันั้นจึงตอ้งคน้ควา้วจิยัแหล่งพลงังานทางเลือกใหม่เพ่ือทดแทน
น ้ ามนัดิบท่ีก าลงัจะหมดไป แหล่งพลงังานในท่ีน้ีคือ พลงังานชีวภาพ ปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัให้ความสนใจการผลิตพลงังาน
ชีวภาพและผลิตภณัฑชี์วภาพจากวสัดุลิกโนเซลลูโลส ฟางขา้วและร าขา้วเป็นผลพลอยไดท้างการเกษตรและเป็นวสัดุลิกโน
เซลลูโลสซ่ึงหาไดง่้าย และมีปริมาณมาก จากขอ้มูลส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) กล่าวไวว้า่ ปี 2559 ประเทศไทยมี
พ้ืนท่ีปลูกขา้วนาปีและขา้วนาปรังถึง 68 ลา้นไร่ อีกทั้งสามารถน าวสัดุท่ีเป็นผลพลอยไดท้างการเกษตรมาผลิตพลงังาน
ชีวภาพได ้ 

วสัดุลิกโนเซลลูโลส มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่างคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ซ่ึงเซลลูโลสเป็น
โครงสร้างท่ีสามารถย่อยสลายดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสไดผ้ลิตภณัฑ์คือ น ้ าตาลกลูโคส แต่เน่ืองจากวสัดุลิกโนเซลลูโลสมี
โครงสร้างท่ีซับซ้อน มีลิกนินเป็นองค์ประกอบในวสัดุท่ีขดัขวางการย่อยสลายของเอนไซม์ หากตอ้งการผลิตพลงังาน
ชีวภาพจากวสัดุประเภทลิกโนเซลลูโลสต้องน าวสัดุมาผ่านกระบวนการปรับสภาพ (Pretreatment) เพื่อเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางกายภาพและทางเคมีของวสัดุลิกโนเซลลูโลสและเป้าหมายท่ีส าคัญของการปรับสภาพคือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการยอ่ยสลายวสัดุดว้ยเอนไซมเ์พ่ือใหไ้ดน้ ้ าตาลส าหรับกระบวนการผลิตพลงังานชีวภาพ 

การปรับสภาพวสัดุลิกโนเซลลูโลส มีหลายวิธีไดแ้ก่ การปรับสภาพทางกายภาย ทางเคมี ชีวภาพและการปรับ
สภาพร่วมกนั (Lee et al., 2015 ; Trinh et al., 2016 ; Yeh et al., 2016 ; Yu et al., 2016)  นอกจากการน าวสัดุลิกโนเซลลูโลส
มาใชใ้นการผลิตพลงังานชีวภาพแลว้ ยงัเป็นแนวทางการน าวสัดุเหลือท้ิงมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัวตัถุดิบ
และสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือเปรียบเทียบสภาวะการ
ปรับสภาพฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้ต่างกนัเพ่ือการน าไปประยุกตใ์ชส้ าหรับ
การผลิตพลงังานชีวภาพต่อไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมวตัถุดบิ 

ตวัอยา่งฟางขา้วไดจ้ากพ้ืนท่ีทางการเกษตรในจงัหวดันครราชสีมาและร าขา้วจากร้านคา้ในจงัหวดันครราชสีมา น า
ฟางขา้วและร าขา้วอบในตูอ้บลมร้อน (hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 70°C เวลา 24 ชัว่โมง จากนั้น น าฟางขา้วและร าขา้วท่ีอบแหง้
แลว้มาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันและร่อนดว้ยตะแกรงร่อน (laboratory test sieve ยีห่อ้ Endecotts) ขนาดรูพรุน 2.0 มิลลิเมตร แลว้เก็บ
ใส่ถุงพลาสติก ระบุช่ือวสัดุในแต่ละถุงอยา่งชดัเจน 
2. การปรับสภาพฟางข้าวและร าข้าวด้วยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกนั 

การปรับสภาพวสัดุโดยใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยชัง่
น ้ าหนกัฟางขา้วและร าขา้ว 2.5 กรัม ใส่ขวดรูปชมพู่แลว้เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ส่วนชุด
ควบคุม (untreated biomass) ใช้น ้ ากลั่นแทนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้ นตั้ งไวท่ี้อุณหภูมิห้อง (25±1 °C)               
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง แลว้น าวสัดุมาลา้งดว้ยน ้ ากลัน่ จนกวา่ค่าพีเอชของน ้ าลา้งวสัดุเป็นกลาง (pH  7) จึงน าวสัดุมาอบให้แห้ง
ในตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 70°C แลว้ป่ันวสัดุท่ีอบแห้งแลว้ดว้ยเคร่ืองป่ันและร่อนดว้ยตะแกรงร่อน (laboratory test sieve) 
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ขนาดรูพรุน 2.0 มิลลิเมตร เก็บวสัดุใส่ถุงพลาสติกระบุช่ือชุดการทดลองในแต่ละถุงอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปทดสอบ
ประสิทธิภาพการปรับสภาพในขั้นต่อไป 
3. การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวและร าข้าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า  

ทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพวสัดุโดยการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสทางการคา้ ประกอบดว้ย วสัดุท่ี
ผ่านการปรับสภาพ 1 กรัม  ซิเตรทบฟัเฟอร์ความเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ (pH 5) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสทาง
การคา้ ยี่ห้อ Sigma 0.015 ยนิูตต่อกรัมวสัดุ (commercial cellulase from Aspergillus niger 0.015 ยนิูตต่อกรัมวสัดุ)  ส่วนชุด
ควบคุม คือ วสัดุท่ีไม่ไดท้ าการปรับสภาพ จากนั้นท าการยอ่ยสลายวสัดุในสภาวะอุณหภูมิ 25±1°C ความเร็วรอบ 150 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 2 ชัว่โมง แลว้เก็บตวัอยา่งไปป่ันเหวีย่งดว้ยเคร่ืองป่ันเหวีย่ง (centrifuge) ท่ีความเร็วรอบ 5,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 5 นาที เก็บส่วนใสเพ่ือวเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ดว้ยวธีิ DNS (สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ และคณะ, 2544.)   
4. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 

ท าการทดลอง 3 ซ ้ า โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การปรับสภาพฟางข้าวและร าข้าวด้วยสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกนั 
  การปรับสภาพฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% 
w/v พบว่า ฟางขา้วและร าขา้วเกิดการพองตวัภายในของเหลวของเหลวหนืดข้ึน สีของของเหลวขณะท าการปรับสภาพ
เปล่ียนเป็นสีเขม้ข้ึน (ภาพท่ี 1 และ 2) จากนั้นเม่ือน าฟางขา้วและร าขา้วมาอบให้แห้งในตูอ้บลมร้อน (hot air oven) พบว่า 
การปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้สูงข้ึนส่งผลให้ฟางขา้วและร าขา้วมีลกัษณะละเอียดข้ึน 
ฟางขา้วจะอ่อนนุ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดุท่ีไม่ไดป้รับสภาพ จากนั้นท าการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพโดยการ
น าฟางขา้วและร าขา้วท่ีผา่นการปรับสภาพไปยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสในขั้นต่อไป 

 

 
ก ข ค ง จ ฉ ช 

ภาพที่ 1 ลกัษณะของฟางขา้วขณะท าการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ต่างกนัโดย ก คือ ชุด
 ควบคุม ส่วน ข-ช คือ ฟางขา้วขณะท าการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเขม้ขน้ 0.5% 1% 
 2% 3% 4% และ 5% w/v ตามล าดบั 
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ก ข ค ง จ ฉ ช 

ภาพที ่2 ลกัษณะของร าขา้วขณะท าการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ต่างกนัโดย ก คือ ชุด
 ควบคุม ส่วน ข-ช คือ ร าขา้วขณะท าการปรับสภาพดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ความเขม้ขน้ 0.5% 1% 
 2% 3% 4% และ 5% w/v ตามล าดบั 
 
การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวและร าข้าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า  

การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.5% 
1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยน าวสัดุท่ีผา่นการปรับสภาพแลว้มายอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสทางการคา้             เพ่ือ
เปรียบเทียบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์จากการยอ่ยสลายวสัดุท่ีผ่านการปรับสภาพ โดยวสัดุท่ีผ่านการปรับสภาพดว้ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงกวา่วสัดุท่ีไม่ไดผ้า่นการปรับสภาพ เน่ืองจากการปรับสภาพดว้ยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ท าให้ลกัษณะโครงสร้างของวสัดุเปล่ียนไป    ส่งผลให้เอนไซม์เซลลูเลส สามารถเขา้ไปย่อยสลายเซลลูโลส
เปล่ียนเป็นน ้ าตาลไดส้ะดวกมากข้ึน จึงท าให้ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงข้ึน (Han และคณะ, 2012) เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดการ
ทดลองท่ีไม่ไดป้รับสภาพ     ซ่ึงผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี
ความเขม้ขน้ 5% 2% 4% 3% 1% และ 0.5% w/v พบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 14.81, 12.39, 12.18, 9.03, 4.68 และ 2.27 มิลลิกรัม
ต่อกรัมวสัดุ ตามล าดบั ส่วนฟางขา้วท่ีไม่ไดป้รับสภาพไดป้ริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 0.25 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ (ภาพท่ี 3) ทั้งน้ี
ประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้  5% 2% และ 4%                             มี
ประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขม้ขน้ 0.5%, 1% และฟางขา้วท่ีไม่ได้
ปรับสภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 5% ไม่แตกต่างจากการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 2% และ 
4% ส่วนการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% ไม่แตกต่างจากฟางขา้วท่ี
ไม่ไดป้รับสภาพแต่อย่างใด การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้  5% 2% และ 4% มี
ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงกวา่ฟางขา้วท่ีไม่ไดป้รับสภาพ เน่ืองมาจากการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ในความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมส่งผลใหล้กัษณะโครงสร้างทางกายภาพและลกัษณะทางเคมีของฟางขา้วเปล่ียนไป โดยท า
ให้ปริมาณลิกนินลดลง (Harun และ Geok, 2016 ; Han และคณะ, 2012) นอกจากน้ีช่วยให้ปริมาณเซลลูโลสเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือ
ท าการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลส เอนไซมเ์ซลลูเลสสามารถเขา้ไปยอ่ยสลายเซลลูโลสไดส้ะดวกมากข้ึน จึงส่งผลให้
ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์เพ่ิมสูงข้ึน (Han และคณะ, 2012) เม่ือเปรียบเทียบกบัฟางขา้วท่ีไม่ปรับสภาพ 
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ภาพที ่3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 
              ต่างกนั 

การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพร าขา้วโดยการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสทางการคา้นั้น พบวา่ การ
ปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้ 3 %, 4%, 5%, 2%, 1% และ 0.5% โดยการยอ่ยสลายดว้ย
เอนไซมเ์ซลลูเลส พบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 4.35, 4.21, 3.83 3.37, 2.05 และ 1.67 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ ตามล าดบั ส่วนวสัดุท่ี
ไม่ไดป้รับสภาพพบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 0.69 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ (ภาพท่ี 4) ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการปรับสภาพร าขา้วดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 3% 4% และ 5%   มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% (p <0.05) แต่ไม่
แตกต่างจากการปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้ 2%  ส่วนการปรับสภาพร าขา้วดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเขม้ขน้  0.5% และ 1% ไม่เหมาะกบัการย่อยสลายดว้ยเอนไซม์เซลลูเลสทางการคา้
เน่ืองจากไม่แตกต่างจากวสัดุท่ีไม่ไดป้รับสภาพ  ผลการวิจยัการปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี
ความเขม้ขน้ 3% มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงกว่าร าขา้วท่ีไม่ไดป้รับสภาพถึง 6  เท่า  เน่ืองมาจากการปรับสภาพร าขา้วดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท าใหป้ริมาณลิกนินลดลง (Kodali และ Pogaku, 2006) ส่งผลใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีของร าขา้ว ท าให้เอนไซม์เซลลูเลสสามารถย่อยสลาย
เซลลูโลสไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึนจึงส่งผลให้ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์หลงัจากท าการย่อยสลายดว้ยเอนไซม์มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน    
ส่วนประสิทธิภาพการปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% นั้นไม่แตกต่าง
จากร าขา้วท่ีไม่ไดป้รับสภาพ  อาจเน่ืองมาจากการปรับสภาพ ร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 0.5% 
และ 1% ในสภาวะตั้งไวท่ี้อุณหภูมิ 25±1 °C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นั้นยงัไม่สามารถเปล่ียนแปลงโครงสร้างของร าขา้วให้
เหมาะสมกบัการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลส 
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ภาพที ่4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 
              ต่างกนั 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การปรับสภาพฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจางท่ีความเขม้ขน้ 0.5% 1% 2% 3% 4% 

และ 5% w/v โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบสภาวะการปรับสภาพฟางขา้วและร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซดท่ี์ความเขม้ขน้ต่างกนัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์สรุปไดว้า่  การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 2% 4% และ 5% มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 1% อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟาง
ขา้วด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีความเขม้ขน้  5% นั้นไม่แตกต่างจากการปรับสภาพฟางขา้วด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 2% และ 4%  ส่วนการปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้  
3%  4%  และ 5%  มีประสิทธิภาพสูงกวา่การปรับสภาพร าขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 0.5% และ 
1% อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ความเช่ือมัน่ 95% (p <0.05) เม่ือทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพจึงสรุปได้ว่า 
สภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับสภาพฟางขา้ว คือ ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง 2% ซ่ึงไดป้ริมาณ
น ้ าตาลรีดิวซ์ 14.81 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ   ส่วนสภาวะท่ีเหมาะสมในการปรับสภาพร าขา้ว  คือ  ความเขม้ขน้ของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดเ์จือจาง 3% มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวสัดุ วตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัการปรับสภาพดว้ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์คือ ฟางขา้ว เน่ืองจากประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ความ
เขม้ขน้ 2% มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงกวา่ 3 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพการปรับสภาพร าขา้วดว้ยโซเดียมไฮดรอก
ไซดท่ี์ความเขม้ขน้ 3%   

จากผลการวิจยัการปรับสภาพวสัดุในคร้ังน้ีสามารถใชว้ิธีการปรับสภาพฟางขา้วดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์และตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้องโดยไม่ตอ้งเขยา่ ไม่ส้ินเปลืองพลงังานขณะท าการปรับสภาพและบรรลุวตัถุประสงคก์าร
ปรับสภาพโดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการยอ่ยสลายวสัดุดว้ยเอนไซมเ์ซลลูเลสได ้จึงสามารถน าสภาวะท่ีเหมาะสมในการ
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ปรับสภาพไปเป็นแนวทางเลือกหน่ึงเพ่ือประยุกตใ์ชใ้นขั้นตอนการปรับสภาพวสัดุส าหรับการผลิตพลงังานชีวภาพ เช่น            
เอทานอลและแก๊สชีวภาพก่อนเขา้สู่กระบวนการยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมต์่อไป 
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การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระจากโยเกร์ิตทีเ่สริมด้วยหมากเม่า  
Antioxidant Activity From Yoghurt With Thai Blueberry 
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Nida Arbsuwan1* Jirayus Woraratphoka1 Nutthawut  Meesilp2 Thipwarin Rimlumduan1 Sahamonthol Desanthia1 and 
Aphisit  Yingnok1 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิ ธี  DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)                 
จากโยเกิรตท่ี์เสริมดว้ยน ้ าหมากเม่า 100% ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 สูตร คือ Control 1 สูตร 1 Control 2 และสูตร 2 โดยทั้ง 4 สูตร 
มีการเปล่ียนแปลง ทางเคมี และจุลินทรียข์องโยเกิร์ต ในระหวา่งการหมกั พบวา่ เปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งอนุมูลอิสระ มากท่ีสุด
คือ สูตร 1 (น ้ าหมากเม่า 25 ml) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 56.27±4.28  สูตร 2 (น ้ าหมากเม่า 10 ml) เท่ากบั 49.78±1.39 control 1 และ 2 
มีค่าเท่ากบั 32.71±3.01 และ 47.74±2.59 ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสูตร 1 (น ้ าหมากเม่า 25 ml) และสูตร 2 (น ้ าหมากเม่า 10 
ml) ยงัคงมีฤทธ์ิจนส้ินสุดกระบวนการหมกั หลงัจากนั้นเก็บตวัอย่างมาวิเคราะห์ พบว่ามีค่าพีเอชอยู่ท่ี 4.29±0.01 และ 
4.95±0.01 ปริมาณของแข็ง 20±0.00 และ 23±0.00 เปอร์เซ็นกรดแลคติกเท่ากบั 0.31±0.01 และ 0.24±0.01 จ านวนแลคติก
แอซิดแบคทีเรียมีจ านวนเท่ากบั 3.0 × 106 และ 1.8×107 cfu/ml ซ่ึงสูตร 2 (น ้ าหมากเม่า 10 ml) เป็นสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เน่ืองจากท าใหเ้น้ือของโยเกิร์ตมีการเกาะตวักนัไดดี้ งานวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การเติมน ้ าหมากเม่าในการหมกัโยเกิรตจ์ากนม
พาสเจอร์ไรส์ สามารถเพ่ิมฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระไดใ้นผลิตภณัฑใ์นโยเกิร์ต 
 
ค าส าคญั : ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ,น ้าหมากเม่า, โยเกิร์ต 
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ABSTRACT 
 

This research was to study the antioxidant activity (DPPH, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) of yogurt supplemented 
with 100% Thai Blueberry. Which divided for four formulas following as Control 1, Formula 1, Control 2 and Formula 2. 
The variation of chemical and microbiological activity of yogurts was analyzed. The results showed that Formula 1 
(56.27±4.28) displayed the highest antioxidant activity following as Formula 2 (49.78±1.39), Control 2 (47.74±2.59) and 
Control 1 (32.71±3.01), respectively. The antioxidant activity of Formula 1 (25 ml of Thai Blueberry) and Formula 2 (10 
ml of Thai Blueberry) were detected at the end of fermentation process. The pH, degree of ˚Brix, lactic acid concentration 
and lactic acid bacteria count of drinking yogurt (Formula 1 and 2) were 4.29±0.01 and 4.95±0.01, ˚Brix 20±0.00 and 
23±0.00, 0.31±0.01 and 0.24±0.01, 3.0 × 106 and 1.8×107 cfu/ml, respectively. Formula 2 is the best yogurt production 
because it has the good texture of the yogurt. The result indicated that the set yogurt from pasteurized milk with Thai 
Blueberry was found antioxidant activity during to end of fermentation. 
 
Keyword: Antioxidant activity, Thai blueberry, Yogurt 
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บทน า 
ปัจจุบนัมนุษยไ์ดเ้น้นถึงความส าคญัทางดา้นสุขภาพมากข้ึน เน่ืองจากผลกระทบต่อสภาวะตึงเครียดในหลาย ๆ 

ดา้นไม่วา่จะเป็นสภาวะการท างานหรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสภาวะน้ีจะมีการสะสมอนุมูลอิสระในร่างกายในปริมาณมาก มีผลท า
ให้น ามาสู่โรคต่าง ๆ เช่นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ จากการศึกษาพบวา่สารตา้นอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant) จะสามารถช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ไดโ้ดยการจบักบัอนุมูลอิสระ (จารุวรรณ และคณะ, 2561) 
ซ่ึงพบไดใ้นผลไมห้ลายชนิด ไดแ้ก่ องุ่น  บลูเบอร์ร่ี และหมากเม่า เป็นตน้  

หมาก เ ม่ า  มะ เ ม่ าห รือ เ ม่ าหลวง  (Antidesma sp.) เ ป็นผลไม้ท้อง ถ่ินชนิดห น่ึง  พบได้ทั่วไปในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบมากในจงัหวดัสกลนคร มีรสฝาดเปร้ียว เม่ือสุกจะเปล่ียนเป็นสีแดงและสี
ด ามีรสหวาน (กานดาและ สุดาทิพย,์ 2558) จากการศึกษาสารท่ีพบในน ้ าหมากเม่า ซ่ึงอุดมดว้ยคุณค่าทางอาหาร แร่ธาตุและ
วิตามิน เช่น แคลเซียม เหล็ก วิตามิน บี 1 บี 2 วิตามินซี วิตามินอี ผลสุกของหมากเม่านั้นมีสีม่วงแดง ซ่ึงมีสารประกอบของ
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) สารประกอบฟีนอลิค (phenolic) สูง มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ โดยแอนโทไซยานิน             
มีคุณสมบติัเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (biological activity) สามารถลดอาการอกัเสบ (anti-inflammatory) (ศศิธร และ 
ศกัด์ิสิทธ์ิ, 2558) ผลเม่าสุกจึงถูกน ามาใชใ้นการแปรรูปในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมจากเม่า เช่น น ้ าเม่าพร้อมด่ืม น ้ าเม่าเขม้ขน้ 
และไวน์เม่า เป็นตน้ มีรายงานจากการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากหมากเม่าสายพนัธ์ุเพชรโนนสูง สร้างคอ้ 2 ดว้ยวิธี 
DPPH พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ตา้นอนุมูลอิสระเท่ากับ 53.81, 53.76 53.81 และ 53.17 ตามล าดับ (จารุวรรณและคณะ, 2561) 
รวมถึงกากเม่าผงสายพนัธ์ุภูโซงและยายค าตาท่ีผ่านการอบท่ีอุณหภูมิต ่ายงัคงมีสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH มากท่ีสุด
คือ 83.43±5.63 และ 76.15±1.27      (พรประภาและคณะ, 2556) เน่ืองดว้ยจากการรายงานของหมากเม่าพบการออกฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระค่อนขา้งสูงงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะศึกษาสารออกฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากน ้ าหมากเม่าท่ีเติมใน
กระบวนการผลิตโยเกิร์ต โดยติดตามระยะเวลาในการหมกัโยเกิร์ต พีเอช เปอร์เซ็นตก์รดแลคติก ปริมาณของแข็ง รวมทั้ง
จ านวนจุลินทรียแ์ลคติกแอซิดแบคทีเรีย เพ่ือเพ่ิมคุณประโยชน์ของสารท่ีออกฤทธ์ิจากหมากเม่าในผลิตภณัฑโ์ยเกิร์ตพร้อม
ทั้งการพฒันาสูตรในการผลิต รวมถึงต่อยอดและเพ่ิมมูลค่าของหมากเม่าใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ในเชิงพาณิชยต์่อไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมโยเกร์ิต 

น าน ้ านมมาให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง 50 ºC จากนั้นเติมส่วนผสมท่ีเป็นของแห้ง ไดแ้ก่ น ้ าตาลทราย ละลายให้
เขา้กนัท าการพาสเจอรไรส์ท่ีอุณหภูมิ 85 ºC เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน ามาลดอุณหภูมิลงท่ี 42 ºC เติมหัวเช้ือโยเกิร์ตใน
ปริมาณ 5 กรัม น ้ าตาล 15 กรัม และน ้ าหมากเม่า 100 เปอร์เซนต ์แบ่งตามส่วนผสมของน ้ าหมากเม่ากบันมตามอตัราส่วนต่าง 
ๆ ทั้ง  4 สูตร โดยท่ีสูตร control 1(น ้ า 25 ml) , สูตร 1 (น ้ าหมากเม่า 25 ml), Control 2 (น ้ า 10 ml) และสูตร 2 (น ้ าหมากเม่า 
10 ml) มีจากนั้ นน าบ่มต่อท่ีอุณหภูมิ 42 ºC โดยระหว่างการหมักน าโยเกิร์ตหมากเม่ามาทดการศึกษาท่ีเวลา 0, 2, 4,                 
และ 6 ชัว่โมง  
2. การวเิคราะห์ทางเคมแีละจุลชีววทิยาจากโยเกร์ิตทีเ่สริมด้วยหมากเม่า 

2.1 การวเิคราะห์ปริมาณกรดแลคตกิ  พเีอช และการศึกษาจุลนิทรีย์แบคทเีรียกรดแลคตกิ น าตวัอยา่งโยเกิร์ตท่ีเวลา
ต่าง ๆ มาวเิคราะห์หาปริมาณกรดแลคติกดว้ยตามวธีิใน AOAC (1990)  การวดัค่า pH โดยใชเ้คร่ือง pH-meter (ยีห่อ้ 
Dynamica รุ่น pH Master LAB) และปริมาณของแขง็ (˚Brix) ดว้ย Hand refractometer ในขณะท่ีการศึกษาจ านวนจุลินทรีย์
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แบคทีเรียกรดแลคติก (cfu/ml) น ามาเล้ียงบนอาหาร MRS agar ท่ีผสม 0.5% CaCO3 และน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 ºC            เป็น
เวลา 48 ชัว่โมง  
3. คุณสมบัตกิารต้านอนุมูลอสิระจากโยเกร์ิตหมากเม่า  
 ศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากน ้ าหมากเม่า 100 เปอร์เซนต ์และตวัอยา่งโยเกิร์ตแต่ละสูตรมาหาเปอร์เซ็นต์การ
ยบัย ั้ง (%Inhibition) ดว้ยวธีิ DPPH ดดัแปลงจาก สุชาดา และ ปวณีา (2558) น าตวัอยา่งปริมาตร 200 ไมโครลิตร ท าปฏิกิริยา
กบัสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH ปริมาตร 2000 ไมโครลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั ท้ิงไวใ้นท่ีมืด 30 นาที จากนั้นวดัค่าการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร ซ่ึงค่าท่ีไดน้ าไปเทียบกบัสารละลายมาตรฐาน Trolox (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

จากนั้นค านวณหาค่า %inhibition จากสูตร  
 
 % Inhibition = [A517 control – A517 test control] × 100 
     A517 control 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการศึกษาผลของการหมกัโยเกิร์ตจากน ้ าหมากเม่า 100% ซ่ึงเติมในสูตร 1 (25 ml) เทียบกบั Control 1 (น ้ า 10 

ml)  เม่ือท าการเก็บตวัอยา่งโยเกิรตม์าวิเคราะห์คุณสมบติัทางดา้นเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณของแข็ง พีเอช เปอร์เซ็นตก์รดแลคติก 
และจ านวนแบคทีเรียกรดแลคติก พบวา่ Control 1 กระบวนการหมกัโยเกิร์ตเกิดข้ึนไดเ้ร็วกวา่สูตร 1 สงัเกตไดจ้ากค่าพีเอชท่ี
ลดลง และปริมาณของแขง็ท่ีลดลง (16±0.00 องศาบริกซ์) เม่ือท าการเก็บชัว่โมงท่ี 0, 2, 4, และ 6 ซ่ึงพบค่าพีเอชของ Control 
1 เท่ากบั 6.45±0.005.29±0.02, 4.09±0.01 และ3.94±0.01 ตามล าดบั เทียบกบัสูตร 1 ท่ีมีการเติมน ้ าหมากเม่า 25 ml มีค่าพีเอช
เท่ากบั 5.51±0.01, 5.42±0.02, 4.29±0.01 และ4.12±0.01 ตามล าดบั โดยค่าพีเอชท่ีชัว่โมงท่ี 6 ของ Control 1 มีค่านอ้ยกว่า 
สูตร 1 เน่ืองมาจากปริมาณน ้ าหมากเม่าท่ีเติมลงไปอาจจะมีความเขม้ขน้สูงท าให้เกิดกระบวนการหมกัชา้กว่าสูตรควบคุม 
หรือ Control 1 ซ่ึงผลการทดลองของค่าพีเอชท่ีลดลงไดส้อดคลอ้งกบัปริมาณเปอร์เซ็นต์กรดแลคติกและจ านวนแบคทีเรีย
กรดแลคติกท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นเดียวกนั (ตารางท่ี 1) 
ตารางที ่1 ผลการหมกัโยเกิร์ตท่ีเสริมน ้ าหมากเม่าของ Control 1 และ สูตร1 

    สูตร 
โยเกิร์ต 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

องศาบริกซ์ พีเอช เปอร์เซนต์
กรดแลคติก 

แลคติกแอซิด
แบคทีเรีย (cfu/ml) 

 
Control 1 

(น ้า 25 ml) 

0 21±0.00 6.45±0.00 0.14±0.02 3.1× 106 

2 18±0.00 5.29±0.02 0.35±0.01 1.7× 107 
4 16±0.00 4.09±0.01 0.65±0.01 2.7× 107 
6 16±0.00 3.94±0.01 0.72±0.01 2.3× 107 

สูตร 1 
(หมากเม่า 

25 ml) 

0 22±0.00 5.51±0.01 0.12±0.01 4.4 × 106 
2 21±0.00 5.42±0.02 0.16±0.01 6.0 × 106 
4 20±0.00 4.29±0.01 0.31±0.01 3.0 × 106 
6 20±0.00 4.12±0.01 0.44±0.02 2.1 × 107 
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ตารางท่ี 2 การหมกัโยเกิร์ตรอบสองโดยท าการลดปริมาณน ้ าหมากเม่าลงเป็น 10 ml โดยให้เป็นสูตรท่ี 2 เทียบกบั 
Control 2 และท าการเก็บตวัอยา่งท่ีเวลาเช่นเดียวกนักบัการหมกัโยเกิร์ตในรอบแรกพบวา่ ทั้ง 2 สูตรปริมาณของแขง็องศาบ
ริกซ์ ค่าพีเอช ลดลงตามระยะเวลาของการหมกัจนถึง 6 ชัว่โมง ในขณะท่ีเปอร์เซ็นตก์รด     แลคติกและจ านวนแบคทีเรียกรด
แลคติกเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกนั เม่ือลดปริมาณน ้ าหมากเม่าในการหมกัโยเกิร์ตจะมีผลท าใหล้กัษณะของเน้ือโยเกิร์ตเกิด          เคิร์
ดของนมไดเ้ร็วกวา่สูตร 1 ท่ีท าการหมกัรอบแรก จากผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ความหวานมีผลต่อการหมกัโยเกิร์ต  
ตารางที ่2 ผลการหมกัโยเกิร์ตท่ีเสริมน ้ าหมากเม่าของ Control 2 และ สูตร2 

สูตร 
โยเกิร์ต 

เวลา 
(ชัว่โมง) 

องศาบริกซ์ พีเอช เปอร์เซนต์
กรดแลคติก 

แลคติกแอซิด
แบคทีเรีย (cfu/ml) 

 
Control 2 
(น ้า 10 ml) 

0 28±0.00 6.49±0.01 0.16±0.01 1.0×106 
2 27±0.00 6.07±0.01 0.23±0.01 9.3×107 
4 21±0.00 4.78±0.01 0.61±0.01 1.8×107 
6 20±0.00 4.41±0.01 0.61±0.01 2.0×107 

สูตร 2 
(หมากเม่า 

10 ml) 

0 28±0.00 5.94±0.01 0.15±0.01 1.2×106 
2 28±0.00 5.78±0.01 0.18±0.01 8.3×107 
4 23±0.00 4.95±0.01 0.24±0.01 1.8×107 
6 23±0.00 4.65±0.01 0.29±0.01 1.9×107 

 
จากผลการทดลองระยะเวลาการหมักของโยเกิร์ตในทั้ ง 4 สูตร (Control 1 และสูตร 1 Control 2 และ สูตร 1) 

อาจจะเกิดจากความหวานท่ีไดจ้ากน ้ าหมากเม่าท่ีเติมลงในสูตรท่ี 1(หมากเม่า 25 ml) และสูตร 2 (หมากเม่า 10 ml) ท าให้
ระยะเวลาของการหมกัต่างกนั ค่าพีเอช และปริมาณกรดแลคติกให้ค่าต่างกนัตามระยะเวลาการหมกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุษา
มาส (2552) ไดร้ายงานว่า ในการหมกัโยเกิร์ตโดยใชน้ ้ าตาลซูโครสและน ้ าตาลฟรุคโตส ซ่ึงเป็นสารให้ความหวานจะใช้
ระยะเวลาในการบ่มไม่แตกต่างกนั (P >0.05) โดยท่ีเวลาท่ีใชใ้นการบ่มจะมีค่าอยู ่ในช่วง ประมาณ 5 ชัว่โมง ส่วนโยเกิร์ตท่ี
ใช้น ้ าผึ้ งเป็นสารให้ความหวานใช้เวลาในการบ่มอยู่ในช่วง ประมาณ 4 ชั่วโมง ซ่ึงใช้เวลาน้อยกว่าน ้ าตาลซูโครสและ
น ้ าตาลฟรุคโตส เม่ือเทียบกบัการหมกัโยเกิร์ตท่ีเติมน ้ าหมากเม่าจึงสรุปไดว้า่ ความหวานมีผลต่อการหมกัโยเกิร์ตเน่ืองจาก
สูตรควบคุม (Control 1 และ Control 2) ไม่ไดเ้ติมส่วนท่ีเป็นน ้ าหมากเม่าเพ่ิมลงไปในสูตร  
 จากตารางท่ี 3 การศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตจากนมพาสเจอรไรส์ท่ีเสริมดว้ยหมากเม่าดว้ยวิธี  DPPH 
radical scavenging assay เม่ือน าน ้ าหมากเม่าท่ีได้จากทางการคา้มีความเขม้ขน้ 100% มาวิเคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 
พบวา่มีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้ง (%inhibition) เท่ากบั 60.87 เม่ือเทียบกบัปริมาณ Trolox มีความเขม้ขน้เท่ากบั  7.64 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรโดยมีค่าการเจือจางเท่ากบั 100 เท่า หลงัจากนั้นน าตวัอยา่งโยเกิร์ตท่ีไดจ้ากการหมกัในแต่ละชัว่โมง (0, 2,4 และ 6) 
มาท าการเก็บตวัอย่างทั้ง 4 สูตร (Control 1, สูตร 1, Control 2 และ สูตร 2) พบว่า Control 1 และ Control 2 ยงัพบการออก
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระในนมพาสเจอไรส์ โดยท่ี Control 1 มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกวา่ Control 2 เน่ืองจากในสูตรมีการ
เติมน ้ าแทนน ้ าหมากเม่าท่ี 25 ml ในขณะท่ี Control 2 มีการเติมน ้ าในสูตรเพียง 10 ml ท าให้ระดบัความเขม้ขน้ของนมพาส
เจอไรส์ต่างกนั ค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งอนุมูลอิสระจึงมีค่าแตกต่างกนั จากการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริม
น ้ าหมากเม่า สูตร 1 และ สูตร 2 พบวา่ สูตร 1 มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ อยูท่ี่ 60.61±3.98 ถึง  61.32±1.17 (ชัว่โมงท่ี 0 ถึง 6)โดย
ท าการเจือจาง 10 เท่า เม่ือเทียบกบัปริมาณมิลลิกรัมของ Trolox พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.76 และ 0.77 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สูตร 2 
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และเม่ือเทียบกบัสูตร 2 ท่ีมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งอนุมูลอิสระอยูท่ี่ 72.73±1.85 ถึง 48.43±2.22 (ชัว่โมงท่ี 0 ถึง 6)              ซ่ึง
มีค่าเท่ากบั 0.72 และ 0.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ของ Trolox จะเห็นไดช้ดัว่าสูตร 1 มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ท่ีดีกว่าสูตร 2 
อาจจะเป็นเพราะวา่ในสูตร 1 ไดเ้ติมปริมาณน ้ าหมากเม่าถึง 25 ml ส่วนสูตร 2 ไดล้ดปริมาณน ้ าหมากเม่าลงเหลือแค่ 10 ml 
เน่ืองจากในสูตร 1 ถึงจะมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงก็ตามแต่ท าใหสู้ญเสียสภาพธรรมชาติ  (protein denaturation) ของเคซีน
ไม่สมบูรณ์ท าใหเ้กิดการตกตะกอน  

จากการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ในสูตร 2 มีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งลดลงตามระยะการหมกัโยเกิร์ตหมากเม่า 
อาจจะเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของ pH และอุณหภูมิท่ีใชใ้นการหมกัคือ 42±3 ºC เป็นระยะเวลานานท าให้สารแอนโธ
ไซยานิน (anthocyanin) และ สารประกอบฟีนอลิค (phenolic) มีคุณสมบัติในการตา้นอนุมูลอิสระต ่าลงเล็กน้อย แต่เม่ือ
ปริมาณน ้ าหมากเม่าท่ีมีความเขม้ขน้สูงข้ึนในระดบัหน่ึงจะท าให้ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระยงัคงมีปริมาณสูงเท่ากบัในชัว่โมง
เร่ิมตน้ในการหมกัจากการศึกษาคน้ควา้ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานิน พบวา่ ปัจจยัทางเคมีและฟิสิกส์ท่ี
เ ก่ียวข้องกับการสลายตัวของแอนโทไซยานินมีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินคือ ความเป็นกรด-เบส 
(Palakajornsak, 2004)   
 ดงันั้นการเติมน ้ าหมากเม่าท่ี 25 ml (สูตร 1) และ 10 ml (สูตร 2) ในการผลิตโยเกิร์ตซ่ึงพบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
ตั้งแต่ก่อนกระบวนการหมกัจนส้ินสุดกระบวนการหมกั โดยท่ีสูตรท่ี 2 จะท าใหเ้กิดเคิร์ดของนมดีกวา่สูตรท่ี 1 เน่ืองจากมี
ความหวานของน ้ าหมากเม่านอ้ยกวา่ แต่อยา่งไรก็ตามในการเติมน ้ าหมากเม่ายงัเพ่ิมสารตา้นอนุมูลอิสระในผลิตภณัฑ์
โยเกิร์ตอีกดว้ย 
ตารางที ่3 ผลการวดัฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริมน ้ าหมากเม่าทั้ง 4 สูตร (Control 1, สูตร 1, Control 2 และสูตร 2 
 ดว้ยวธีิ DPPH radical scavenging assay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ไม่ท าการเจือจาง, **เจือจาง 10 เท่า, ***เจือจาง 8 เท่า 
 
 
 

 
สูตรโยเกิร์ต 

 

      เวลา(ชัว่โมง) 

0 2 4 6 

Control 1 (น ้า 25 ml)* 21.32±3.97 29.08±0.83 32.71±3.01 35.39±3.33 

สูตร 1 
(หมากเม่า 25 ml)** 

60.61±3.98 50.89±1.88 56.27±4.28 61.32±1.17 

Control 2 (น ้า 10 ml)* 46.69±3.30 45.52±9.69 47.74±2.59 45.52±1.01 

สูตร 2 
(หมากเม่า 10 ml)*** 

72.73±1.85 70.27±0.15 49.78±1.39 48.43±2.22 

Trolox (0.06 mg/ml) 57.38±2.42 
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สรุปผลการวจัิย 
การพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตทั้ ง 4 สูตรได้แก่ Control 1 สูตร 1 Control 2 และสูตร 2 พบว่าโยเกิร์ตทั้ ง 4 สูตร               

ออกฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ เม่ือศึกษาดว้ยวธีิ DPPH สูตรท่ีมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งมากท่ีสุดคือสูตร 1 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 61.32±1.17 
(เจือจาง 10 เท่า) แต่ความหวานในน ้ าหมากเม่าในปริมาตรสูงท าใหมี้ผลของการตกตะกอนของโปรตีนในนม ในขณะท่ีสูตร
ท่ี 2 ซ่ึงมีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งเท่ากบั 48.43±2.22 (เจือจาง 8 เท่า)  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระน้ียงัคงอยูใ่นระหวา่งกระบวนการหมกัโยเกิร์ตจนถึงถึงชัว่โมงท่ี 6 เช่น เดียวกนั แต่ระดบัน ้ าหมากเม่าของสูตร 2 (10 
ml) ไม่มีผลต่อการตกตะกอนของโปรตีนท าใหเ้ป็นสูตรท่ีเหมาะสมในการน าไปเพ่ือทดสอบทางประสาทสัมผสัต่อไปเพ่ือ
ปรับลกัษณะของกล่ิน รสชาติท่ีไดใ้นแต่ละสูตรและน าสูตรท่ีเหมาะสมไปพฒันาในการผลิตโยเกิร์ตต่อไป 

 

กติติกรรมประกาศ 
ขอบคุณสาขาชีววิทยาประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานท างานวจิยัคร้ังน้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
กานดา ลอ้แกว้มณี และ สุดาทิพย ์แสนสุภา. 2558. คุณค่าทางโภชนาการของกากเม่า. วทิยาศาสตร์เกษตร 46(3)(พิเศษ): 
 569–572. 
จารุวรรณ ดรเถ่ือน, อมัพร ภูศรีฐาน และ พิเชษฐ เทบ ารุง. 2561.การวิเคราะห์ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารกลุ่ม            
 ฟีนอลิกในผลเม่า (Antidesma sp.). แก่นเกษตร 46 (1): 363–368. 
พรประภา ชุนถนอม  รวีพร ศรีสาราญ   และ อรนุช สีหามาลา . 2556. ผลของวิธีการอบแห้งต่อสมบัติของกากเม่า .
 วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร (ฉบับพเิศษ).301–307. 
ศศิธร อุดชาชน และ ศักด์ิสิทธ์ิ จันทร์ไทย. 2558. การหาปริมาณแอนโทไซยานินในน ้ าเม่าโดยสเปกโทรฟลูออโรโฟ             
 โทเมทรี. วารสารวจิยั มข. (บศ.) 15 (2): 39–47. 
สุชาดา มานอก และ ปวีณา ล้ิมเจริญ . 2558. การวิเคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS  DPPH และ FRAP                     
  และปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดของสารประกอบสมุนไพรในต ารับยาหอมเทพจิต. ก้าวทนัโลก 
  วทิยาศาสตร์ 15(1): 106–117. 
อุษามาส จริยวรานุกลุ. 2552. ผลของสารใหค้วามหวานท่ีมีผลต่อคุณภาพของโยเกิร์ต. วารสารวชิากามหาวทิยาลยัหอ            
 การค้าไทย  29(4): 102–111. 
AOAC. 1990. Official Method of Analysis.15th ed. Arlington, VA: Association of Official Analytical Chemists. 
Palakajornsak Y. 2004. Extraction and Stability of Anthocyanins fron Mangosteenpeel. [MSc thesis]. Bangkok: 
 Silpakorn University. 
 
 
 
 
 



919 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 
 

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

ผลของน า้มะพร้าวอ่อนต่อการป้องกนัการฝ่อของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี 
ในสมองน้อยของหนูขาวทีถู่กตัดรังไข่ออก 

Effects of Young Coconut Juice on Prevention of Purkinje Neurons  
Atrophy in The Cerebellum of Ovariectomized Rats 
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Kolip Payanglee1* Chayanit Yuenyong1 Pitsinee Laipanngam1 Manasikarn Jindawong1 Manutsanun Santiparadon1 
Phnom Sukchan1 Haifa Taemamu1 Kanokwalee Sukchai1 Kamontip Manosan1 Wutthipong Suwannit1 

On-Anong Somsap1 Kornkanok Piboonpol1 and Nisaudah Radenahmad2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของน ้ ามะพร้าวอ่อนต่อการป้องกนัการฝ่อของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี
ในสมองนอ้ย รวมทั้งหาความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของน ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีสามารถด่ืมไดใ้นแต่ละวนัเพ่ือน ามาใชท้ดแทนฮอร์โมน
เอสโตรเจนสังเคราะห์ โดยใชห้นูขาวเพศเมียอาย ุ8 เดือน ทั้งหมด 76 ตวั แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มพ้ืนฐานท่ีฆ่า
ก่อนเร่ิมการทดลอง (n=10), กลุ่มผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก (n=11), กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออก (n=11), กลุ่มท่ีถูกตดัรัง
ไข่ออกและไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสงัเคราะห์ (n=11) และกลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10 (n=11), 20 
(n=11) และ 40 (n=11) ml/kg BW/day ตามล าดบั เม่ือครบ 10 สัปดาห์ ท าการฆ่าหนูและน าสมองส่วนหลงัของหนูแช่ในน ้ ายา
ดองช้ินเน้ือ ลงบล็อกพาราฟินและยอ้มดว้ยเทคนิค hematoxylin และ eosin แลว้วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาท
เพอร์คินจี พบว่าหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อน เขม้ขน้ 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีมากกว่าหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยท่ีไม่แตกต่างจากกลุ่ม
พ้ืนฐานท่ีฆ่าก่อนเร่ิมการทดลอง, กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก และกลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บฮอร์โมน
เอสโตรเจนสังเคราะห์ ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าความเขม้ขน้ 10 ml/kg BW/day เป็นความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสุดและเหมาะสมท่ีช่วย
ป้องกนัการฝ่อเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยได ้
 
ค าส าคญั : ไฟโตเอสโตรเจน, น ้ามะพร้าวอ่อน, สมองนอ้ย, เซลลป์ระสาทเพอร์คินจี, การตดัรังไข่ 
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ABSTRACT 
 

 In this study, we investigated into the effects of young coconut juice on prevention of Purkinje neurons atrophy 
in the cerebellum. Moreover, we investigated the optimal neuroprotective dose of young coconut juice for long life 
consumption. Eight months female Wistar rats were randomly divided into 7 groups (n=76). These included baseline (n=10), 
sham-operated (n=11 ) , overiectomized (n=11 ) , overiectomized receiving estradiol benzoate (n=11)  and ovx receiving 
young coconut juice at 10 (n=11), 20 (n=11) and 40 (n=11) ml/kg BW/day, respectively. At the end of the tenth-week, the 
rats were sacrificed and the hindbrains were removed, fixed and paraffin embedded for hematoxylin and eosin staining. The 
diameters of Purkinje neurons were then counted. The result showed that the ovx rats received young coconut juice at 10 , 
20  and 40  ml/kg BW/day has significantly higher number of the diameter of Purkinje neuron than the ovx group and not 
significantly different from those of the baseline, sham-operated and overiectomized received estradiol benzoate groups. 
The results clearly showed that the overiectomized rats received young coconut juice 10  ml/kg BW/day was the optimal 
neuroprotective dose to help prevention of Purkinje neurons atrophy in the cerebellum. 
 
Keyword: phytoestrogen, young coconut juice, cerebellum, Purkinje neuron, ovariectomy 
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บทน า 
เซลล์ประสาทเพอร์คินจีเป็นเซลล์ประสาทหลกัและมีความส าคญัในสมองน้อย โดยเซลล์ประสาทเพอร์คินจี          

ในสมองนอ้ยมีหนา้ท่ีเป็นตวัส่งกระแสประสาทขาออกของเปลือกสมองนอ้ย โดยจะปล่อยสาร gamma-aminobutyric acid 
(GABA) ออกมาท่ีปลายประสาทและยบัย ั้งเซลล์ประสาทเป้าหมายในสมองน้อยและ vestibular nuclei เพื่อปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหว ควบคุมการเคล่ือนไหว ส่งผลให้การเคล่ือนไหวและการทรงตวัของร่างกายเป็นไปอยา่งปกติ 
สตรีวยัหมดประจ าเดือนมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนภายในร่างกายลดลง ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเกิดความ
ผิดปกติของระบบกลา้มเน้ือและกระดูก การรับรู้ลดลง และสมองเส่ือม (van Dijk et al., 2014) ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการ
ทรงตวัและการเคล่ือนไหวแยล่งกวา่คนปกติ (Arnold et al., 2005) ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตโดยท าใหคุ้ณภาพชีวติ
ถดถอยลง และยงัมีผลกระทบต่อผูท่ี้ท าหน้าท่ีดูแล ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม (Qiu et al., 
2009) เม่ือมีการใหฮ้อร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์กบัสตรีวยัหมดประจ าเดือนพบวา่สามารถทรงตวัและเคล่ือนไหวไดดี้ข้ึน 
(Hammar et al., 1996) โดยฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยปรับปรุงการท างานของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีผ่านทาง estrogen 
receptor ชนิด β (Andreescu et al., 2007) โดยมีบทบาทส าคญัในการเจริญของเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี ซ่ึง
ส่งเสริมให้การขนส่งกระแสประสาทในสมองน้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (Sakamoto et al., 2003) รวมทั้ งเพ่ิมการ
ไหลเวยีนเลือดในสมองนอ้ยของสตรีวยัหมดประจ าเดือนดว้ย (Ohkura et al., 1995) อยา่งไรก็ตามการไดรั้บฮอร์โมนเอสโตร
เจนสังเคราะห์เป็นระยะเวลานานจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งเตา้นม, โรคมะเร็งรังไข่ และ
โรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก เป็นตน้ (Tavani and La Vecchia, 1999) ดงันั้นการใชส้ารท่ีออกฤทธ์ิคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนจาก
ธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการป้องกันและรักษาปัญหาเก่ียวกับการทรงตวัและการเคล่ือนไหวในสตรีวยัหมด
ประจ าเดือน 

น ้ามะพร้าวอ่อนมีสารไฟโตเอสโตรเจนชนิด β-sitosterol ซ่ึงเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรี 
(Rattanaburee et al., 2017) จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าน ้ ามะพร้าวอ่อนมีประโยชน์ทางการแพทยม์ากมาย ไดแ้ก่ ช่วยลด
พยาธิสภาพของโรคอลัไซเมอร์ในสมอง (Radenahmad et al., 2011) ป้องกนัการตายของเซลลป์ระสาทในสมอง (Payanglee 
et al., 2017) ป้องกันการฝ่อของสมองส่วนหลงั (Payanglee and Radenahmad, 2017) ป้องกันการฝ่อของกลีบสมองน้อย 
(Payanglee et al., 2018) รวมทั้งช่วยป้องกนัการลดลงของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยได ้(Yuenyong et al., 2018) 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของน ้ ามะพร้าวอ่อนต่อการป้องกนัการฝ่อของเซลลป์ระสาทเพอร์
คินจีในสมองนอ้ยของหนูขาวเพศเมียท่ีถูกตดัรังไข่ออก ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน และหาความเขม้ขน้
ท่ีเหมาะสมของน ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีสามารถด่ืมไดใ้นแต่ละวนัเพ่ือน ามาใชท้ดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ท่ีสตรีวยั
หมดประจ าเดือนตอ้งบริโภคต่อเน่ืองเป็นเวลานาน รวมทั้งในอนาคตอาจพฒันาเป็นยาหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพส าหรับ
สตรีหรือสตรีวยัหมดประจ าเดือน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของน ้ ามะพร้าวอ่อนต่อไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. น า้มะพร้าวอ่อน 

น ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีใชใ้นการวิจยั คือ น ้ ามะพร้าวอ่อนอาย ุ6 เดือน พนัธ์ุมะพร้าวน ้ าหอม จากอ าเภอคลองหอยโข่ง 
จงัหวดัสงขลา เก็บน ้ ามะพร้าวอ่อนใส่ขวดพลาสติกเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ท่ี -30 °C น าน ้ ามะพร้าวอ่อนจาก -30 °C มาละลายท่ี
อุณหภูมิห้อง น าน ้ ามะพร้าวอ่อนปริมาตร 100 mL ผ่านเคร่ืองท าสารให้แหง้ (freeze dryer) จนไดผ้งน ้ ามะพร้าวอ่อน เก็บไว้
ในตูเ้ยน็ท่ี -30 °C ความเขม้ขน้ของน ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 10, 20 และ 40 mL/kg BW/day โดยเตรียมจาก
น าผงน ้ ามะพร้าวอ่อน 1 g ละลายในน ้ า reverse osmosis จนไดส้ารละลายปริมาตรรวมเท่ากบั 1 mL จะเตรียมสดใหม่ทุกวนั
ก่อนน าไปใช ้
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2. สัตว์ทดลอง 
สัตวท์ดลองท่ีใชคื้อหนูขาว (Wistar rat) เพศเมีย อาย ุ8 เดือน น ้ าหนกัประมาณ 250-300 กรัม จ านวน 76 ตวั จาก

สถานสตัวท์ดลองภาคใต ้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีผา่นการรับรองการขออนุญาตใชส้ตัวท์ดลองจาก
คณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณการใชส้ตัวท์ดลอง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. การแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลอง 

แบ่งกลุ่มหนูออกเป็น 7 กลุ่ม (ตารางท่ี 1) ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มพ้ืนฐานท่ีฆ่าก่อนเร่ิมการทดลอง (Baseline, n=10), 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออกและไดรั้บน ้ า reverse osmosis ทุกวนั (Sham, n=11), กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีถูก
ตดัรังไข่ออกและได้รับน ้ า reverse osmosis ทุกวนั (Ovx, n=11), กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจน
สังเคราะห์ฉีดใตผ้ิวหนงั 2.5 μg/kg BW/day 3 วนั/สัปดาห์ (Ovx+EB, n=11), กลุ่มท่ี 5, 6 และ 7 กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและ
ได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้ 10 (Ovx+YCJ10, n=11), 20 (Ovx+YCJ20, n=11), 40 (Ovx+YCJ40, n=11) mL/kg 
BW/day ทุกวนั ตามล าดบั หนูทุกกลุ่มท่ีผา่นการผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งเพ่ือเอารังไขอ่อกหรือไม่เอารังไข่ออกจะถูกเล้ียงต่อไปอีก 
7 วนั โดยไม่ใหส้ารใดๆ ก่อนจะให้สารต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากตอ้งรอใหแ้น่ชดัวา่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของหนูท่ีถูก
ตดัรังไข่หมดไปอยา่งถาวร เม่ือเล้ียงสัตวท์ดลองทุกกลุ่มครบ 10 สัปดาห์ จะท าการฆ่าหนูและน าสมองส่วนหลงัของหนูแช่
ในน ้ ายาดองช้ินเน้ือ ลงบล็อกพาราฟิน แลว้ตดัช้ินเน้ือและยอ้มดว้ยเทคนิค hematoxylin และ eosin แลว้วดัขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยท่ีติดสียอ้ม 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลผลการทดลองแสดงเป็นค่า mean±SEM และมีการกระจายตวัแบบปกติ ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้One-Way ANOVA โดยก าหนด p-value นอ้ยกวา่ 0.05 (p<0.05) 
ตารางที ่1 แสดงการแบ่งกลุ่มสตัวท์ดลองเพ่ือใหส้ารต่างๆ 
กลุ่ม สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 
กลุ่มควบคุม Baseline กลุ่มพ้ืนฐานท่ีฆ่าก่อนเร่ิมการทดลอง 

Sham กลุ่มผ่าตดัเปิดหน้าทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออกและให้น ้ า reverse osmosis 
ทุกวนัเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

Ovx กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและให้น ้ า reverse osmosis ทุกวนัเป็นเวลา 10 
สปัดาห์ 

Ovx+EB กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บเอสโตรเจนสังเคราะห์ฉีดใตผ้ิวหนัง 
2.5 μg/kg BW/day 3 วนั/สปัดาห์ เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

กลุ่มทดลอง Ovx+YCJ10 กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้ 10 mL/kg 
BW/day ทุกวนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

Ovx+YCJ20 กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้ 20 mL/kg 
BW/day ทุกวนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

Ovx+YCJ40 กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อนความเขม้ขน้ 40 mL/kg 
BW/day ทุกวนั เป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
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ผลและวจิารณ์ผล 
การเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยท่ีติดสียอ้ม hematoxylin              

และ eosin (ตารางท่ี 2, ภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2) พบวา่ในหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออก ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน 
และหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของสตรีวยัหมดประจ าเดือนและ
ไดรั้บไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี 12.85±0.35 µm และ 
13.25±0.58 µm ตามล าดบั ซ่ึงลดนอ้ยลงกวา่หนูท่ีถูกผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไขอ่อก ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของสตรีท่ียงัมี
ประจ าเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ p<0.01 และ p<0.05 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ี
ผ่านมา พบว่าหนูท่ีตดัรังไข่ออกมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาททุกชนิดในเปลือกสมองน้อยลดลง ร่วมกับการเกิด
ช่องวา่งระหวา่งเน้ือเยือ่เพ่ิมมากข้ึน เซลลป์ระสาทเพอร์คินจีมีรูปร่างบิดเบ้ียวและนิวเคลียสเห่ียวติดสีเขม้ทึบ ซ่ึงเป็นลกัษณะ
แสดงให้เห็นว่ามีการตายของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี ในขณะท่ีหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน
สังเคราะห์จะมีโครงสร้างของสมองนอ้ยท่ีเป็นปกติ แต่เซลล์ประสาทเพอร์คินจีจะมีการตายเป็นบางส่วน (Ahmed et al., 
2017) และการศึกษาในคร้ังน้ียงัพบว่าในหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและได้รับน ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีความเขม้ขน้ 10, 20 หรือ 40 
mL/kg BW/day ซ่ึงเป็นแบบจ าลองของสตรีวยัหมดประจ าเดือนและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อนท่ีความเขม้ขน้ดงักล่าว มีขนาด
เสน้ผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี 14.48±0.56, 14.58±0.42 และ 14.31±0.51 µm ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่หนูท่ีถูก
ตดัรังไข่ออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ p<0.05 แต่ไม่ส่งผลให้แตกต่างไปจากกลุ่มพ้ืนฐานท่ีฆ่า
ก่อนเร่ิมการทดลอง (14.18±0.39 µm), กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก (14.76±0.51 µm) และกลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่
ออกและไดรั้บฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ แต่จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่หนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าว
อ่อนความเขม้ขน้ 20 หรือ 40 mL/kg BW/day เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้การท างานของตบัและไตเปล่ียนแปลงไปจาก
ปกติ (Payanglee et al., 2017) ดังนั้นจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าหนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10 
mL/kg BW/day เป็นความเขม้ขน้นอ้ยท่ีสุดและเหมาะสมในการป้องกนัการฝ่อของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ย
ของหนูขาวท่ีถูกตดัรังไข่ออก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา พบวา่หนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10 
mL/kgBW/day เป็นความเขม้ขน้น้อยท่ีสุดและเหมาะสมในการช่วยป้องกันการฝ่อของสมองส่วนหลงั (Payanglee and 
Radenahmad, 2017) และป้องกนัการฝ่อของกลีบสมองนอ้ย (Payanglee et al., 2018) รวมทั้งช่วยป้องกนัการลดลงของเซลล์
ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยได ้(Yuenyong et al., 2018) แสดงใหเ้ห็นวา่น ้ ามะพร้าวอ่อนช่วยปกป้องเซลลป์ระสาทเพอร์
คินจีในสมองนอ้ย โดยช่วยป้องกนัการลดลงของขนาดเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี ซ่ึงภายในบรรจุออร์แกเนลลต์่างๆ รวมทั้ง
บรรจุนิวเคลียส ท าใหก้ารท างานของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจีเป็นไปอยา่งปกติ สามารถส่งสญัญาณประสาทเพ่ือควบคุมการ
ทรงตวัและสหสมัพนัธ์การเคล่ือนไหวของร่างกายใหเ้ป็นไปอยา่งปกติ 
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ตารางที ่2 แสดงขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองนอ้ยท่ีติดสียอ้ม hematoxylin และ eosin 
(Baseline = กลุ่มพ้ืนฐานท่ีฆ่าก่อนเร่ิมการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตดัเปิดหน้าทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = 
กลุ่มท่ีถูกตัดรังไข่ออก, Ovx+EB = กลุ่มท่ีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์, Ovx+YCJ10, 
Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day 
ตามล าดบั, a, aa p<0.05 และ p<0.01 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Sham ตามล าดบั, b p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม 
Ovx) 

กลุ่ม ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี (µm) 
Baseline (n=10) 14.18±0.39 
Sham (n=11) 14.76±0.51 
Ovx (n=11) 12.85±0.35aa 
Ovx+EB (n=11) 13.25±0.58a 
Ovx+YCJ10 (n=11) 14.48±0.56b 
Ovx+YCJ20 (n=11) 14.58±0.42b 
Ovx+YCJ40 (n=11) 14.31±0.51b 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของเซลลป์ระสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองนอ้ยท่ีติดสียอ้ม hematoxylin และ 

eosin (Baseline = กลุ่มพ้ืนฐานท่ีฆ่าก่อนเร่ิมการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = 
กลุ่มท่ีถูกตัดรังไข่ออก , Ovx+EB = กลุ่มท่ีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์ , Ovx+YCJ10, 
Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day 
ตามล าดับ, a, aa p<0.05 และ p<0.01 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม Ovx ตามล าดับ, b p<0.001 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม 
Ovx+EB) 
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ภาพที่ 2 แสดงเน้ือเยื่อวิทยาของสมองนอ้ยท่ียอ้มดว้ย hematoxylin และ eosin ท่ีก าลงัขยาย 40X (Baseline = กลุ่มพ้ืนฐานท่ี

ฆ่าก่อนเร่ิมการทดลอง, Sham = กลุ่มผา่ตดัเปิดหนา้ทอ้งแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออก, Ovx+EB 
= กลุ่มท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บเอสโตรเจนสงัเคราะห์, Ovx+YCJ10, Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มท่ีถูก
ตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day ตามล าดบั) 

 
 
 

Baseline Sham 

Ovx Ovx+EB 

Ovx+YCJ10 Ovx+YCJ20 

Ovx+YCJ40 

เซลล์ประสาทเพอร์คนิจ ี
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สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดว้า่หนูท่ีถูกตดัรังไข่ออกและไดรั้บน ้ ามะพร้าวอ่อน 10 mL/kg BW/day เป็นความเขม้ขน้

น้อยท่ีสุดและเหมาะสมในการป้องกนัการฝ่อเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองนอ้ยของหนูขาวท่ีถูกตดัรังไข่ออกซ่ึงเป็น
แบบจ าลองของสตรีวยัหมดประจ าเดือน ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกเพื่อ
ป้องกนัและรักษาภาวะสมองนอ้ยเส่ือมจนส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการทรงตวัและการควบคุมการเคล่ือนไหวในสตรีวยัหมด
ประจ าเดือนหรือสตรีสูงอาย ุอยา่งไรก็ตามการน าไปใชใ้นมนุษยย์งัคงตอ้งศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2 560  และ เ อ้ื อ เ ฟ้ื อสถาน ท่ี ในการท า วิ จัยโดยภาควิชากายวิภ าคศาสต ร์  คณะวิทย าศาสต ร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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การใช้ประโยชน์ที่โล่งในเขตเมืองทุ่งสง  
A utilization of Urban Space in Thung-song 

 
                           วฒันา ณ นคร1* และ สุรศกัด์ิ ชูทอง2* 

Wattana Na Nakorn1*and  Surasak Choothong2* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การใชป้ระโยชน์ท่ีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาการใชป้ระโยชน์และสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี
โล่งในเมืองทุ่งสง และศึกษาความตอ้งการของการใชป้ระโยชน์ท่ีโล่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาพ้ืนท่ีโล่งในเมืองทุ่งสง 
โดยด าเนินการศึกษาระหวา่งเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกนัยายน 2552 การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิเคราะห์ทางกายภาพ และการ
ใชแ้บบสอบถาม จ านวน 379 ชุด 

ผลการศึกษาทางกายภาพ พบวา่ พ้ืนท่ีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีโล่งของบริเวณสถาบนัราชการ 
ได้แก่ ท่ีว่าการอ าเภอทุ่งสง ท่ีท าการเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปรษณียทุ่์งสงและเขตบา้นพกั สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งสง 
โรงพยาบาลเก่าอ าเภอทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง กองทุนสงเคราะห์สวนยาง หอ้งสมุดประชาชนและดบัเพลิง พ้ืนท่ีโล่ง
ของบริเวณโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง พ้ืนท่ีโล่งของศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดัเขาปรีดี วดัชยัชุมพล วดัโคกสะทอ้น พ้ืนท่ีโล่งสวนสาธารณะ ไดแ้ก่ 
สวนสาธารณะ ร.5  สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร และสวนสาธารณะถ ้าตลอด  

ผลการศึกษาความตอ้งการของประชากรในการใชป้ระโยชน์ท่ีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงจากแบบสอบถาม พบว่า 
ประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงตอ้งการให้พฒันาใน 3 อนัดบัแรก คือ  อนัดบัท่ีหน่ึงพฒันาท่ีโล่งเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอ้ม
ปลูกตน้ไม ้ร้อยละ 35 อนัดบัท่ีสองพฒันาท่ีโล่งเป็นสถานท่ีออกก าลงักายการพกัผอ่นและการท ากิจกรรม จ านวนร้อยละ 23 
และอนัดบัท่ีสามการพฒันาท่ีโล่งเป็นสวนสาธารณะร้อยละ 19 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: ท่ีโล่ง เมืองทุ่งสง 
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ABSTRACT 
 

The open space used in Thong Song city is the study of the open space used and physicality of the open space, the 
needed of  population to open space and how to develop the open space of the Thong Song city. The study was started from  
October 2007 to September 2009.The process of this study was used the physical analysis and questionnaires 379  sets. 

The resulted from the physical study showed that the open space in Thong Song city composed of the open space 
of government officialsarethe office of Thong Song District, Thong Song Post Office, Thong Song Police Station,Thong 
Song Hospital, Thong Song Railways Station, Rubber Authority of Thailand, Fire station and  Thong Song Library. The 
open space of the schools arethe Watchaichumpon Municipality School, the Watkokstoon Municipality School and the 
Nanua Municipality School. The open space of the temples are the Kowpreedee temple, Chaichumpon temple and Kokstoon 
Temple. The open space of publicpark are SaunLaung Rama V public park, Sirinthon Botanical public park and Tam talod 
public park.  

The resulted of population to needed the open space, the main of the population needs the open space for exercise, 
for relaxing and for activity and the main of the population needs to design the open space for the public used. The result of 
open space need to used  was shownthe suggestion from populations need to develop open space used for maintaining the 
environment by tree plantation  35 percent, for exercise and activity 23 percent and for public park 19 percent, respectively.  

 
Keyword: Open space ,Thung song District 
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บทน า 
ลกัษณะกายภาพของเมืองมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการใหญ่ๆ คืออาคารและส่ิงก่อสร้าง (Build up area) และ

ส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่ง (Open space) ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอาคารส่ิงปลูกสร้างถูกใชเ้พ่ือรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พ้ืนท่ีโล่งเป็นหวัใจ
ท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของเมือง โดยเป็นตวัเช่ือมส่วนต่างๆ ของอาคารเขา้ดว้ยกนั พ้ืนท่ีโล่งส่วนใหญ่ท่ีเป็น
พ้ืนท่ีสาธารณะจึงมกัเป็นจุดรวมของคนเมือง ให้ได้มีโอกาสปฎิสัมพนัธ์ พบปะพูดคุย ตลอดจนการประกอบกิจกรรม
ประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ  รวมทั้งการรวมตวัทางการเมือง พ้ืนท่ีโล่งจึงมีความส าคญักบัเมืองในแง่ของสงัคม วฒันธรรม  

เมืองทุ่งสงมีลกัษณะเป็นเมืองทางผ่าน เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม การคา้ปลีก การคา้ส่งของชุมชน ท่ีอยู่รอบๆ             
ท่ี ค่อย ๆ เจริญเติบโตมาตามล าดบั อาคารส่ิงปลูกสร้างและเมืองมีการขยายตวัมากข้ึน พ้ืนท่ีปลูกสร้างอาคารเขา้แทนท่ีโล่ง
ของเมือง ทั้งแบบถูกกฎหมายและการบุกรุกพ้ืนท่ี ท าให้สัดส่วนของพ้ืนท่ีโล่งของเมืองลดลง ในขณะท่ีเมืองยงัไม่มีแนว
ทางการพฒันาท่ีโล่งท่ีชดัเจน การวจิยัคร้ังน้ี จึงศึกษาถึงการใชป้ระโยชน์ท่ีโล่งของเมืองทุ่งสง ทางกายภาพของพ้ืนท่ีอนัเป็น
ฐานทรัพยากรของเมือง ร่วมกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือคนในเมืองเพ่ือหาแนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีโล่งของเมืองทุ่งสง 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการใชป้ระโยชน์และสภาพทางกายภาพพ้ืนท่ีโล่งในเมืองทุ่งสง 
2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการการใชป้ระโยชน์ท่ีโล่งในเมืองทุ่งสงน ามาเสนอแนวทางในการพฒันาท่ีโล่งในเมืองทุ่งสง 
การตรวจเอกสาร 
ทฤษฎกีารจดัระบบของพืน้ทีสี่เขยีว 
 การจดัระบบพ้ืนท่ีสีเขียวของเมืองมีดงัน้ี 
 1. แบบจุดหรือหย่อม โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่ียว กระจายตวัเป็นจุดท่ามกลางพ้ืนท่ีปลูกสร้าง
อาคาร บริการให้แก่ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณนั้นและรัศมีการให้บริการโดยรอบได ้ แต่จะถูกจ ากดัส าหรับบริเวณท่ีไม่มีการ
เช่ือมโยงระหวา่งพ้ืนท่ีสีเขียวเหล่านั้น   
 2. แบบวงแหวน โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นบริเวณกวา้งโอบลอ้มพ้ืนท่ีปลูกสร้างเป็นวงแหวน ช่วยให้บรรยากาศของ
เมืองดีข้ึน ลดมลภาวะต่าง ๆ และช่วยในการป้องกนัการขยายตวัของเมือง แต่ยงัขาดความต่อเน่ืองถึงกนัในพ้ืนท่ีสีเขียว 

3. แบบรัศมีหรือน้ิวมือ โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวยืน่ออกจากศูนยก์ลางเมืองเป็นรัศมีออกไปทุกทิศทางโดยรอบ                ท า
ใหส้ภาพแวดลอ้มของเมืองดีข้ึนและยงัเป็นเสน้ทางฉากก าบงัส าหรับสตัว ์นบัเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติในเมืองใหสู้งข้ึน  
 4. ผสมผสานระหวา่งวงแหวนกบัรัศมี โดยพ้ืนท่ีสีเขียวยื่นออกจากศูนยก์ลางเมืองเป็นรัศมีออกไปทุกทิศทางและ
โอบลอ้มพ้ืนท่ีปลูกสร้างอาคารเป็นวงแหวนซอ้นกนัหลายๆ วงเกิดเป็นโครงข่ายเช่ือมต่อพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเมืองและนอก
เมืองอยา่งต่อเน่ืองจึงใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนท่ีเมือง 
 5. ระบบแนวโคง้สีเขียว โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวเป็นแนวยาวตามถนนท่ีพาดผ่านศูนยก์ลางเมือง แบ่งเมืองออกเป็น 2 
ส่วน พ้ืนท่ีสีเขียวใหบ้ริการเฉพาะส่ิงมีชีวิตท่ีอยูต่ามแนวถนนส าหรับส่วนบนของตวัเมืองไม่ไดรั้บประโยชน์จึงเป็นระบบท่ี
เหมาะกบัเมืองขนาดเลก็   
 6. แบบริบบ้ินสีเขียว โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาบไปตามเสน้ทางคมนาคมท่ีพาดผา่นตวัเมืองเป็นเสน้ตรง ทั้งถนน  ทาง
รถไฟและแม่น ้ า จึงเป็นระบบท่ีเหมาะส าหรับเมืองท่ีขยายตวัตามเสน้ทางคมนาคม   
แนวคดิเกีย่วกบัการพกัผ่อนและใช้ทีด่นิเพ่ือการพกัผ่อนในเมือง 
 ดร.อภิชาติ วงศแ์กว้ (2527) กล่าวถึงลกัษณะและขนาดของท่ีดินเพ่ือใชส้ าหรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ภายในเมือง
ท่ีรวมทั้งการใชท่ี้ดินเพ่ือพกัผ่อนหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ มีรายละเอียดดงัน้ี การใชท่ี้ดินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัประมาณ 40-50 
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% ของท่ีดินทั้งเมือง ท่ีอยู่อาศยัแต่ละหลงัไม่ควรห่างถนนท่ีมีรถประจ าทางเกิน 120 เมตร ท่ีดินส าหรับคา้ขาย 5-6 % ของ
ท่ีดินทั้ งเมือง ร้านค้าของใช้ประจ าวนัไม่ควรห่างอาคารอยู่อาศัยเกิน 500 เมตร หรือใช้เวลาเดินเท้าไม่เกิน 10 นาที 
สวนสาธารณะควรมีประมาณ 8% ของท่ีดินทั้งเมือง (หรือประมาณ 4 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน) โดยท่ีดินท่ีเหมาะสม
ในการท าเป็นสวนสาธารณะควรเลือกท่ีดินท่ีมีความยาวแต่ไม่กวา้งมากนกั การใชพ้ื้นท่ีดินในเมืองจึงถูกแบ่งเป็น 3 พ้ืนท่ี
ใหญ่ ๆ คือ 
 1. ท่ีท างาน (Work areas) ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีบางส่วนของเมืองท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าการคา้ การบริการ 
ฯลฯ 
 2. ท่ีอยูอ่าศยั (Living areas) ประกอบดว้ยบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งสาธารณูปโภคปการ ของชุมชน 
 3. ท่ีพกัผอ่น (Leisure areas ) ประกอบดว้ยพิพิธภณัฑ ์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สนามกีฬา สนามกอลฟ์ บริเวณท่ี
อนุรักษธ์รรมชาติ สวนสนุก การตั้งแคมป์ 
แนวความคดิการพกัผ่อนในเมือง 
การเลือกพกัผอ่นตามความพอใจมีอยู ่2 ลกัษณะ ไดจ้ าแนกไว ้ดงัน้ี   
 1. Passive recreation เป็นการพกัผ่อนหยอ่นใจท่ีไม่ใช่การออกแรงออกก าลงักาย แต่เป็นไปในลกัษณะความสงบ 
การผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยไดแ้ก่ การช่ืนชมกบัธรรมชาติ ภูมิทศัน์ของเมือง การนัง่เล่นในสวนสาธารณะ การชมสัตว์
ในสวนสตัว ์
 2. Active recreation เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีตอ้งออกแรงออกก าลงักาย ไดแ้ก่ การเดิน การเล่นกีฬา เช่น วา่ยน ้ า 
เล่นฟุตบอล การวิ่งออกก าลงักาย การพกัผ่อนหย่อนใจดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีกระท าในช่วงเวลาว่าง มีทั้ งในและนอก
สถานท่ีต่าง ๆ  (เอ้ือมพร วสีมหมาย : 2524)  
การพกัผอ่นหยอ่นใจภายนอกอาคาร (Outdoor recreation) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การพกัผอ่นนอกอาคารท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ไดแ้ก่ กีฬาต่าง ๆ สนามเด็กเล่น  ฯลฯ 
 2. การพกัผอ่นหยอ่นใจภายนอกอาคารท่ีเป็นส่วนตวั (Private) ไดแ้ก่ การท าสวน เล่นกีฬา   
การพกัผอ่นหยอ่นใจภายในอาคาร (Indoor recreation) 

1. การพกัผอ่นภายในอาคารท่ีเป็นส่วนสาธารณะ ไดแ้ก่  การเล่นกีฬาในร่ม การชมพิพิธภณัฑ ์ การอ่านหนงัสือใน
หอ้งสมุด ฯลฯ 

2. การพกัผอ่นภายในอาคารท่ีเป็นส่วนตวั ไดแ้ก่ การฟังเพลง ดูโทรทศัน์ ฯลฯ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ระเบียบวธีิวจิยั และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวจิยั  

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณในลกัษณะการวจิยัเชิงพรรณนาเนน้การส ารวจน ามาวเิคราะห์เน้ือหาเป็นหลกั
โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนและวธีิการดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูล  
ขอ้มูลทุยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ขอ้มูลทัว่ไปของพ้ืนท่ีศึกษา การใชป้ระโยชนท่ี์ดินของพ้ืนท่ีศึกษา แผนและนโยบาย โครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแผนผงั        
กรมท่ีดิน เป็นขอ้มูลเก่ียวกบักบัราคาการประเมินท่ีดิน  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บจากการส ารวจจากพ้ืนท่ีจริงและประชากรเป้าหมาย โดยเลือกสุ่ม
ตวัอยา่งประชากรในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมาเป็นตวัแทน  
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2. ส ารวจทางกายภาพของเมือง เพ่ือรวบรวบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของท่ีโล่ง 
3. ใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เพ่ือหาความตอ้งการและแนวทางการพฒันาท่ีโล่ง โดยใชแ้บบสอบถาม

ทั้งหมด 379 ชุด จากจ านวนประชากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงเม่ือปี พ.ศ. 2551 จ านวน 27,977 คน  
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้เิคราะห์ทางกายภาพของพ้ืนท่ี และวเิคราะห์จากแบบสอบถามโดยวธีิการหาเปอร์เซ็นต ์ 

 4. สงัเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอแนวทางการพฒันาท่ีโล่งเมืองทุ่งสง 
5.สถานท่ีท าการทดลอง/เก็บขอ้มูล เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีทั้งหมด 7.17            ตาราง

กิโลเมตร เร่ิมท าการวจิยั 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กนัยายน 2552 

ภาพที ่1 ขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาเขตเมืองทุ่งสง 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มลูทางกายภาพ 
โครงข่ายท่ีโล่งในเมืองทุ่งสงจากการศึกษาในเขตเมืองทุ่งสงนั้นพบ ดงัน้ี 

1.1 ท่ีโล่งบริเวณสถาบนัราชการ หมายถึง สถานท่ีราชการท่ีเปิดกวา้งให้บริการกบัประชาชน สถานท่ีราชการท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสวสัดิการทางสังคม เด็ก เยาวชน และไม่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยั มีความลบัทางราชการ 
ไดแ้ก่ 

1.1.1 ท่ีท าการเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นสถานท่ีราชการท่ีมีระยะเวลาในการเปิด-ปิด ระหวา่ง 7.00 - 17.00 
น. ในช่วงเวลากลางวนัเปิดใหผู้ติ้ดต่อราชการและประชาชนโดยทัว่ไปเขา้ไปใชส้ถานท่ี แต่ยงัไม่อนุญาตใหป้ระชาชนเขา้ไป
ใชพ้ื้นท่ีในช่วงหลงัเลิกงาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของทางราชการ   
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ภาพที ่2 ท่ีโล่งภายในท่ีท าการเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 1.1.2 หอสมุดประชาชนและดบัเพลิงทุ่งสง มีท่ีโล่งไม่มากนกั จะมีเพียงส่วนดา้นหนา้ของพ้ืนท่ี การใช้

ประโยชน์ท่ีโล่ง เป็นช่วงเวลาวนัเสาร์-อาทิตย ์และช่วงเวลาระหวา่ง 8.00-16.00 น.มีประชาชนเขา้มาใชม้ากโดยเฉพาะกลุ่ม
นกัเรียน ท่ีโล่งดา้นหนา้จะใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจอดรถ บริเวณหนา้อาคารมีพ้ืนท่ีใชเ้ป็นท่ีโล่งวา่งไม่มากนกั 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ท่ีโล่งบริเวณหอ้งสมุดประชาชนและดบัเพลิง 
1.1.3 สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง เป็นสถานท่ีของทางราชการท่ีเปิดบริการให้ประชาชนเขา้ไปใช้พ้ืนท่ี

ตลอดเวลา เน่ืองจากลกัษณะการให้บริการกบัประชาชนเป็นสาธารณะและตอ้งท าอยูต่ลอดเวลา สภาพพ้ืนท่ีภายในมีพ้ืนท่ี
รองรับกิจกรรมของสถานีรถไฟ และมีพ้ืนท่ีโล่งภายในสถานี รวมทั้งพ้ืนท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของการรถไฟท่ียงัเป็นท่ีโล่งวา่ง
อยูท่างดา้นทิศใตติ้ดกบัสถานีต ารวจการรถไฟเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพการพฒันา 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4 พ้ืนท่ีโล่งสถานีรถไฟ และบริเวณรอบ ๆ 
1.1.4 บา้นพกัรถไฟ  เป็นบริเวณท่ียงัมีท่ีโล่งว่างในบริเวณรอบ ๆ บา้นพกัอยู่มาก สถาปัตยกรรมตั้งแต่

สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณดงักล่าวสามารถพฒันาเป็นท่ี
โล่งเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองได ้

1.1.5 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งสง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจอดรถดา้นหนา้ส าหรับใหผู้ม้าติดตอ่
ราชการและเจา้หนา้ท่ีมีท่ีโล่งวา่งดา้นหนา้ไม่มากนกัประมาณ 400 - 600 ตารางเมตร ส่วนมากเป็นพ้ืนแขง็เกือบทั้งหมด 
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ภาพที ่5 ท่ีโล่งสถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งสง 
1.1.6 โรงพยาบาลเก่าอ าเภอทุ่งสง พ้ืนท่ีโล่งภายในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีดา้นหนา้และอยู่

ระหวา่งตวัอาคาร พ้ืนท่ีส่วนมากมีการจดัตกแต่งบริเวณอยูแ่ลว้ แต่สภาพภูมิทศัน์ขาดการดูแลรักษา 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ท่ีโล่งโรงพยาบาลเก่าอ าเภอทุ่งสง 
1.1.7 ไปรษณียทุ่์งสงและเขตบา้นพกั พ้ืนท่ีโล่ง เป็นพ้ืนแขง็ดา้นหนา้ ใชเ้ป็นท่ีจอดรถ และขนส่งพสัดุ 

บริเวณบา้นพกัยงัมีท่ีโล่งวา่งอยูร่อบ ๆ บา้น  
 
 
 
 
 

ภาพที ่7  ท่ีโล่งไปรษณียทุ่์งสงและเขตบา้นพกั 
1.1.8 กองทุนสงเคราะห์สวนยาง สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีจอดรถและเป็นท่ีโล่งวา่งระหวา่งอาคารท่ีมีการ

ตกแต่งสถานท่ีและจดัสวนเอาไวเ้ป็นอยา่งดี โดยสภาพของหน่วยงานส่งเสริมกายภาพแวดลอ้มท่ีดีของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 ท่ีโล่งกองทุนสงเคราะห์สวนยาง 
1.1.9 ท่ีว่าการอ าเภอทุ่งสง เป็นสถานท่ีราชการท่ีประชาชนเขา้มาติดต่องานต่าง ๆ ของทางราชการ           

ท่ีโล่งบริเวณดา้นหนา้อ าเภอ มีกิจกรรม ช่วงตอนเชา้ การวิง่ เล่นกีฬา บริเวณรอบลานดา้นหนา้ ในช่วงตอนกลางวนัใชเ้ป็นท่ี
จอดรถ ส่วนตอนเยน็จะมีการเขา้มาใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรม การเตน้แอร์โรบิค การเล่นกีฬา การพกัผ่อนต่าง ๆ โดยทัว่ไปแลว้
ประชาชนส่วนมากจะใชพ้ื้นท่ีในตอนเยน็ และกิจกรรมในวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัปีใหม่  วนัส าคญัทางศาสนา วนัพอ่ วนัแม่ 
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วนัครบรอบต่าง ๆ งานเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน จะมีการเขา้มาขายสินคา้ต่าง ๆ ในบริเวณรอบของลานหนา้
ท่ีวา่การอ าเภอ  

 
 
 

 
 

 
ภาพที ่9 ท่ีโล่งท่ีวา่การอ าเภอทุ่งสง 

 1.2 ท่ีโล่งในบริเวณโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีดงัน้ี 
   1.2.1โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล  เป็นโรงเรียนท่ีมีพ้ืนท่ีโล่งวา่งนอ้ยจะอยูบ่ริเวณตรงกลางของอาคาร
พ้ืนท่ีวา่งใชเ้พ่ือกิจกรรมของนกัเรียน เช่น การเขา้แถว การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 

ภาพที ่10 ท่ีโล่งโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล 
1.2.2 โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น พ้ืนท่ีโล่งวา่งภายในโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้นมีพ้ืนท่ีมาก

พอท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็นพ้ืนท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา 
 

 
 
 
 

ภาพที ่ 11 ท่ีโล่งโรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 
1.2.3 โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โดยสภาพทางดา้นกายภาพของโรงเรียนมีพ้ืนท่ีโล่งส าหรับท า

กิจกรรมต่าง ๆ มาก และสามารถใชพ้ฒันาให้เป็นพ้ืนท่ีใชส้อยของชุมชน และน ามาพฒันาเป็นพ้ืนท่ีโล่งของเมืองไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 
ภาพที ่12  ท่ีโล่งโรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

1.2.4 โรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนมีท่ีโล่งภายในไม่มากนกั 
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกใชส้อยเพ่ือการเรียนการสอน และยงัมีแนวโนม้การพฒันาใหเ้ป็นโรงเรียนในระดบัมธัยมของเทศบาล 
พ้ืนท่ีมีเฉพาะส่วนท่ีอยูบ่ริเวณตรงกลางของโรงเรียน 
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1.2.5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ีภายในโรงเรียนมีท่ีโล่งภายใน  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูก
ใชส้อยเพ่ือการเรียนการสอน พ้ืนท่ีโล่งสามารถพฒันาเพ่ือสภาพแวดลอ้มได ้

 
1.3.ท่ีโล่งภายในศาสนสถาน เป็นพ้ืนท่ีโล่งภายในวดั ต่าง ๆ ในเขตเมืองทุ่งสง มีดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 วดัเขาปรีดี เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของอ าเภอทุ่งสง และเป็นท่ีอยูข่องเจา้คณะอ าเภอทุ่งสงพ้ืนท่ีโล่ง
วา่งภายในวดัมีประมาณ 15 ไร่ ส่วนท่ีประชาชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นส่วนของพ้ืนท่ีสาธารณะบริเวณศาลาการเปรียญ 
หอฉันท์ โบสถ์ ท่ีมีการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ในงานศพ งานบวช งานบุญประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
เขา้พรรษา ออกพรรษา งานบุญเดือนสิบ สภาพโดยทัว่ไปของวดัเป็นพ้ืนท่ีร่มร่ืนส่วนมากจะมีการปลูกไมใ้ห้ร่มเงาขนาด
ใหญ่ในวดั พ้ืนท่ีโล่งบริเวณใกลศ้าลาการเปรียญจะเป็นลานโล่งท่ีเปิดใหค้นเขา้ไปใชไ้ด ้คนท่ีเขา้มาส่วนใหญ่นั้นจะใชพ้ื้นท่ี
โล่งของวดัในทางดา้นการประกอบศาสนพิธี มากกวา่การเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเพ่ือการพกัผอ่น  
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 ท่ีโล่งวดัเขาปรีดี 

1.3.2 วดัชยัชุมพล เป็นวดัท่ีใชป้ระกอบศาสนพิธี เช่น งานบวช งานศพ หรืองานประเพณีต่าง ๆ พ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่ของวดัมีการปลูกไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ ตามแนวถนนและจุดท่ีใชป้ระกอบศาสนพิธี แต่ไม่มากนัก ตน้ไมท่ี้ปลูก 
ไดแ้ก่ ไมย้ืนตน้ โพธ์ิ หูกวาง พ้ืนท่ีโล่งเป็นทรายหรือหินเกลด็ อาจเน่ืองมาจากการดูแลรักษาง่ายและสะดวกในการท าความ
สะอาด แต่บางแห่งพ้ืนท่ียงัขาดการดูแลรักษา 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 14 ท่ีโล่งวดัชยัชุมพล 
1.3.4 วดัโคกสะทอ้น พ้ืนท่ีของวดัอยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงเรียน เป็นวดัท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมทางศาสน

พิธีต่าง ๆ  

 
ภาพที ่15 ท่ีโล่งวดัโคกสะทอ้น 
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1.3.5 วดัท่าแพ เป็นวดัท่ีมีความร่มร่ืนมาก เน่ืองจากภายในวดัมีตน้ไมข้นาดใหญ่ แต่ส่วนมากวดัน้ีจะใช้
ประกอบศาสนพิธีงานศพ พ้ืนท่ีโล่งวา่งภายในวดัไม่ค่อยมีคนนิยมเขา้ไปใช ้เน่ืองจากเป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่กลท้างรถไฟ และอยู่
ไกลจากชุมชน  
 อยา่งไรก็ตาม การพฒันาพ้ืนท่ีโล่งสถาบนัทางศาสนานั้นเป็นการพฒันาเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอ้มเน่ืองมาจาก
พ้ืนท่ีโล่งของสถาบนัทางศาสนาเป็นพ้ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ทางดา้นจิตใจกบัผูใ้ช ้ คนท่ีเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีจะเขา้ไปเพ่ือประกอบ
พิธีทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และมีความคิดวา่ไม่น่าจะน ามาเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือการพกัผอ่นเพราะพ้ืนท่ีพกัผอ่นจะอยูท่ี่
บา้น ประกอบกบัวดัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมีผลทางดา้นจิตใจของผูค้น คนท่ีเขา้ไปใชมี้ความรู้สึกสัมผสัไดถึ้งความศกัด์ิสิทธ์ิ 
ความขลงั และเป็นค่านิยม เป็นสถานท่ีคนจะไม่ไปในเวลาท่ีปกติ ยกเวน้ในการประกอบพิธีทางดา้นศาสนา เช่น งานบวช 
งานศพ และงานวนัส าคญัทางพทุธศาสนาเท่านั้น เวน้จากนั้นจะไม่ค่อยมีผูม้าใชเ้พ่ือกิจกรรมอ่ืน ดงันั้นการจดัตกแต่งจึงเป็น
เพียงการจดัตกแต่งสถานท่ีใหเ้ป็นระเบียบและสวยงามใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเขา้ไปใชใ้นพิธีทางศาสนา โดยใหมี้พ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมกบังานพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา  การเสนอแนะเบ้ืองตน้ในการน าพ้ืนท่ีโล่งว่างมาใช ้จึงเสนอแบ่งพ้ืนท่ีกิจกรรม
ภายในวดั ออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ เขตฆราวาส เขตสงฆ์ และเขตสาธารณะท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วน
สถาบนัศาสนาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ โบสถ ์มสัยดิ  ศาลเจา้แม่กวนอิม ท่ีโล่งภายในสามารถน ามาใชเ้ป็นท่ีโล่งเพ่ือการนนัทนาการ 

1.4. พื้นทีส่วนสาธารณะ สวนสาธารณะในเขตเมืองทุ่งสงท่ีมี ผูเ้ขา้ไปใชป้ระโยชนเ์ป็นประจ า ไดแ้ก่  
1.4.1 สวนสาธารณะ ร.5 เป็นสวนสาธารณะท่ีอยู่กลางเมืองทุ่งสง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 4 ไร่                         

เป็นสวนสาธารณะท่ีมีประชาชนไปออกก าลงักาย เดินวิ่งรอบสวนและเขา้ไปพกัผ่อนหนาแน่นในช่วง เชา้ ระหว่างเวลา 
05.00 – 7.00 น.โดยกิจกรรมในตอนเชา้เป็นการ เดิน – วิ่ง การออกก าลงักาย และในช่วงเวลาตอนเยน็ช่วงระหวา่ง  17.00 - 
19.00 จะมีประชาชนเขา้ไปใชห้นาแน่น โดยกิจกรรมท่ีเขา้มาใชใ้นช่วงเยน็จะเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายกว่าในช่วงเชา้ มี
กลุ่มคนวิง่ เดินออกก าลงักายและกลุ่มคนท่ีเขา้ไปพกัผอ่นแบบไม่ใชก้ าลงั เช่น นัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ ท ากิจกรรมอ่ืน เช่น วาด
ภาพระบายสีตุ๊กตา  มีร้านขายน ้ าชาอยูบ่ริเวณริมร้ัว และอยูฝ่ั่งตรงกนัขา้มกบัสวนสาธารณะ ร.5 ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีก่อใหเ้กิด
ความหลากหลายของกิจกรรม 

 
 
 
 

 
ภาพที ่ 16  ท่ีโล่งสวนสาธารณะ ร.5 

  1.4.2 สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร เป็นสวนท่ีตั้งอยู่ใกลก้ับชุมชนในหวงั เป็นสวนในระดับเมือง 
ให้บริการแก่ผูเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีเพ่ือออกก าลงักาย และพกัผ่อนแต่ปัจจุบนัมีผูเ้ขา้ไปใชส้วนเพ่ือวตัถุประสงคน์ั้นค่อนขา้งนอ้ย  
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสวนสาธารณะพฤกษาสิรินทรอยูไ่กลจากชุมชนเมืองมากกวา่สวน ร.5 ประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบกบั
การเดินทาง ไปใชย้งัไม่มีความสะดวก  กล่าวคือมีถนนสายประธานกั้นระหวา่งสวนกบัชุมชนท าให้เกิดความไม่สะดวกใน
การเขา้ไปใช ้คนส่วนมากจึงมกันิยมท่ีจะมาใชพ้ื้นท่ีสวนหลวง ร.5 ท่ีอยูใ่กลชุ้มชนมากกวา่ ดงันั้นความหนาแน่นในการใช้
สวนสาธารณะสวนพฤกษาสิรินธร จึงมีนอ้ยทั้งท่ีเป็นสวนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ ตามหลกัการแลว้สามารถรองรับกิจกรรมของ
คนเมืองทุ่งสงมากกวา่พ้ืนท่ีโล่งวา่งแห่งอ่ืน อยา่งไรก็ตามสวนแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ีโล่งอีกแห่งหน่ึงท่ีมีความส าคญัในอนาคตท่ี
สามารถรองรับกิจกรรมของคนในเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  
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  1.4.3 สวนสาธารณะถ ้าตลอด เป็นสวนสาธารณะท่ีจดัเป็นสวนในละแวกบา้นโดยมีผูค้นเขา้ไปใชอ้ยู่
เกือบตลอดเวลา ทั้งในกลางวนั และในช่วงตอนเยน็ แต่ปริมาณการใชไ้ม่มากนกั อยา่งไรก็ตามสวนแห่งน้ีเป็นสวนท่ีขาดการ
ดูแลรักษาท าใหพ้ื้นท่ีไม่มีความสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 17  ท่ีโล่งสวนสาธารณะถ ้าตลอด 
1.5.พ้ืนท่ีโล่งสาธารณะ ไดแ้ก่ ท่ีดินวา่งเปล่าท่ีใชป้ระโยชนข์องเมืองดงัน้ี 

  1.5.1 ท่ีโล่งวา่งบริเวณศาลาประชาคม เป็นพ้ืนท่ีวา่งท่ีมีผูเ้ขา้มาใชแ้ละท ากิจกรรมอยูเ่ป็นจ านวนมาก เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัของเมืองเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากอยูใ่จกลางเมืองและมีการท ากิจกรรมทั้งในส่วนของประเพณี  เทศกาล
และงานออกร้านแสดงสินคา้อยูเ่สมอ ไดแ้ก่ งานปีใหม่ สงกรานต์ งานชกัพระ และงานแสดงสินคา้อ่ืน ๆ ของเมืองทุ่งสง 
เป็นพ้ืนท่ีวา่งท่ีมีความผูกพนักบักิจกรรมของเมืองเป็นอยา่งมาก เป็นพ้ืนท่ีโล่งอเนกประสงคท่ี์ควรไดรั้บการพฒันาดา้นการ
ออกแบบใหส้มัพนัธ์กบักิจกรรมของเมือง 
  1.5.2 พ้ืนท่ีว่างภายในชุมชนท่าแพ เป็นพ้ืนท่ีโล่งว่างท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร่ ใชท้ ากิจกรรมของ
ชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต ์ลอยกระทง  พ้ืนท่ีมีความร่มร่ืนสวยงาม เน่ืองจากอยูติ่ดกบัคลองท่าแพ ดงันั้น
ในช่วงระหวา่งวนัหยดุจึงมีผูเ้ขา้มาใชพ้ื้นท่ีค่อนขา้งหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละลอยกระทง           มี
ทั้งคนภายในชุมชน และคนภายนอกชุมชน 

1.6. พ้ืนท่ีโล่งเพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มของเมือง พ้ืนท่ีโล่งเหล่าน้ีมีอยูท่ัว่ไปภายในเมืองไดแ้ก่  
  1.6.1 ท่ีโล่งของถนนชัยชุมพล เป็นถนนหลกัของเมือง มีพ้ืนท่ีโล่งว่างขา้งถนนเป็นทางเดินเทา้กวา้ง
ประมาณ ขา้งละ 2 เมตร ตลอดแนวทางเทา้ยงัไม่มีการจดัระเบียบทางเทา้มีคนเขา้ไปใชพ้ื้นท่ีขายของในช่วงเวลาเยน็ เช่น 
บริเวณหน้าร้นทุ่งสงบู๊คเฮา้ส์  หน้าร้านเจ๊ียบเซ้งเก่า ขายอาหารในช่วงเวลาระหว่าง 17.00 -19.00 ยงัไม่มีการปลูกต้นไม ้           
และการจดัองคป์ระกอบงานภูมิทศัน์ 
  1.6.2 ถนนสายอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเมืองทุ่งสง ก็ยงัไม่มีการจดัองคป์ระกอบภูมิทศัน์เมืองมาใชใ้นการจดัตกแตง่
เมือง เช่น ไฟส่องสวา่งขา้งถนน การเลือกใชว้สัดุทางเทา้หรืออุปกรณ์ตกแต่งถนนอ่ืน  ๆ มีบา้งจุดท่ีท าการตกแต่งดว้ยตน้ไม ้
เช่น บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง ถนน ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตั้ งแต่ทางรถไฟ จนถึงหน้าโรงเรียนกาญจนศึกษา             
หรือสามแยกทางไปตรัง อยา่งไรก็ตามถนนมีหนา้ท่ีหลกัในการใหค้วามสะดวกในการสญัจร หากไดท้ าหนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์              
ในขณะเดียวกนัก็สามารถใหค้วามงามกบัเมืองได ้จะท าใหเ้มืองเป็นเมืองท่ีน่าอยูม่ากข้ึน 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 18  ท่ีโล่งถนนในเมืองทุ่งสง 
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1.7 ท่ีโล่งริมทางรถไฟ  มีลกัษณะเป็นท่ีโล่งตลอดเป็นแนวทางยาว  (Linear open space)  มี 3 เสน้ทางดว้ยกนัไดแ้ก่ 
ท่ีโล่งแนวรถไฟ ตั้งแต่สวนสาธารณะ ร.5 มาจนถึงชุมชนหนา้วดัท่าแพ,ท่ีโล่งแนวรถไฟจากตวัสถานีชุมทางทุ่งสงไปยงัถนน
สายทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี และท่ีโล่งแนวรถไฟจากตวัสถานีชุมทางทุ่งสง – ไปหว้ยยอด ทั้ง 3 เสน้ทาง มีลกัษณะเป็นทางยาว
ตามแนวระไฟ เป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นท่ีโล่งเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี   
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 19  ท่ีโล่งริมทางรถไฟ 
1.8 ท่ีโล่งบริเวณสองข้างท่ีงอกริมแม่น ้ าหรือคลองต่าง ๆได้แก่ ท่ีว่างเป็นแนวยาว (Strip) สองข้างคลอง                     

ซ่ึงนอกจากจะไดพ้ื้นท่ีเพ่ือการ พกัผ่อนหยอ่นใจแลว้ ยงัช่วยให้เกิดพ้ืนท่ีสีเขียว ท าให้เมืองสวยงาม และยงัเป็นการป้องกนั
การรุกล ้าอยา่งผิดกฎหมาย เอ้ือต่อการดูแลรักษาคลอง ฟ้ืนฟปูระเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าและคืนสภาพแวดลอ้มท่ีดีให้กบัคลอง 
บริเวณท่ีมีลักษณะดังกล่าวของเมืองทุ่งสงหลายแห่ง เช่น คลองท่าเลา คลองหน้าสวนสาธารณะ ร5 โดยเฉพาะหน้า
สวนสาธารณะ ร.5 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสามารถน ามาพฒันาใหเ้ป็นโซนพกัผอ่น ไดเ้ป็นอยา่งดี 
2 ผลการศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้บริการ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีไดอ้อกแบบสอบถามผูใ้ชพ้ื้นท่ีวา่งในชุมชนโดยการสุ่มแบบสอบถาม จ านวน 379 ชุด ผลปรากฏ
ดงัน้ี ความตอ้งการท่ีวา่งซ่ึงผูใ้ชท้ั้งหมดตอ้งการใหพ้ฒันาท่ีวา่งในเมือง 100 % 
พื้นทีโ่ล่งทีม่ศัีกยภาพในการพฒันา 

1.ท่ีโล่งบริเวณสถานท่ีราชการ                  คิดเป็น    33  เปอร์เซ็นต ์
2.ท่ีโล่งในบริเวณโรงเรียน    คิดเป็น    21   เปอร์เซ็นต ์
3.สองขา้งทางรถไฟ    คิดเป็น     10  เปอร์เซ็นต ์
4  ท่ีโล่งบริเวณฟตุบาท    คิดเป็น      9   เปอร์เซ็นต ์
5  ท่ีโล่งบริเวณสองขา้งท่ีงอกริมแม่น ้ าหรือคลองต่าง ๆ  คิดเป็น    8  เปอร์เซ็นต ์
6.ท่ีโล่งบริเวณพาณิชยกรรม    คิดเป็น     7  เปอร์เซ็นต ์    
7.สองขา้งทางถนน     คิดเป็น     5  เปอร์เซ็นต ์
8.ท่ีโล่งบริเวณโบราณสถาน    คิดเป็น     5  เปอร์เซ็นต ์
9.ท่ีโล่งเชิงสะพานหรือใตส้ะพาน              คิดเป็น     2  เปอร์เซ็นต ์

การไปสวนสาธารณะ 
1.   นาน ๆ   คร้ัง     คิดเป็น     42  เปอร์เซ็นต ์  
2.   2  วนั /คร้ัง     คิดเป็น     23  เปอร์เซ็นต ์
3.   ทุกวนั     คิดเป็น     18  เปอร์เซ็นต ์
4.   7  วนั /คร้ัง     คิดเป็น       9  เปอร์เซ็นต ์
5.   5  วนั / คร้ัง     คิดเป็น       6  เปอร์เซ็นต ์
6.   อ่ืน ๆ                คิดเป็น      2  เปอร์เซ็นต ์

ความต้องการในการพฒันา 
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1.ออกก าลงักายพกัผอ่นและการท ากิจกรรม   คิดเป็น    23 เปอร์เซ็นต ์
2.ท่ีโล่งเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอ้ม,ปลูกตน้ไม ้  คิดเป็น   35  เปอร์เซ็นต ์
3.สวนสาธารณะ      คิดเป็น   19  เปอร์เซ็นต ์
4.ปลูกตน้ไมอ้ยา่งเดียว     คิดเป็น    16  เปอร์เซ็นต ์
5.อ่ืน ๆ      คิดเป็น      4  เปอร์เซ็นต ์
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทุ่งสง พบวา่ พ้ืนท่ีโล่งท่ีมีศักยภาพในการพฒันา ได้แก่ท่ี

โล่งบริเวณสถานท่ีราชการ คิดเป็น  33  เปอร์เซ็นต,์ท่ีโล่งในบริเวณโรงเรียน คิดเป็น  21  เปอร์เซ็นต์ , ท่ีโล่งบริเวณฟตุบาท 
คิดเป็น  9 เปอร์เซ็นต,์ ท่ีโล่งบริเวณสองขา้งท่ีงอกริมแม่น ้ าหรือคลองตา่ง ๆ คิดเป็น  8  เปอร์เซ็นต,์ท่ีโล่งบริเวณพาณิชยกรรม 
คิดเป็น  7  เปอร์เซ็นต ์,สองขา้งทางถนน คิดเป็น  5  เปอร์เซ็นต,์ ท่ีโล่งบริเวณโบราณสถานคิดเป็น  5  เปอร์เซ็นต ์และ ท่ีโล่ง
เชิงสะพานหรือใตส้ะพาน คิดเป็น  2  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 ความตอ้งการในการพฒันาพ้ืนท่ีโล่งนั้นประชาชนในเมืองทุ่งสง ตอ้งการให้มีท่ีโล่งเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอ้ม
,ปลูกตน้ไมคิ้ดเป็น  35 เปอร์เซ็นต์, ออกก าลงักายพกัผ่อนและการท ากิจกรรม คิดเป็น  23 เปอร์เซ็นต์,สวนสาธารณะ              
คิดเป็น  19  เปอร์เซ็นต,์ปลูกตน้ไมอ้ยา่งเดียวคิดเป็น  16  เปอร์เซ็นต ์และอ่ืน ๆ คิดเป็น   4  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
3.แนวทางการพฒันาทีโ่ล่งว่างในเมืองทุ่งสง  

3.1 สถานท่ีราชการเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพส าหรับการเป็นท่ีโล่งรักษาสภาพแวดลอ้มเมืองไดแ้ก่  
ท่ีวา่การอ าเภอทุ่งสง, เทศบาลเมืองทุ่งสง, สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งสง, กองทุนสงเคราะห์สวนยาง,ห้องสมุดประชาชน ,
ส านกังานบรรเทาสาธารณภยั , องคก์ารโทรศพัท,์ ไปรษณียทุ่์งสง 

โดยเสนอแนวทางการพฒันาพ้ืนท่ีเป็นการปลูกไมใ้หญ่เพ่ือการรักษานิเวศวทิยาเมืองเป็นหลกั โดยตน้ไมใ้หญ่และ
การปลูกขนาดเลก็ควรเนน้ไมป้ระจ าถ่ินเพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ของเมือง 
 
 
 
 
 

ภาพที ่20  แนวทางการพฒันาท่ีโล่งสถานท่ีราชการ 
3.2 แนวการพฒันาท่ีโล่งริมถนน ท าไดโ้ดยการพฒันาพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของเมือง            

ท าใหเ้มืองมีชีวติชีวาออกแบบใหมี้ร้าน ขายอาหาร ภายในเมือง ไดแ้ก่ ถนนชนปรีดา ถนนทุ่งสง- นาบอน  พฒันาเป็นถนนท่ี
มีชีวติดา้นสงัคม ดว้ยเฟอร์นิเจอร์ถนน ตน้ไมท่ี้เลือกจดัเป็นมุมเป็นควรเป็นตน้ไมท่ี้ปรับเปล่ียนได ้เน่ืองจากมีแนวสายไฟการ
น าไมใ้หญ่มาปลูกจะเกิดอุปสรรคต่อแนวสายไฟ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21  แนวทางการพฒันาท่ีโล่งของถนน 
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3.3 แนวการพฒันาท่ีโล่งภายในสถาบนัการศึกษา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพรักษาสภาพแวดลอ้มเมือง 
โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ยกเวน้
โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีวา่งนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22  แนวทางการพฒันาท่ีโล่งในโรงเรียน 
 

บทสรุปและอภิปรายผล 
 พ้ืนท่ีโล่งของเมืองเป็นลกัษณะกายภาพท่ีส าคญัท่ีผูค้นในเมืองใชเ้พ่ือรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พ้ืนท่ีโล่งเป็นหวัใจ
ท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของเมือง พ้ืนท่ีโล่งท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร พ้ืนท่ีโล่งส่วนใหญ่ท่ีเป็น
พ้ืนท่ีเป็นสาธารณะจึงมกัเป็นจุดรวมของคนเมือง ไดมี้โอกาสปฎิสัมพนัธ์ การพบปะพูดคุย ตลอดจนการประกอบกิจกรรม
การเมือง จึงมีความส าคัญกับเมืองในแง่ของสังคม ว ัฒนธรรม  โดยสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองเป็นส่วนหน่ึงของ
สภาพแวดลอ้มสรรคส์ร้าง (วมิลสิทธ์ิ หรยางกลู:201:13) ท่ีท าใหเ้มืองน่าอยู ่และผูค้นมีความสุข การพฒันาท่ีโล่งของเมืองจึง
มีความส าคญักบัเมืองอยา่งยิง่ โดยสามารถพฒันาไดห้ลาย ๆ รูปแบบ ส าหรับเมืองทุ่งสง สามารถพฒันาทั้งในแนวการพฒันา
ท่ีโล่งท่ีเป็นสถานท่ีราชการ,พ้ืนท่ีโล่งของบริเวณโรงเรียน,พ้ืนท่ีโล่งสวนสาธารณะ,พ้ืนท่ีโล่งเพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มของ
เมือง,ท่ีโล่งว่างริมทางรถไฟ ,ท่ีโล่งว่างบริเวณสองขา้งท่ีงอกริมแม่น ้ าหรือคลองต่าง ๆ โดยสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
อมรรัตน์ กฤตยานวชั ท่ีศึกษาผงัเมืองรวมของ Santa Clara Country  ของสหรัฐเมริกา ท่ีพบวา่พ้ืนท่ีโล่งของเมืองส่วนหน่ึง
ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีว่างในสถาบนัการศึกษา และพ้ืนท่ีว่างบริเวณโรงพยาบาล สถานีรถไฟ  สวนสาธารณะ ท่ีว่างในศาสน
สถาน (อมรรัตน์ กฤตยานวชั:2526) นอกจากนั้นผลการศึกษาการพฒันาท่ีโล่งในเขตเมืองเพ่ือแกปั้ญหาปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนบริเวณพบวา่ท่ีโล่งบนถนนสีลม ท่ีเหมาะต่อการพฒันามี 2 บริเวณไดแ้ก่ พ้ืนท่ีสุสานกวา่งเจา้ และพ้ืนท่ีเกาะกลาง
บนถนนสีลมใตร้ถไฟฟ้า (พรรณฑิภา สายวฒัน์ และ กฤตพร ห้าวเจริญ : 2009 : p 40) ในกรณีของถนนสายสีลมเป็นพ้ืนท่ี
เมืองท่ีมีพ้ืนท่ีวา่งนอ้ยท่ีสามารถน าพ้ืนท่ีวา่งในศาสนสถาน และเกาะกลางถนนมาใชพ้ฒันาเป็นท่ีโล่งได ้

โดยประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงตอ้งการให้พฒันาพ้ืนท่ีวา่งร้อยละ 100 ใน 3 อนัดบัแรก คือ พฒันาท่ีวา่งเพ่ือการ
รักษาสภาพแวดลอ้มปลูกตน้ไมร้้อยละ 35 พฒันาท่ีวา่งเป็นสถานท่ีออกก าลงักาย การพกัผ่อนและการท ากิจกรรม จ านวน
ร้อยละ 23 และพฒันาท่ีวา่งเป็นสวนสาธารณะร้อยละ 19 ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ประชาชนมีความตอ้งการการใชพ้ื้นท่ีโล่งมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเติบโตของ
เมืองท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของอาคารท าใหพ้ื้นท่ีโล่งลดลง เมืองทุ่งสงสามารถน าแนวทางดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันา 
 

กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวชิยัสนบัสนุนทุนการวจิยัในคร้ังน้ี 
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องค์ประกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลกิ และฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระของตะลงิปลงิ  

Phytochemistry, Phenolic Compound and Antioxidant Activity of  Averrhoa bilimbi L.   
 

สุนนัทา ขอ้งสาย1*   
Sunanta Khongsai1*  

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิก และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
ของน ้ าตะลิงปลิงสด ซ่ึงเป็นพืชพ้ืนบา้นในวงศ์ OXALIDACEAE โดยน าผลตะลิงปลิงสดมาคั้นแลว้ศึกษาองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมีดว้ยปฏิกิริยาทางเคมี ผลการทดสอบพบเทอร์พีนอยด์ แอลคาลอยด์ ซาโปนิน และแทนนิน ศึกษาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิ ธี  Folin -  Ciocalteau colorimetric พบว่าน ้ าตะลิงปลิงสด  0.2 มิลลิลิตร มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากบั 161.28 ± 2.33 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH radical 
scavenging และ ABTS radical scavenging พบวา่ น ้ าตะลิงปลิงสดมีฤทธ์ิตา้นอนุมูอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากบั 
5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั คุณสมบติัทางเคมีดงักล่าวใกลเ้คียงกบัสมุนไพรเลิกบุหร่ี
หลายชนิด ดงันั้นตะลิงปลิงสดอาจเป็นพืชพิ้นบา้นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เลิกบุหร่ีแทนสมุนไพรเลิก
บุหร่ีหรือผลไมร้สเปร้ียวแปรรูปเลิกบุหร่ีท่ีมีจ าหน่ายตามทอ้งตลาด  
 
ค าส าคญั : ตะลิงปลิง, องคป์ระกอบทางพฤกษเคมี, สารประกอบฟีนอลิก, อนุมูลอิสระ 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study phytochemistry, phenolic compound and antioxidant activity of  
Averrhoa bilimbi L. belong to OXALIDACEAE family. The juice of Averrhoa bilimbi L.  was screened phytochemistry by 
chemical method, these investigations revealed the presence of  terpenoids, alkaloids, saponin and tannins.  The total 
phenolic content was evaluated according to Folin -  Ciocalteau colorimetric method with value of  161. 28 ± 2. 33 
mgGAE/0.2 ml juice. The antioxidant activities were determined using DPPH and ABTS radical scavenging with IC50 of 5
.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20  µg/ml, respectively.  The result of this preliminary demonstrating the chemical properties of 
Averrhoa bilimbi L. has been made to give herbal stop smoking agent as same as available sour fruit.  
 
Keywords : Averrhoa bilimbi L., phytochemistry, phenolic compound, antioxidant activity  
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บทน า 
ปัจจุบนัสมุนไพรเป็นท่ียอมรับในการรักษาโรคต่างๆ เน่ืองจากมีฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระ ลดไข ้ตา้นการอกัเสบ เป็นตน้ ราคาถูก หาไดง่้าย และมีความปลอดภยัสูง การสูบบุหร่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
สร้างสารอนุมูลอิสระ (free radical) ท าใหส้ารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในร่างกายลดลง ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
พยาธิสภาพ และชีวเคมีในร่างกายซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของโรคต่างๆ เช่น ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมองตีบ
ตนั และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตวั เป็นตน้ หลงัจากท่ีมีการรณรงคใ์ห้ประชาชนตระหนกัถึงพิษภยัของบุหร่ีดว้ยกลยทุธ์
ต่างๆ ท่ีจะช่วยใหผู้ท่ี้ตอ้งการเลิกสูบบุหร่ีได ้ประเทศไทยยงัมีนโยบายส่งเสริมการใชส้มุนไพร ยาแผนโบราณ และยาพฒันา
จากสมุนไพร เน่ืองจากสมุนไพรมีสรรพคุณมากมาย มีความปลอดภยัสูงจึงไดมี้การวิจยัและพฒันายาจากสมุนไพรจาก
ความรู้พ้ืนบา้น พฒันาต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนัพบวา่สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณช่วยลดอาการอยากบุหร่ีได ้เช่น หญา้ดอกขาว 
(ศรินทิพย,์ 2560) ดงันั้นการน าสมุนไพรมาใชบ้ าบดัการติดบุหร่ีซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีพืช
สมุนไพรและต ารับยาพ้ืนบา้นท่ีหลากหลาย จากการศึกษารายงานการวิจยัพบว่านอกจากใบยาสูบแลว้ สามารถพบสาร
นิโคตินในพืชจ าพวกอ่ืนอีก เช่น พืช ตระกูล Solanaceae (nightshade) ไดแ้ก่ มะเขือเทศ มนัฝร่ัง มะเขือม่วง เป็นตน้ และใน
สมุนไพรตวัเดียวกนัอาจมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลาย เช่น ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสามารถลดอาการถอนยาได ้

จากขอ้มูลการประชุมบุหร่ีกบัสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 7 ไดเ้สนอผลวิจยัพบวา่ วิตามินซีมีสารท่ีช่วยลดความอยาก
นิโคตินได้ และช่วยฟ้ืนฟูร่างกายท่ีทรุดโทรมให้สดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า จึงมีการน ามาใช้เพ่ือช่วยเลิกบุหร่ีโดยการ
รับประทานผลไมร้สเปร้ียวท่ีมีวิตามินซีสูง (กลุ่มงานบริการวิชาการ, 2557)  โดยเฉพาะมะนาว พบว่าเม่ือน าไปใชแ้ลว้ มี
ประสิทธิภาพไดผ้ลดีมาก เน่ืองจากมะนาวมีผลต่อการท างานของต่อมรับรสขม ท าให้รสชาติของบุหร่ีเปล่ียนไป การเลิก
บุหร่ีดว้ยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหร่ีไดภ้ายใน 2 สปัดาห์ และไม่อยากบุหร่ีอีก ถือวา่ชนะสารนิโคติน ท าให้
ไม่อยากสูบบุหร่ีอีก ซ่ึงเป็นอาการทางกายคือความอยากจะหมดไป แต่ อาการทางใจบางคร้ังจะยงัมีอยู ่เช่น เศร้า หงุดหงิด
เหมือนคนอกหกั คนรอบขา้ง ในครอบครัวหรือเพ่ือนๆ ตอ้งใหก้ าลงัใจ การใชม้ะนาวช่วยเลิกบุหร่ีสามารถท าใหท้ั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่ลดและเลิกบุหร่ี ไดส้ าเร็จ (สุทศัน์ และคณะ, 2555)  

หญา้ดอกขาว จะมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระโดยรวม (total antioxidant capacity) ท่ีสูงท่ีสุดโดยมีสารประกอบฟี
นอลิก (total phenolics) และสารกลุ่มคาเทชิน (catechin) ฟลาโวนอยด ์(flavonoid) ไอโซฟลาโวน (isoflavone) หญา้ดอกขาว
ใชใ้นลกัษณะลูกอมแลว้ด่ืมก่อนการสูบบุหร่ีทุกคร้ัง มีฤทธ์ิท่ีเด่นชดัคือหลงัการอมแลว้จะท าให้รสชาติของบุหร่ีเปล่ียนไป
ทันทีหลงัการใช้คร้ังแรก และคร้ังต่อๆ ไป ท าให้ไม่อยากสูบบุหร่ีในท่ีสุด และลดจ านวนมวนบุหร่ีท่ีสูบต่อวนัได้อย่าง
รวดเร็วภายใน 1 - 2 สัปดาห์ นอกเหนือจากจะท าใหเ้ลิกบุหร่ีแลว้ยงัมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน เลือดจะมีคุณสมบติัในการ
ตา้นอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน ท าใหป้ริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์คัง่คา้งในปอดลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั  

มะขามป้อม เป็นสมุนไพรพ้ืนบา้นอีกชนิดหน่ึงท่ีช่วยเลิกบุหร่ี เพราะมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ มีวติามินซีสูง มีสาร
แทนนิน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิตา้นทานสูงข้ึน และมีวิตามินเอ วิตามินบี3 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 
ธาตุเหลก็ เน่ืองจากมะขามป้อมมีรสเปร้ียว รสฝาดจึงมีฤทธ์ิท าใหร้สชาติของบุหร่ีเปล่ียนไปและไม่อยากท่ีจะสูบบุหร่ี 

ตะลิงปลิง มีช่ือวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi L. อยู่ในวงศ์  OXALIDACEAE เป็นพืชท่ีเป็นทั้ งอาหารและยา            
โดยผลซ่ึงมีรสเปร้ียวจดันั้นเกิดจากมีวิตามินซีท่ีสูงมาก นอกจากนั้นยงัมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี1 บี2 ไนอะซิน 
และโปตสัเซียมออกซาเลท ดงันั้นผูว้จิยัจึงเลง็เห็นความส าคญัในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเพื่อเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
พฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์ลิกบุหร่ีจากพ้ืนทอ้งถ่ิน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมตวัอย่าง 
 เก็บตะลิงปลิงในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ลา้งท าความสะอาดและป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันละเอียด 
คั้นน ้ า และเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพ่ือรอทดสอบต่อไป 
2. การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคม ี
 น าตวัอยา่งน ้ าตะลิงปลิงคั้นมาตรวจสอบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ แอนทราควิโนน เทอร์พีนอยด ์ฟลาโวนอยด์ 
ซาโปนิน แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือสังเกตการเกิดสีและตะกอน 
(ดดัแปลงตามวธีิการของศรินรัตน์ และคณะ, 2556) ดงัน้ี 

2.1 การตรวจสอบแอนทราควโินน : น ้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 10% H2SO4 10 มิลลิลิตร น าไปอุ่น
บนอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 5 นาที กรอง แลว้ปล่อยให้สารละลายเยน็ลงท่ีอุณหภูมิห้อง สกดัดว้ยคลอโรฟอร์ม           
เติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 2 - 3 หยด สงัเกตสีชมพแูดงท่ีเกิดข้ึนแสดงวา่พบแอนทราควโินน 

2.2 การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ : น ้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร สกดัดว้ยปิโตรเลียมอีเทอร์คร้ังละ 3 - 5 มิลลิลิตร             
2 - 3 คร้ัง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขยา่ ค่อยๆ เติมกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ (Conc. H2SO4) หากเกิดสีน ้ าตาลแดงระหว่าง
รอยต่อของสารละลายแสดงวา่พบเทอร์พีนอยด ์

2.3 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ : น ้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร ละลายสารสกัดดว้ยสารละลาย 50% เอทานอล                   
3มิลลิลิตร ใส่ลวดแมกนีเซียมช้ินเล็กๆ ลงไป 2 - 3 ช้ินน าไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (Conc. HCl)                         
ใหส้ารละลายสีเหลือง สม้ หรือแดง แสดงวา่พบฟลาโวนอยด ์

2.4 การตรวจสอบซาโปนิน  : น ้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร น าไปต้มให้เดือดกรอง               
น าของเหลวผลกรอง (filtrate) มาเติมน ้ ากลัน่ 2 - 3 มิลลิลิตร เขยา่อยา่งแรง หากมีฟองเกิดข้ึนแสดงวา่พบซาโปนิน 

2.5 การตรวจสอบแทนนิน : น ้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร น าไปอุ่นบนอ่างควบคุมอุณหภูมิ 
(water bath) กรองหยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด ์(FeCl3) 2 - 3 หยด ลงไปในของเหลวผลกรอง หากปรากฏสีเขียวด าหรือ
น ้ าเงินด าแสดงวา่พบแทนนิน 

2.6 การตรวจสอบแอลคาลอยด์  : น ้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร ละลายด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก 15 ml                
(2% H2SO4) น าไปอุ่น 2 - 3 นาที กรอง น าของเหลวผลกรองไปหยดน ้ ายาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) ปรากฏ
ตะกอนสีสม้แดงแสดงวา่พบแอลคาลอยด ์

2.7 การตรวจสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ : แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วนตามโครงสร้างพ้ืนฐานของคาร์ดิแอก
ไกลโคไซด์ ไดแ้ก่ ส่วนสเตียรอยด์ ส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อ่ิมตวั และส่วนน ้ าตาลดีออกซี การทดสอบท าโดย น าน ้ า
ตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร สกดัสีออกดว้ยปิโตรเลียมอีเทอร์2 - 3 คร้ัง ละลายสารสกดัดว้ยสารละลาย 80% เอทานอล  

- ทดสอบส่วนสเตียรอยด์ดว้ยการทดสอบลีเบอร์แมน (Liebermann test) โดยเติมกรดแกลเชียลแอซีติก 3 หยด 
และกรดซลัฟิวริกเขม้ขน้ 3 หยด ถา้ปรากฏสีน ้ าเงินหรือน ้ าเงินเขียว แสดงวา่พบสเตียรอยด ์ 

- ทดสอบส่วนวงแหวนแลก็โทนไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้ ายาเคดเด (Kedde reagent) จะใหสี้ม่วง  
- ทดสอบส่วนน ้ าตาลดีออกซี โดยการทดสอบเคลเลอร์ – คิเลียนิ (Keller - Kiliani test) จะปรากฏวงแหวนสี

น ้ าตาลตรงรอยต่อระหวา่งสารสกดักบักรดซลัฟิวริก 
3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม (Total phenolic compound) 
 น าน ้ าตะลิงปลิงคั้นมาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (ดดัแปลงตามวิธีการของจนัทิมา และคณะ, 2556) ให้
สารประกอบฟีนอลิกท าปฏิกิริยากบั Folin - Ciocalteu Reagent (FCR) โดยใชก้รดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน มีขั้นตอนดงัน้ี 
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 3.1   การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลกิเข้มข้น 1000 ppm และ 100 ppm  
 สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเขม้ขน้ 1000 ppm ท าโดยชัง่กรดแกลลิก 0.025 กรัม ละลายในเอทานอล 
และปรับปริมาตรให้เป็น 25 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริมาตร จากนั้นเจือจางสิบเท่าให้ไดส้ารมาตรฐานกรดแกล ลิกเขม้ขน้ 
100 ppm ดว้ยการปิเปตมา 2.5 มิลลิลิตร เจือจางดว้ยเอทานอลใหไ้ดป้ริมาตร 25 มิลลิลิตร ในขวดวดั ปริมาตร 
 3.2   การสร้างกราฟมาตรฐานกรดแกลลกิ 

1. น าสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเขม้ขน้ 100 ppm มาเจือจางดว้ยเอทานอลใหมี้ความเขม้ขน้เป็น 0, 20, 
40, 60 และ 80 ppm ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร โดยแยกแต่ละหลอดการทดลอง  

2. น าทุกหลอดมาเติมน ้ า 2.5 มิลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้
กนัดี เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

3. น าไปเขยา่ใหส้ารผสมกนัดว้ยเคร่ืองผสม (Vortex) ตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืด 90 นาที   
4. วดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 748 นาโนเมตร (A748) จากนั้นน าค่า A748  และความเขม้ขน้ของสาร

มาตรฐานกรดแกลลิกมาเขียนกราฟมาตรฐานและหาค่าความชนั (m) เพื่อใชว้ิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสาร
ตวัอยา่งต่อไป   

3.3   การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิในน า้ตะลงิปลงิคั้น 
1. น าน ้ าตะลิงปลิงคั้นมา 0.2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง 
2. เติมน ้ า 2.5 มิลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กันดี เติม

สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
3. น าไปเขยา่ใหส้ารผสมกนัดว้ยเคร่ืองผสม (Vortex) ตั้งท้ิงไวใ้นท่ีมืด 90 นาที   
4. วดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 748 นาโนเมตร (A748) จากนั้นน าค่า A748   
5. หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีท าในวนัเดียวกัน โดยท าการ

ทดลองตวัอยา่งละ 3 ซ ้ า 
6. ค านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในน ้ าตะลิงปลิงคั้น  

4. การศึกษาฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอสิระ (antioxidant activity)  
 4.1   การศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน ้าตะลิงปลิงคั้น โดยการวัดสมบัติในการยับยั้ง DPPH 
radical (ดดัแปลงตามวธีิการของจนัทมิา และคณะ, 2556)  
  เป็นการทดสอบฤทธ์ิตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดยใหส้ารตวัอยา่งท าปฏิกิริยากบั  DPPH (1, 1 - diphenyl - 2 - 
picrylhydrazyl) ซ่ึงเป็นอนุมูลอิสระท่ีเสถียรมีสีม่วง เม่ือ DPPH ไดรั้บอิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจนจะเปล่ียนเป็น 
DPPH:H เกิดเป็นสารไม่มีสี 

1. เตรียมน ้ าตะลิงปลิงคั้นใหมี้ความเขม้ขน้ 0 - 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  
2. ปิเปตน ้ าตะลิงปลิงคั้นท่ีมีความเขม้ขน้ต่างๆ ความเขม้ขน้ละ 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติม 0.1 

mM DPPH ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ือง Vortex mixer    ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณภูมิหอ้ง
เป็นเวลา 30 นาที แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร และท าการทดลอง 3 ซ ้ า 

3. ค านวณหา % DPPH radical scavenging    
% DPPH radical scavenging  = ((A control  - A sample) / A control) x 100 
  A control = ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม 
  A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง    
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4. ค านวณหาค่า inhibition concentration ท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) โดยการสร้างกราฟหาความสัมพันธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตต์า้นอนุมูลอิสระและความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ สารตวัอยา่งท่ีท าให้ความเขม้ขน้
ของ DPPH ลดลง 50 % ซ่ึงสารตวัอยา่งท่ีให้ค่า IC50 ต  ่าหมายถึงมีการยบัย ั้งอนุมูลอิสระของ DPPH ไดดี้ แสดงวา่มีฤทธ์ิการ
ตา้นอนุมูลอิสระดี 

5. เปรียบเทียบค่า IC50 โดยเทียบกบัสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic 
acid ใหมี้ความเขม้ขน้ 0 - 0.15ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แลว้ท าการทดลองเช่นเดียวกนั  
 4.2   การศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน ้าตะลิงปลิงคั้น โดยการวัดสมบัติในการยับยั้ง ABTS 

radical (ดดัแปลงตามวธีิการของ Rahim, et al., 2008) 
 เป็นการทดสอบฤทธ์ิตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัโดย ABTS (2, 2 - Azino - bis - (3 - ethylbenzothia zoline - 6 - 
sulfonic acid diammonium salt) จะถูกเปล่ียนเป็นอนุมูลอิสระท่ีมีประจุบวกดว้ยการเติมโปแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต เม่ือท า
ปฏิกิริยากบัสารตา้นอนุมูลอิสระจะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นไม่มีสี  

1. เตรียมน ้ าตะลิงปลิงคั้นใหมี้ความเขม้ขน้ 0 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร   
2. ปิเปตน ้ าตะลิงปลิงคั้นท่ีมีความเขม้ขน้ต่างๆ ความเขม้ขน้ละ 1 มิลลิลิตร แลว้น าสารละลายผสมระหวา่ง 

75 mM ABTS และ 1.225  mM K2SO4 ท่ีผสมท้ิงไว ้24 ชัว่โมง แลว้น ามาเจือจาง 10 เท่าดว้ยเมทานอล เติมลงไป 3 มิลลิลิตร 
ท้ิงไว ้1 ชัว่โมง แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 734 นาโนเมตร และท าการทดลอง 3 ซ ้ า 

3. ค านวณหา % ABTS radical scavenging    
% ABTS radical scavenging  = ((A control  - A sample) / A control) x 100 
  A control = ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม 
  A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง  

4. ค านวณหาค่า inhibition concentration ท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) โดยการสร้างกราฟหาความสัมพันธ์
ระหวา่งเปอร์เซ็นตต์า้นอนุมูลอิสระและความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ สารตวัอยา่งท่ีท าให้ความเขม้ขน้
ของ ABTS ลดลง 50 % ซ่ึงสารตวัอยา่งท่ีให้ค่า IC50 ต ่าหมายถึงมีการยบัย ั้งอนุมูลอิสระของ ABTS ไดดี้ แสดงวา่มีฤทธ์ิการ
ตา้นอนุมูลอิสระดี 

5. เปรียบเทียบค่า IC50 โดยเทียบกบัสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic 
acid ใหมี้ความเขม้ขน้ 0 - 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  แลว้ท าการทดลองเช่นเดียวกนั  
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
 เม่ือน าน ้ าตะลิงปลิงคั้นมาตรวจสอบสารพฤกษเคมีโดยใชป้ฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือสังเกตการเกิดสีและตะกอน พบวา่
น ้ าตะลิงปลิงสดมีสารพฤกษเคมีในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ แอลคาลอยด์ และซาโปนิน น าน ้ าตะลิงปลิงคั้นมาทดสอบปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่าน ้ าตะลิงปลิงคั้น 0.2 มิลลิลิตร มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกเท่ากับ 161.279 ± 2.33 
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ซ่ึงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมากกว่าสมุนไพรหลายชนิดท่ีสามารถลดอาการถอน
นิโคตินได ้เช่น พริกข้ีหนู (9.77 ± 0.97 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) พลูคาว (21.41 ± 1.14 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) 
กะสัง (35.09 ± 0.53 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) ยา่นาง (82.75 ± 5.26 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) และชาเขียว (109.79 ± 
2.89 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) (ชานนท,์ 2559) 
 จากการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของน ้ าตะลิงปลิงคั้น พบว่าน ้ าตะลิงปลิงคั้นมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH 
และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากบั 5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 % ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั เทียบกบัสารมาตรฐาน 
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Ascorbic acid ซ่ึงมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 0.09 ± 0.01 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร น ้ า
ตะลิงปลิงคั้นมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลท่ีดีกวา่สมุนไพรหลายชนิดท่ีสามารถลดอาการถอนนิโคตินได ้เช่น ชาเขียว (7.25 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร) ย่านาง (70.36 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มะแวง้ครือ (88.67 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) มะแวงต้น (92.44 
ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร) และหญา้ดอกขา้ว (293.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (ชานนท,์ 2559) ตะลิงปลิงเป็นพืชท่ีมีสารตา้น
อนุมูลอิสระท่ีค่อนขา้งสูงจะช่วยลดคาร์บอนมอนนอกไซดท่ี์คัง่คา้งในปอด เช่น เดียวกบัหญา้ดอกขาว  
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการประเมินองคป์ระกอบทางพฤกษเคมี ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของน ้ า
ตะลิงปลิงคั้น เป็นขอ้มูลสนบัสนุนวา่ตะลิงปลิงสามารถน าไปใชใ้นการช่วยลดอาการถอนนิโคติน และมีประสิทธิภาพใน
การช่วยเลิกสูบบุหร่ีไดใ้กลเ้คียงกบัสมุนไพรเลิกบุหร่ีอ่ืนๆ แต่ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเป็นพิษในสัตวท์ดลอง
และประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหร่ีต่อไป 
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Carbon Storage of Seagrasses  
at Samui island and Pangan island, Surat Thani Province 

 
ณัฐวด ีบันตวิวิฒัน์กลุ1*  สมพงค์ บันตวิวิฒัน์กลุ1 และพรพนา เพชรศรี1 

Natthawadee Bantiwiwatkul1* Sompong Bantiwiwatkul1  and Pornpana Pechsri1 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนของหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ด าเนินการใน
หญา้ทะเลชนิดเด่น 4 ชนิด  คือ หญา้คาทะเล (Enhalus acoroides) หญา้กุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญา้กุยช่ายเข็ม 
(Halodule pinifolia) และหญา้ชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) พบวา่ มวลชีวภาพรวมของหญา้คาทะเลสูงสุด รองลงมาคือ 
หญา้กยุช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้กยุช่ายเขม็ เท่ากบั 563.63±94.47    ก./ตร.ม. 231.70±42.79 ก./ตร.ม. 194.84±30.56 
ก./ตร.ม. และ 110.54±25.41 ก./ตร.ม. ตามล าดบั ปริมาณคาร์บอนในส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้กุยช่ายเข็มมีปริมาณคาร์บอน
สูงสุด รองลงมาคือหญา้กุยช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้คาทะเล เท่ากบั 41.63±0.85%  38.08±0.29%  35.15±0.07% 
และ 34.73±0.01% ตามล าดบั ปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพ้ืนดินของหญา้กุยช่ายเข็มมีปริมาณสูงสุด 40.16±0.14% ส่วน
หญ้าชะเงาเต่า (38.66±0.03%) หญ้าคาทะเล (38.39±0.03%) และหญ้ากุยช่ายทะเล (38.31±0.25%) มีค่าไม่แตกต่างกัน 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีเพียงหญา้คาทะเลและหญา้ชะเงาเต่าเท่านั้นท่ีมีปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพ้ืนดินมีคา่มากกวา่ส่วนใต้
พ้ืนดิน 
 
ค าส าคญั: การกกัเก็บคาร์บอน, มวลชีวภาพ, หญา้ทะเล, เกาะสมุย, เกาะพะงนั 
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ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kunnudee@hotmail.com 
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ABSTRACT 
 

The study was conducted to determine biomass and carbon sequestration of seagrasses at Samui island and Pangan 
island, Surat Thani province.  Four species of seagrasses: Enhalus acoroides, Halodule uninervis, Halodule pinifolia and 
Thalassia hemprichii.  Highest total biomass of E. acoroides, H. uninervis and  T. hemprichii and H. pinifolia were 
563.63±94.47 g/m², 231.70±42.79 g/m², 194.84±30.56 g/m² and 110.54±25.41 g/m² respectively.  Highest belowground 
carbon content in H. pinifolia, H. uninervis, T. hemprichii and E. acoroides were 41.63±0.85%, 38.08±0.29%,  35.15±0.07% 
and 34.73±0.01% respectively.  Aboveground carbon content in H. pinifolia was highest at 40.16±0.14%, T. hemprichii 
( 38.66±0.03%) , E. acoroides (38.39±0.03%)  and H. uninervis (38.31±0.25%) were not significantly different.  
Aboveground carbon content more than belowground carbon content in E. acoroides and T. hemprichii 
 
Keyword: Carbon storage, Biomass, Seagrass, Samui island, Pangan island 
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บทน า 
ในปัจจุบนัน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีวา่กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์เช่นการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจากยานพาหนะ การเผาไหมใ้น

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเผาป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเกษตร เป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงของการเพ่ิมข้ึนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก ซ่ึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจาการเผาไหมน้ี้เป็นหน่ึงในก๊าซเรือนกระจก 
(greenhouse gas) ท่ีก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน (global warming) และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก               
(climate change) อยา่งไรก็ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ในบรรยากาศโลกจะละลายและถูกกกัเก็บหมุนเวียนอยู่
ภายในมหาสมุทร (Gonzáles et al., 2008) เน่ืองจากในโลกมีพ้ืนมหาสมุทรอยูส่ามในส่ีของพ้ืนผิวโลก โดยส่ิงมีชีวิตกลุ่มพืช
สามารถตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ปใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสงและเก็บสะสมไวใ้นเน้ือเยือ่ต่างๆ ภายในตน้
ได ้หญา้ทะเลก็เป็นอีกหน่ึงในผูผ้ลิตขั้นปฐมภูมิท่ีมีความสามารถในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ละลายอยูใ่นมวลน ้ าน้ี
ไปใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสงและเก็บสะสมในเน้ือเยือ่ภายในตน้ดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีเม่ือเศษซากช้ินส่วนของ
หญา้ทะเลหลุดร่วงหรือตายลงก็มกัจะมีการทบัถมและสะสมอยู่ในระบบโดยเฉพาะช้ินส่วนท่ีถูกฝังอยู่ใตพ้ื้นดิน จึงท าให้
แหล่งหญา้ทะเลเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนตามธรรมชาติอีกดว้ย แหล่งหญา้ทะเลจึงนบัไดว้า่มีศกัยภาพในการช่วยลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์ละลายอยูใ่นทะเลและเก็บสะสมคาร์บอนไวใ้นระบบ 

แมพ้ื้นท่ีหญา้ทะเลจะมีนอ้ยกวา่ 0.2% ของพ้ืนท่ีมหาสมุทรทั้งหมด แต่ระบบนิเวศหญา้ทะเลมีความสามารถในการ
กักเก็บคาร์บอนได้มากกว่า 10% ของคาร์บอนทั้ งหมดในมหาสมุทร (McLeod et al., 2011) หญ้าทะเลสามารถช่วยลด
ความเร็วของกระแสน ้ า และช่วยให้เกิดการตกตะกอนท่ีแขวนลอยในมวลน ้ า รวมถึงการลดการฟุ้งกระจายของตะกอนจาก
พ้ืนกลบัสู่มวลน ้ า (Hendriks et al., 2008) ดงันั้นจะเห็นไดว้า่หญา้ทะเลมีบทบาทส าคญัทั้งในแง่การเป็นแหล่งกกัเก็บคาร์บอน
ท่ีเกิดข้ึนจากในระบบนิเวศหญา้ทะเลเอง (autochthonous carbon) รวมจนถึงคาร์บอนท่ีถูกพดัพามาจากระบบนิเวศอ่ืน 
(allochthonous carbon) ซ่ึงโดยทั่วไปพบว่าประมาณ 50% ของคาร์บอนในตะกอนเป็นคาร์บอนท่ีมาจากนอกระบบ 
(Kennedy et al., 2010) ในทางกลบักนัคาร์บอนจากในแหล่งหญา้ทะเลเองก็ถูกส่งผ่านและสะสมอยูใ่นระบบนิเวศใกลเ้คียง
อ่ืนๆ ดว้ยเช่นกนั (Heck Jr et al., 2008) 
แหล่งคาร์บอนในแนวหญา้ทะเลนั้นประกอบดว้ย 3 แหล่งหลกัคือ 

1. คาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนเหนือพ้ืนดิน (aboveground living biomass) เช่น ใบ กาบใบ 
2. คาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนใตพ้ื้นดิน (belowground living biomass) เช่น เหงา้ ราก 
3. คาร์บอนจากตะกอน (sediment carbon) 
แหล่งหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบ 8 ชนิด คือ หญา้คาทะเล หญา้กุยช่าย

ทะเล หญา้กุยช่ายเข็ม หญา้ชะเงาใบมน หญา้ชะเงาเต่า หญา้ใบมะกรูด หญา้ใบมะกรูดแคระ และหญา้เงาใส พ้ืนท่ีประมาณ 
9,435 ไร่ (สถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ่ังทะเล และป่าชายเลน, 2558) ดงันั้นการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอน
ในแหล่งหญา้ทะเลจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการประเมินศกัยภาพของแหล่งหญา้ทะเลเพ่ือใชใ้นการวางแผนบริหารจดัการ 
และอนุรักษแ์หล่งหญา้ทะเลใหค้งอยูต่่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. พื้นทีท่ าการศึกษา   ท าการส ารวจและเก็บตวัอยา่งหญา้ทะเล โดยส ารวจพ้ืนท่ีแหล่งหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะ
งนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทั้งส้ิน 3 จุดส ารวจ (ภาพท่ี 1) ดงัน้ี  
1.1 หญา้คาทะเล บริเวณอ่าวมดัหลงั เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
1.2 หญา้กยุช่ายทะเล และหญา้กยุช่ายเขม็ บริเวณบา้นหนา้ทอน  เกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
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1.3 หญา้ชะเงาเต่า บริเวณอ่าวทอ้งศาลา  เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 แผนท่ีแสดงจุดส ารวจบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (วงกลม) 
 
2. การส ารวจและเกบ็ตวัอย่างภาคสนาม 

ประเมินร้อยละการปกคลุมของหญา้ทะเลในแต่ละชนิดท่ีส ารวจพบดว้ยกรอบประเมิน (quadrat) ขนาด 50x50 ซม. 
จ านวน 3 ซ ้ า  จากนั้นขุดเก็บตวัอย่างหญา้ทะเลให้ครอบคลุมทุกส่วนทั้งส่วนใบ ราก และเหงา้ ในพ้ืนท่ีขนาด 25x25 ซม. 
จ านวน 3 ซ ้ า น าตวัอยา่งใส่ถุงตาข่ายและลา้งเศษตะกอนดินออก ในกรณีท่ีหญา้ทะเลท่ีส ารวจเป็นหญา้ทะเลขนาดเล็ก  ท า
การเก็บตวัอยา่งเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือให้มีตวัอยา่งเพียงพอในการวเิคราะห์คาร์บอน จากนั้นท าการเก็บรักษาตวัอย่าง
หญา้ทะเลในท่ีมืดและเยน็จนกวา่จะท าการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการต่อไป 
3. การศึกษาในห้องปฏิบัตกิาร 

น าตวัอย่างหญา้ทะเลมาลา้งท าความสะอาดและก าจดัส่ิงมีชีวิตอ่ืนท่ีเกาะติดบนใบหญา้ทะเล (epiphyte) ออกให้
หมด หากพบส่ิงมีชีวิตกลุ่มท่ีมีโครงสร้างเป็นหินปูนเกาะติดแน่น ให้แช่ตวัอย่างหญา้ทะเลในสารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด 
ความเขม้ขน้ต ่า เช่นน ้ าส้มสายชู จนกระทัง่โครงสร้างหินปูนนั้นสลายไป จากนั้นจึงลา้งดว้ยน ้ าจืดให้สะอาดอีกคร้ังนับ
จ านวนตน้หญา้ทะเลเพ่ือค านวณหาความหนาแน่นตน้ (shoot density) รายงานในหน่วย ตน้/ตารางเมตร จากนั้นแยกส่วน
ต่างๆ ของหญา้ทะเลออกเป็นส่วนเหนือพ้ืนดิน (ใบ กา้นใบ และกาบใบ) และส่วนใตพ้ื้นดิน (เหงา้ และราก) น าตวัอยา่งอบท่ี
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ตวัอยา่งมีน ้ าหนกัคงท่ี และน าตวัอยา่งมาชัง่น ้ าหนกัแหง้ น าขอ้มูลมาค านวณหาค่ามวล
ชีวภาพ (biomass) ส่วนเหนือพ้ืนดินและส่วนใตพ้ื้นดิน โดยรายงานในหน่วย กรัม/ตารางเมตร จากนั้นน าตวัอยา่งมาบดให้
ละเอียดเพื่อน าไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนด้วยเคร่ือง  CHN analyzer ท่ีหน่วยเคร่ืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 

เกาะสมุย 

เกาะพะงัน 

จ. สุราษฎร์ธานี 
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มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอ้มูลปริมาณคาร์บอนในหญา้ทะเลรายงานในหน่วยเปอร์เซ็นตค์าร์บอน
ของน ้ าหนกัแหง้ (%) ของส่วนเหนือพ้ืนดิน ส่วนใตพ้ื้นดิน และปริมาณคาร์บอนรวมในหญา้ทะเล ในหน่วย กรัม/ตารางเมตร 
4. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

ทดสอบความแตกต่างกนัทางสถิติของค่าการปกคลุม ความหนาแน่น มวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนในหญา้ทะเล
ชนิดต่างๆ ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เม่ือ
พบว่าขอ้มูลมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ท าการทดสอบค่าความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มตวัอย่างดว้ยการทดสอบ 
Tukey’s test นอกจากน้ีทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริมาณเปอร์เซ็นตค์าร์บอนระหวา่งส่วนเหนือพ้ืนดิน และส่วนใต้
พ้ืนดินในหญา้ทะเลชนิดเดียวกนัดว้ยตวัทดสอบ t-test การวเิคราะห์ทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ 13.0 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.  การปกคลุม 

จากการส ารวจคร้ังน้ีพบวา่ค่าเฉล่ียการปกคลุมของหญา้ทะเลแต่ละชนิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% (P<0.05, ภาพท่ี 2) โดยหญา้กุยช่ายทะเลบริเวณบา้นหนา้ทอนมีค่าการปกคลุมสูงท่ีสุด (98.3±1.7%) รองลงมา
คือ หญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงั (63.3±7.3%) และหญา้กยุช่ายเขม็ท่ีบริเวณบา้นหนา้ทอน (43.3±1.7%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2   ค่าเฉล่ียการปกคลุมของหญา้ทะเลในแต่ละจุดส ารวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่าย
 ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard 
 error), n=3) 
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2. ความหนาแน่น 
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าความหนาแน่นของหญา้ทะเลมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

(P<0.05, ภาพท่ี3) โดยความหนาแน่นเฉล่ียของหญา้กุยช่ายเขม็บริเวณบา้นหนา้ทอนมีค่ามากท่ีสุด (9,643±2,297 ตน้/ตร.ม.) 
ในขณะท่ีความหนาแน่นของหญา้กยุช่ายทะเลบริเวณบา้นหนา้ทอน (2,581±315 ตน้/ตร.ม.) และหญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดั
หลงั (171±11 ตน้/ตร.ม.) ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากหญา้ทะเลท่ีท าการส ารวจในคร้ังน้ีมีขนาดท่ีแตกต่าง
กนัอย่างมากตั้งแต่หญา้ทะเลท่ีมีขนาดเล็ก (หญา้กุยช่ายเข็ม) หญา้ทะเลขนาดกลาง (หญา้กุยช่ายทะเล) และหญา้ทะเลท่ีมี
ขนาดใหญ่ (หญา้คาทะเล) ตลอดจนรูปแบบการเจริญท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้ผลการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความหนาแน่นไม่ได้
สอดคลอ้งกบัร้อยละการปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ค่าเฉล่ียความหนาแน่นของหญา้ทะเลในแต่ละจุดส ารวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเขม็, Hu=หญา้กุยช่าย
 ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard 
 error), n=3) 
 

 3. มวลชีวภาพ 
ค่าเฉล่ียมวลชีวภาพรวมของหญา้ทะเลแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05, ภาพท่ี 4) 

โดยหญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงัมีคา่มวลชีวภาพสูงสุด (563.63±94.47 ก./ตร.ม.) ในขณะท่ีหญา้กยุช่ายเขม็ (110.54±25.41 
ก./ตร.ม.) และหญา้กยุช่ายทะเล (231.70±42.79 ก./ตร.ม.) มีค่ามวลชีวภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
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ภาพที ่4  ค่าเฉล่ียมวลชีวภาพรวมของหญา้ทะเลในแต่ละจุดส ารวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กยุช่ายเขม็, Hu=หญา้กยุช่าย
 ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า;  แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard 
 error), n=3) 
 

ค่าเฉล่ียของมวลชีวภาพทั้ งส่วนใต้พ้ืนดินและส่วนเหนือพ้ืนดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05, ภาพท่ี 5) โดยค่าเฉล่ียส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้คาทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงัมี
ค่าสูงสุด (464.38±107.10 ก./ตร.ม.) ในขณะท่ีหญา้กุยช่ายเข็ม (90.33±21.59 ก./ตร.ม.) หญา้กุยช่ายทะเล (171.14±29.99 ก./
ตร.ม.) มีค่าเฉล่ียมวลชีภาพส่วนใตพ้ื้นดินไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณามวลชีวภาพส่วนเหนือพ้ืนดินพบวา่ มวลชีวภาพส่วน
เหนือพ้ืนดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีค่าน้อยท่ีสุด (20.21±3.89 ก./ตร.ม.) และแตกต่างจากมวลชีวภาพของหญา้คาทะเล 
(99.26±16.29 ก./ตร.ม.) อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05, ภาพท่ี 5)  

สัดส่วนมวลชีวภาพของส่วนใตพ้ื้นดินและส่วนเหนือพ้ืนดินของหญา้ทะเลท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกนักล่าวคือมีมวลชีวภาพของส่วนใตพ้ื้นดินมากกวา่ส่วนเหนือพ้ืนดิน โดยมวลชีวภาพส่วนใตพ้ื้นดินมีสัดส่วน
ในช่วง 72.1-81.2% และมวลชีวภาพส่วนเหนือพ้ืนดินมีสัดส่วนประมาณ 18.8-27.9% (ภาพท่ี 6) อยา่งไรก็ตามมีปัจจยัหลาย
ประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัมวลชีวภาพ เช่น ชนิดของหญา้ทะเล ขนาดของหญา้ทะเล ความหนาแน่นของหญา้ทะเล เป็นตน้ 
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ภาพที ่5  ค่าเฉล่ียมวลชีวภาพของหญา้ทะเลในแต่ละจุดส ารวจระหวา่งส่วนใตพ้ื้นดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพ้ืนดิน (แท่ง
 สีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเขม็, Hu=หญา้กุยช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพใ์หญ่ระบุความ
 แตกต่างระหวา่งส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งส่วนเหนือพ้ืนดิน
 ของหญา้ทะเลแต่ละชนิด; แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard 
 error), n=3) 

 
 
ภาพที ่6  สดัส่วนมวลชีวภาพของหญา้ทะเลในแต่ละจุดส ารวจระหวา่งส่วนใตพ้ื้นดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพ้ืนดิน (แท่ง
 สีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กยุช่ายเขม็, Hu=หญา้กยุช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า 
 

4. ปริมาณคาร์บอนในหญ้าทะเล 
ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนในส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้ทะเลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95% (p<0.05, ภาพท่ี  7) โดยหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด 41.63±0.85% รองลงมาคือหญ้ากุยช่ายทะเล 
38.08±0.29% ส่วนปริมาณคาร์บอนในหญา้คาทะเล (34.73±0.01%) และหญา้ชะเงาเต่า (35.15±0.07%) ไม่แตกต่างกนั 
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ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพ้ืนดินของหญา้ทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% (p<0.05, ภาพท่ี 7) โดยหญา้กยุช่ายเขม็มีปริมาณสูงสุด 40.16±0.14% ส่วนปริมาณคาร์บอนในหญา้กยุช่ายทะเล 
(38.31±0.25%) และหญา้คาทะเล (38.39±0.03%) มีค่าไม่แตกต่างกนั  

นอกจากน้ียงัพบวา่มีเพียงหญา้คาทะเลและหญา้ชะเงาเต่าเท่านั้นท่ีมีปริมาณคาร์บอนแตกต่างกนัระหวา่งส่วนใต้
พ้ืนดินและส่วนเหนือพ้ืนดิน โดยปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพ้ืนดินมีค่ามากกวา่ส่วนใตพ้ื้นดินอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05, 
ภาพท่ี 7) ส่วนในหญา้กยุช่ายทะเลและกยุช่ายเขม็ไม่มีความแตกต่างกนั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ค่าเฉล่ียคาร์บอนในหญ้าทะเลในแต่ละจุดส ารวจระหว่างส่วนใต้พ้ืนดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพ้ืนดิน               
 (แท่งสีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพใ์หญ่ระบุ
 ความแตกต่างระหวา่งส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งส่วนเหนือ
 พ้ืนดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด; * ระบุความแตกต่างระหว่างปริมาณคาร์บอนส่วนใตพ้ื้นดินและส่วนเหนือ
 พ้ืนดินในหญา้ทะเลชนิดเดียวกัน; แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
 (standard error), n=3) 

 
5. ปริมาณคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล 

ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนส่วนใตพ้ื้นดินในแหล่งหญา้ทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% (p<0.05, ภาพท่ี 8) โดยหญา้คาทะเลมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด (161.29±37.20 ก./ตร.ม.)    ส่วนหญา้กยุช่าย
ทะเล (65.17±11.42 ก./ตร.ม.) และหญา้กยุช่ายเขม็ (37.61±8.99 ก./ตร.ม.) มีค่าไม่แตกต่างกนั 

ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนส่วนเหนือพ้ืนดินในแหล่งหญา้ทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% (p<0.05, ภาพท่ี 8) โดยหญา้คาทะเลมีปริมาณคาร์บอนสูงสุด (38.10±6.25 ก./ตร.ม.) ในขณะท่ีหญา้กยุช่าย
เขม็มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (8.12±1.56 ก./ตร.ม.)  
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ภาพที่ 8 ค่าเฉล่ียคาร์บอนในแหล่งทะเลในแต่ละจุดส ารวจระหว่างส่วนใต้พ้ืนดิน(แท่งสีเทา) และส่วนเหนือพ้ืนดิน            
 (แท่งสีขาว) (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่ายทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพใ์หญ่ระบุ
 ความแตกต่างระหวา่งส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้ทะเลแต่ละชนิด, ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งส่วนเหนือ
 พ้ืนดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด; แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
 (standard error), n=3) 
 

ค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนรวมในแหล่งหญา้ทะเลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัท่ี 
95% (p<0.05, ภาพท่ี 9) โดยหญา้คาทะเลท่ีบริเวณอ่าวมดัหลงัมีปริมาณคาร์บอนรวมมากท่ีสุด (199.39±32.37 ก./ตร.ม.) 
ในขณะท่ีหญา้กุยช่ายเขม็ (45.72±10.52 ก./ตร.ม.) และหญา้กุยช่ายทะเล (88.37±16.32 ก./ตร.ม.) มีปริมาณคาร์บอนรวมไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9 ค่าเฉล่ียคาร์บอนรวมในแหล่งทะเลในแต่ละจุดส ารวจ (Ea=หญา้คาทะเล, Hp=หญา้กุยช่ายเข็ม, Hu=หญา้กุยช่าย
ทะเล, Th=หญา้ชะเงาเต่า; ตวัพิมพเ์ล็กระบุความแตกต่างระหวา่งชนิดหญา้ทะเล; แถบค่าความคลาดเคล่ือน (error 
bar) ระบุค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error), n=3)  
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ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่ขนาดตน้ของหญา้ทะเลไม่เก่ียวขอ้งกบัปริมาณสัดส่วนคาร์บอนท่ีสะสมในเน้ือเยือ่ 
ดงัเห็นไดจ้ากปริมาณคาร์บอนในหญา้กุยช่ายเขม็ท่ีเป็นหญา้ทะเลท่ีมีขนาดตน้เล็กท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ีมีปริมาณสัดส่วน
คาร์บอนในตน้มากท่ีสุดทั้งส่วนเหนือพ้ืนดินและส่วนใตพ้ื้นดิน อยา่งไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนระหวา่งส่วนใต้
พ้ืนดินและส่วนเหนือพ้ืนดิน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ในหญา้ทะเลท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ดงัเช่นหญา้ชะเงาเต่าและ
หญา้คาทะเล มีปริมาณคาร์บอนในเน้ือเยื่อส่วนใตพ้ื้นดินมากกว่าส่วนเหนือพ้ืนดิน ในขณะท่ีหญา้กุยช่ายทะเลและหญา้
กุยช่ายเข็มมีสัดส่วนปริมาณคาร์บอนไม่แตกต่างกนัระหวา่งสองส่วนน้ี อยา่งไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาในคร้ังน้ีกบั
การศึกษาก่อนหนา้น้ีพบวา่ปริมาณคาร์บอนในเน้ือเยือ่หญา้ทะเลมีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที ่1 ปริมาณคาร์บอนในหญา้ทะเลแต่ละชนิดท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี (แถบสีเทา) และการศึกษาก่อนหนา้น้ี 

ชนิด พ้ืนท่ี 
ปริมาณคาร์บอน (%น ้าหนกัแหง้) 

อา้งอิง 
ส่วนเหนือพ้ืนดิน ส่วนใตพ้ื้นดิน 

Thalassia hemprichii 
(หญา้ชะเงาเต่า) 

หาดเจา้ไหม, ตรัง 33.85±1.01 34.67±0.85 Prathep, 2012 
แหลมหยงหล า, ตรัง 31.4** 36.0 Yamamuro and Chirapart, 

2005 
Kotania Bay, 
Indonesia 

40.33 42.72 Wawo et al., 2014a 

อ่าวทอ้งศาลา, เกาะ
พะงนั 

38.66±0.03 35.15±0.07 การศึกษาคร้ังน้ี 

Enhalus acoroides 
(หญา้คาทะเล) 

หาดเจา้ไหม, ตรัง 33.31±1.52 36.09±0.52 Prathep, 2012 
คลองควนตุง้ก,ู ตรัง 31.9±0.4* Wirachwong and Holmer, 

2010 
แหลมหยงหล า, ตรัง 31.4** 36.0 Yamamuro and Chirapart, 

2005 
Kotania Bay, 
Indonesia 

41.86 47.03 Wawo et al., 2014 a 

อ่าวมดัหลงั, เกาะสมุย 38.39±0.03 34.73±0.01 การศึกษาคร้ังน้ี 
Halodule uninervis 
(หญา้กยุช่ายทะเล) 

หาดเจา้ไหม, ตรัง 36.04±0.20 33.03±0.33 Prathep, 2012 
ชีวมณฑล, ระนอง 36.90±1.12 35.25±1.39 Prathep, 2012 
บา้นหนา้ทอน, เกาะส
มุย 

38.31±0.25 38.08±0.29 การศึกษาคร้ังน้ี 

Halodule pinifolia 
(หญา้กยุช่ายเขม็) 

Kotania Bay, 
Indonesia 

38.15 40.60 Wawo et al., 2014 a 

บา้นเกาะเตียบ, ชุมพร 41.42±0.34 36.75±0.14 ขอ้มูลยงัไม่ตีพิมพ ์
บา้นหนา้ทอน, เกาะส
มุย 

40.16±0.14 41.63±0.85 การศึกษาคร้ังน้ี 
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หมายเหตุ:  * วิเคราะห์รวมทั้งส่วนเหนือพ้ืนดินและใตพ้ื้นดิน, **  วิเคราะห์จากแผ่นใบเพียงอย่างเดียว (ไม่รวมกาบใบ, a  
วเิคราะห์คาร์บอนดว้ยวธีิของ Walkley and Black  

 

เม่ือน าขอ้มูลปริมาณคาร์บอนท่ีศึกษาไดม้าค านวณหาปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในพ้ืนท่ีหญา้ทะเลในบริเวณท่ี
ท าการศึกษา (ตารางท่ี 2) พบว่า แหล่งหญา้ทะเลท่ีบริเวณอ่าวท้องศาลา เกาะพะงันมีปริมาณคาร์บอนสะสมมากท่ีสุด
ประมาณ 321.0 เมกะกรัม ทั้งน้ีเน่ืองจากบริเวณดงักล่าวน้ีเป็นแหล่งหญา้ทะเลท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีหญา้ทะเลปกคลุมมาก 
(ประมาณ 70% ของพ้ืนท่ี) อีกทั้งเป็นบริเวณท่ีมีหญา้คาทะเล และหญา้ชะเงาเต่าซ่ึงเป็นหญา้ทะเลท่ีมีมวลชีวภาพมากเจริญอยู่
เป็นหญา้ชนิดเด่น รองลงมาคือแหล่งหญา้ทะเลบริเวณบา้นหนา้ทอน เกาะสมุย มีปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในพ้ืนท่ีประมาณ 
44.3 เมกะกรัม และแหล่งหญา้ทะเลบริเวณอ่าวมดัหลงั เกาะสมุย มีปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุด 33.5 เมกะกรัม 
ในบริเวณดงักล่าวน้ีถึงแมว้า่จะมีหญา้คาทะเลเจริญอยา่งหนาแน่น และมีมวลชีวภาพสูง แต่เน่ืองจากเป็นแหล่งหญา้ทะเลท่ีมี
พ้ืนท่ีขนาดเลก็กวา่บริเวณอ่ืน จึงท าให้มีปริมาณคาร์บอนสะสมนอ้ย ต่างจากแหล่งหญา้ทะเลท่ีบา้นหนา้ทอนซ่ึงแมจ้ะเป็น
บริเวณท่ีมีหญา้ทะเลท่ีมีขนาดเล็กเช่นหญา้กุยช่ายเข็ม และกุยช่ายทะเลเจริญอยู่ แต่บริเวณน้ีมีพ้ืนท่ีหญา้ทะเลมากกว่า 
ประกอบกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าหญา้กุยช่ายเข็มมีการสะสมคาร์บอนในเน้ือเยื่อมากกว่าหญา้ทะเลชนิดอ่ืนๆ ทั้งส่วน
เหนือดินและใตดิ้น จึงท าใหบ้ริเวณบา้นหนา้ทอนมีคาร์บอนสะสมสูงกวา่นัน่เอง 

 
ตารางที ่2 ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในแหล่งหญา้ทะเลจากการประเมินในการศึกษาคร้ังน้ี 

แหล่งหญา้ทะเล พ้ืนท่ี 
หญา้ทะเล* 

(ไร่) 

คาร์บอนท่ีสะสม 
ในแหล่งหญา้ทะเล 
(เมกะกรัม)** 

หมายเหต ุ

บริเวณอ่าวมดัหลงั 
เกาะสมุย 

105 33.5 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากหญา้คาทะเล 

บริเวณบา้นหนา้-
ทอน    เกาะสมุย 

413.4 44.3 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากค่าเฉล่ียของหญา้
กยุช่ายเขม็และหญา้กยุช่ายทะเล 

บริเวณอ่าวทอ้ง-
ศาลา   เกาะพะงนั 

1487.5 321.0 ปริมาณคาร์บอนประมาณจากค่าเฉล่ียของหญา้ ชะเงา
เต่าท่ีเกาะพะงนัและหญา้คาทะเลท่ีอ่าวมดั-หลงั 
เกาะสมุย ซ่ึงมีลกัษณะพ้ืนท่ี และการปกคลุมท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

หมายเหตุ:  
* ข้อมูลพ้ืนท่ีหญ้าทะเลท่ีแสดงในตารางน้ี เป็นพ้ืนท่ีของหญ้าทะเลท่ีได้จากการค านวณโดยใช้ขอ้มูลพ้ืนท่ีหญา้ทะเล                 
เทียบกับร้อยละการปกคลุมจากการส ารวจโดยศูนย์วิจัยและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง                          
** 1 เมกะกรัม มีค่าเท่ากบั 1,000 กิโลกรัม 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของหญา้ทะเลบริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงนั จังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า              
มวลชีวภาพรวมของหญา้คาทะเลสูงสุด รองลงมาคือ หญา้กุยช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้กุยช่ายเขม็ ปริมาณคาร์บอน
ในส่วนใตพ้ื้นดินของหญา้กยุช่ายเขม็มีปริมาณคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือหญา้กยุช่ายทะเล หญา้ชะเงาเต่า และหญา้คาทะเล 
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ตามล าดบั ปริมาณคาร์บอนในส่วนเหนือพ้ืนดินของหญา้กุยช่ายเข็มมีปริมาณสูงสุด ส่วนหญา้ชะเงาเต่า หญา้คาทะเล และ
หญา้กยุช่ายทะเลมีค่าไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบวา่มีเพียงหญา้คาทะเลและหญา้ชะเงาเต่าเท่านั้นท่ีมีปริมาณคาร์บอนใน
ส่วนเหนือพ้ืนดินมีค่ามากกวา่ส่วนใตพ้ื้นดิน และยงัช้ีให้เห็นวา่ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมในแหล่งหญา้ทะเลมีมากหรือนอ้ย
นั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัร่วมกนั เช่น ความสามารถในการน าคาร์บอนมาใชแ้ละสะสมในเน้ือเยื่อซ่ึงเป็นปัจจยัภายในของ
หญา้ทะเลแต่ละชนิด ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของหญา้ทะเลในพ้ืนท่ี ตลอดจนขนาดของพ้ืนท่ีหญา้ทะเลทั้งหมด 

 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดส้นับสนุน

งบประมาณในการศึกษาวจิยั  และเจา้หนา้ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลางทุกท่านท่ีมี
ส่วนช่วยในการปฏิบติังานภาคสนาม  

 

เอกสารอ้างองิ 
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กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวด า อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
A Participatory Economic driving by Canvas Business Models:  

Case Study of Bangneaw Dam community Enterprise  Amphur Thalang,  
Phuket Province 
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Kittisak Jitkue1* Anan Suntiamontut1, Jaruwan Promngurn1, Anittaya Kanghae2, Jantana Saengkaew2,  
Jittipong Sungthong3, Pahol Rongkul4 and Suparoth Songyos5 

 

บทคัดย่อ  
 
 งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาแผนธุรกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวด า ต าบลศรีสุนทร อ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเก็ต โดยแผนธุรกิจน้ีจะน าโมเดลธุรกิจแคนวาสมาประยกุตใ์ช ้เน่ืองจากเป็นวิธีการจดัท าแผนธุรกิจอยา่งง่าย
เหมาะส าหรับการด าเนินงานเพาะปลูกและแปรรูปกระเจ๊ียบเขียว เพ่ือเป็นสินคา้ในการจ าหน่ายและของฝากของท่ีระลึก 
งานวจิยัน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
ปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System) จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ความเช่ือมโยงร่วมกนัพบวา่แผน
ธุรกิจชุมชนท่ีไดค้รอบคลุมประเด็นหลกัทั้ง 9 องค์ประกอบของแผนธุรกิจแคนวาส เช่น คุณค่าของสินคา้และการบริการ 
(Value Propositions) กิจกรรมหลกั (Key Activities) ทรัพยากรหลกั (Key Resources) โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure) 
รายได้หลัก (Revenue Streams) ลูกค้า (Customer Segments) ช่องทาง (Channels) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationships) และพนัธมิตรหลกั (Key Partners) แผนปฏิบัติการธุรกิจชุมชนน้ีสามารถน าไปใช้ในการเสนอขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศต่อไป 
 
ค าส าคญั : ธุรกิจชุมชน, โมเดลธุรกิจแคนวาส, ลีนสตาร์ทอพั 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study the community business plan of Bangneaw Dam Community Enterprise, 
Si Sunthon Sub-District, Amphur Thalang, Phuket Province. The business model canvas was applied in this research, 
because it was simple for planting operation and transformation of okra for souvenir products. Quality data collection of 
this research was compiled from focus group, in depth interview and participatory guarantee system. All collected datas 
were analysed together. It was found that this study business plan covered all nine key components of the business model 
canvas, such as value propositions, key activities, key resources, cost structure, revenue streams, customer segments, 
channel, customer relationships and key partners. Therefore, this business community was applied in the propose budget 
support from the agencies in national levels and provincial levels. 
 
Keywords : community business, business model canvas, lean startup  
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1. สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 จากผลงานการด าเนินงานเร่ือง "การแปรรูปกระเจ๊ียบเขียวฝักใหญ่ให้เป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพของดีชุมชน              
บา้นม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต" โดย ดร.ธีรกานต ์โพธ์ิแกว้ อาจารยส์าขาวิชาการพฒันาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต และได้ร่วมน าเสนอผลงานดงักล่าว ในงานวนันักประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 
(Thailand Inventor’s Day 2018) จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวนัท่ี 2-6 กุมภาพนัธ์ 2561               
ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ท่ีผ่านมาและจากการท่ีคณะท างานคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงคลินิกเทคโนโลยีลงพ้ืนท่ีให้ค  าปรึกษาด้านการบริการวิชาการชุมชนดังกล่าวตามค าร้องขอ                       
พบว่า กระเจ๊ียบเขียว เป็นพืชท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สารกลูตาไธโอน 
(Glutathione) มีวติามินซีสูงและเสน้ใย (Gemede et al., 2015 ) ปกติมกัน ามาใชเ้ป็นน ามาลวกจ้ิมเป็นเคร่ืองเคียงส ารับอาหาร 
มกัจะไม่ไดน้ ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 อีกทั้งจงัหวดัภูเก็ตมีศูนยป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบา้นม่าหนิก อ าเภอถลาง ท่ีไดร่้วมกบั มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภูเก็ต น าร่องการปลูกพืชกระเจ๊ียบเขียว มีความพิเศษคือ ขนาดฝักใหญ่ เจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีและเหมาะน าไปแปร
รูปพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ ซ่ึงเป็นการช่วยสนบัสนุนให้ชาวบา้นในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้สริมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากน้ียงัมีการพฒันาศูนยฯ์ ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและแหล่งการแปรูปผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่นของ
จังหวดั เช่น สบู่มรกตจากกระเจ๊ียบเขียว สบู่สีนิลจากชาโคลและกระเจ๊ียบแดง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดและ
นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง ชุ่มน ้ า ลดเรือนร้ิวรอย ลดฝ้า สิว กระและมีกล่ินหอมสดช่ืน
จากพฤกษชาติ ปราศจากการเติมสารท่ีใหฟ้อง ดงันั้น หากน าองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมถึงมีแผนธุรกิจ
ชุมชนมาส่งเสริมกลุ่มฯ จะสามารถน ามาสู่การพฒันาธุรกิจของชุมชนและสู่ความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจฐานรากให้กบั        
ชุมชนได ้
2. การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือโมเดลธุรกิจแคนวาสรวมกบัการปฏิบติัการกลุ่มสมาชิกชุมชน 50 คน ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม การระดมสมองและ
การสัมภาษณ์ โดยมองเห็นร่วมกนัว่าควรด าเนินงานให้เกิดผลลพัธ์เป็นแผนธุรกิจชุมชน ท่ีสามารถเรียนรู้และเขา้ใจได้
โดยง่าย 
3. กระบวนการทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ 
 กระบวนการสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในกลุ่มชุมชนฯ คณะท างานวิจัยฯ ด าเนินงานผ่านงานวิจัย มี 2 
กระบวนการ คือ 1) กระบวนการวิจยั โดยน าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research หรือ 
PAR) มาร่วมด าเนินงานกับกลุ่มชุมชนฯ ซ่ึงมีจ านวนสมาชิกประมาณ 50 คน ใช้การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การปฏิบติัการวิเคราะห์ศกัยภาพกลุ่มชุมชนดว้ย SWOT Analysis และ 2) กระบวนการเสริมศกัยภาพของ
ผูร่้วมงาน (กาญจนา, 2559) ท่ีจ าเป็นตอ้งอธิบายใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่สมาชิกชุมชนถึงแผนธุรกิจชุมชนวา่จะสามารถช่วย
ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานกลุ่มอยา่งไร แผนธุรกิจดว้ยโมเดลธุรกิจแคนวาสน้ีจะครอบคลุมถึงประเด็นหลกัทั้ง 9 
องคป์ระกอบ คือ 1) ลูกคา้ (Customer Segments, CS) ใครคือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 2) คุณค่า (Value Propositions, VP) จุด
ขายของสินคา้หรือบริการคืออะไร 3) ช่องทาง (Channel, CH) วธีิใดท่ีสามารถส่ือสารไปถึงลูกคา้เป้าหมาย 4) ความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ (Customer Relationships, CR) วธีิท่ีสามารถรักษาลูกคา้เดิม 5) กระแสรายได ้(Revenue Streams, RS) ประมาณการ
รายไดข้องธุรกิจชุมชนน้ี 6) ทรัพยากรหลกั (Key Resources , KR) ส่ิงท่ีตอ้งมีในการด าเนินธุรกิจ 7) กิจกรรมหลกั (Key 
Activities, KA) กิจกรรมท่ีตอ้งท าเพ่ือให้โมเดลธุรกิจอยู่ได ้8) พนัธมิตรหลกั (Key Partners, KP) คือใครท่ีเก่ียวขอ้งทั้งการ



967 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

ช่วยจดัหาวตัถุดิบและช่วยจดัจ าหน่ายและ 9) โครงสร้างตน้ทุน (Cost Structure, CS) ตน้ทุนทั้งหมดของธุรกิจเป็นอยา่งไร 
ซ่ึงกระบวนการเสริมศกัยภาพของสมาชิกภายหลงัจากการน าโมเดลธุรกิจแคนวาสจะช่วยใหก้ลุ่มชุมชนฯ สามารถเขา้ใจภาพ
ธุรกิจชุมชนโดยรวมไดพ้ร้อมๆ กนั มองอยา่งรอบดา้นและเห็นเป้าหมายอยา่งชดัเจนข้ึน เกิดแนวคิดในทุกปัจจยัทางธุรกิจ 
ก่อใหเ้กิดกิจกรรมของโครงการท่ีควรด าเนินงานก่อนและหลงัได ้
4. ความรู้ ความเช่ียวชาญทีใ่ช้ในการท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงนั้น 
 งานวจิยัน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 แบบ กล่าวคือ 1) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากเอกสารทางวชิาการ เช่น บทความ
วิชาการ บทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนธุรกิจ การประยุกต์ใชโ้มเดลธุรกิจแคนวาส และ 2) ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนามจากการการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การปฏิบติัการ การสรุปบทเรียน และท่ีส าคญั คือ การ
ผนวก ประสานความรู้เชิงวชิาการดา้นการผลิตกระเจ๊ียบเขียว แนวทางการท าแบบเกษตรอินทรียแ์บบมีการรับรองดว้ยชุมชน
มีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System หรือ PGS) การแปรรูป คุณค่าและประโยชน์ของกระเจ๊ียบเขียว โดยประสาน
ความความรู้เช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาประสบการณ์ของชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์สู่แผนธุรกิจชุมชน ให้มีขอ้มูลเชิงลึก
และมองรอบดา้น เกิดความเป็นไปไดต้่อการด าเนินงาน นอกจากนั้นยงัน าศาสตร์ดา้นธุรกิจ การบริหารจดัการอุตสาหกรรม
มาบูรณาการกบัการท างานร่วมกบักลุ่มชุมชนฯ  
 ดงันั้น คณะผูว้จิยัฯ จึงไดด้ าเนินงานโดยเร่ิมจากการวเิคราะห์ศกัยภาพชุมชน ดว้ยการศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แสดงดงัตารางท่ี 1 และด าเนินการปฏิบติัการร่วมกนัจดัท าแผนธุรกิจดว้ยโมเดลธุรกิจแคนวาส ดงัตารางท่ี 2 ถึง 
ตารางท่ี 5 ดงัน้ี 
ตารางที ่1 การศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวด า 

จุดแข็งของชุมชน (Strengths, S) จุดอ่อนของชุมชน (Weaknesses ,W) 
- มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน 
- คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ 
- ชุมชนอยูอ่ยา่งมีความสุขไม่มีโจรผูร้้าย 
- มีความสามคัคีกนัในชุมชน 

- ขาดความร่วมมือขอคนในชุมชน  
- ขาดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการบริหาร
จดัการ 

โอกาส (Opportunities, O)  อุปสรรค (Threats, T)  
- มีหน่วยงานภายนอกเขา้มาสนบัสนุน  
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

- หน่วยงานของรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุนขาดความต่อเน่ืองใน
การติดตามผล 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์หมู่บา้นและผลิตภณัฑข์องชุมชน
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 
- การคมนาคม เช่น ป้ายบอกทาง ถนนหนทาง  

 
จากตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของชุมชน พบว่าจุดแข็งของชุมชนท่ีโดดเด่น คือ มีสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ืออ านวย เน่ืองจากท่ีตั้งชุมชนมีสภาพแวดลอ้ม เช่น ล าธาร ตน้ไมแ้ละยงัมีความเป็นธรรมชาติ ท่ีเหมาะแก่การดึงดูดผูค้น
เขา้มายงัชุมชน กอรปกบัคนในชุมชนมีความสามคัคี รักใคร่กลมเกลียวกนั อยู่กนัอย่างมีความสุข รวมถึงคนรุ่นใหม่ส่วน
ใหญ่มีความรู้และความพร้อมท่ีจะรับการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ๆ ดา้นจุดอ่อน ซ่ึงเป็นปัญหาภายในชุมชน แบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น คือ ประเด็นท่ี 1 ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน ในการจดักิจกรรมใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ มีสมาชิกในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากอาชีพ ทศันคติ ช่องวา่งระหวา่งวยั ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั ประเด็นท่ี 2 คือ ขาดองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงจากการระดมสมองยงัร่วมกนัหาแนว
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ทางการลดจุดอ่อน พบวา่ ควรจดัให้มีเวทีพบปะ เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกนัหรือจดัเวทีของชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ให้ทุกคนในชุมชนไดเ้สนอความคิดเห็นร่วมกนั โดยใชก้ารประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกไดรั้บทราบและปฏิบติัตาม เพ่ือร่วม
สร้างกิจกรรมส่งเสริมรายไดแ้ละเพ่ิมเติมความรู้ใหมี้ความเขม้แขง็ 
 นอกจากมุมมองภายในชุมชนแลว้หากมองในมุมภายนอกท่ีมีผลกบัชุมชนนัน่คือ โอกาส ซ่ึงมีหน่วยงานภายนอก
เขา้มาสนับสนุน โครงการ งบประมาณ ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชิกในชุมชนท่ีพร้อมด้วยศักยภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน ส าหรับดา้นอุปสรรคพบวา่ เม่ือมีหน่วยงานของรัฐท่ีให้การสนบัสนุนแลว้ ยงัคง
ขาดความต่อเน่ืองเพ่ือการติดตามผลและการประเมินผลสะทอ้นกลบัขอ้มูล ขาดการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของกลุ่ม
ชุมชนฯ หมู่บา้นและผลิตภณัฑข์องชุมชนยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั รวมถึงการคมนาคมขนส่งยงัไม่สะดวก เช่น ถนนทางเขา้และป้าย
บอกทางยงัไม่ชดัเจน สรุปไดว้า่จากการวเิคราะห์สภาพของชุมชน ณ ปัจจุบนั หากชุมชนสามารถลดจุดอ่อนและอุปสรรคได ้
จะเป็นการเสริมสร้างจุดแขง็และเพ่ิมโอกาสใหศ้กัยภาพชุมชนเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน  

ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบวา่ ณ ปัจจุบนัชุมชนบางเหนียวด า มีผลิตภณัฑจ์ากกระเจ๊ียบเขียวท่ี
วางขายในทอ้งตลาด คือ สบู่กอ้นกระเจ๊ียบเขียว ภายใตช่ื้อตราผลิตภณัฑ ์“มณิคคราม” มีวางขายตามร้านขายของช า ขายผา่น
ทางส่ือออนไลน์ต่างๆ และยงัมีผลิตภณัฑท่ี์ยงัอยูใ่นระหวา่งการทดลองผลิต คือ สบู่เหลวและโลชัน่กระเจ๊ียบเขียว ต่อจากนั้น
สมาชิกในกลุ่มท าการระดมสมองและปฏิบติัการกลุ่มฯ ดว้ยการใชบ้ตัรค า เพ่ือคน้หาผลิตภณัฑจ์ากกระเจ๊ียบเขียวท่ีมีความ
เป็นไปไดส้ าหรับการแปรรูป พบวา่ สมาชิกเสนอผลิตภณัฑจ์ากกระเจ๊ียบเขียว แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑท่ี์เป็น
ของใชแ้ละผลิตภณัฑ์ส าหรับบริโภค ไดแ้ก่ กระเจ๊ียบอบแห้ง กระเจ๊ียบแช่อ่ิม ชากระเจ๊ียบ ครีมทาหนา้ เซร่ัมและเจลพอก
หน้า และเม่ือพิจารณาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการแปรรูป พบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีสมาชิกเลือก ได้แก่ กระเจ๊ียบแช่อ่ิม 
กระเจ๊ียบอบแหง้และเจลพอกหนา้ จากนั้นน าผลิตภณัฑจ์ากกระเจ๊ียบเขา้สู่การวเิคราะห์โมเดลผืนผา้ใบ เพ่ือสร้างโมเดลธุรกิจ 
(Business Model Canvas) ซ่ึงช่วยในการแจกแจงองคป์ระกอบต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนเขา้ใจและร่วมกนัออกแบบโมเดลธุรกิจ 
ดงัตารางท่ี 2 3 และ 4  
ตารางที ่2 แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภณัฑส์บู่กอ้นกระเจ๊ียบเขียว 

Key Partners 
(พนัธมิตรหลกั) 
- หน่วยงาน
ราชการ 
- 
สถาบนัการศึกษา 
- เวบ็ไซดข์ายของ 
- ผูจ้ดัจ าหน่วย
วตัถุดิบ 
- คู่คา้ 

Key Activities 
(กิจกรรมหลกั) 
- การเพาะปลูกกระเจ๊ียบ 
- การแปรรูป 
- การจดัจ าหน่าย 
 

 

Value Proposition 
(คุณค่าของผลิตภณัฑ)์ 
- ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 
ปลอดภยั 100% 
- ไดรั้บคุณค่าจาก
ธรรมชาติ 
- มีสารต่อตา้นอนุมูล
อิสระ 
- ปลอดภยัจากสารเคมี 
- มีการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการผลิต 
- เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 
- ช่วยชะลอร้ิวรอย 

Customer 
Relationships 
(กิจกรรม 
ผกูมดัใจลูกคา้) 
- ลดราคา 
- จดัโปรโมชัน่ ซ้ือ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเลก็ 
- มีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
เป็นของแถม  
- ลูกคา้สามารถ
ทดลองใชสิ้นคา้ได้
ฟรี 

Customer 
Segments 
(ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย
) 
- กลุ่มลูกคา้ผู ้
รักสุขภาพ 
- กลุ่มผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 
- กลุ่มลูกคา้
ชาวต่างชาติท่ี
ใชผ้ลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 
 

Key Resources 
(ทรัพยากรหลกั) 

Channels 
(ช่องทาง) 
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- วสัดุในการเพาะปลูก 
- วตัถุดิบในการแปรรูป 
- แรงงาน 
 
 
 

- ช่องทางออนไลน์ 
ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ 
- ออกบูธงานโอ
ทอป 
- ฝากขายหนา้ร้าน 
- เวบ็ไซด ์ 
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพื่อสุขภาพ 
- ทางไปรษณีย ์
บริษทัขนส่ง 
 

Cost Structure (โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนวตัถุดิบในการแปรรูป 
- ตน้ทุนงาน 
- ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์
- ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 

Revenue Streams (กระแสรายได)้ 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสบู่ 
- รายไดจ้ากตวัแทนจ าหน่าย 

 
 
ตารางที ่3 แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภณัฑก์ระเจ๊ียบแช่อ่ิม/กระเจ๊ียบอบ 

Key Partners 
(พนัธมิตรหลกั) 
- หน่วยงาน
ราชการ 
- 
สถาบนัการศึกษา 
- เวบ็ไซดข์ายของ 
- ผูจ้ดัจ าหน่วย
วตัถุดิบ 
- คู่คา้ 

 

Key Activities 
(กิจกรรมหลกั) 
- การเพาะปลูกกระเจ๊ียบ 
- การแปรรูป 
- การจดัจ าหน่าย 
 

 

Value Proposition 
(คุณค่าของผลิตภณัฑ)์ 
- ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  
- ไดรั้บคุณค่าจาก
ธรรมชาติ 
- เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 
- มีสารต่อตา้นอนุมูล
อิสระ 
- มีสรรพคุณบ ารุงร่างกาย
และตา้นทานโรค 
 

Customer 
Relationships 
(กิจกรรมผกูมดัใจ
ลูกคา้) 
- ลดราคา 
- จดัโปรโมชัน่ ซ้ือ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเลก็ 
- มีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
เป็นของแถม  
- ลูกคา้สามารถ
ทดลองชิมสินคา้ฟรี 

Customer 
Segments 
(ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย
) 
- กลุ่มลูกคา้ผู ้
รักสุขภาพ 
- กลุ่มลูกคา้ผู ้
ทานมงัสวรัิต 
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Key Resources 
(ทรัพยากรหลกั) 
- วสัดุในการเพาะปลูก 
- วตัถุดิบในการแปรรูป 
- แรงงาน 
 
 
 

Channels 
(ช่องทาง) 
- ช่องทางออนไลน์ 
ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ 
- ออกบูธงานโอ
ทอป 
- ฝากขายหนา้ร้าน 
- เวบ็ไซด ์ 
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพื่อสุขภาพ 
- ทางไปรษณีย ์
บริษทัขนส่ง 
 

Cost Structure 
(โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนวตัถุดิบในการแปรรูป 
- ตน้ทุนงาน 
- ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์
- ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 
 

Revenue Streams 
(กระแสรายได)้ 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสบู่ 
- รายไดจ้ากตวัแทนจ าหน่าย 

 

 
ตารางที ่4 แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภณัฑเ์จลทาหนา้ 

Key Partners 
(พนัธมิตรหลกั) 
- หน่วยงาน
ราชการ 
- 
สถาบนัการศึกษา 
- เวบ็ไซดข์ายของ 
- ผูจ้ดัจ าหน่วย
วตัถุดิบ 
- คู่คา้ 

 

Key Activities 
(กิจกรรมหลกั) 
- การเพาะปลูกกระเจ๊ียบ 
- การแปรรูป 
- การจดัจ าหน่าย 
 

 

Value Proposition 
(คุณค่าของผลิตภณัฑ)์ 
- ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ  
- ไดรั้บคุณค่าจาก
ธรรมชาติ 
- เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 
- เพ่ิมความชุมช้ืนและ
บ ารุงผิวหนา้ 
 

Customer 
Relationships 
(กิจกรรมผกูมดัใจ
ลูกคา้) 
- ลดราคา 
- จดัโปรโมชัน่ ซ้ือ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเลก็ 
- มีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
เป็นของแถม  
- ลูกคา้สามารถ
ทดลองชิมสินคา้ฟรี 

Customer 
Segments 
(ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย
) 
- กลุ่มลูกคา้
ผูใ้ช้
ผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติ 
- กลุ่มลูกคา้ผู ้
รักความสวย
ความงาม 
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- ขายเป็นชุดคู่กบั
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

Key Resources 
(ทรัพยากรหลกั) 
- วสัดุในการเพาะปลูก 
- วตัถุดิบในการแปรรูป 
- แรงงาน 
 
 
 

Channels 
(ช่องทาง) 
- ช่องทางออนไลน์ 
ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค 
แฟนเพจ 
- ออกบูธงานโอ
ทอป 
- ฝากขายหนา้ร้าน 
- เวบ็ไซด ์ 
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพื่อสุขภาพ 
- ทางไปรษณีย ์
บริษทัขนส่ง 

Cost Structure 
(โครงสร้างตน้ทุน) 
- ตน้ทุนวตัถุดิบในการแปรรูป 
- ตน้ทุนงาน 
- ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์
- ตน้ทุนการจดัจ าหน่ายและการขนส่ง 
 

Revenue Streams 
(กระแสรายได)้ 
- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสบู่ 
- รายไดจ้ากตวัแทนจ าหน่าย 

 

 
5. การคาดการณ์ส่ิงทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงได้เกดิขึน้แล้ว 
 ภายหลงัจากการด าเนินงานวเิคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มชุมชนฯ พบวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงดว้ย
โมเดลธุรกิจแคนวาส แบบมีส่วนร่วมนั้นสามารถสร้าง 1) การเปล่ียนแปลงบุคคลภายในกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความรู้
ความเขา้ใจ มัน่ใจและเห็นคุณค่าของตนเองท่ีจะด าเนินงานตามแผนธุรกิจชุมชนท่ีร่วมจดัท า 2) การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลิตภณัฑชุ์มชนและกลุ่มคนท่ีไดร่้วมกนัแปรรูปผลิตภณัฑเ์ป็นสบู่กอ้นกระเจ๊ียบเขียว กระเจ๊ียบแช่อ่ิม กระเจ๊ียบอบแหง้ 
สามารถสร้างความสามคัคี สร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มได ้3) การเปล่ียนแปลงกลไกการจดัการบริหารกลุ่ม โดยปรับบทบาท
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หนา้ท่ีของสมาชิกใหมี้ความเหมาะสมเพ่ิมข้ึนจากเดิม รวมถึงการร่วมกนัเสนอความคิดเห็นและขอ้สรุปดา้นการบริหารพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ทรัพยากรของกลุ่ม พร้อมการปรับปรุงกฎระเบียบใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
6. การประเมนิผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 เกิดคุณค่าต่อชุมชน โดยสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเจ๊ียบเขียว เกิดคุณค่าต่อ
มหาวิทยาลยั ซ่ึงคณาจารยเ์กิดงานวิจยัในลกัษณะเชิงประยกุต ์วิเคราะห์สาระส าคญัจากระเจ๊ียบเขียว การวิจยัพฒันาบรรจุ
ภณัฑ ์การพฒันาห่วงโซ่แห่งคุณค่าของพืชสมุนไพรในทอ้งถ่ิน เพ่ือวเิคราะห์การด าเนินงานปัจจยัต่างๆ ทั้งตน้ทาง กลางทาง
และปลายทาง และน ามาปรับประยกุตก์บับริบทของกลุ่มชุมชนฯ (กิตติศกัด์ิ และคณะ, 2561) และเกิดคุณค่าต่อการพฒันา
องคค์วามรู้ชุมชน ดา้นการด าเนินงาน ขยายผลและเช่ือมโยงไปยงักลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ อ่ืนๆ 
7. แนวทางการตดิตามและธ ารงรักษาพฒันาการทีเ่กดิขึน้ให้คงอยู่ต่อไป 
 สามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี 1) ดา้นบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงแต่ละบุคคลภายในกลุ่มชุมชนฯ ทราบบทบาทและภารกิจ
หนา้ท่ีชดัเจนเพ่ือร่วมกนัด าเนินงาน พร้อมขบัเคล่ือนผ่านดว้ยโครงสร้างกลุ่ม 2) มีแผนงานปฏิบติัการกลุ่มและการน าเสนอ
ข้อมูลผ่านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายใต้หัวข้อ การเพ่ิมมูลค่าผลไม้และพืชอัตลักษณ์ด้วย วทน. (วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม) ซ่ึงไดว้างแผนจดักิจกรรมยอ่ย เช่น กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี แปรรูปกระเจ๊ียบเขียว และ
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบพลงังานแสงอาทิตย ์กิจกรรมอบรมปฏิบติัการ เกษตร
อินทรียแ์บบชุมชนมีส่วนร่วม PGS กิจกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมตลาดออนไลน์  
 

กติติกรรมประกาศ    
คณะผูว้ิจยัฯ ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยงานวิจยัน้ีไดรั้บ

งบประมาณสนบัสนุนจากคลินิกเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ท าให้คณะผูว้ิจยัด าเนินงานวิจยัน้ีเสร็จลุล่วงไดดี้ จน
สามารถน าประโยชน์ท่ีไดรั้บน้ีน าเสนอสู่แผนปฏิบติัการ วทน. สู่ภูมิภาค ภาคใต ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพื่อ
การขบัเคล่ือนชุมชนแห่งน้ีอยา่งมัน่คงต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ 
กาญจนา แก้วเทพ. 2559. บททดลองเสนอ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม . วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่.                
  8 (2) : 100-121. 
กิตติศักด์ิ  จิตต์เ ก้ือ , อนันต์ สันติอมรทัต , จารุวรรณ พรหมเงิน , แสงระวี ณ พัทลุง , อนิตทยา กังแฮ , ชาญณรงค์                    
 ตนัติช านาญกุล, วารุณี ธารารัตนากุล, เกษม เช้ือสมนั, วราลกัษณ์ ไชยทัพ และ นุจิรัตน์ ปิวค า 2561. ร่วมด้วย
 ช่วยกันสร้างความเช่ือมโยง “ โซ่แห่งคุณค่า  จากตน้น ้ าสู่ปลายน ้ า ” กรณีศึกษา : กลุ่มเพ่ือนแพะ (ผูเ้ล้ียงแพะ) 
 จงัหวดัภูเก็ต. วารสารวจิยัเพ่ือการพฒันาเชิงพื้นที.่ 10 (1) : 19-32. 
Gemede, H., Ratta, N., Haki, D., Woldegiorgis, Z., and Beyene F. 2015. Nutritional quality and health benefits of okra 
 (Abelmoschus esculentus): a review. J. Food Process Technol. 6:458. 
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การผลติซีอิว๊ผสมกากงาในโรงเรียนบ้านโพซอ 
Production of Fermented Soy Sauce from Soybean and Sesame-oil cake of Posor School  

 
รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา1* ชเนนทร์ มัน่คง2 บวรศกัด์ิ เพชรานนท์2 ปัทมา ไทยอู่1 

Rattanapol Phanomvan Na Ayudhaya 1* Chanen Munkong2 Bavonsak Pejaranonda2 Patthama Thaiou 1 
 

บทคัดย่อ 
 

โรงเรียนบา้นโพซอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสท่ีตั้งอยูบ่า้นโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประสบปัญหา
เร่ืองการจดัการอาหารในโรงเรียน พบวา่ ค่าใชจ่้ายในดา้นอาหารในปี พ.ศ. 2556 ส าหรับนกัเรียนจ านวน 270 คน ครู 30 คน 
มีมูลค่าของวตัถุดิบเป็นเน้ือสตัว ์609,475 บาท ผกั 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 326,650 บาท แป้ง 193,544 
บาท และซีอ๊ิวขาว 36,000 บาท การดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกม้ือ ภายใตง้บประมาณเกือบ 2 ลา้นบาทต่อปี ท าใหอ้าหาร
บางม้ืออาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีไม่เหมาะสมกบันกัเรียนในวยัท่ีก าลงัเติบโต ทางคณะวจิยัจึงไดร้ะดมความคิดจาก
ชาวบา้นในหมู่บา้น โรงเรียน และนกัวจิยั เพ่ือท าโครงการอาหารส าหรับนกัเรียนในโรงเรียน โดยการจดัการทรัพยากรใน
พ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงตกลงท าซีอ๊ิวผสมกากงา เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในค่าเคร่ืองปรุงอาหาร และท าใหอ้าหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพ่ิมสูงข้ึนเหมาะกบันกัเรียนวยัก าลงัเจริญเติบโต  

การถ่ายทอดองคค์วามรู้สร้างเทคโนโลยีเชิงกระบวนการท่ีเหมาะสมดา้นการแปรรูปอาหารจากวตัถุดิบท่ีหาไดใ้น
พ้ืนท่ี โดยท าซีอ๊ิวผสมกากงาให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และสามารถเก็บรักษาได้นาน โดยใช้ ‘กากงา’                
ท่ีมีมากในพ้ืนท่ีมาพัฒนาสูตรซีอ๊ิวขาวผสมกากงากระบวนการท าซีอ๊ิวผสมกากงาเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง
กระบวนการลงสู่ระดบัพ้ืนฐานส าหรับโรงเรียนและชุมชนในถ่ินทุรกนัดาร ให้สามารถพ่ึงตนเองในเร่ืองอาหาร สามารถ
ดูแลโภชนาการของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี หรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของวตัถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพ่ือส่งออกสู่
ตลาดนอกชุมชนได ้ 
 
ค าส าคญั : การแปรรูปถัว่เหลือง กากงา ซีอ๊ิวสูตรทอ้งถ่ิน  บา้นโพซอ  โภชนาการในโรงเรียน 
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ABSTRACT 
  

The Posor School, Sao Hin District, Amphur Mae Sariang, Mae Hong Son Province had problems in food handling 
for many years. The cooking of the school's students for the year 2556, people have 270 student and 30 teachers, the value 
of raw meat (chicken, pork, fresh fish, salted fish), vegetables including 609,475 baht, 737,450 baht to protein and processed 
products were 326,650 baht, 193,544 baht for flour and soy sauce were 36,000 baht. The nutritional food every meal under 
the budget, almost two million baht per year, making meal may be nutritionally inappropriate for students at that age are 
growing. The research has raised the idea of local people in villages, schools and researchers to make the food project for 
school students, thus managing resources in the area. The researcher agree make soy sauce from soy bean and sesame waste, 
to reduce the cost of condiment and making meal may be nutritionally appropriate for students at that age are growing.  

This research project transfer of knowledge and technologies to the suitable procedures. The food process is 
readily available in the area for produce the food ingredients have a high nutrition value. The soy sauce from soy bean and 
sesame waste is made into a unique product and can be stored for a long time. It used the sesame waste too easy from the 
area. This project is study the development and processing of soybean to make the soy sauce from mix the sesame waste. 
This technology can transfer process into basic schools and communities in remote areas. It can be self-reliant in food, 
nutritional care of children and youth in the area, can enhance the value of agricultural raw materials in the community and 
for export to markets outside the community.  
        
Keyword: soybean processing, sesame-oil cake, local soy sauce, Po Sor Village, school nutrition. 
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บทน า  
ด้วยสภาพภูมิประเทศของอ าเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 90% ท่ีเป็นภูเขา

สลบัซบัซอ้นและป่าทึบ ลกัษณะสภาพของชุมชนอยูห่่างไกลจากความเจริญและเป็นพ้ืนท่ีทุรกนัดาร ขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บ
การบริการพ้ืนฐานจากภาครัฐ อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา และเสน้ทางคมนาคมท่ียากล าบาก บางเสน้ทางไม่สามารถเขา้ถึงได้
ในฤดูฝน เน่ืองจากเป็นดินโคลนและบางช่วงตอ้งใชล้ าห้วยเป็นถนน ตอ้งขา้มล าห้วย การเดินทางในฤดูร้อนและฤดูหนาว 
สามารถเดินทางดว้ยรถยนตข์บัเคล่ือนส่ีลอ้ และรถจกัรยานยนต ์ ส่วนในฤดูฝนระดบัน ้ าในล าห้วยจะข้ึนสูงไม่สามารถเขา้
ออกพ้ืนท่ีได ้ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นภูมิศาสตร์และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ตามกรอบการท างานภายใตก้ารด าเนินงานแผนพฒันา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี มีเป้าหมายเพื่อพฒันาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดารให้มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ สามคัคี และเมตตาผูอ่ื้น มีความรู้
และทกัษะทั้งทางวชิาการ และอาชีพ ท่ีเป็นพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองและพฒันาทอ้งถ่ินได ้โดยยดึเด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลาง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความสามารถของเด็ก เยาวชนและ ราษฎรในพ้ืนท่ีใหบู้รณาการความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
กับความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งกับวิถีชีวิต ส่ิงแวดล้อม และ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน โรงเรียนบา้นโพซอเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตถ่ินทุรกนัดารส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นโพซอประสบปัญหา
ขาดแคลนอาหารแลสารอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียนเพื่อโครงการอาหารส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสใน
ถ่ินทุรกนัดาร เน่ืองจากงบประมาณค่าอาหารรายหวันั้น ใหเ้ฉพาะนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในขณะท่ีบริบทโรงเรียนขยาย
โอกาสท่ีมีหอพกันอน มีความจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการให้สามารถดูแลนกัเรียนระดบัมธัยมตน้ใหไ้ดรั้บประทานอาหารให้
ไดทุ้กม้ือดว้ย เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่มาจากหมู่บา้นท่ีไกลเกินกวา่จะเดินทางไปกลบั เน่ืองจากถนนหนทางล าบากและมี
ความยากจนเกินกวา่จะซ้ืออาหารรับประทานเอง 
  โดยทางโรงเรียนไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีนกัเรียน 265 คน ไดเ้งินหวัละ 20 บาท เด็กหอพกัไดม้ื้อเชา้และเยน็ ม้ือละ 13 บาทต่อคน ไดเ้ฉพาะเด็กชั้นประถมจนถึง
มธัยมตน้ มีเด็กหอพกัจ านวน 311 คน   แต่ทางโรงเรียนมีนกัเรียนจ านวน 459 คน ครู 30 คน ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็น
ค่าอาหารต่อหวัเด็กนกัเรียนเป็นประมาณ 46.71 บาท/คน/วนั ท าใหไ้ม่มีปริมาณอาหารเพียงพอต่อการบริโภคของนกัเรียนใน
โรงเรียน ภายใตง้บประมาณท่ีจ ากดัทางดา้นอาหาร ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายจริงของโรงเรียนในปี 2556 เป็นเน้ือสตัว ์(ไก่สด เน้ือหมู
สด ปลาสด ปลาทูเคม็) มูลค่า 609,475 บาท ผกัเป็นมูลค่า 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภณัฑแ์ปรรูป 326,650 บาท และแป้ง 
193,544 บาท ซีอ๊ิวขาว 36,000 บาท ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากบญัชีใชจ่้ายของโรงเรียน จึงใหเ้กิดแนวคิดในการสร้างอาหารใน
โรงเรียนข้ึน เพ่ือดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกม้ือ ภายใตง้บประมาณ 2 ลา้นบาทต่อปี ท าใหอ้าหารบางม้ืออาจจะมีคุณค่า
ทางโภชนาการท่ีไม่เหมาะสมกบันกัเรียนในวยัท่ีก าลงัเติบโต ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนก าลงัเตรียมรับมือกบัการดูแล
นกัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ีจะขยายเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย ทางออก คือ 1) ซ้ือวตัถุดิบท่ีราคาถูกลง เพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหาร 2) ผลิตอาหาร
หรือเคร่ืองปรุงเองเพ่ือลดค่าใชจ่้าย 3) พฒันานิสยัการกินอยา่งรู้คุณค่า 

ดงันั้นในงานพฒันาน้ี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพ่ิมมูลค่าของวตัถุดิบเกษตรในพ้ืนท่ี ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดอยา่งย ัง่ยนื 
เป็นการสร้างคุณค่าเพ่ิม (value creation) และนวตักรรมใหก้บัอาหารท่ีดีต่อสุขภาพมากมาย โดยพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อ
สุขภาพท่ีเพ่ิมสารอาหารส าคญัแก่เด็กนกัเรียน สามารถเก็บรักษาไดน้าน ท าเองไดด้ว้ยตวัเอง ลดการน าเขา้มาของเคร่ืองปรุง 
(ซีอ้ิวขาว) และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (ปัณณ์ณชั และ ฉนัทนา, 2558) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นงานวิจัยเชิงบริการวิชาการท่ีตอ้งมีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research : PAR) (ครรชิต, 2554) โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งทีมวจิยั ชาวบา้น และโรงเรียน (ครูและนกัเรียน) 
หาขอ้มูลท่ีศึกษาในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน (ชอบ และโกวทิ, 2547) ดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้มูลก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

1) ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีท่ีท าการพฒันาคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนบา้นโพซอ 
2) กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งเรียนรู้การผลิตซีอ๊ิวผสมกากงา (ครู 1 คน นกัเรียนมธัยมปลาย 10 คน)  
3) ซีอ๊ิวท่ีไดต้อ้งท าจากวตัถุดิบในพ้ืนท่ี (ถัว่เหลืองและกากงา) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
1) ประเด็นพดูคุยกบักลุ่มครูและตวัแทนชาวบา้นในดา้นวตัถุดิบท่ีมีในพ้ืนท่ี 
2) ค าถามของผูท้  างานพฒันาเก่ียวขอ้งกบัวตัถุดิบและอาหารภายในโรงเรียน (ภาพท่ี 1) 
3) การสอบถามถึงความพึงพอใจต่ออาหารท่ีท าข้ึนมาจากวตัถุดิบภายในพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 2) 

 

 
 

ภาพที ่1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการปรุงอาหารของโรงเรียน 
 
 

   
 

ภาพที ่2 อาหารท่ีเด็กนกัเรียนใชรั้บประทานในโรงเรียน 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
การด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งการปฏิบติังานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที ่1 ส ารวจและสอบถามถึงปัญหาความตอ้งการอาหารของโรงเรียน 
1) ศึกษาขอ้มูลของพ้ืนท่ีบา้นโพซอ ทางดา้นอาชีพ การเกษตร และวถีิชีวติของคนในหมู่บา้น (ภาพท่ี 3) 
2) ท าการส ารวจ พูดคุยกบักลุ่มชาวบา้น และครู เพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ วิเคราะห์ถึงโจทยแ์ละความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ในแกไ้ขปัญหาดา้นอาหารและเคร่ืองปรุง (ภาพท่ี 4) 
3) นกัวจิยัและโรงเรียนร่วมกนัคดัเลือกอาหารท่ีเหมาะสม 
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ภาพที ่3 ส ารวจพ้ืนท่ีของต าบลบา้นเสาหิน 
 

 
 

ภาพที ่4 คณะท างานพดูคุยกบัทางโรงเรียนและตวัแทนชาวบา้น 
 
ขั้นตอนที ่2 การเรียนรู้ถึงการท าซีอ๊ิวใหก้บัโรงเรียน (ครูและนกัเรียน) (ภาพท่ี 5) 
1) นกัวิชาการท าการให้ความรู้ถึงการท าซีอ๊ิวท่ีไดค้ดัเลือกวตัถุดิบ (ถัว่เหลืองและกากงา) จากในพ้ืนท่ี ให้กบัครูและ

นกัเรียน 
2) ร่วมกนัท าซีอ๊ิว โดยผูว้จิยัลงมือท าร่วมกบัครูและนกัเรียน พร้อมทั้งตอบประเด็นค าถามท่ีเกิดระหวา่งการท าซีอ๊ิว 
3) สรุปประเด็นค าถาม และปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาขอ้สรุปในการผลิตซีอ๊ิวท่ีจะท าใหเ้กิดข้ึนในโรงเรียน 

 

 
 

ภาพที ่5 ฝึกสอนท าซีอ๊ิวในโรงเรียนบา้นโพซอ 
 

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (นกัเรียนและครู) พร้อมกบัสอบถามดว้ยปากเปล่า รวบรวมขอ้มูลท่ีได ้
เพ่ือน ามาวเิคราะห์หาวธีิการท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนในการผลิตซีอ๊ิวในโรงเรียน (ภาพท่ี 6) 
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ภาพที ่6 สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนบา้นโพซอและหาการยอมรับของผูบ้ริโภค 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 1. ผลของการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือหาวตัถุดิบท่ีจะน ามาแปรรูปเป็นซีอ๊ิวผสมกากงาของหมู่บา้นโพซอเกิดจาก
การส ารวจและสอบถาม พบวา่ ชาวบา้นมีอาชีพท าการเกษตร เพาะปลูกพืชไดแ้ก่ ขา้ว ถัว่เหลือง กระเทียม งา กลว้ยน ้ าหวา้ 
จากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาน าเสนอต่อท่ีประชุมระหวา่งนกัวชิาการกบัโรงเรียน เพ่ือหาขอ้สรุปถึงการท าผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบั
โรงเรียนและสามารถใหส้ารอาหารท่ีเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนได ้จึงตกลงท าซีอ๊ิวตอ้งใชถ้ัว่เหลือง
ในการผลิตหลกัสามารถหาไดจ้ากพ้ืนท่ีในต าบลเสาหินไดง่้าย (ปัณณ์ณชั และ ฉนัทนา, 2558) ส่วนซีอ๊ิวผสมกากงาจะท าให้
เป็นผลิตภณัฑเ์ฉพาะถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน โดยกากงาสามารถหาไดจ้ากโรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ หมู่บา้นสล่าเจียง
ตอง ในต าบลเสาหิน ซ่ึงขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท  
 2. การท าซีอ๊ิวและซีอ๊ิวผสมกากงาในเบ้ืองตน้ ผูท้  าวิจยัจะเป็นผูป้ฎิบติัและท าการสอนให้แก่นักเรียนและครูใน
โรงเรียนบ้านโพซอ ด้วยการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สอนและท าความเข้าใจให้กับครูและนักเรียน 
(Nakahara et al., 2012., Kanu et al., 2007., วราทิพย,์ 2552) เพ่ือสามารถน าไปผลิตต่ออย่างเขา้ใจมากกว่าการปฏิบติัตาม
กระบวนการผลิตอยา่งเดียว  
 3. ผลท่ีไดจ้ากการท าซีอ๊ิวและซีอ๊ิวผสมกากงา ให้กบักลุ่มนกัเรียนและครู พบวา่ครูและนกัเรียนยงัไม่สามารถท า
ความเขา้ใจกบักระบวนการไดท้ั้งหมด แต่สามารถประยกุตข์องใชท่ี้มีในโรงเรียนและหมู่บา้นมาท าอุปกรณ์ได ้เช่น ตูบ่้มโคจิ 
หรือกระดง้ท่ีท าจากไมไ้ผ ่แต่ในอุปกรณ์วทิยาศาสตร์อ่ืน เช่น หมอ้น่ึงความดนั อุปกรณ์ชัง่ ตวง วดั ยงัไม่สามารถใชไ้ดอ้ย่าง
ช านาญ ตอ้งคอยตรวจสอบตลอดเวลา ตลอดจนการค านวณหาค่าต่างๆ ในการปฏิบติั นกัเรียนไม่สามารถท าเองไดต้อ้งสอน
ตลอดการปฏิบติั ท าใหท้ราบถึงพ้ืนฐานการศึกษาของเด็กในโรงเรียนได ้ 
 4. จากการท่ีได้ท าซีอ๊ิวและซีอ๊ิวผสมกากงาท่ีไดจ้ากวตัถุดิบในพ้ืนท่ี ทางครูและนักเรียนในโรงเรียนได้เสนอ
ความคิดท่ีจะท าใหเ้กิดเป็นสินคา้ของโรงเรียน เพ่ือสนบัสนุนหลกัสูตรอาชีพดา้นคหกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ท าใหไ้ด้
มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางดา้นคหกรรม (อาหาร) ใหดี้ยิง่ข้ึนและสามารถพฒันาใหเ้ป็นอาชีพต่อไปได ้ 

 

   
 

ภาพที ่7 กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมนุมคหกรรม 
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สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเพ่ือพฒันาความสามารถในการผลิตซีอ๊ิวและซีอ๊ิวผสมกากงาในโรงเรียนบา้นโพซอ โดยมีการ
ส ารวจ พดูคุยระหวา่งทีมนกัวจิยั ชาวบา้น และโรงเรียน ท่ีมีการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือหาทางออกทางดา้นอาหารใน
โรงเรียน ส่งผลให้เกิดการลงมือปฏิบติัการประกอบอาหารท่ีถูกสุขอนามยั เรียนรู้ถึงส่ิงท่ีท า สามารถน าไปประยุกต์เขา้สู่
กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริงจากการปฏิบติัจริงดว้ยตวัเอง ส่งผลท าให้นักเรียนมี
สุขภาพท่ีดี แข็งแรง เน่ืองจากไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้น และเพียงพอ โรงเรียนเกิดแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรและ
กิจกรรมใหก้บันกัเรียนต่อไป สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของวตัถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพ่ือส่งออกสู่ตลาดนอกชุมชนได ้
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ดา้นผลิตภณัฑ์ซีอ๊ิว ควรตอ้งมีแผนการผลิต เพ่ือท่ีจะท าให้ไดมี้ซีอ๊ิวใชใ้นโรงเรียนตลอดทั้งปี และสามารถน าออกไป
จ าหน่ายในตลาดรอบๆ หมู่บา้น  
2) ในส่วนของถัว่เหลืองและกากงาควรมีการตกลงราคาและวางแผนการผลิตก่อน เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาในอนาคต 
3) โรงเรียนควรสร้างนกัเรียนใหส้ามารถผลิตซีอ๊ิวไดใ้นรุ่นต่อๆไป และควรหาครูมาดูแลรับผิดชอบโครงการน้ี  
4) คณะผูว้จิยัควรตอ้งปรึกษาหารือกบัโรงเรียน เพ่ือน าเอากระบวนการท าซีอ๊ิวมาใส่ไวใ้นวชิาเรียนต่างของนกัเรียนแต่ละชั้น 
เพ่ือเป็นการบูรณาการดา้นการศึกษาท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดา้น STEM   
 

เอกสารอ้างองิ 
ครรชิต พทุธโกษา. คู่มือการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้. 2554. ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 229 หนา้. 
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หมู่บ้านพลงังานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลเพ่ือเป็นแหล่ง
พลงังานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Alternative Energy Village: Technology Transfer of Biogas and Biomass Stove Production Using as 
Alternative Energy Source at Household Level Following the Sufficiency Economy Philosophy 

 
นุชลี ทิพยม์ณฑา1* ณิชา ประสงคจ์นัทร์1 สมบูรณ์ ประสงคจ์นัทร์1 พลชยั ขาวนวล1 และ ธนินธรณ์ ขนุจนัทร์2  

Nuchalee Thipmonta1* Nicha Prasongchan1 Somboon Prasongchan1  
Palachai Kaonuan1 and  Tanintorn Khunjan2 

 

บทคัดย่อ  
 

หมู่บา้นพลงังานทางเลือกไดด้ าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรีย์
จากครัวเรือนและผลิตเตาชีวมวลโดยใชไ้มฟื้นเป็นเช้ือเพลิง ในปีท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั เพ่ือเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกอยา่ง
ย ัง่ยนืโดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปฏิบติัในการบริหารจดัการ นกัวชิาการ ผูน้ าทอ้งถ่ินและชุมชน
ไดร่้วมกนัสร้างศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกและสร้างวิทยากรชุมชนเพ่ือให้มีทกัษะในการติดตั้ง
และแก้ปัญหาเก่ียวกับระบบแก๊สชีวภาพในชุมชนและเตาชีวมวล มีผลให้มีวิทยากรชุมชนท่ีมีทักษะในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและผลิตเตาชีวมวลไดเ้ป็นอยา่งดี ประเภทละ 5 คน มีศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลงังานทางเลือก จ านวน 1 แห่ง ณ บา้นป่าพงศ ์หมู่ท่ี 9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ทั้งการผลิตระบบแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือนและเตาชีวมวลโดยใชไ้มฟื้นเป็นเช้ือเพลิงสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายให้
แต่ละครัวเรือนในการใช้แก๊สชีวภาพหรือเตาชีวมวลแทนแก๊สหุงตม้ LPG ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ถงั เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 400 บาทต่อเดือน หรือประมาณปีละ 4,800 บาทต่อครัวเรือน และชุมชนมีการรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ได ้1 วิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่วิสาหกิจชุมชนหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เพ่ือเป็นกิจการชุมชนเพ่ือหารายได ้ พ่ึงพาตนเองจาก
การผลิตพลงังานทางเลือก เป็นไปตามยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2558-2579 
สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต สร้างจิตส านึก และเขา้ถึงองค์ความรู้ขอ้เท็จจริงการใชพ้ลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก 

 
ค าส าคญั : พลงังานทางเลือก, แก๊สชีวภาพ, เตาชีวมวล, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ABSTRACT 
 

Technology transfer for biogas production from animal droppings and organic wastes from households and for 
biomass stove production were respectively introduced in 1st and 2nd year of alternative energy village project to be 
sustainable alternative energy at household level followed the King’s philosophy of sufficiency economy in practice. The 
academicians, the local and community administrative had joined hands to set up a learning center of technology transfer 
for alternative energy production and train community disseminators for transferring the biogas and biomass stove 
technology production in the village. There are five community disseminators to distribute knowledge and be produced of 
each biogas plants and biomass stove.  These will affect the community to have a learning center of technology transfer for 
biogas and biomass stove production in Papong M.9, Tamot Sub-District, Tamot District, Phatthalung Province with model 
of biogas plant, biomass stove and learning aids. The households can reduce their cost of LPG to at least 1 tank a month. 
That is around 400 baht per month or around 4,800 baht/year/house.  In addition, alternative energy village members have 
created a community enterprise principally based on their local knowledge and resources for both commercial and social 
aims and objectives. This is followed strategic plan of Ministry of Energy called Alternative Energy Development Plan: 
AEDP2015. 
 
Keywords : Alternative energy, Biogas, Biomass stove, The King’s philosophy of sufficiency economy 
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สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
 ชุมชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  มีเน้ือท่ีทั้งใชเ้ป็นอยูอ่าศยัและการประกอบอาชีพมากกวา่ 50,000 
ไร่ ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองเทศบาลต าบลตะโหมด และเทศบาลต าบลเขาหัวชา้ง มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 3,203 ครัวเรือน 
และมีจ านวนมีประชากรทั้ งส้ิน 11,449 คน (ขอ้มูล) ประชากรในชุมชนตะโหมดประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จากขอ้มูลปศุสตัวอ์  าเภอตะโหมด เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 พบวา่เกษตรกรมีการเล้ียงโค จ านวน 2,077 ตวั 
สุกร จ านวน 8,442 ตวั แพะ จ านวน 2,158 ตวั และแกะ จ านวน 125 ตวั และไก่ จ านวน 518,431 ตวั ดงัภาพท่ี 1 จากการ
ส ารวจความตอ้งการของชุมชนท่ีตอ้งการความรู้ และเทคโนโลยใีนการจดัการมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียส์ าหรับครัวเรือน
ในชุมชน ท่ีผา่นมาชุมชนมีหลายหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนชุมชนทั้งอบรม ฝึกปฏิบติัการ ส่งเสริมใหชุ้มชนมีความรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ เพ่ือลดรายจ่ายและหรือเพ่ิมรายให้แก่ชุมชน ในส่วนของการอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพท่ีใช้
ระบบถุง LDPE ไดรั้บการถ่ายทอดเชิงปฏิบติัการในปีงบประมาณ 2557-2559 ตามท่ีไดรั้บการขอความช่วยเหลือทางวชิาการ
และเทคโนโลยีไปยงัคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั โดยผูน้ าท้องถ่ินและเครือข่ายชมรมต่าง ๆ 
ในชุมชน จากนั้นอาจารยห์ลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั ไดเ้ขียนขอ้เสนอโครงการของบสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบติัการการผลิตระบบแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียส์ าหรับครัวเรือนในชุมชน จากส านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซ่ึงไดรั้บงบสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง และพ้ืนท่ีใหบ้ริการก็กระจายไปยงัชุมชนอีกหลายอ าเภอในจงัหวดัพทัลุง  
 

 
 

ภาพที ่1 แผนท่ีและขอ้มูลปศุสตัวอ์  าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 
 

 ชุมชนไดรั้บในการฝึกอบรม ค าแนะน า ค  าปรึกษารวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์ส าหรับการสาธิตและติดตั้ง
ระบบแก๊สชีวภาพส าหรับครัวเรือน ตามเป้าหมายและผลการด าเนินโครงการในช่วง 3 ปีงบประมาณ 2557-2559 มีผลการ
ด าเนินการดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการและค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊ส  
  ชีวภาพเพื่อเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2557-2559   

ผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการ 

ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน (หน่วยนบั) 

2557 2558 
 

2559 

1. จ านวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ี(คน) 102  คน 150 คน 24 คน 
2. จ านวนระบบ/บ่อหมกัแก๊สชีวภาพท่ีท าในพ้ืนท่ี
สาธิต(บ่อ): วท.สนบัสนุนใหจ้ดัท าสร้าง และสามารถ
ใชง้านได ้100% 

20 บ่อ/20 บ่อ 30 บ่อ/30 บ่อ 24บ่อ/24บ่อ 

3. จ านวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยนี าไปใช้
ประโยชน์ และน าไปถ่ายทอดต่อใหก้ลุ่มผูใ้ชใ้นชุมชน 
(จ านวนขยายผลจากการสร้างบ่อดว้ยงบของชุมชน/

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 50% 

 10 บ่อ/10 บ่อ 15 บ่อ/15 บ่อ 0/0 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดฯ 80/86.21 80/85.24 80/86.21 
2.  จ านวนผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการน าไปใชป้ระโยชน ์ 30 บ่อ/30 บ่อ 45 บ่อ/45 บ่อ 24บ่อ/24บ่อ 
3. ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนของเกษตรกรผูท้  าบ่อแก๊ส
ชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน) 
• ทดแทนการใชแ้ก๊สหุงตม้ได ้1 ถงัต่อเดือน

และไฟฟ้าแสงสวา่ง 
• ทดแทนการใช/้ซ้ือปุ๋ยเคมี 1/3 ของค่าใชจ่้าย

เดิม (1 ถุง 50 กก. ราคา 600 บาทใชไ้ด้
ประมาณ 2 ไร่) 

 
 

320-400บาท 
 

200บาท 

 
 

320-400บาท 
 

200บาท 

 
 

320-400บาท 
 

200บาท 

   
 ภาพตวัอย่างบ่อแก๊สชีวภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน                    
ในครัวเรือน และภาพตวัอย่างไวนิลเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพแต่ละบ่อ                   
ดงัภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
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ภาพที ่2 ตวัอยา่งบ่อแก๊สชีวภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน  
 ซ่ึงไดรั้บงบสนบัสนุนจากส านกัปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

 

 
 

ภาพที่ 3  ตัวอย่างไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน                      
  ในครัวเรือน ซ่ึงไดรั้บงบสนับสนุนจากส านักปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี งบประมาณ 
  2557 
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ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนโดยใช้มูลสัตว ์และขยะ
อินทรียใ์นครัวเรือน มีผลท าใหส้ามารถจดัการส่ิงปฏิกูลจากสตัว ์กล่ินเหมน็ พาหะน าโรคได ้ชุมชนมีพลงังานทดแทนใชใ้น
ครัวเรือนและยงัมีปุ๋ยท่ีไดจ้ากการหมกัแก๊สชีวภาพสามารถน าไปทดแทนการใช/้ซ้ือปุ๋ยเคมี 1/3 ของค่าใชจ่้ายเดิมประมาณ
เดือนละ 200 บาท ท าให้ความสนใจจากชุมชนเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนจากตวัอย่างผูท่ี้ไดติ้ดตั้งระบบแก๊สชีวภาพน้ี 
รายช่ือหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนและขอความช่วยเหลือใหถ่้ายทอดเทคโนโลยรีะบบแก๊สชีวภาพในช่วง 3 ปี ดงัน้ี  

1. เทศบาลต าบลตะโหมดต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
2. เทศบาลต าบลเขาหวัชา้งต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
3. เทศบาลต าบลควนเสาธง ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
4. สวสัดิการชุมชนต าบลตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
5. สวสัดิการชุมชนต าบลเขาหวัชา้ง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
6. ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงควนเสาธง ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
7. ศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลแม่ขรี ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
8. ชมรมโคขนุ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
9. อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
10. ปศุสตัวอ์  าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
11. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  จงัหวดัพทัลุง 
12. ต าบลโคกทราย  อ าเภอป่าบอน  จงัหวดัพทัลุง 
13. ชุมชนคนเล้ียงววั ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 
14. สภาองคก์รชุมชนต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง 
15. สภาองคก์รชุมชนต าบลควนขนุน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุง 
16. กลุ่มชุมชนท่องเท่ียววถีิคนเลล าป า อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง 
17. กลุ่มชุมชนท่องเท่ียวบา้นโคกทราย อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 

 ชุมชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุงไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังาน
ทดแทนในครัวเรือนตามท่ีได้รับงบสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี                    
2557 - 2559 ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีไดรั้บความสนใจจากชุมชนมากเพราะสามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการหุงตม้แทนแก๊ส 
LPG ไดเ้ป็นอยา่งดี และผูเ้ล้ียงสตัวร์ายยอ่ยในชุมชนท่ีมีระบบผลิตแก๊สชีวภาพยงัไดน้ ้ าหมกัหรือกากท่ีผา่นการยอ่ยสลายแลว้
มาใชป้ระโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรียอี์กดว้ย แต่อย่างไรก็ตามอีกหลายหมู่บา้นท่ีมีวตัถุดิบจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียแ์ต่ยงั
ไม่ไดรั้บการสนับสนุนเพียงพอ และในการเรียนรู้ของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตแก๊สชีวภาพ ติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพ 
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการใช้งาน จ าเป็นตอ้งมีวิทยากรชุมชนหรือช่างชุมชนท่ีมีทักษะท่ีดีในการซ่อมระบบหรือ
แกปั้ญหาระบบแก๊สชีวภาพ และมีขอ้จ ากดัเร่ืองการขดุบ่อขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 1 เมตร ท าให้ผูส้นใจบาง
ครัวเรือนไม่สามารถติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพน้ีไดเ้น่ืองจากไม่มีพ้ืนท่ีเพียงพอ ดงันั้นเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ                
ท่ีสามารถน าวสัดุเหลือใชจ้ากเกษตรกรรมท่ีสามารถน ามาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตพลงังานทางเลือกจากเตาชีวมวล จึงเป็น
ท่ีมาใหชุ้มชนขอความเหลือทางวชิาการและเทคโนโลยใีนลกัษณะหมู่บา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและชุมชนไดรั้บการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก ในปีงบประมาณ 2560-2561 ท่ีไดด้ าเนินการให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก๊สชีวภาพ และเตาชีวมวลแก่ชุมชน และส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเป็นผูถ่้ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนเอง และต่อยอดให้ชุมชนใกล้เคียง 
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นอกเหนือจากนั้นยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บัผูไ้ดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชนได ้เพื่อสร้างฐาน
การเรียนรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากวสัดุเหลือใช้ในชุมชนโดยใช้หลัก ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยท่ีีสามารถเอ้ือต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนตะโหมดได ้นอกจากช่วยลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ยงัจะ
เป็นการเพ่ิมรายไดข้องชุมชนไดอี้กทางหน่ึง ใหส้ามารถพ่ึงพาตนเองและมีการใชพ้ลงังานทางเลือกดว้ยความยัง่ยนืตลอดไป 
 การมส่ีวนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 ในการจดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน มีส่วนร่วมกบั
อาจารยท์ั้งในและต่างคณะ และพนกังานในพ้ืนท่ีเพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานกบัผูน้ าทอ้งถ่ินและชุมชน ดงัภาพท่ี 4 
และมีวิทยากรหลกั วิทยากรตวัคูณหรือวิทยากรผูช่้วยจากทั้งภายในคณะ ต่างคณะ  ต่างมหาวิทยาลยั และช่างชุมชน เพ่ือ
ร่วมกนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แกปั้ญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทุกกระบวนการทั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัด าเนินโครงการ ดงัภาพท่ี 5 และยงัไดรั้บความร่วมมือจากทุก
ท่านในการมีส่วนร่วมในการจดัโครงการหมู่บา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมู่บา้นพลงังานทางเลือก อยา่งต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณ 2559-2560 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4 หวัหนา้โครงการและผูร่้วมโครงการ 
 



987 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference 

 
 

ภาพที ่5 ทีมวทิยากรถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือน 
 
หน่วยงานท่ีจะให้การสนับสนุนการด าเนินงานทั้งในส่วนของ วท. หน่วยงานทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาท่ีเป็น

เครือข่ายและรูปแบบของการสนบัสนุน ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 หน่วยงานท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานหมู่บา้นพลงังานทางเลือก  

ช่ือหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษา รูปแบบการสนบัสนุน  
1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา ๑. วทิยากร เจา้หนา้ท่ี พาหนะ และอ่ืนๆ ตามท่ีเก่ียวขอ้ง

และเหมาะสม 
 

2. ศูนยป์ระสานงานกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ประจ า
ภูมิภาค ภาคใต ้(ศวภ.๓) 

การช่วยประสานงานวทิยากร ผูเ้ช่ียวชาญ ใหค้  าปรึกษา 

3. อ าเภอตะโหมด ประธานเปิดงาน จดัอ าเภอยิม้พบประชาชน 
3. เทศบาลต าบลตะโหมด สถานท่ีจดัอบรม เจา้หนา้ท่ี พาหนะ งบประมาณ

บางส่วน และอ่ืนๆ ตามท่ีเหมาะสม 
4. เทศบาลต าบลเขาหวัชา้ง สถานท่ีจดัอบรม เจา้หนา้ท่ี พาหนะ งบประมาณ

บางส่วน และอ่ืนๆ ตามท่ีเหมาะสม 
5. กลุ่มสวสัดิการชุมชนเทศบาลเขาหวัชา้ง  วทิยากร ประสานงานชุมชน 

กระบวนการทีท่ าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ 
ในการบริหารจัดการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านพลงังานทางเลือก”  ให้มีศูนยเ์รียนรู้การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพข้ึนในชุมชนและมีการฝึกปฏิบติัการเพ่ือพฒันาวิทยากรชุมชนให้มีความช านาญ            
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพนั้ น ได้มีการน าเคร่ืองมือการจัดการความรู้ (KM tools) มาใช้หลาย
องค์ประกอบดว้ยกนั เร่ิมตน้จาก ชุมชนนักปฏิบติั (Communities of Practice หรือ CoP) จากการบริการวิชาการถ่ายทอด
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เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือนเพ่ือเป็นพลงังานทางเลือกแก่ชุมชนตะโหมด 
ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวดัพทัลุง ซ่ึงได้รับงบสนับสนุนจากส านักง านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ในการด าเนินโครงการ ผูจ้ดัโครงการไดจ้ดัวิทยากรบรรยายความรู้และฝึก
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการผลิตระบบแก๊สชีวภาพใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดเ้รียนรู้ทุกขั้นตอนในการเตรียมบ่อกวา้ง 2 เมตร ยาว 
4 เมตร การเตรียมถุงหมกัแก๊สชีวภาพโดยใชถุ้ง LDPE เพ่ือติดตั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และมีการใชก้ารจดัการความรู้ 
การศึกษาดูงาน (Study Tour) น าผูเ้ขา้ร่วมโครงการลงพ้ืนท่ีดูงานบ่อแก๊สชีวภาพท่ีพร้อมใชง้านแลว้ และฝึกปฏิบติัจริงในการ
ผลิตระบบแก๊สชีวภาพหลงัจากเรียนรู้ทฤษฎีในการฝึกอบรมเพ่ือฝึกให้วิทยากรชุมชนสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในทุกขั้นตอน
และเขา้ใจระบบการผลิตแก๊สชีวภาพไดเ้ป็นอย่างดี มีการน าการจัดการความรู้เร่ือง เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรีย
สนทนา) และ การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเร่ือง (Storytelling) มาใชใ้นการบริหารจดัการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก โดย
จดัให้มีเวทีเสวนาระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าชุมชน ผูท่ี้เคยร่วมโครงการผลิตแก๊สชีวภาพใชเ้อง และผูส้นใจทัว่ไป ไดก้าร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ตรง เพ่ือเป็นในการขอ้มูลและขอ้เสนอแนะในการบริหารหมู่บา้นพลงังาน
ทางเลือก รวมทั้งขอ้จ ากดัในบางครัวเรือนไม่มีการเล้ียงสตัวห์รือไม่มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการผลิตบ่อแก๊สชีวภาพ ไดเ้สนอใหน้ า
เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลส าหรับครัวเรือนโดยใชว้สัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรกรรมมาเป็นเช้ือเพลิง จากนั้นไดน้ าการ
จดัการความรู้เร่ือง ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) ไดมี้การจดัตั้งทีมอาจารยจ์ากหลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นตอนในการผลิตระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวแ์ละเศษขยะ
อินทรีย ์โดยใชถุ้งหมกั LDPE และทีมอาจารยจ์ากสาขา คหกรรมศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสาขา
การจดัการและสาขาการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ในการวางแนวคิดการบริหาร
จดัการศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก  

จากการจัดเสวนาร่วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ได้ขอ้สรุปท่ีจะน้อมน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการน ามูลสัตวแ์ละเศษขยะอินทรียใ์นครัวเรือนท่ีเหลือใชน้ ามาผลิตเป็นแหล่งพลงังาน
ทางเลือกในการลดตน้ทุนดา้นพลงังานในครัวเรือน นอกเหนือจากนั้นไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการสร้างศูนยเ์รียนรู้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกในชุมชนแบบยัง่ยืน โดยเร่ิมตน้จากเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลงังาน
ทางเลือก ดงัภาพท่ี 6 และ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6 เวทีเสวนาการร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการ ผูน้ าชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของ 
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       เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการบริหารเป็นหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เม่ือวนัท่ี 30 
      พฤษภาคม 2559 ณ บา้นป่าพงศ ์ม.9 ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด จ.พทัลุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่7 ภาพข่าวพลงังานทางเลือก หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง ปีท่ี 15(45) ฉบบัท่ี 4578 (19452)  
         วนัศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
และชุมชนไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลในครัวเรือนโดยใชว้สัดุเหลือใชจ้ากเกษตรกรรมเป็นเช้ือเพลิง 
ดงัภาพท่ี 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่8 เวทีเสวนาการร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการ ผูน้ าชุมชน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานในการบริหารเป็นหมู่บา้นพลงังานทางเลือก เม่ือวนัท่ี 12  

       กรกฎาคม 2560 ณ บา้นป่าพงศ ์หมู่ท่ี 9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
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ภาพที ่9 ภาพข่าวหมู่บา้นพลงังานทางเลือก หนงัสือพิมพม์ติชนบท เทคโนโลยชีาวบา้น  

              ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 653 วนัท่ี 15 สิงหาคมพ.ศ. 2560 
 
 ชุมชนไดช่้วยกนัสร้างศูนยจ์ากการปรับปรุงศาลากลางบา้นเดิมซ่ึงสร้างข้ึนสมยัผูใ้หญ่สถิตยข์นุจนัทร์ ผูใ้หญ่บา้น
คนแรกของหมู่บา้นป่าพงศ์ หมู่ 9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงไดส้ร้างจากการฝึกอบรมให้ชาวบา้น
เรียนรู้การก่อสร้าง ศาลากลางบา้นน้ีท่ีศาลาส าหรับประชุมสมาชิกในหมู่บา้นหรือท ากิจกรรมฝึกอบรมต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 10 
และจากการมีทีมขา้มสายงานมาช่วยในการวางแผนบริหารจดัการหมู่บา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บา้นพลงังาน
ทางเลือก” ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาพที ่10 ชุมชนร่วมกนัสร้างศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก 
 
ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก มีส่ือในการเรียนรู้ระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละ

เศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือนทั้ งท่ีเป็นสไลด์ในการน าเสนอความรู้ทั้ งในทางทฤษฎีและภาพตวัอย่างการผลิตบ่อแก๊ส 
ตลอดจนการประสบความส าเร็จของเจา้ของบ่อท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้ ภายในศูนยเ์รียนรู้มีส่ืออธิบายขั้นตอนการผลิตระบบ
แก๊สชีวภาพจากถุงหมกั LDPE มีโมเดลตวัอยา่งการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล และยงัมีส่ือท่ีเป็นสไลดส์ าหรับ
วทิยากรชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอน ภาพกิจกรรม แก่ผูส้นใจมาศึกษา ดงัภาพท่ี 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 โมเดลและไวนิลขั้นตอนการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลท่ีศูนยเ์รียนรู้ 
 
ความรู้ ความเช่ียวชาญทีใ่ช้ในการท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงนั้น 

หลงัจากการจดัอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแก่ผูส้นใจทัว่ไปแลว้ วิทยากรวางแผนในการ
สร้างวิทยากรชุมชนหรือช่างชุมชนให้สามารถทั้งผลิตเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล โดยการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพ่ิมทกัษะใหแ้ก่ชาวบา้นท่ีสนใจเป็นวทิยากรชุมชนจากการลงมือปฏิบติัจริงจากการจดัการความรู้เร่ือง การเรียนรู้
โดยการปฏิบติั (Action Learning) ดงัภาพท่ี 12 และ 13 นอกเหนือจากนั้นการจดัการความรู้เร่ือง การสอนงาน (Coaching) 
และท างานพ่ีเล้ียง (Mentoring) ชุมชนไดรั้บการสอนงานและมีพ่ีเล้ียงจากผูท่ี้เคยไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพในปีท่ีผา่นมาและมีประสบการณ์ช านาญในการผลิตแก๊สชีวภาพไดน้ าประสบการณ์นอกเหนือจากการบรรยาย อบรม 
และฝึกปฏิบติัการจากวทิยากรจากโครงการ จากการเรียนรู้จากการฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเรียนรู้จากการปฏิบติั
จริงจากวิทยากรของโครงการ ส่งผลให้วิทยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพได้อย่างช านาญ 
จ านวน 5 คน ไดรั้บเส้ือสามารถ เป็นเส้ือเจ็คเก็ตสีด าสกรีน วิทยากรชุมชน มีการส่งเสริมให้วิทยากรชุมชนเขา้ร่วมประชุม
พฒันาตนเองกบัการจดัอบรมโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 1 คน   
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ภาพที ่12 การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงของวทิยากรชุมชนในการท าบ่อแก๊สชีวภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่13 ภาพข่าวหมู่บา้นพลงังานทางเลือก หนงัสือมติชนบท เทคโนโลยชีาวบา้น  
     ปีท่ี 28 ฉบบัท่ี 629 วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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ภาพที ่14 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเตาชีวมวล  ณ ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก 
 

การคาดการณ์ส่ิงทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลีย่นแปลงได้เกดิขึน้แล้ว 
ศูนยเ์รียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกมีส่ือและโมเดลในการเรียนรู้ในชุมชน วิทยากรชุมชนไดมี้

โอกาสฝึกอบรมนกัศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ไดข้อเขา้มาศึกษาเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัการผลิตระบบแก๊สชีวภาพท่ีศูนย ์ดงัภาพท่ี 15 จากการการผลิตแก๊สชีวภาพของครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากการฝึกปฏิบติัจริงของวทิยากรชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่15 วทิยากรชุมชนไดฝึ้กปฏิบติัการเป็นวทิยากรถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตระบบแก๊สชีวภาพแก่นกัศึกษาจาก  
 การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
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ภาพที ่16 วทิยากรชุมชนร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเตาชีวมวล ร่วมกบักิจกรรมอ าเภอยิม้...เคล่ือนท่ี อ าเภอตะโหมด 
 จงัหวดัพทัลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่17 ภาพข่าวหมู่บา้นพลงังานทางเลือกหนงัสือมติชนบท เทคโนโลยชีาวบา้น  
            ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 654 วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 
 
วิทยากรชุมชนไดฝึ้กการเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปจากการออกบูธร่วมกบั

อ าเภอยิม้...เคล่ือนท่ี และการเขา้ร่วมจดัเสวนา สาธิตการใชเ้ตาชีวมวลทอด "หนมเบซ า" ในงาน คนโหมด 9 ยา่งตามรอยพ่อ 
ดิน น ้ า ป่า ชุมชนรางวลัลูกโลกสีเขียว ณ วดัตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลุง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ
เรียนรู้และสั่งซ้ือเตาชีวมวลเพ่ือใชใ้นครัวเรือน นอกเหนือจากนั้นยงัมีผูส้นใจประยกุตก์ารผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญ่เพ่ือลด
ตน้ทุนการผลิตธุรกิจการท ากลว้ยฉาบ วิทยากรและวิทยากรชุมชนมีแผนท่ีจะต่อยอดในการพฒันาเตาชีวมวลขนาดเตาใหญ่
ข้ึนให้เหมาะสมกบักระทะใบใหญ่ และแกปั้ญหาการใชไ้มฟื้นในปริมาณมากในการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่อไป เป็นไปตาม
นิยามการจดัการความรู้ของ Ryoko Toyama (2002) กล่าววา่ การจดัการเพ่ือเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยู่และ
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ประสบการณ์ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือพฒันานวตักรรมท่ีจะท าให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ            
ดงัภาพท่ี 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่18 วทิยากรชุมชน สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเตาชีวมวล งานคนโหมด 9 ยา่งตามรอยพอ่ ดิน น ้ า ป่า 
 ชุมชนรางวลัลูกโลกสีเขียว ณ วดัตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 

 
ในการบริหารจดัการศูนยไ์ดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยการน าป่ินโตมาร่วมในการจดัเล้ียงอาหารในการ

อบรมท่ีศูนย ์หรือกรณีท่ีผูเ้ขา้อบรมเป็นบุคคลภายนอกก็น าอาหารป่ินโตมาท่ีศูนยโ์ดยท่ีมีค่าป่ินโตท่ีสมาชิกตกลงกนัท่ีราคา 
100 บาทต่อ 1 ป่ินโต ส่งผลใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัโครงการมากข้ึน อาหารมีความหลากหลาย บางครัวเรือนท่ีมี
แก๊สชีวภาพ ปลูกผกั หาปลาเอง ใชก็้ลดตน้ทุนในการใชพ้ลงังานและวตัถุดิบในการปรุงอาหารป่ินโต และชุมชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นในการบริหารจดัการตั้งแต่กระบวนจดัหาคนประสานจ านวนป่ินโต การลงทะเบียน การจดัโต๊ะอาหาร 
เกา้อ้ี จาน ชอ้น แกว้น ้ า น ้ าด่ืม การท าความสะอาดและการจดัเก็บอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 19 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่19 เวทีเสวนาการบริหารจดัการศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือก 
 

การประเมนิผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
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ในช่วงการฝึกอบรมทกัษะแก่วทิยากรชุมชน พบวา่หลงัจากประมาณ 2-3 สปัดาห์ ครัวเรือนสามารถใชแ้ก๊สชีวภาพ
ในการหุงตม้และน าน ้ าหมกัท่ีลน้จากการถูกแทนท่ีจากการเติมน ้ าและมูลสัตวส์ามารถใชเ้ป็นปุ๋ยหมกัอินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
สามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บัครัวเรือนในการใชแ้ก๊สชีวภาพแทนแก๊สหุงตม้ LPG ไดไ้ม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 ถงั เป็นจ านวน
เงินประมาณ 400 บาทต่อเดือน หรือประมาณปีละ 4,800 บาทต่อครัวเรือน และเกษตรกรสามารถน าน ้ าหมกัท่ีไดจ้ากการผลิต
แก๊สชีวภาพทดแทนการใช้หรือซ้ือปุ๋ยเคมี ประมาณเดือนละ 200 บาท หรือประมาณปีละ 2,400 บาทต่อครัวเรือน รวม
สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายประมาณต่อปี 7,200 บาทต่อครัวเรือน สามารถสร้างวิทยากรชุมชนซ่ึงมีส่วนส าคญัมากในการ
ติดตั้งและแกปั้ญหาระบบแก๊สชีวภาพในชุมชนไดอ้ยา่งรวดเร็วและช่วยเหลือแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบแก๊สชีวภาพของชุมชน 
นอกจากจะท าให้วิทยากรชุมชนตระหนกัถึงความส าคญัของพลงังานทางเลือกในชุมชนและฝึกให้มีจิตอาสารับใชส้ังคม 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ พนัทิพย ์เหล่าหาโคตร (พนัทิพย,์ 2551) พชัรินทร์ เสตะจนัทร์ (พชัรินทร์, 2550) และ นุชลี 
ทิพยม์ณฑา (นุชลี, 2559) และจากการประชุมระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เม่ือชุมชนมีทกัษะในการผลิตเตา            
ชีวมวลและไดใ้ชป้ระโยชน์จริงก็ไดมี้การประชุมรวมกลุ่มกนัท่ีจะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนพลงังานทางเลือกเพ่ือผลิต
ระบบแก๊สชีวภาพเตา ชีวมวลและพลงังานทางเลือกอ่ืนได ้1 วสิาหกิจชุมชน ไดแ้ก่วสิาหกิจชุมชนหมู่บา้นพลงังานทางเลือก 
เพ่ือรวมกลุ่มให้บริการและผลิตสินคา้จ าหน่าย เพ่ือเป็นกิจการชุมชนเพ่ือหารายได้ พ่ึงพาตนเองจากการผลิตพลงังาน
ทางเลือก เป็นไปตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2558-2579 สนับสนุน
ครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต สร้างจิตส านึก และเขา้ถึงองคค์วามรู้ขอ้เท็จจริงการใชพ้ลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก 

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสตัวแ์ละเศษขยะอินทรียจ์ากครัวเรือน และการผลิตเตาชีวมวล
เพ่ือเป็นแหล่งพลงังานทางเลือกอย่างย ัง่ยืนโดยน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปฏิบติัในการบริหาร
จดัการโดยนกัวิชาการ ผูน้ าทอ้งถ่ินและชุมชนไดมี้ส่วนร่วมจากการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเก่ียวกบั
การวางแผนและจัดการพลังงานทางเลือกในชุมชน โดยน าการจัดการความรู้หลายประเด็น อาทิ ชุมชนนักปฏิบัติ  
(Communities of Practice หรือ CoP) การศึกษาดูงาน (Study Tour) การสอนงาน (Coaching) และท างานพ่ีเล้ียง (Mentoring) 
การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเร่ือง 
(Storytelling) และ ทีมขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ มาใชใ้นการหลากหลายกระบวนการ มีผลให้ชุมชนมี
ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือกในชุมชน 1 แห่ง ณ บา้นป่าพงศ ์หมู่ท่ี 9 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
จงัหวดัพทัลุง ชุมชนมีวิทยากรชุมชนท่ีมีทกัษะในการติดตั้งและแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบแก๊สชีวภาพในชุมชน อย่างน้อย
จ านวน 5 คน มีการจดัการเร่ืองการน าป่ินโตเพ่ือจดัเล้ียงในการอบรมท่ีศูนยเ์รียนรู้เพ่ิมการมีส่วนร่วมและสร้างรายไดใ้หแ้ก่
สมาชิกกลุ่ม จากการจดัโครงการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก  สามารถวทิยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊ส
ชีวภาพและเตาชีวมวลได้อย่างช านาญเทคโนโลยีละอย่างน้อย จ านวน 5 คน มีผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการร่วม
โครงการ 39 คน ผูรั้บการถ่ายทอดน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ี
ด าเนินการในระดบัดี - ดีมาก  ร้อยละ 96.58  
แนวทางการตดิตามและธ ารงรักษาพฒันาการทีเ่กดิขึน้ให้คงอยู่ต่อไป 

ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านพลงังานทางเลือก มีการประชุมร่วมกันในการด าเนินกิจการของกลุ่ม            
ใหมี้ยอดสั่งซ้ือเตาชีวมวลมากข้ึน สมาชิกกลุ่มจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเตาชีวมวล ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานทอ้งถ่ิน
สนบัสนุนงบประมาณใหชุ้มชนติดตั้งหรือผลิตเทคโนโลยีพลงังานทางเลือกมากข้ึน วิทยากรชุมชนท่ีมีทกัษะ ซ่ึงเป็นกิจการ
ชุมชนเก่ียวกบัการผลิตพลงังานทางเลือก เพ่ือสร้างรายไดแ้ละเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวา่งชุมชน 
เป็นไปตามยทุธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2558-2579 ในการสนบัสนุนครัวเรือน
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และชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทนและสร้างจิตส านึกและเขา้ถึงองคค์วามรู้ขอ้เท็จจริงดา้นพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก ประธานศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือกมีเครือข่ายและประสานงานกบั
ชมรมโฮมสเตยชุ์มชนตะโหมดเพ่ือให้ศูนย ์เป็นสถานีเรียนรู้หน่ึงของชุมชนในการตอ้นรับนักท่องเท่ียว ท่ีบริหารจดัการ            
โดยชุมชน นกัท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสเขา้มาเท่ียวในชุมชนตะโหมดจะมีโอกาสไดเ้รียนรู้เทคโนโลยกีารผลิตพลงังานทางเลือกท่ี
ศูนยเ์รียนรู้ วิทยากรชุมชนจดับรรยายและสาธิตการใชพ้ลงังานทางเลือกทั้งการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลท่ีผ่านมา            
ดงัภาพท่ี 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่20 ศูนยเ์รียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยพีลงังานทางเลือกเป็นสถานีเรียนรู้หน่ึงของชุมชนในการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ี
 บริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนร่วมกบัชมรมโฮมสเตยชุ์มชนตะโหมด 
 

 
 

ภาพที ่21 แผนภาพการจดัการหมู่บา้นพลงังานทางเลือก 
 

กติติกรรมประกาศ 
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ขอขอบคุณผูส้นบัสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการหมู่บา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี“หมู่บา้นพลงังาน
ทางเลือก” จากส านักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั ขอขอบคุณผูร่้วมจดัโครงการจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยากรชุมชนจากเทศบาลทุ่งลาน 
อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลาและขอบคุณผูน้ าชุมชน เครือข่ายโฮมสเตยชุ์มชนตะโหมดและคณะกรรมการหมู่บา้น
พลงังานทางเลือกท่ีอ านวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ีจดักิจกรรมในทุก ๆ คร้ัง  

เอกสารอ้างองิ 
นุชลี ทิพยม์ฑา. 2559. ประโยชน์ประโยชน์จากการจดัการเรียนรู้แบบรับใชส้งัคมส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา

แหล่งพลงังานทางเลือก, ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “เปิดโลกกว้างทางปัญญาวิชาศึกษาทั่วไป” 
คร้ังที ่2, 23-24 มิถุนายน 2559. โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน. กรุงเทพมหานคร. 

พชัรินทร์ เสตะจนัทร์. 2550. ผลของการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม (Service Learning) ท่ีมีต่อการปรับตวัเขา้
กบัสังคมในมหาวิทยาลยัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัอสัสัมชญั กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  

พนัทิพย ์เหล่าหาโคตร. 2551. การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม เพือส่งเสริมความตระหนกัในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมข้องนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั ราชภฏั
สกลนคร.  

Ryoko Toyama. 2002. The importance of leadership in knowledge management: Knowledge management for cooperate 
Innovation, 71-74. 
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Session 7 :  งานวชิาการรับใช้สังคม 
โปรแกรมการน าเสนอบทความวชิาการ ภาคโปสเตอร์ 

การประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 
“ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมก้าวไกลสู่ Thailans 4.0” 
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ผลติภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน่จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง 
: กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายีส่าร ต าบลเขายีส่าร อ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 

Production of Deodorizing Charcoals from Mangrove Charcoal 
: An Applied Local Wisdom of "Pleakmai Group" at Baan Khaoyeesarn, Amphawa, 

SamutSongkram Province. 
 

ปิยะธิดา สีหะวฒันกลุ 
1*   อนุสรณ์ ใจทน1  กิตติ  ยอดอ่อน 1 และอมัพวนั  ยนัเสน1 

Piyathida Srihawattanakul2* Anusorn Jaiton 2 Kitti Yordon2   Ampawan Yunsan2 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง และเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง โดยแบ่งออกแบบงานประดิษฐ์                        
2 ประเภท คือ ของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้น โดยศึกษาขอ้มูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของการออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์และสมยันิยม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน และกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน  ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นศึกษาความพึง
พอใจจากกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่ ประเภทของท่ีระลึกท่ีผูเ้ช่ียวชาญเลือก ไดแ้ก่ หมอนอิง กระถาง cactus  และพวงกุญแจ ส่วนประเภทของตกแต่งบา้น 
ได้แก่ โมบาย กล่องทิชชู  และกรอบรูป น ามาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑ์ดูดกล่ินเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์
ผลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง ส่วนความพึงใจจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการถ่ายทอดความรู้ใน
การประดิษฐ์ผลิตภณัฑ์ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง พบว่า ดา้นความพึงพอใจต่อหลกัสูตร และดา้น
ความพึงพอใจต่อการจดัโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดา้นความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ พบวา่ ประเภทของ
ท่ีระลึกดูดกล่ิน คือ กระถาง cactus และหมอนอิง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพวงกุญแจ  มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก  ส่วนประเภทของตกแต่งบา้นดูดกล่ิน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ กล่องทิชชู  โมบาย และกรอบ
รูปตามล าดบั 
 
ค าส าคญั :   ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ,์ ถ่านดูดกล่ิน, ถ่านไมโ้กงกาง 
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ABSTRACT 
 

 This research objective to design and development of charcoal deodorizing from mangrove charcoal. And to pass 
on knowledge of the invention of deodorize charcoal ones. Two types of design work are the type of souvenir and type of 
home decoration. There were 5 experts with 50 target groups. The questionnaire was used as a tool to collect data. Also the 
tools used tas study satisfaction from the target audience. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
According to studies, it has been found that. Experts inquiries indicate that the selected specialty categories are cushions 
cactus pots and keychains. The home decor categories include the tissue box, mobile, and picture frames, and are crafted as 
an deodorizing absorber for the transfer of knowledge. Production of deodorizing charcoals from mangrove charcoal. 
Satisfaction of the target group on the knowledge transfer in the production of deodorizing charcoals from mangrove 
charcoal that the satisfaction with the course. And the satisfaction with the project. Satisfaction was at the highest level. The 
satisfaction of souvenir to deodorizing charcoals is cactus pots and cushions are satisfied at the highest level and keychains 
is high level. Types of home decor. The highest level of satisfaction was the mobile tissue box and the picture frames 
respectively. 
 
Keywords :  Artificial Product, Deodorizing Charcoals, Charcoals from Mangrove Wood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จงัหวดักรุงเทพฯ 10300 
 2 Faculty of Home Economic Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakohn, Vajira hospital, Dusit, Bangkok 10300, 
Thailand 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) a.Piyatada@hotmail.com
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บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
      ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีคุณค่า และมีความส าคัญต่อมนุษย์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ทางตรง อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค แหล่งปัจจยัในการด ารงชีวิต โดยการน าไมจ้ากป่าชายเลน
มาใช้สร้างท่ีอยู่อาศัย หรือเป็นเช้ือเพลิงพลงังานในครัวเรือน นอกจากน้ี ป่าชายเลนยงัมีประโยชน์ทางออ้มในดา้นการ
อนุรักษพ้ื์นท่ีชายฝ่ังทะเล และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศระหวา่งส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้มบริเวณชายฝ่ัง โดยแต่ละชุมชน
แถบชายฝ่ังทะเลไดมี้การน าทรัพยากรจากป่าชายเลนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวนัในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลากหลายอนัทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมาย ชุมชนยี่สารเป็นชุมชนหน่ึง
ในอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงเทพมหานคร และอยูท่างฝ่ังตะวนัตกของอ่าวไทย
โดยมีล าคลองเช่ือมต่อ โดยตรงกบัทะเล (ริเรืองรอง, 2543) สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปในชุมชนยีส่าร ประกอบดว้ยป่าชายเลน
ท่ีมีพรรณไมห้นาแน่นข้ึนตามธรรมชาติ ท าใหว้ถีิชีวติของคนในชุมชนยี่สาร มีความผกูพนักบัป่าชายเลนอยา่งแนบแน่น คน
ในชุมชนมีอาชีพท าสวนป่าโกงกางเพื่อขายไม้โดยเผาเป็นถ่านขาย และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนนอกเหนือจากเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับหุงตม้แลว้ ผลผลิตของถ่านไมโ้กงกางยงัน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย ถ่านมีคุณสมบติัในการดูดซบักล่ิน
และความช้ืน การใชถ่้านเพ่ือท าหนา้ท่ีลดกล่ินในห้องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพท่ีดีมาก ห้องแอร์หรือในสถานท่ีมีผูสู้บ
บุหร่ี อาจจะมีเช้ือจุลินทรีย ์ควรน าถ่านไมไ้ปวางดกัไวท่ี้ช่องดูดอากาศกลบัของเคร่ืองดูดอากาศ  รูพรุนและจุลินทรียท่ี์เป็น
ประโยชน์ ในถ่านไมจ้ะดูดซบักล่ินและเช้ือโรคต่าง ๆ เอาไว ้ช่วยลดกล่ินไม่พึงประสงคไ์ดอ้ยา่งดี  หรือจะใชถ่้านเพ่ือการ
บ าบดัน ้ าเสียจากครัวเรือน ก่อนปล่อยสู่ ท่อระบายน ้ าสาธารณะก็ยงัเป็นผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย                   (ธนั ชาร์โคล. 
มปป) 
        กลุ่มเปลือกไมบ้้านเขายี่สารเป็นกลุ่มมดัยอ้มผา้ด้วยวสัดุธรรมชาติจากป่าชายเลน ก่อตั้งเม่ือเดือนพฤศจิกายน            
พ.ศ.2543 การจดัตั้งกลุ่มสืบเน่ืองมาจาก โครงการท่ีพิพิธภณัฑเ์ขายี่สารไดมี้การฝึกอบรมเร่ืองการผลิตของท่ีระลึกจากวสัดุ
ในทอ้งถ่ินให้กบัชาวบา้นเขายี่สาร เพ่ือให้ชุมชนไดท้ ากิจกรรม สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน  การด าเนินงานของกลุ่ม
เปลือกไม ้มิไดมุ่้งหวงัใชเ้ป็นอาชีพหลกั เน่ืองจากชาวชุมชนท่ีเขา้ร่วมกลุ่มต่างมีอาชีพประจ าของตนเป็นหลกัอยู่ การท า
กิจกรรมจึงใชเ้วลาบางส่วนของสปัดาห์ใน วนัองัคารและวนัพธุมาช่วยกนั ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากบุคคลภายนอกชุมชนเขา้
มาซ้ือสินคา้ และเยีย่มชมดูงานเสมอ ๆ (พรทิพย,์ 2558) 
       แต่จากท่ีคณะผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีชุมชนยี่สารในกลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายี่สารสัมภาษณ์นางทองปรุง  ดรุณศรี ไดก้ล่าวว่า
สินคา้ผา้มดัยอ้มของกลุ่มเปลือกไมข้าดความหลากหลาย ท าให้ความสนใจของผูบ้ริโภคในสินคา้ของทางกลุ่มลดลงจึง
ตอ้งการเพ่ิมสินคา้ใหม่ๆ ท่ีคงความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  ดงันั้นคณะผูว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะท าผลิตภณัฑจ์ากเศษของถ่านไม้
โกงกางซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑ์ ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายี่สาร ชุมชนเขายี่สาร                  
และประชาชนทัว่ไป  เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ท่ีจะน าไปจ าหน่ายในชุมชนเองเขตอมัพวาสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของชาติ  
รายประเด็นปี 2560  ตามประกาศจากภารกิจมาตรฐานระบบวิจยั  ท่ีเป็นการวิจยัเพ่ิมมูลค่า และบริการของกลุ่มโอทอป 
(OTOP)  โดยการน าศกัยภาพ รวมถึงภูมิปัญญาของพ้ืนท่ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ท าใหชุ้มชนเขม้แขง็ต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
       1.2.1 ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง  
       1.2.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง : กลุ่มเปลือกไมบ้า้น
เขายีส่าร ต าบลเขายีส่าร อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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1.3 ขอบเขตของโครงการวจิยั  
       1.3.1 ศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง ท่ีเหลือจากการจ าหน่ายภายใน
ชุมชนเขายีส่าร  
       1.3.2 ศึกษารูปแบบการประดิษฐผ์ลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ินจากเศษถ่านไมโ้กงกาง จ านวน 10 ช้ินงานดงัน้ี  
            1) ของท่ีระลึก                      จ านวน 5 ช้ินงาน 
            2) ของตกแต่งภายในบา้น    จ านวน 5 ช้ินงาน 
       1.3.3 กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกล่ิน จากเศษถ่านไมโ้กงกาง กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายี่
สาร ชุมชนยีส่าร และประชาชนทัว่ไป อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  
       1.3.4 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน 
1.4 กรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
ตวัแปรต้น 
       1) ผลิตภณัฑ ์
              - ภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง 
       2) กลุ่มเป้าหมาย 
              - ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ 
              - สมาชิกกลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีส่าร ชุมชนยีส่าร  และบุคคลทัว่ไป 
ตวัแปรตาม 
       1) ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกล่ิน 
       2) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดผลิตภณัฑ ์
1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       ด้านวชิาการ 
       1.5.1 น าผลจากการวิจยัมาบูรณาการกบัการเรียนการสอนวิชาศิลปประดิษฐ์ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ 
       ด้านสังคม 
       1.5.2 น าความรู้จากการวจิยัถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีส่าร, ชุมชนเขายีส่าร เพ่ือเกิดการรวมตวั เพ่ิมความเขม้แขง็
ใหก้บัชุมชน ในการพฒันาวสัดุท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
       ด้านเศรษฐกจิ/พาณิชย์ 
       1.5.3 การวิจยัน้ี ใชว้สัดุ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน ของชุมชนเขายี่สาร ประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ินจากเศษไม้
โกงกาง เป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บัทางกลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีส่าร และชุมชน  เขายีส่าร 
       ด้านนโยบาย 
       1.5.4 การวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมศกัยภาพ ทางเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ิมพูนรายได้สร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่ ใหก้บักลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายีส่าร และชุมชนเขายีส่าร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
2.1 ศึกษาข้อมูลออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ถ่านดูดกลิน่จากเศษถ่านไม้โกงกาง โดยการออกแบบภาพร่างความคิด จ านวน 
10 ช้ิน ดงัน้ี 
      
  - ของท่ีระลึก จ านวน 5 ช้ิน 
 
      1. หมอนอิงดูดกล่ิน                 2. กระถาง cactus ดูดกล่ิน 
 
            
   
 
 
 
 
 

3. ตุก๊ตาห่ิงหอ้ยดูดกล่ิน          4. รองเทา้เดินในบา้นดูดกล่ิน 
          
                     
 
 
 
 
 
 
     5. พวงกญุแจดูดกล่ิน 
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  - ของตกแต่งบา้น จ านวน 5 ช้ิน 
 
  1. กล่องทิชชูดูดกล่ิน           2. ดอกไมดู้ดกล่ิน 

      
 
  3. กรอบรูปดูดกล่ิน                  4. ท่ีกั้นประตูดูดกล่ิน 

                    
                        5. โมบายดูกล่ิน 
                  
 
 
 
 
 
           
 
 
 
2.2 เคร่ืองมือสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
       ในการออกแบบผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นเคร่ืองมือในการเลือกความ 
เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ และตอนท่ี 2 แบบถามสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐผ์ลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ินจากเศษไมโ้กงกา จ านวน 10 ชนิด ไดแ้ก่  
 ของท่ีระลึก จ านวน 5 ช้ิน  ใหผู้เ้ช่ียวชาญเลือกเหลือจ านวน 3 ช้ิน  
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 ของตกแต่งภายในบา้น จ านวน 5 ช้ินใหผู้เ้ช่ียวชาญเลือกเหลือจ านวน 3 ช้ิน 
สรุปไดว้า่ 
        ของท่ีระลึก ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกหมอน  ดูดกล่ิน และกระถาง cactus ดูดกล่ิน  คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาพวง
กญุแจดูดกล่ิน คิดเป็นร้อยละ 60  
        ของตกแต่งบา้น ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกโมบายดูดกล่ิน คิดเป็น ร้อยละ 100 รองลงมากล่องทิชชูดูดกล่ิน คิดเป็น   
ร้อยละ 80 กรอบรูปดูดกล่ิน คิดเป็นร้อยละ 40 ดอกไมจ้ากถ่านดูดกล่ิน 
2.3 ขั้นตอนการทดลอง 
       2.3.1 ขั้นตอนการเตรียม  
              1) การลงพ้ืนท่ี และน าเศษถ่านไมโ้กงกางในชุมชนมาท าผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผา
ถ่านไม ้

 
 
                2) ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง เพ่ือเป็นตน้แบบในการ
ถ่ายทอด และภาพประกอบในวสัดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการประดิษฐเ์พ่ือจดัท าเอกสารการอบรมประกอบดว้ยช้ินงานท่ีประดิษฐ์ 
ดงัน้ี 
ของทีร่ะลกึ 
 1 พวงกญุแจดูดกล่ิน    2 กระถาง Cactus ดูดกล่ิน           3 หมอนอิงดูดกล่ิน 
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ของตกแต่งบ้าน 
     1.  กรอบรูปดูดกล่ิน                      2. โมบายดูดกล่ิน    3 กล่องทิชชูดูดกล่ิน   
       
          
  
 
 
 
 
 
 
2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ศึกษาการถ่ายทอด 
        ในการศึกษาผลจากการถ่ายทอดผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง ผูว้จิยัได้
สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประสบการณ์
ดา้นท าผลิตภณัฑจ์ากเศษถ่านไมโ้กงกาง (Rating Scale) จ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวิจยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ินจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง (Rating Scale) จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดั โครงการวิจยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ิน  จากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  (Rating Scale) จ านวน 14 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์โครงการวจิยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกล่ินจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกางและขอ้คิดเห็น / ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม (Rating Scale) จ านวน 24 ขอ้  
        2.4.1 การแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ียมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี 
                 คะแนน         ความหมาย 
             5                  เหมาะสมมากท่ีสุด 
             4                  เหมาะสมมาก 
             3   เหมาะสมปานกลาง 
                           2   เหมาะสมนอ้ย 
                          1                  เหมาะสมมนอ้ยท่ีสุด 
        2.4.2  เกณฑข์องการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    4.50-5.00   พึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง    3.50-4.49   พึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง   2.50-3.49    พึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.50-2.49    พึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.00-1.49    พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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 2.4.3 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
                1)  ค่าร้อยละ  

                      P    = 
𝑓 × 𝑥

𝑛
             

                    เม่ือ  P  แทน     ร้อยละ 
                            F      แทน     ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลค่า 
              N แทน    จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
                 2) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  
              µ     =    (∑x)/N 
                    เม่ือ  µ    แทน     คะแนนเฉล่ีย 
                           ∑    แทน     ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
                            N     แทน     จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มประชากร 
             3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard   Deviation ) 
                    เม่ือ     แทนผลรวมของคะแนนคนท่ี 1 ถึงคนท่ี N 
                          ∑ 𝑥𝑛

𝑖÷1       หมายถึง ผลรวมของคะแนนทุกคน 
                             µ      แทน         คะแนนเฉล่ีย 
                             N      แทน        จ านวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มประชากร 
 
ผลและการวจิารณ์ผล  
 3.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประสบการณ์ดา้นท า
ผลิตภณัฑจ์ากเศษถ่านไมโ้กงกาง (Rating Scale) จ านวน 5 ขอ้ 
ตารางที ่1 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมาย 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
1. เพศ 
    หญิง 
    ชาย 

 
49 
1 

 
98.00 
2.00 

                        รวม 50 100.00 
2. อาย ุ
   ต  ่ากวา่ 20 ปี 
   20-30 ปี 
   30-40 ปี 
   40-50 ปี 
   50-60 ปี 
   60 ปีข้ึนไป 

 
13 
8 
10 
7 
8 
4 

 
26.00 
16.00 
20.00 
14.00 
16.00 
8.00 

                         รวม 50 100.00 
                         ขอ้มูลส่วนบุคคล                   ความถ่ี      ร้อยละ 
3. การศึกษา   
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ขอ้มูลส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
   ประถมศึกษา 
   มธัยมศึกษา 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาตรี 
   อ่ืน ๆ ระบุ 

17 
12 
2 
19 
- 

34.00 
24.00 
4.00 
38.00 

- 
                        รวม 50 100.00 
4. อาชีพ 
   รับจา้ง 
   เกษตรกร 
   คา้ขาย 
   ขา้ราชการ 
   อ่ืน ๆ ระบุ 

 
6 
9 
4 
12 
19 

 
12.00 
18.00 
  8.00 
24.00 
38.00 

                        รวม 50 100.00 
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ด้าน
การท าผลิตภณัฑ์จาdเศษถ่านไม้
โกงกางหรือไม่ 
   ไม่เคย 
   เคยท าใชเ้อง 
   เคยท าจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม 
   อ่ืน ๆ ระบุ 

 
 

41 
7 
2 
- 

 
 

82.00 
14.00 
 4.00 

- 

                        รวม 50 100.00 
 
 3.2  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวจิยัเร่ือง ผลติภัณฑ์งานประดษิฐ์ถ่านดูดกลิน่จากภูมปัิญญา
การเผาถ่านไม้โกงกาง  (Rating Scale) จ านวน 8 ขอ้ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวิจยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์
ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  
ประเด็นค าถาม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึพอใจ 
ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการ 
1.  สอดคลอ้งความตอ้งการกลุ่ม 
2.  สอดคลอ้งความตอ้งการชุมชน 
ดา้นโครงสร้างหลกัสูตร 
3. ระยะเวลาท่ีจดัอบรม 
4.  จ านวนวนัท่ีจดัอบรม 
ดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสูตร 
5.  สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 
4.80 
4.82 

 
4.48 
4.54 

 
4.76 

 
0.66 
0.55 

 
0.85 
0.78 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึพอใจ 
6.  เน้ือหาสาระถูกตอ้ง 
7.  เรียงล าดบัไดเ้หมาะสม 
8. เป็นความรู้ท่ีทนัสมยั เหมาะสม 

4.74 
4.78 
4.80 

0.47 
0.51 
0.60 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.60 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวจิยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูด
กล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่ม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 4.82 รองลงมาดา้นวตัถุประสงคข์องโครงการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้ขา้รับการอบรม และดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสูตรเป็นความรู้ท่ีทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80  
 3.3 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดั โครงการวจิยั เร่ือง ผลติภัณฑ์งานประดษิฐ์ถ่านดูดกลิน่  จากภูมปัิญญา
การเผาถ่านไม้โกงกางฯ (Rating Scale) จ านวน 14 ขอ้ 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อการจดั โครงการวจิยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์าน
ดูดกล่ิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  

ประเด็นค าถาม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
1.  การประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการ
อยา่งทัว่ถึง 
2.  ก าหนดระยะเวลา สถานท่ีจดัอบรมไว้
อยา่งชดัเจน 
3.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดั
โครงการ 
4.  ประเดน็เน้ือหาการอบรมมีความ
เหมาะสม 
5.  ทีมผูจ้ดัโครงการมีการเตรียมตวัและมี
ความตั้งใจท่ีจะใหบ้ริการเป็นอยา่งดี 
ดา้นวทิยากร 
6.   คุณสมบติัและบุคลิกภาพมีความ
เหมาะสม 
7.   ความเช่ียวชาญ/ความรอบรู้ในเน้ือหา
ของการอบรม 
8.   ความสามารถในการสร้างบรรยากาศ
การอบรม 
9. เทคนิควธีิการถ่ายทอดความรู้มีความ
น่าสนใจ 

 
4.26 

 
4.48 

 
4.66 

 
4.62 

 
4.82 

 
 

4.74 
 

4.80 
 

4.70 
 

4.78 
 

4.72 

 
0.97 

 
0.77 

 
0.52 

 
0.49 

 
0.38 

 
 

0.55 
 

0.57 
 

0.64 
 

0.74 
 

0.96 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 
10. ความชดัเจนในการตอบค าถาม/ขอ้
ซกัถาม 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
11. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัอบรม 
12. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความ
สะดวกทัว่ไป 
13. การจดัรายการอาหารวา่งและอาหาร
กลางวนัมีความเหมาะสม และเพยีงพอ 
14.  มีการใหบ้ริการและอ านวย 
ความสะดวกของทีมงานผูจ้ดัโครงการเป็น
อยา่งดี 

 
 

4.66 
 

4.76 
 

4.70 
 
 

4.68 

 
 

1.04 
 

1.11 
 

1.27 
 
 

1.40 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.82 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร โครงการวจิยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูด
กล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  ดงัน้ี 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าดา้นกระบวนการให้บริการทีมผูจ้ดัโครงการมีการเตรียมตวัและมีความตั้งใจท่ีจะ
ให้บริการเป็นอยา่งดี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.82 รองลงมาดา้นวิทยากรความเช่ียวชาญ/ความรอบรู้ในเน้ือหาของ
การอบรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 ดา้นวิทยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.78  
     3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเร่ือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง และข้อคดิเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ (Rating Scale) จ านวน 24 ขอ้  
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์โครงการวิจยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์
ถ่านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง  

ประเด็นค าถาม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 
ของท่ีระลึก 
หมอนอิงดูดกล่ิน 
  1. ความคิดสร้างสรรค ์
  2. ความความประณีตสวยงาม 
  3. ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมา
ประดิษฐเ์ป็นหมอนอิงดูดกล่ิน 
  4. การน าไปใชเ้ป็นของท่ีระลึก 

 
 

4.72 
4.66 
4.74 

 
4.76 

 
 

0.74 
0.66 
0.57 

 
0.52 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.62 มากท่ีสุด 
กระถาง cactus ดูดกล่ิน 
  1. ความคิดสร้างสรรค ์
  2. ความความประณีตสวยงาม 

 
4.74 
4.62 
4.86 

 
0.73 
0.66 
0.47 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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ประเด็นค าถาม ค่าเฉล่ีย SD ระดบัความพึงพอใจ 
  3 .  ความเหมาะสมในการน า เศษถ่านมา
ประดิษฐเ์ป็นกระถาง cactus ดูดกล่ิน 
  4. การน าไปใชเ้ป็นของท่ีระลึก 

 
4.70 

 
0.58 

 
มากท่ีสุด 

ราม 4.73 0.58 มากท่ีสุด 
พวงกญุแจดูดกล่ิน 
  1. ความคิดสร้างสรรค ์
  2. ความความประณีตสวยงาม 
  3 .  ความเหมาะสมในการน า เศษถ่านมา
ประดิษฐเ์ป็นพวงกญุแจดูดกล่ิน 
  4. การน าไปใชเ้ป็นของท่ีระลึก 

 
4.28 
4.78 
4.76 

 
4.70 

 
0.94 
0.60 
0.53 

 
0.54 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.65 มากท่ีสุด 
ของตกแต่งบา้น 
กล่องทิชชูดูดกล่ิน 
  1. ความคิดสร้างสรรค ์
  2. ความความประณีตสวยงาม 
  3 .  ความเหมาะสมในการน า เศษถ่านมา
ประดิษฐก์ล่องทิชชูดูดกล่ิน 
  4. การน าไปใชต้กแต่งบา้น 

 
 

4.74 
4.80 
4.84 

 
4.76 

 
 

0.73 
0.62 
0.52 

 
0.52 

 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.60 มากท่ีสุด 
กรอบรูปดูดกล่ิน 
  1. ความคิดสร้างสรรค ์
  2. ความความประณีตสวยงาม 
  3 .  ความเหมาะสมในการน า เศษถ่านมา
ประดิษฐเ์ป็นกรอบรูป 
  4. การน าไปใชต้กแต่งบา้น 

 
4.28 
4.76 
4.72 

 
4.84 

 
0.94 
0.60 
0.54 

 
0.38 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.62 มากท่ีสุด 
โมบายดูดกล่ิน 
  1. ความคิดสร้างสรรค ์
  2. ความความประณีตสวยงาม 
  3 .  ความเหมาะสมในการน า เศษถ่านมา
ประดิษฐเ์ป็นโมบายดูดกล่ิน 
  4. การน าไปใชต้กแต่งบา้น 

 
4.70 
4.68 
4.72 

 
4.74 

 
0.82 
0.68 
0.58 

 
0.53 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.71 0.65 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์โครงการวจิยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูด
กล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง ดงัน้ี 
        ของท่ีระลึก  
          หมอนอิงดูดกล่ิน พบวา่ การน าไปใชเ้ป็นของ   ท่ีระลึก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76 รองลงมา
ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นหมอนอิงดูดกล่ิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 และความคิด
สร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.72  เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.62 
         กระถาง cactus ดูดกล่ิน พบวา่ ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐเ์ป็นกระถาง cactus ดูดกล่ิน 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.86 รองลงมาความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 4.74 และการน าไปใช้
เป็นของท่ีระลึกอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.70 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.58 
         พวงกุญแจดูดกล่ิน พบว่า ความประณีตสวยงาม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 รองลงมาความ
เหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจดูดกล่ิน 4.76 และการน าไปใชเ้ป็นของท่ีระลึก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.70  เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
0.65 
         สรุปไดว้่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของท่ีระลึก กระถาง cactus ดูดกล่ิน อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 4.73 รองลงมาหมอนอิงดูดกล่ิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72 และพวงกุญแจดูดกล่ิน อยูใ่นระดบัระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33   
        ของตกแต่งบา้น 
         กล่องทิชชูดูดกล่ิน พบว่า ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกล่องทิชชูดูดกล่ินอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 รองลงมาความประณีตสวยงาม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 และการน าไปใช้
เป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.60 
         กรอบรูปดูดกล่ิน พบวา่ การน าไปใชเ้ป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.84 รองลงมา
ความประณีตสวยงาม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76 และความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูป
ดูดกล่ิน 4.72  เม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 0.62 
         โมบายดูดกล่ิน พบวา่ การน าไปใชเ้ป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 รองลงมา
ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นโมบายดูดกล่ิน 4.72 และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด                        
มีค่าเฉล่ีย 4.70 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 0.65 
         สรุปไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบา้น กล่องทิชชูดูดกล่ิน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 รองลงมาโมบายดูดกล่ิน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 และกรอบ
รูปดูดกล่ิน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 
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สรุปผลการวจัิย 
4.1  ผลการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ดูดกลิน่จากเศษถ่านไม้โกงกาง 
         จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐ์ผลิตภณัฑถ่์านดูด
กล่ินจากเศษไมโ้กงกาง จ านวน 5 ท่าน เก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการประดิษฐ์ผลิตภณัฑถ่์านดูดกล่ิน จ านวน 10 
ชนิด พบว่าส่วนใหญ่ของท่ีระลึก คือหมอนดูดกล่ิน, กระถาง cactus ดูดกล่ิน และพวงกุญแจดูดกล่ินส่วนของตกแต่งบา้น              
โมบายดูดกล่ิน, กล่องทิชชูดูดกล่ิน  และกรอบรูปดูดกล่ิน      
4.2 ผลการถ่ายทอดความรู้ในการประดษิฐ์ผลติภัณฑ์ถ่านดูดกลิน่จากภูมปัิญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง 
         ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสัมฤทธ์ิในการถ่ายทอดโดยมีขอ้มูลเป็นราย
ประเด็นดงัน้ี 
       4.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98 อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26,  
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 38  อาชีพนกัเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38 เคยมีประสบการณ์ดา้นท าผลิตภณัฑจ์าก
เศษถ่านไมโ้กงกาง ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 82 
        4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจัยเร่ือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง                     
         เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านวตัถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชุมชน                 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.82 ด้านเน้ือหาสาระของหลักสูตรเป็นความรู้ท่ีทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์                  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.80 ดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสูตรเรียงล าดบัไดเ้หมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 
4.78 ด้านเน้ือหาสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76                 
ดา้นเน้ือหาสาระของหลกัสูตรถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 ดา้นโครงสร้างหลกัสูตรจ านวนวนัท่ีจดัอบรมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54  และดา้นโครงสร้างหลกัสูตรระยะเวลาท่ีจดัอบรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.48 
เม่ือพิจารณาโดยรวมพบวา่มีความ  พึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.60 
        4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าด้านกระบวนการ
ให้บริการทีมผูจ้ดัโครงการมีการเตรียมตวัและมีความตั้งใจท่ีจะให้บริการเป็นอย่างดี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.82 
ดา้นวทิยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76 ดา้นวทิยากรคุณสมบติัและบุคลิกภาพมี
ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 ดา้นวทิยากรความชดัเจนในการตอบค าถาม/ขอ้ซกัถามอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72 ดา้นวิทยากรความสามารถในการสร้างบรรยากาศการอบรม และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกการจดั
รายการอาหารวา่งและอาหารกลางวนัมีความเหมาะสม และเพียงพอ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.70 ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกมีการให้บริการและอ านวยความสะดวกของทีมงานผูจ้ดัโครงการเป็นอย่างดี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.68 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดัโครงการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกความเหมาะสม
ของสถานท่ีจดัอบรม   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.66 ดา้นกระบวนการให้บริการประเด็นเน้ือหาการอบรมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.62 ดา้นกระบวนการให้บริการก าหนดระยะเวลา สถานท่ีท่ีจดัอบรมไวอ้ยา่ง
ชดัเจน อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.48ดา้นกระบวนการใหบ้ริการการประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการอยา่งทัว่ถึง              อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67              
ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.82 
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       4.2.4  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเร่ือง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง  ดงัน้ี 
        ของท่ีระลึก 
        หมอนอิงดูดกล่ิน พบว่า การน าไปใช้เป็นของท่ีระลึก อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.76เม่ือพิจารณา
โดยรวมพบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.62 
       กระถาง cactus ดูดกล่ิน พบวา่ ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็นกระถาง cactus ดูดกล่ินอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.86 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73        
ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.58 
        พวงกุญแจดูดกล่ิน พบวา่ ความประณีตสวยงาม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 เม่ือพิจารณาโดยรวม 
พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.65 
        สรุปไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของท่ีระลึก กระถาง cactus ดูดกล่ิน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 
4.73 รองลงมาหมอนอิงดูดกล่ินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.72 และพวงกญุแจดูดกล่ิน อยูใ่นระดบัระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33   
       ของตกแต่งบา้น 
        กล่องทิชชูดูดกล่ิน พบวา่ ความเหมาะสมในการน าเศษถ่านมาประดิษฐเ์ป็นกล่องทิชชูดูดกล่ินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.84 เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 0.60 
        กรอบรูปดูดกล่ิน พบว่า การน าไปใช้เป็น ของตกแต่งบา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.84 เม่ือพิจารณา
โดยรวม พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.62 
        โมบายดูดกล่ิน พบวา่ การน าไปใชเ้ป็นของตกแต่งบา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 เม่ือพิจารณาโดยรวม 
พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.65 
        สรุปไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบา้น กล่องทิชชูดูดกล่ิน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 รองลงมาโมบายดูดกล่ิน ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 และกรอบรูป             
ดูดกล่ิน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 
4.3  การอภิปรายผลการวจิยั 
          จากการด าเนินโครงการวิจยั เร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐถ่์านดูดกล่ินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง : กลุ่ม
เปลือกไมบ้า้นเขายี่สาร ต าบลเขายี่สาร อ าเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงครา เป็นการ  อนุรักษว์สัดุทอ้งถ่ินของ ชุมชนยี่สาร 
อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  มีทรัพยากรไมโ้กงกางและคนในชุมชนมีอาชีพท าสวนป่าโกงกางเพื่อขายไมโ้ดยเผา
เป็นถ่าน และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนนอกเหนือจากเป็นเช้ือเพลิงส าหรับหุงตม้แลว้ ชุมชนมีการรวมตวัสร้างกลุ่ม
เปลือกไมผ้ลิตผา้มดัยอ้มดว้ยวสัดุธรรมชาติ ในการวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัจึงมีแนวคิดท าผลิตภณัฑจ์ากเศษของถ่านไมโ้กงกาง 
เพราะเห็นวา่ถ่านมีคุณสมบติัในการดูดซบักล่ินและความช้ืน  ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาประดิษฐ์เป็นผลิตภณัฑง์าน
ประดิษฐเ์พ่ือตกแต่งบา้น และเป็นของท่ีระลึก ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไมบ้า้นเขายี่สาร ชุมชนเขายีส่าร   และประชาชนทัว่ไป 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ท่ีจะน าไปจ าหน่ายในชุมชนเองหรือแหล่งท่องเท่ียวในอมัพวา จึงท าเป็นผลิตภณัฑข์องขวญัของท่ี
ระลึก 3 ช้ินงาน ไดแ้ก่ กระถาง cactus ดูดกล่ิน หมอนอิงดูดกล่ิน และพวงกุญแจดูดกล่ินน าไปสอบถามความพึงพอใจจาก
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน พบวา่ กระถาง cactus ดูดกล่ิน รองลงมาหมอนอิงดูดกล่ิน และพวงกญุแจดูดกล่ิน ช้ินงานทั้งหมดอยูใ่น
ระดบัระดบัมาก และความพึงพอใจต่อของตกแต่งบา้น 3 ช้ินงาน ไดแ้ก่ กล่องทิชชูดูดกล่ินและโมบายดูดกล่ินน าไปสอบถาม
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ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน พบวา่ กล่องทิชชูดูดกล่ิน รองลงมา โมบายดูดกล่ิน  และกรอบรูปดูดกล่ิน ทั้งหมดมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัปาจรีย ์(2557) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาเศษถ่าน และผงถ่านไม่
นิยมน าไปท าเช้ือเพลิง จึงมีแนวคิดในการน าเศษถ่านท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย เพราะถ่านมีความแขง็แรง และมีรูพรุนท าให้
เกิดคุณสมบติั ในการดูดกล่ิน ดูดความช้ืน ช่วยฟอกอากาศให้รู้สึกสะอาดดว้ย จึงน ามาออกแบบเป็นของตกแต่ง ภายในใน
คอนโด เพ่ือลดความช้ืนภายในคอนโดมิเนียม 
4.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
         4.4.1  พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ข้ึน และมีบรรจุภณัฑเ์พ่ิมเติม 
         4.4.2  ศึกษาขอ้มูลของระยะเวลาในการดูดกล่ินของถ่าน 
         4.4.3 ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบท่ีสวยงาม เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยทั้งรูปแบบของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้น 
สามารถใชง้านไดห้ลากหลายโอกาสและน าเก่ียวกบับรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบเขา้กบัช้ินงานจะท า เพราะจะเพ่ิม
มูลค่าดีมาก 
 

กติติกรรมประกาศ 
        โครงการวิจยัเร่ือง ผลิตภณัฑง์านประดิษฐ์ถ่านดูดกล่ิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไมโ้กงกาง : กลุ่มเปลือกไมบ้า้น
เขายี่สาร ต าบลเขายี่สาร อ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม คร้ังน้ี เกิดข้ึนและส าเร็จได้เพราะได้รับ การสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทั้งน้ีคณะผูว้จิยัขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ท่ีได้
ใหก้ารสนบัสนุน รวมทั้งใหค้วามอนุเคราะห์ในการใชส้ถานท่ี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร และคณะผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีความช านาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีองคค์วามรู้ ขอขอบคุณนางทองปรุง   ดรุณศรี ท่ีสนับสนุน 
อ านวยความสะดวก ประสานงานกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมอบรม รวมถึงขอขอบคุณผูอ้  านวยการ โรงเรียนวดัเขายีส่าร (ประมุกเวชกิจ)  
ท่ีสนบัสนุนสถานท่ีในการอบรมถ่ายทอดงานวิจยั  ให้ความร่วมมือจนส าเร็จไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการทุกประการ 
ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาของ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : กรณีศึกษางบรายจ่ายอ่ืนโครงการพฒันาคุณภาพด้านการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย วิทยาเขตตรัง 
Efficiency in Budget Disbursement : A Case Study of Other Expense in Projects on Developing 

Educational Quality of Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus 
 

กญัญิกา  ก่ิงเกาะยาว1 , นิรมล  คงชู2 
Gunyiga  Kingkhoyaw1 , Niramon  Kongchu2 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง และเพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ประจ าปี 2559 จ านวน 150 คน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยรวบรวมแบบสอบถามจนครบ จ านวน 150 ฉบบั การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้ ง 4 ด้าน                     
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการท างาน (  �̅�= 4.08)  ดา้นบุคลากร  (   �̅� = 3.60 ) ดา้นระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตังาน (   �̅� = 3.84)  ดา้นผลสมัฤทธ์ิของงาน (  �̅� = 4.14) 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ,การเบิกจ่ายเงิน,งบประมาณ,งบรายจ่ายอ่ืน 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this study were  ( 1 )  study efficiency in budget disbursement of Rajamangala University of 
Technology Srivijaya,Trang campus , ( 2 )  Find out problems and solutions in budget disbursement of Rajamangala 
University of Technology Srivijaya, Trang campus. The subjects of this study were 150 staffs who works about budget 
disbursement from 5 units in Trang Campus. Questionnaires were used as research instruments statistics analysis used in 
reseach were percentage, Analysis of Variance (ANOVA) , T-tests and F-test. The results of this study showed that 4 areas 
of budget disbursement efficiency were at the high level, ( 1 )  work procedure  (�̅� = 4.08) , ( 2 )   personel (  �̅� =3.60) ,                   
(3) work regulations ( �̅� = 3.84), (4) work achievement ( �̅� =4.14). 
 
Keywords : Efficiency, Disbursement, Budget, Other Expense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ต  าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 
1Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus, Sub-district Madfard, District Sikao,Province Trang 92150, Thailand 
ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding auther,e-mail) : *นางกญัญิกา  ก่ิงเกาะยาว ( nang_frist@hotmail.com)* 
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บทน า 
  งบประมาณรายจ่ายอ่ืน (Public Expenditure) เป็นเคร่ืองมือส าคญัของรัฐบาลในการพฒันาประเทศ ซ่ึงมีบทบาทใน
หลาย ๆ ดา้น เช่น เป็นเคร่ืองมือสะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบของการใชจ่้ายเพ่ือจดัหาสินคา้และบริการสาธารณะ งบประมาณเป็น
ปัจจยัหลกัของหน่วยงานราชการในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
เป็นส่วนราชการหน่ึงท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาล ซ่ึงในแต่ละปี รัฐบาลไดจ้ดัสรรรายจ่ายหลาย
แสนลา้นบาท เพ่ือสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ซ่ึงถือเป็นรายจ่ายล าดบัหน่ึง รวมถึงรัฐบาลยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณ
เพ่ือการลงทุนให้กบัสถานศึกษาของรัฐ โดยไดจ้ดัสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรายจ่ายเงินเดือนค่าจา้งบุคลากร รายจ่ายดา้นการ
วจิยั งบลงทุน งบอุดหนุนการบริการวชิาการ งบรายจ่ายอ่ืน งบด าเนินงาน ฯลฯ การจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมตอ้งค านึง
ผลงานท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงานได ้และหน่วยงานตอ้งใชจ่้ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เพ่ือท่ีจะสะทอ้นถึงการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย 
  โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเป็นงบรายจ่ายอ่ืนท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล ตอ้งมีการใชจ่้าย
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พบวา่ การใชจ่้ายงบประมาณยงัไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย สาเหตุเกิดจากกระบวนการท างานภายในหน่วยงาน กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นงบประมาณ
มีการปรับปรุง แกไ้ขเพ่ิมเติม และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยา
เขตตรัง 

 2.เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั                 
วทิยาเขตตรัง 
ขอบเขตการวจิยั 

 1.การวิจยัไดศึ้กษาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นบุคลากร ดา้นระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน 

 2.กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งด้านการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนโครงการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 150 คน 
จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน ประกอบดว้ย  ส านักงานวิทยาเขตจ านวน  41 คน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
จ านวน 48 คน วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียวจ านวน 27 คน  สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจ านวน  22 
คน สถาบนัวจิยัและพฒันาจ านวน 12 คน 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการก าหนดค าถามใน
แบบสอบถามฉบบัร่าง 

 2.สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับเน้ือหาท่ีต้องการ แล้วน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
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 3.น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์หาดชันีความสอดคลอ้งโดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือหา
ความเท่ียงตรงโดยหาค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.80 – 1.00 

 4.น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปทดลองใชบุ้คลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ านวน 30 ชุด เพ่ือ
หาความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.948 

 5.จดัพิมพแ์บบสอบถาม เพ่ือน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 6.การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใชร้้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารให้คะแนนแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า มีสเกล 5 ระดบั ดงัน้ี 
  - ระดบั 5 หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากท่ีสุด 
  - ระดบั 4 หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมาก 
  - ระดบั 3 หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง 
  - ระดบั 2 หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ย 
  - ระดบั 1 หมายถึง ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ยท่ีสุด 
 จากเกณฑ์การวดัระดับประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผู ้วิจัยได้แบ่งช่วงแต่ละระดับโดยใช้อันตรภาคชั้ น โดย

ก าหนดการพิจารณาดงัน้ี 
- ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากท่ีสุด 

- ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมาก 

- ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง 

- ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ย 

- ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายนอ้ยท่ีสุด 

-  

ผลการวจิยั 
ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นพนกังาน

มหาวิทยาลยั สังกดัคณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการประมง มีประสบการณ์การท างานระหวา่ง 6 – 10 ปี ส่วนใหญ่ยงั
ไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน และส่วนใหญ่มีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการเบิกจ่ายโครงการต่อหน่ึง
โครงการ จ านวน 1 คร้ัง 

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พบว่า 
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นบุคลากร ดา้นระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
ดา้นผลสมัฤทธ์ิของงาน  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และในภาพรวมของแต่ละดา้นปรากฏดงัน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.00 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.00 เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั                 
คิดเป็นร้อยละ 48.70 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คิดเป็นร้อยละ 32               
มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.70 ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 
60.70 และจ านวนคร้ังในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการเคลียร์โครงการต่อหน่ึงโครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.70 
 2. ประสิทธิภาพดา้นการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายดา้นดงัน้ี 
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2.1 ด้านกระบวนการท างาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
( �̅�= 4.08 , S.D. = 0.72 ) เม่ือพิจารณาแต่ละประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบวา่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
โครงการของท่านมีการวางแผนการด าเนินงานก่อนท่ีจะขออนุมติัโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงค์
ท่ีตั้ งไว ้รองลงมาคือ การด าเนินโครงการของท่านมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
แผนงาน  มีการควบคุมการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีการตรวจสอบใบส าคญัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย
โครงการก่อนส่งเบิกทุกคร้ังโดยเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายโครงการ  มีคู่มือการปฏิบติังานวิธีหรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน ขั้นตอนในการปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วเอ้ือต่อการปฏิบติังาน และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ กฎระเบียบท่ี
ใชใ้นการเบิกจ่ายโครงการมีความชดัเจนไม่ซบัซอ้น   

2.2 ดา้นบุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 3.60 , S.D. = 
0.95 ) เม่ือพิจารณาแต่ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิทธิภาพเบิกจ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ
ขอ้บังคบัคู่มือการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด รองลงมาคือ บุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีการเงินสามารถให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้
ซักถามไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินโครงการเป็นอยา่งดี มีปัญหาเก่ียวกบัการเบิกจ่าย
โครงการสามารถแกปั้ญหานั้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย
โครงการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจสอบใบส าคญัการจ่ายของโครงการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบ
ข้อบังคับคู่มือการเบิกจ่ายท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่บ่อยคร้ังสามารถใช้ระบบ 3D ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                   
และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

2.3 ด้านระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                    
( �̅�=3.84 , S.D. = 0.84 ) เม่ือพิจารณาแต่ละประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบวา่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ไดท้ราบและยดึถือปฏิบติัการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลงั รองลงมาคือ ไดท้ราบและยดึถือปฎิบติันโยบายประหยดั
ของมหาลยัฯ ท่ีเก่ียวกบัการเบิกจ่าย  ไดก้ าหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบติัเป็นการภายในเพ่ือเป็นแนวทางการ
เบิกจ่ายในทิศทางเดียวกนั  มีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบต่าง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นปัจจุบนั และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มี
การเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 

2.4 ดา้นผลสมัฤทธ์ิ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( �̅�= 4.14 , S.D. 
= 0.69 ) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นประสิทธิภาพการเบิกจ่าย พบวา่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด รองลงมาคือ การด าเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้การด าเนิน
โครงการใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่างคุ ้มค่า  การด าเนินโครงการได้รักษาผลประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างเต็ม
ความสามารถ  มีการสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายโครงการ  มีการติดตามและประเมินผลของการใชจ่้าย
งบประมาณอยา่งต่อเน่ือง และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการเปรียบเทียบผลของการใชจ่้ายเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการ 

ขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษางบรายจ่ายอ่ืน โครงการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการไม่มีระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีแน่นอน มีการเปล่ียนแปลง
อยูบ่่อยคร้ัง 
 2. ขาดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน 
 3. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายนานเกินไป ควรจะใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 สปัดาห์ โดยเฉพาะการจดัซ้ือวสัดุในโครงการ
ในระบบเครดิต ควรจะเบิกจ่ายเงินใหเ้ร็วกวา่น้ี 
 4.ระเบียบมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าใหต้อ้งมีการแกเ้อกสารบ่อยคร้ัง เช่น ใบส าคญัรับเงิน 
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 5. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่อนขา้งล่าชา้ ส่งผลใหก้ารจดัโครงการต่อไปไม่สามารถยมืเงินงบประมาณได้
ทนัตามท่ีก าหนด 
 6. แต่ละวทิยาเขตควรมีระเบียบการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 7. การเบิกจ่ายค่าอาหาร ตอ้งเบิกตามจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการจริง ไม่เกินกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคคลภายนอก ทางผูจ้ดัโครงการเตรียมอาหารไวต้ามกลุ่มเป้าหมาย แต่ผูเ้ขา้ร่วมอบรมอาจจะเขา้ร่วมมากหรือน้อยกว่า
กลุ่มเป้าหมาย ท าใหมี้ปัญหาในการเบิกจ่ายค่าอาหาร 
 8. การเบิกจ่ายใชเ้วลานาน 
 9. ปัญหาในการจดัโครงการ มีการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามระเบียบและแผนท่ีวางไว ้การเบิกจ่ายเงินมีความ
คลาดเคล่ือนไปจากแผนเดิม 
 10. บุคลากรส่วนใหญ่จะไม่เขา้ใจในระบบ 3D นอกจากเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 11. เม่ือมีปัญหาการเบิกจ่ายเจา้หนา้ท่ีการเงินไม่สามารถใหค้  าปรึกษาได ้ตอ้งใชก้ารสอบถามมายงัหน่วยเบิกจ่าย 
 12. หวัหนา้โครงการไม่ทราบแนวปฏิบติัการเบิกจ่ายโครงการวา่ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง เช่น ระบบ 3D เป็นตน้ 
 13. บางโครงการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบไม่ชดัเจน ท าใหมี้ปัญหาในการเบิกจ่ายเงินโครงการ 
 14. ในส่วนของการจดัซ้ือวสัดุ ผูรั้บผิดชอบโครงการยงัขาดความเขา้ใจวา่อะไรบา้งซ้ือไดแ้ละอะไรบา้งซ้ือไม่ได ้
 15. ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่ชดัเจน 
 16. หวัหนา้โครงการมีภาระงานสอน ท าใหก้ารเบิกจ่ายโครงการล่าชา้ 
 แนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 
โครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง สรุปไดด้งัน้ี 
 1.หน่วยเบิกจ่ายเงินควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายเงินท่ีถูกตอ้งตามระเบียบกระทรวงการคลงั
ก าหนด 
 2. ควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินยมืในโครงการต่าง ๆ  
ท่ีถูกตอ้งเป็นไปตามระเบียบ 
 3. ควรมีค าแนะน าเก่ียวกบัเอกสารต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการจ่ายเงิน 
 4. ควรแจง้ใหผู้บ้ริการทราบหากมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเอกสารท่ีใชป้ระกอบการเบิกจ่าย 
 5. กรณีส ารองจ่าย ผูส้ ารองจ่ายควรไดรั้บเงินเร็วกวา่กรณีการยืมเงิน เน่ืองจากเงินท่ีส ารองจ่ายเป็นเงินส่วนตวัของ
บุคลากร 
 6. ควรจดัท าคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน เช่น คู่มือการเบิกจ่ายงานวิจยั คู่มือการเบิกจ่ายโครงการการบริการวิชาการ คู่มือการเบิกจ่ายวสัดุ 
ครุภณัฑ ์เป็นตน้ 
 7. ควรมีขั้นตอนการปฏิบติังานและกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 8. ควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวป็ไซดข์องมหาวทิยาลยัของมหาวทิยาลยั หรือส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ 
 9. ควรจดัโครงการโดยการประชุมกบัผูท่ี้รับผิดชอบในหนา้ท่ีต่าง ๆ และจดัท าโครงการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของ
แต่ละงานไม่กระจุกอยูท่ี่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 10. ควรมีการรวบรวมระเบียบและขอ้ปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียบกับการเบิกจ่ายเงิน และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ            
ใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัท่ีเหมือนกนั 
 11. ควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัระบบ 3D ใหก้บับุคลากรทุกหน่วยงาน 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยั ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีศึกษางบรายจ่ายอ่ืน โครงการพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ผูว้จิยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ พอสรุปไดด้งัน้ี  
 1.ดา้นกระบวนการท างาน พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ระดบัมาก ทั้งน้ีเป็น
เพราะโครงการมีการวางแผนการด าเนินงานก่อนท่ีขออนุมติัโครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
การด าเนินโครงการมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนงาน มีการควบคุมการด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีคู่มือการปฏิบติังานวิธีหรือขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน กฎระเบียบท่ีใชใ้นการ
เบิกจ่ายโครงการมีความชดัเจนไม่ซบัซอ้น มีการตรวจสอบใบส าคญัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการก่อนการส่งเบิกทุกคร้ัง
โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา จุลสุคนธ์ (2555) ศึกษาเร่ือง                 
ปัจจยัความส าเร็จของการใชง้บประมาณในการวิจยัของนกัวิจยัในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารจดัการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพของนกัวจิยัโดยใช ้1. การวางแผน           
2. การใชง้บประมาณ 3. การบริหารจดัการงบประมาณ จะส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จ 
 2. ดา้นบุคลากร พบวา่ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยูร่ะดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากร
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินโครงการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการเบิกจ่าย
โครงการไดท้ราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัคู่มือการเบิกจ่ายท่ีมีการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กมลทิพย ์คงสวสัด์ิพร (2558) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2556 ของกรมท่ีดิน พบว่า การวางแผนการท างาน บุคลากรท่ีมีการวางแผนการท างานจะมีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณสูงกวา่บุคลากรท่ีไม่มีการวางแผนการปฏิบติังาน ดั้งนั้น หน่วยงานควรจะเคร่งครัดในเร่ืองการจดัท าแผนการ
ปฏิบติังาน ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง บุคลากรท่ีปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณสูงกวา่บุคลากรท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 3. ดา้นระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ระดบัมาก ทั้งน้ีเป็น
เพราะ หน่วยงานไดก้ าหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบติัเป็นการภายในเพ่ือเป็นแนวทางการเบิกจ่ายในทิศทาง
เดียวกนั มีการเผยแพร่ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ มีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบต่าง ๆ ไวอ้ย่าง
ครบถว้นเป็นปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทัรียา  เอ่ียมพินิจ (2555) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานเทศบาล ต าบลแพรกษา  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนงังานอยูใ่นระดบัดี ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบในการปฏิบติังาน 
 4. ด้านผลสัมฤทธ์ิ พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพอยู่ระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะ             
การด าเนินโครงการบรรลุตามวตัถุประสงคต์ั้งไว ้โดยใชง้บประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรอยา่งคุม้ค่าและเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีการเปรียบเทียบผลของการใชจ่้ายเก่ียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายโครงการ มีการติดตามและประเมินผลของการใช้
จ่ายงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง มีการสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายโครงการ การด าเนินโครงการไดรั้กษา
ผลประโยชน์แก่หน่วยงานอยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิราภรณ์  (2556)  พบวา่ควรจดัท าแผนความ
ตอ้งการใชจ่้ายงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวิทยาลยั และควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของค่าใชจ่้าย
งบประมาณให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็น รวมถึงมีการก าหนดมาตรการควบคุมก ากบัดูแลและมีการติดตามการด าเนินงาน
และการใชจ่้ายงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 5.ดา้นของปัญหาและแนวทางแกไ้ข พบวา่ การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่มีระเบียบและขั้นตอนใน
การปฏิบติังานท่ีแน่นอน มีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง บุคลากรขาดความรู้เก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงิน ระยะเวลาในการเบิกจ่าย
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นานเกินไป แต่ละวิทยาเขตมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากรไม่เขา้ใจในระบบ 3D หัวหนา้โครงการไม่
ทราบแนวปฏิบติัในการเบิกจ่ายโครงการ การแกไ้ขปัญหา คือ หน่วยเบิกจ่ายควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัระเบียบการเบิกจ่าย
โครงการต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ควรมีการจดัท าคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเบิกจ่าย 
ข้อเสนอแนะ 

1.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นมหาวิทยาลยัควรรักษาระดบัความมี
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไวไ้ม่ให้ลดถอยลงไปหรือตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้มากข้ึนกว่าเดิม โดยการส่งเสริม
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

2. มหาวิทยาลยัควรมีการก าหนดหรือวางมาตรการในการติดตามการด าเนินโครงการและค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายมากยิง่ข้ึน 

3. หน่วยเบิกจ่ายควรน าเอาปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าท าการพิจารณาและด าเนินการเพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่าย 
และยงัสามารถท าใหก้ารเบิกจ่ายเป็นตามแผนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

กติติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจยัฉบบัน้ีด าเนินการส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี จากการสนบัสนุนและการใหค้วามกรุณา รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตตรัง พร้อมทั้ง ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง ผศ.ประภาศรี  ศรีชยั และนางสาวเดือนรุ่ง  ช่วยเรือง ผูเ้ช่ียวชาญใน
การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม และเป็นท่ีปรึกษาดา้นการออกแบบสอบถาม การใชส้ถิติในการวิเคระห์ขอ้มูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ นางจารุวรรณ  ชูประสิทธ์ิ ท่ีปรึกษางานวิจัย ให้ค  าแนะน า ให้ค  าปรึกษาตรวจทาน ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้งานวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณ์และขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการวจิยั 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดก้ล่าวนามไวซ่ึ้งไดใ้หค้วามช่วยเหลือ จนท าใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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เคร่ืองบ าบัดกลิน่เหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้สนามไฟฟ้าโคโรนา 
Odor Eliminator in Photocopy Room Using Corona Electric Field 

 
ศิศีโรตม ์เกตุแกว้1*  
Siseerot Ketkaew1*  

 

บทคัดย่อ 
 

บทความน้ีน าเสนอเคร่ืองบ าบดักล่ินเหม็น ในห้องถ่ายเอกสาร โดยใชส้นามไฟฟ้าโคโรนา โดยท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดนัสูง ไดน้ าหลกัการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใชง้าน และควบคุมการท างานของเพาเวอร์มอส
เฟตเบอร์ IRFP460 ดว้ยไอซีเบอร์ 555 ท่ีความถ่ี 5 กิโลเฮิร์ต ถึง 15 กิโลเฮิร์ต ผ่านหมอ้แปลงสวิตช่ิงแรงดนัสูง เพ่ือให้ได้
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 1 กิโลโวลต ์ถึง 3 กิโลโวลต ์โดยท่ีแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัอินพตุ 18 โวลต ์                     เพื่อ
ประยกุตใ์ชก้บัชุดอิเลก็โตรดแผน่ตะแกรงอะลูมิเนียมท่ีวางห่างจากแผน่อะลูมิเนียมเท่ากบั 1 เซนติเมตรในชุดเซลลโ์คโรนา 
โดยออกแบบใหท้ างาน 1 ชัว่โมง ท่ีขนาดห้อง 25 ตารางเมตร ซ่ึงตวัเคร่ืองสามารถผลิตก๊าซโอโซนได ้1.6 ppm ถึง 5.7 ppm 
และท่ีปริมาณก๊าซโอโซน 3.5 ppm สามารถน ามาใชบ้ าบดักล่ินเหม็นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์

 
ค าส าคญั : โอโซน, สนามไฟฟ้า, กล่ิน, โคโรนา, แรงดนัไฟฟ้าแรงสูง 
 

ABSTRACT 
 

 This paper presents the odor eliminator in photocopy room by corona electric field. Using flyback converter 
principle and controlling of the switching by IC#555. The flyback converter is designed to operate at 5-15 kHz frequency 
through a DC high voltage flyback transformer at output voltage of 1 kV to 3 kV, and at the input voltage of 18 VAC , By 
adapting the aluminium nets between aluminium plates in corona cell set. By designing the work 1 hours, where the size of 
the room 25 square meters. The machine can produce ozone gas has 1.6 ppm to 5.7 ppm and ozone gas 3.5 ppm can be used 
for treatment of the odor as well by measuring the quantity of hydrocarbon (VOCs) and hydrogen sulfide (H2S).  
 
Keywords : ozone, electric field, odor, corona, high voltage 
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บทน า 
ปัจจุบนัน้ีไดมี้การไดน้ าเอาเทคโนโลยก๊ีาซโอโซนมาใชง้านในดา้นอุตสาหกรรมอยา่งมาก ซ่ึงในทางปฏิบติัจะเห็น

วา่ก๊าซโอโซนนั้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่จะน าก๊าซโอโซนไปใชป้ระโยชน์อะไร จึงเป็นผลท าใหเ้กิดแนวคิดท่ี
จะปรับปริมาณก๊าซโอโซน เพ่ือให้เกิดประโยชน์หลากหลายต่ออุตสาหกรรมและสังคมให้มากท่ีสุด โดยใชว้ิธีการพฒันา
เคร่ืองผลิตก๊าซโอโซน ซ่ึงอาศัยการปรับความเครียดของสนามไฟฟ้า (คือ การปรับความถ่ีสูงและน ามาควบคุมแรงดนั
ไฟฟ้าแรงสูง) เพ่ือควบคุมปริมาณก๊าซโอโซน โดยท่ีก๊าซน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการแตกตวัของโมเลกุลของออกซิเจน ซ่ึงการ
สร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูงแบบสวิตช่ิง ได้น าไอซีเบอร์ 555 เป็นตวัสร้างพลัส์มอดูเลชั่นและเป็นวงจร
ควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ โดยมีหมอ้แปลงแรงสูงความถ่ีสูงจะท าหน้าท่ี
เหน่ียวน าสญัญาณพลัส์ เพ่ือสร้างไฟฟ้าแรงดนัสูง ไปประยกุตใ์ชจ่้ายใหก้บัชุดเซลลโ์คโรนา โดยพลงังานไฟฟ้าจากชุดเซลล์
โคโรนา เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพโดยตรง และชนิดของวสัดุท่ีใชท้ าเซลล์โคโรนาตอ้งเอ้ืออ านวยต่อการท่ีจะเกิด
กระบวนการโคโรนาดิสชาร์จดว้ย เพ่ือท าใหเ้กิดการแตกตวัของโมเลกลุของออกซิเจน จากสมการคือ O2 + O → O3  

ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงต้องมีการทดลองปรับความถ่ีสูง เ พ่ือน ามาควบคุมแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต                   
เพ่ือดูปริมาณก๊าซโอโซนท่ีเปล่ียนไป และจะไดน้ าไปใชใ้นการทดสอบการลดปริมาณก๊าซพิษ เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์บอน               
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์และบ าบดักล่ินเหมน็ในอากาศ จากกระบวนการถ่ายเอกสาร   

 
 

ภาพที ่1  โครงสร้างเซลลโ์คโรนา 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การออกแบบและการสร้าง 
ชุดเซลล์โคโรนา 

ชุดเซลลโ์คโรนาประกอบไปดว้ยตาแกรงอะลูมิเนียมท่ีวางอยูร่ะหวา่งแผ่นอะลูเนียม ซ่ึงมีศกัดาไฟฟ้าตรงกนัขา้ม 
ดงันั้นความเขม้สนามไฟฟ้าจะเป็นไปตามสมการ (1) 
 
              E  = 

*d

V                                         (1)

          
 เม่ือ E =  ความเขม้สนามไฟฟ้า 
  V =  แรงดนัไฟฟ้า  
  d =  ระยะห่างระหวา่งตะแกรงอะลูมิเนียมกบัแผน่อะลูมิเนียม 
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       *  =  แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า 
 
            เพราะฉะนั้นชุดอิเล็กโตรด เลือกใชต้ะแกรงอะลูมิเนียมเพราะมีความสามารถน าไฟฟ้าไดดี้และเม่ือป้อนพลงังาน
ไฟฟ้าให้แลว้นั้นสามารถสร้างสนามไฟฟ้าแบบไม่สม ่าเสมอสูงไดดี้ โดยระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับตะแกรง
อะลูมิเนียมเท่ากบั 1.5 เซนติเมตร  
 

               
 

ภาพที ่2 ชุดเซลลโ์คโรนาท่ีสร้างข้ึน 
 

การค านวณแรงดนัไฟฟ้าแรงสูง 

ท่ีระยะห่างระหวา่งแผน่เพลท (d) = 1.5 cm., * = 20% 
                       = dEV                                                          
 
ท่ีสนามไฟฟ้า  Ei = 16.27 kV/cm  

                       2.05.127.16 = kVV  
                       kVV 881.4=  
 
ท่ีสนามไฟฟ้า E  = 19.129 kV/cm 

                      2.05.127.19 = kVxV  
                      kVV 781.5=  
 
ดงันั้นย่านแรงดนัไฟฟ้าท่ีท าให้เร่ิมเกิดกระบวนการโคโรนา คือ 4.881 kV ถึง 5.781 kV ท่ีย่านสนามไฟฟ้า 16.27 kV/cm            
ถึง 19.27 kV/cm 
การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 
         งานวจิยัน้ีไดอ้อกแบบสร้างแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้าแรงดนัสูงแบบสวติช่ิง ไดน้ าไอซีเบอร์ 555 น ามาใชใ้นวงจรควบคุม
การท างานของเพาเวอร์มอสเฟต โดยท่ีคาบเวลาการท างานของเอาต์พุตพลัส์ สามารถก าหนดได ้และได้น าวงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์ และใชห้มอ้แปลงสวิตช่ิงมาเป็นตวัเพ่ิมระดบัแรงดนัไฟฟ้า ซ่ึงใชค้วามถ่ีสวิตช่ิง 5-15 kHz ดงัภาพท่ี 3      
และภาพท่ี 4 
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                                   (ก)                                                                   (ข) 
ภาพที ่3 (ก) บลอ็กไดอะแกรมโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง และ (ข) วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูง แบบ 
 ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ 
 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
การทดสอบวดัสัญญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวติช่ิง ในขณะทีป่รับความถี่สูง เพิม่ขึน้ ดงัภาพที ่4 
 

      
                                   (ก)                                                                          (ข) 
ภาพที ่4 (ก) สญัญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวติช่ิง (Probe x 1000) เท่ากบั 1.14 กิโลโวลต ์ขณะปรับ
 ความถ่ี 5 กิโลเฮิร์ต (ข) สญัญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวติช่ิง (Probe x 1000) เท่ากบั 2.16 
 กิโลโวลต ์ขณะปรับความถ่ี 10 กิโลเฮิร์ต 
  
 ภาพท่ี 4 (ก) และ (ข) เป็นสัญญาณ (VOUT) แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวิตช่ิง จะพบว่า เม่ือปรับความถ่ี             
5 กิโลเฮิร์ต จะไดแ้รงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวิตช่ิง เท่ากบั 1.14 กิโลโวลต ์และปรับความถ่ี 10 กิโลเฮิร์ต จะได้
แรงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวิตช่ิง เท่ากบั 2.16 กิโลโวลต ์ดงันั้น ขณะปรับความถ่ีท่ีวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
เพ่ิมข้ึน จะส่งผลใหแ้รงดนัไฟฟ้าแรงสูงของหมอ้แปลงสวติช่ิงเพ่ิมข้ึนตามล าดบั 
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ตารางที่ 1 ความถ่ีสวิตช่ิง แรงดนัไฟฟ้าดา้นเอาตพ์ุต ปริมาณก๊าซโอโซน ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (VOCs ) และปริมาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟร์ (H2S) จากหอ้งถ่ายเอกสาร 

              

 
 

ภาพที ่5  การน าเคร่ืองบ าบดักล่ินเหมน็มาใชง้านจริง 

  

สรุปผลการวจัิย 
ในงานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบและสร้างเคร่ืองบ าบดักล่ืนเหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใชห้ลกัการโคโรนาดิสชาร์จ 

แบบสนามไฟฟ้าความเครียดสูง ซ่ึงในการทดสอบไดท้ าการปรับความถ่ีสูงตั้งแต่ 5 กิโลเฮิร์ต ถึง 15 กิโลเฮิร์ต เพ่ือจ่ายแรงดนั
ไฟฟ้าแรงสูงให้กับเซลล์โคโรนา โดยผลการทดสอบตามตารางท่ี 1 จะเห็นว่าเม่ือความถ่ีสูงเพ่ิมข้ึนจะท าให้แรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณก๊าซโอโซนเพ่ิมข้ึน ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน VOCs และไฮโดรเจนซลัไฟล ์H2S จะ
ลดลงดว้ยตามล าดบั อนัเน่ืองมาจากท่ีวา่เม่ือแรงดนัไฟฟ้าแรงสูงเพ่ิมจะส่งผลให้ความเครียดสนามไฟฟ้าสูงข้ึนจะท าใหเ้กิด
การแตกตวัของโมเลกุลของออกซิเจนเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลให้ปริมาณก๊าซโอโซนเพ่ิมข้ึน และก๊าซโอโซนน้ีจะไปสลายก๊าซพิษ
ใหล้ดลงดว้ย จึงท าใหป้ริมาณกล่ินเหมน็ลดลงตามล าดบั  

 
 
 
 
 

ความถ่ี
สวติช่ิง (กิโล

เฮิร์ต) 

แรงดนัไฟฟ้าดา้น
เอาตพ์ตุ (กิโล

โวลต)์ 

ปริมาณก๊าซ
โอโซน  
(ppm) 

วดัก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน 
(VOCs ) (ppm) 

วดัก๊าซไฮโดรเจน
ซลัไฟร์ (H2S) 

(ppm) 

การพิสูจน์ 
กล่ินเหมน็  

(โดยการสูดดม) 
5 1 1.6 178 97 มีกล่ินเหมน็ 
10 2 3.5 25 11 ไม่มีกล่ินเหมน็ 
15 3 5.7 12 9 ไม่มีกล่ินเหมน็ 
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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคข์องงานวิจยั มีดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ์
สัตวน์ ้ าราชมงคลตรัง  2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าราช
มงคลตรัง จ าแนกตามพฤติกรรม กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม 
สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ผลการวจิยั พบวา่   
  1) นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  มีอายุในช่วง 20-40 ปี มีท่ีอยู่ปัจจุบันอยู่ในภาคใตมี้
การศึกษาระดบัปริญญาตรี การแสดงความสามารถสัตวเ์ป็นความตอ้งการเขา้มาเท่ียวชมมากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะ
เคยมาสถานท่ีแห่งน้ีแลว้ โดยจะเดินทางด้วยพาหนะส่วนตวั และได้รับข่าวสารกิจกรรมการท่องเท่ียวจากญาติ เพ่ือน                   
2) ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการท่องเท่ียว,  นกัท่องเท่ียว, พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of  this  research  were: (1)  to  study the  behavior of Thai tourists who visit the Rajamangala 
Trang aquarium, (2)  to  study the  level  of Thai  tourists satisfaction who visit the Rajamangala Trang aquarium classified 
by tourists behavior. The sample consisted of 100 Thai tourists.  The  research  instruments  were  questionnaires. Statistics 
for data analyses were frequency, percentage, mean.   Research findings were as  follows :   

 1) Most of the Thai  tourists  are female than male. Most are between 20 – 40 years old, with the hightest degree.    
The most attractive spot of the trip is seal show. The most of the Thai  tourists had come in Rajamangala Trang Aquarium. 
Travel by private vehicle.  Also, most of the tourists received the information of Rajamangala Trang aquarium with relatives 
and friend. 2) The overall level of the satisfaction of tourists who visit the Rajamangala Trang aquarium was at a good level. 

 
Keyword: Behavior ,   tourist ,  Aquarium 
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บทน า 
 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมนนัทนาการท่ีมีคุณค่าต่อชีวติของมนุษยแ์ละมีความส าคญัต่อประเทศปัจจุบนัประเทศ
ไทยไดมี้การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลายยิ่งข้ึน เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถน ารายได้
เขา้สู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กิดการลงทุนในธุรกิจหลายประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว ถือไดว้า่การท่องเท่ียว
มีส่วนช่วยให้เกิดความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได ้การท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบเป็นไปตามลกัษณะของแหล่ง
ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกไดต้ามความพอใจเพ่ือแสวงหาความสุข ความเพลิดเพลินหรือเพ่ือเป็นการทศันะศึกษา
หาความรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบัชีวิต จดัเป็นกิจกรรมนนัทนาการอีกหน่ึงประเภทท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจอย่างมาก 
และกลายเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมไปทั่วโลกในขณะน้ีประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่
มากมายหลายลกัษณะ อาทิแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และโบราณสถาน แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมประเพณี รวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีถูกสร้างข้ึน อาทิ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน สวนสนุก 
สวนสาธารณะและสวนสตัว ์เป็นตน้ 
 พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จงัหวดัตรัง เป็นหน่วยงานหน่ึงของสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขต เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัตรัง อยูห่่างจากตวั
เมืองจงัหวดัตรังประมาณ 36 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอสิเกา มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น หาดทราย
และท้องทะเล  พ้ืนท่ีป่าชายเลน นอกจากน้ีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จังหวดัตรัง ยงัได้รับรางวลั  “ ของดีเมืองตรัง 
ประเภทแหล่งท่องเท่ียว ” จากหอการคา้ตรัง เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 อีกดว้ย 
 

          
ภาพบรรยากาศบริเวณพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคล จงัหวดัตรัง 

 
  ภายในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จังหวดัตรังมีจุดบริการต่างๆท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้กบั
นกัท่องเท่ียวดงัน้ี  
  1. สถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ ้ า  
  2. สถานแสดงความสามรถสตัว ์
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  3. สวนนก 
  4. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
  5. บ่ออนุบาลสตัวน์ ้ าขนาดใหญ่ 
       6. อาคารพะยนูและหญา้ทะเล 
  ส่งผลใหใ้นแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียวชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า               ราช
มงคล จงัหวดัตรังเป็นจ านวนมากในแต่ละปี 
  ดังตารางท่ี 1 รายงานสถิตินักท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปท่องเท่ียวในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จังหวดัตรัง            
ตั้ งแต่ปีพุทธศกัราช 2558 ถึงปีพุทธศกัราช  2560 ในปีพุทธศกัราช  2558 พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จังหวดัตรังไดมี้
รายงานสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปในพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าราชมงคล จงัหวดัตรัง เป็นจ านวนมากถึง  108,296 คน ซ่ึงถือเป็น
จ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดจากจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งหมดท่ีมาเยี่ยมชมในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จังหวดัตรัง               
ตั้งแต่ปีพทุธศกัราช 2558 ถึงปีพทุธศกัราช  2560 ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 สถิตินักท่องเท่ียวและรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปท่องเท่ียวในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าราชมงคล จังหวดัตรัง              
  ตั้งแต่ปีพทุธศกัราช 2558 ถึงปีพทุธศกัราช  2560 

ปีงบประมาณ จ านวนนกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ(คน) การเปล่ียนแปลง (คน) รายได ้(บาท) 
การเปล่ียนแปลง    

(บาท) 
พทุธศกัราช 2558 108,296  3,441,420  
พทุธศกัราช 2559 93,025 -15,271 2,898,140 -543,280 
พทุธศกัราช 2560 86,922 -6,103 2,621,700 -276,440 

   
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 พบวา่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา ปริมาณนกัท่องเท่ียวก็ลดลงมาเร่ือยๆ ดว้ย ประเทศไทย
ประสบอุทกภยับา้ง ปัญหาของเศรษฐกิจท่ีตกต ่าบา้ง พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง เป็นอีกสถานท่ี ท่ีไดรั้บผลกระทบ และ
เสียโอกาส ดา้นการท่องเท่ียวอยา่งมาก ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวลดลง จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะ ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑ์
สตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์และสามารถใชเ้ป็นแนวทาง การพฒันาและฟ้ืนฟกูาร
ท่องเท่ียวของพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรังต่อไป 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. รูปแบบ 
ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง  

มีกรอบแนวคิด คือ ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง 
โดยน าขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว  เช่น เพศ อาย ุท่ีอยูปั่จจุบนั อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และ พฤติกรรมการ
มาของนกัท่องเท่ียว ความพึงพอใจต่อสถานท่ีมาท่องเท่ียว จากการส ารวจแบบสอบถาม (Questionnaire)  จ านวน 100 คน 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 
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2. รายละเอยีด 
 2.1   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
   ในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้ าหนดประชากรเป้าหมาย คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์
สตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง จ านวน 100 คน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 
  กลุ่มตวัอยา่ง คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคลตรัง 
  จ านวน 100 คน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 
 2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา            
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  จ านวน 100 ชุด เก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2560 ถึง เดือนมกราคม 2561 
 2.3  ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ า            
ราชมงคลตรัง ไดก้ าหนดแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษา 
ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑ์ฯ ได้แก่            
เพศ อาย ุท่ีอยูปั่จจุบนั อาชีพ ระดบัการศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั 
 - แหล่งขอ้มูลในการมา 
 - จุดประสงคใ์นการมาท่องเท่ียว 
 - พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  
 - สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ 
 - การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีงานบริการ 
 - ส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณะ เช่น หอ้งสุขา ถงัขยะ ท่ีนัง่ เป็นตน้ 
 - ความน่าสนใจ ความพร้อมเพรียงของตวัแสดงและครูฝึกความสามารถสตัว ์
 - อตัราค่าบริการ 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษางานจากเอกสาร ท่ีผูจ้ดัท าไดท้ าการเก็บรวบรวมมา ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 
 2.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
         ในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบาย
ลกัษณะทั่วไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ (frequency) อตัราร้อยละ (percentage) โดยแสดงเป็นตารางและอธิบายเชิง
พรรณนาประกอบ แลว้ท าการแปรความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ในส่วนท่ี 3 โดยยดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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คะแนนเฉล่ีย                     ความหมาย 
0 - 0.99                          ปรับปรุงมาก 

                                                               1.00 - 1.49                        ควรปรับปรุง 
                                                               1.50 – 2.49                       พอใช ้
                                                               2.50 – 3.49                       ปานกลาง 
                                                               3.50 – 4.49                       ดี 
                                                               4.50 – 5.00                       ดีมาก 
              2.5  สถิตทิีใ่นการวจิยั 
     โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS FOR WINDOW 
     สถิติพ้ืนฐาน 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ค่าเฉล่ีย (Mean : x)   

   
                     x  =   ∑ 𝑥 
                                                             N 
                    เม่ือ    x      แทน  ค่าเฉล่ีย 
                                          ∑ 𝑥    แทน  ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
                             N     แทน  จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

 

ผลและวจิารณ์ผล 

1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่ว 
ตารางที ่2: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 47 47 

หญิง 53 53 

รวม 100 100 
  
จากการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลท่ีจ าแนกตามเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53 และ

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47 จากผลการส ารวจน้ีมีเพศหญิงมากกวา่เพศชาย เป็นเพราะ นกัท่องเท่ียวหญิงนิยมการท่องเท่ียว
มากกวา่ หรือในปัจจุบนัประชากรเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
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ตารางที ่3: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 36 36 

20-40 ปี 42 42 

41-60 ปี 16 16 

มากกวา่ 60 ปี 6 6 

รวม 100 100 
 

จากการศึกษา พบวา่ ขอ้มูลท่ีจ าแนกตามอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 20-40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 42 รองลงมา คือ อายชุ่วง ต ่ากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 และนอ้ยสุด คือ ช่วงอาย ุมากกวา่ 60 ปี จากผลการส ารวจกลุ่ม
อายท่ีุเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ  ช่วงอาย ุ 20-40 ปี เป็นเพราะ เป็นวยัท่ีสามารถดูแลตวัเองไดแ้ลว้ มีรายไดเ้ป็นของ
ตวัเองแลว้ จึงมีก าลงัในการใชจ่้ายในการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตวัเอง 
ตารางที ่4: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามท่ีอยู ่      
 ปัจจุบนั 

ท่ีอยูปั่จจุบนั จ านวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 5 5 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0 0 

ภาคตะวนัออก 1 1 

ภาคกลาง 5 5 

ภาคใต ้ 82 82 

ภาคตะวนัตก 7 7 

รวม 100 100 
 

จากการศึกษา พบวา่  ขอ้มูลท่ีจ าแนกตามท่ีอยูปั่จจุบนั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูท่างภาคใต ้คิดเป็น
ร้อยละ 82 รองลงมา คือ อาศยัอยูท่างภาคตะวนัตก คิดเป็นร้อยละ 7 และนอ้ยสุด คือ อาศยัอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
คิดเป็นร้อยละ 0 จากผลการส ารวจผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูท่างภาคใต ้ 
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ตารางที ่5: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระดบั 
                 การศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 13 13 

มธัยมศึกษา 31 31 

ประกาศนียบตัร หรือ เทียบเท่า 5 5 

ปริญญาตรี 46 46 

ปริญญาโท 5 5 

ปริญญาเอกหรือมากกวา่ 0 0 

รวม 100 100 
 
จากการศึกษา พบวา่  ขอ้มูลท่ีจ าแนกตามระดบัการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยสุด คือ ระดบัปริญญาเอกหรือ
มากกวา่ คิดเป็นร้อยละ 0 จากการท่ีระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด เพราะ ระดบัการศึกษา
สอดคลอ้งกบัอาย ุคือช่วงอายรุะหวา่ง 20-40 ปี และจ านวนนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา และวยัคนท างาน ช่วงอายน้ีุ
จะมีเวลา ก าลงัจากการเงิน ท่ีจะเท่ียวมากท่ีสุด 
ตารางที ่6: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นกัเรียน นกัศึกษา 34 34 

ขา้ราชการ 24 24 

พนกังานบริษทัเอกชน 7 7 

ธุรกิจส่วนตวั 0 0 

รับจา้งทัว่ไป 26 26 

เกษตรกร 3 3 

เกษียณอาย ุวา่งงาน 6 6 

รวม 100 100 
 
จากการศึกษา พบวา่   ขอ้มูลท่ีจ าแนกตามอาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน นกัศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 24 และนอ้ยสุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 0  จาก
การท่ีมีกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษามากท่ีสุด อาจมาจากการท่ีนกัเรียน นกัศึกษาเป็นวยัท่ีมีภาระนอ้ย และเป็นวยัของการศึกษา 
เล่าเรียน จึงเป็นผลใหมี้การทศันศึกษา การท่องเท่ียว แสวงหาความรู้มากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 
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2. ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทีย่ว 
ตารางที ่7: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามขอ้มูล

การมาท่องเท่ียว 

ขอ้มูลการมาท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 

เคย 51 51 

ไม่เคย 49 49 

รวม 100 100 
 
 จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวในพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า             

คิดเป็นร้อยละ 51 และไม่เคยมาหรือคร้ังแรก คิดเป็นร้อยละ 49 จากการส ารวจคร้ังน้ี จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาท่องเท่ียว
แลว้ใหข้อ้คิดเห็นวา่ ประทบัใจในตวัแมวน ้ า การแสดงแมวน ้ าท่ีน่าสนใจ และท่ีส าคญัคือ อยูไ่ม่ไกลจากพ้ืนท่ีอยูอ่าศยั 
ตารางที่ 8: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักท่องเท่ียว จ าแนกตาม

แหล่งขอ้มูลการมาท่องเท่ียว 

แหล่งขอ้มูลการมาท่องเท่ียว จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ส่วนตวั 31 31 

บริษทัน าเท่ียว 12 12 

อินเตอร์เน็ต 24 24 

ญาติ เพื่อน 33 33 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 100 100 
 

จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า แหล่งขอ้มูลการมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าฯ คือ  ญาติ เพ่ือน  คิดเป็นร้อยละ 33  รองลงมาคือ ประสบการณ์ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 31 
และน้อยสุดคือ อ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 0 จากการส ารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเลือก
แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่อาศยัการบอกต่อจากญาติ เพ่ือน เน่ืองจากสงัคมเพ่ือน ญาติ มีอยูม่ากและหลายกลุ่ม 
การบอกต่อจึงส่งผลต่อการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสุดในการเดินทางมา  
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ตารางที ่9: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม      
   จุดประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

จุดประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวคร้ังน้ี จ านวน ร้อยละ 

ชมสถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 23 23 

ชมการแสดงความสามารถสตัว ์ 73 73 

ชมสวนสตัวข์นาดเลก็ 3 3 

ชมการใหอ้าหารเต่าทะเล 0 0 

ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 1 1 

รวม 100 100 
 
จากการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ี คือ  

ชมการแสดงความสามารถสตัว ์ คิดเป็นร้อยละ 73  รองลงมาคือ ชมสถานแสดงพนัธ์ุสตัวน์ ้ า คิดเป็นร้อยละ 23 และนอ้ยสุด
คือ ชมการให้อาหารเต่า คิดเป็นร้อยละ 0 จากการส ารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวสามารถสรุป
จุดประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ี คือ เพ่ือชมการแสดงความสามารถสัตว ์ เพราะเน่ืองจาก คนท่ีเคยเดินทาง
มาแลว้เกิดความประทบัใจและมีการบอกต่อกบัญาติ เพ่ือน จึงเป็นตวักระตุน้การเดินทางมาอีกหลายๆ กลุ่มคน 
ตารางที ่10: แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มนกัท่องเท่ียว จ าแนกตาม

พาหนะเดินทาง 

พาหนะเดินทาง จ านวน ร้อยละ 

รถส่วนตวั 82 82 

รถบริษทัทวัร์ 18 18 

รถโดยสารประจ าทาง  0 0 

รวม 100 100 
 
จากการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชพ้าหนะในการเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ี คือ  

รถส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 82  รองลงมาคือ รถบริษทัทวัร์  คิดเป็นร้อยละ 18 และนอ้ยสุดคือ รถโดยสารประจ าทาง คิดเป็น
ร้อยละ 0 จากการส ารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวสามารถสรุปพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมาท่องเท่ียว
ในคร้ังน้ี คือ รถส่วนตวั เพราะเน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  
3. ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่ว 
ตารางที ่11: แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

1       2        3        4          5 
เฉล่ีย แปลผล 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ 0 8 6 60 26 4.04 ดี 

ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 0 21 34 23 22 3.46 ปานกลาง 
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ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณะ เช่น หอ้งสุขา ถงั
ขยะ  ท่ีนัง่  

0 32 23 23 22 3.35 ปานกลาง 

ดา้นความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสตัว ์ 0 0 21 41 38 4.17 ดี 

ดา้นอตัราค่าบริการ 0 22 34 23 21 3.43 ปานกลาง 

ความพึงพอใจภาพรวม 0 83 118 170 129 3.69 ดี 

 
จากการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า

ตรัง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเม่ือแยกตามประเด็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบน้ีนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04             

ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัดี 
ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถังขยะ ท่ีนั่งพกัผ่อน  นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ                       

วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดา้นความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว ์ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ซ่ึงเป็น

ความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัดี 
ดา้นอตัราค่าบริการ  นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ            

ปานกลาง 
4.  แนวโน้มของนกัท่องเทีย่วทีจ่ะกลบัมาท่องเทีย่วในพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ราชมงคลตรัง 
ตารางที ่12: แสดงแนวโนม้ของนกัท่องเท่ียว 

แนวโนม้ท่ีจะกลบัมาเท่ียว จ านวน ร้อยละ 

มา 91 91 

ไม่มา 9 9 

รวม 100 100 
 

 จากตารางท่ี 12 จะเห็นไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวในสถานท่ีน้ี
อีกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 91 ส่วนแนวโนม้ท่ีจะไม่กลบัมาท่องเท่ียว คิดเป็น   ร้อยละ 9   
 

สรุปผลการวจัิย 
1. บทสรุปข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว  
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวน 100 คน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
อยูใ่นช่วง 20 -40 ปี มีท่ีอยูปั่จจุบนัอยูใ่นภาคใต ้ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน นกัศึกษา 
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2. บทสรุปพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในพพิธิภณัฑ์สัตว์น า้ราชมงคลตรัง    
  จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวน 100 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียวใน
พิพิธภณัฑ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 51 โดยท่ีแหล่งขอ้มูลท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในการเลือกเดินทางมา
ท่องเท่ียว คือ ญาติ เพ่ือน มีจุดประสงคห์ลกัในการเดินทางมา คือ ชมการแสดงความสามารถของสตัว ์ส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวโดยใชพ้าหนะส่วนตวั 
3. บทสรุปเกีย่วกบัความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในพพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ ราชมงคลตรัง 
 จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวน 100 คน พบวา่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีพิพิธภณัฑฯ์ อยูใ่นระดบัดี 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบ ในดา้นน้ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัดี 

ดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ในดา้นน้ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ซ่ึงเป็นความพึง
พอใจท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถงัขยะ ท่ีนัง่พกัผ่อน ในดา้นน้ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ 
วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสตัว ์ในดา้นน้ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยูใ่นระดบัดี 

ดา้นอตัราค่าบริการ ในดา้นน้ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ วดัค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
4. แนวโน้มการกลบัมาเทีย่วซ ้าในอนาคตของนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วในพื้นทีพ่พิธิภณัฑ์สัตว์น า้ ราชมงคลตรัง  
 จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวจ านวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะกลบัมาเท่ียวซ ้ าอีก                
คิดเป็นร้อยละ 91 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยั เร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าราชมงคล

ตรัง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง คร้ังน้ี  ส าเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดี ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ             
นายปรีดา เกิดสุข ผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วิทยา
เขตตรัง ผูช่้วยศาสตรจารยม์าโนช  ข าเจริญ  รองผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ตลอดจนให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางในการจดัท าอยา่งดียิ่ง และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีท่ีรวบรวมขอ้มูลมา
ตั้งแต่ ปีพทุธศกัราช 2558 ถึง 2560 ท่ีใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี 
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การออกแบบสร้างและวเิคราะห์ประสิทธิภาพ วลีแชร์พลงังานแสงอาทติย์ 
Create and analysis efficiency wheel chair solar energy 
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บทคัดย่อ  
 

บทความวิจยัน้ี เป็นการน าเสนอการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพวีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ โดย
ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) วตัถุประสงค ์1.เพื่อสร้างวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์2.น าพลงังาน
แสงอาทิตยม์าใชก้บัวีลแชร์ 3.ออกแบบระบบควบคุมการท างานดว้ยจอยสต๊ิกแบบไร้สาย ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบวีลแชร์
พลงังานแสงอาทิตย ์สัง่การท างานดว้ยจอยสต๊ิก และสามารถควบคุมการท างานดว้ยสวติชโ์ยกไดอี้กดว้ย มอเตอร์ขบัเคล่ือน 
DC 12V วีลแชร์พลงังานแสงอาทิตยส์ามารถชาร์จพลงังานจากโซล่าเซลล์และไฟฟ้า 220V จากการวิจัยพบว่า วีลแชร์
พลงังานแสงอาทิตย ์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถรับน ้ าหนกัไดสู้งสุด 70 กิโลกรัม วิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 10 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
และใชง้านต่อเน่ืองได ้3 ชัว่โมงในขณะท่ีไม่มีแสงแดด ระยะการสัง่การดว้ยจอยสต๊ิกไม่เกิน 8 เมตร 

 
ค าส าคญั : (วลีช,์พลงังานแสงอาทิตย)์ 
 

ABSTRACT  
 

The purpose of this research is Create and analysis efficiency wheel chair solar energy. Objective 1. Create and 
analysis efficiency wheel chair solar energy 2. The solar energy with the wheelchair. 3. Design of control system with joss 
stick wireless. wheel chair solar energy  control for joss stick wireless And can control the function with the rocker switch. 
Motor driven DC 24V  wheel chair solar energy Can charge the power from the solar cells and AC 220V.                The 
research found that wheel chair solar energy. Can get the maximum weight 70Kg. Running at full speed 10 km/h continuous 
use 3h. While there is no sunlight the command with joystick no more 8 m. 

 
Keywords : (wheel chair, Solar energy) 
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บทน า 
ปัจจุบนัพลงังานแสงอาทิตย ์นับเป็นหน่ึงในพลงังานหมุนเวียนท่ีมีศกัยภาพสูง และยงัเป็นพลงังาน สะอาด ไม่

ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และยงัไม่ตอ้งหาซ้ือหรือน าเขา้เช้ือเพลิงเหมือนกบัพลงังานประเภทอ่ืนๆพลงังานแสงอาทิตยย์งัสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตพลงังานไวใ้ชภ้ายในอาคาร ท่ีพกัอาศยั หรือไฟฟ้าแสงสวา่งตาม
ทอ้งถนน  คนพิการหมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพร่องทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ รถเข็นนั่ง หรือ
รถเข็นผูป่้วยถือวา่เป็นพาหนะหรือเคร่ืองมือส าหรับผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองการเดิน หรือการเคล่ือนไหวไม่วา่จะเน่ืองมาจากอายุ 
อาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบติัเหตุ หรือความพิการตั้งแต่ก าเนิด ท าให้ผูป่้วยเหล่าน้ีไม่สามารถเคล่ือนยา้ยตวัเองหรือ
ช่วยเหลือตวัเองได ้ จึงตอ้งคอยมีรถเขน็ส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย การท างานของเกา้อ้ีรถเขน็ในปัจจุบนัจะใหผู้น้ัง่รถเข็น
ใชว้ิธีการหมุนลอ้เพ่ือท าการเคล่ือนท่ีไปในท่ีต่างๆ หรืออาศยัผูช่้วยเข็นท าการเข็นให้ จึงท าให้เกิดการเสียเวลาแก่ผูท่ี้คอย
ดูแลเพราะจะตอ้งคอยนัง่เฝ้าตลอดเวลา และนอกจากน้ียงัมีเกา้อ้ีรถเขน็ไฟฟ้า ซ่ึงมีราคาท่ีสูงมากกวา่รถเขน็ปกติ 

ในปัจจุบนัน้ีมีผูป่้วยทางดา้นอุบติัเหตุ ผูสู้งอายแุละผูท่ี้พิการตั้งแต่ก าเนิด มีจ านวนมากซ่ึงผูป่้วยเหล่าน้ีมีอาการเดิน
ไม่ไดแ้ละช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้เพ่ิมเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ผูป่้วยมีความตอ้งการรถวีลแชร์เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม ซ่ึงรถวีล
แชร์ธรรมดาตอ้งเคล่ือนท่ีดว้ยการเขน็หรือผูป่้วยเขน็เอง ท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผูป่้วยเหล่านั้น เพราะบางทีผูป่้วยอาจ
ตอ้งการท่ีจะไปในท่ีต่างๆแต่ไม่มีผูดู้แลคอยดูอยู่ใกล้ๆ จึงท าให้เสียเวลาในการเคล่ือนท่ี  และการสอบถามจากผูดู้แลศูนย์
พิเศษเขต 5 สุพรรณบุรี 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) ท าหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเลก็เป็นตวักลางในการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนต์ เช่น โมดูลขับมอเตอร์ (Motor drive module) มอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสตรง (DC motor) และบลูทูธโมดูล (Bluetooth module) [3] ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกแบบคิดคน้ศึกษาสร้างรถวลี
แชร์พลงังานแสงอาทิตย ์สั่งการท างานดว้ยจอยสต๊ิก โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) เพื่อให้
ผูป่้วยและญาติผูป่้วยไดมี้ความสะดวกสบายมากข้ึนเพราะผูป่้วยสามารถเคล่ือนยา้ยตวัเองไดด้ว้ยการใชก้ารควบคุมดว้ย
จอยสต๊ิก และยงัประหยดัค่าใชจ่้ายในการซ้ือรถวลีแชร์ไฟฟ้าท่ีมีราคาสูง  
วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาและสร้างวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์

2. เพื่อศึกษาระบบการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชก้บัวลีแชร์ 
3. เพ่ือออกแบบควบคุมการสัง่การท างานดว้ยจอยสต๊ิก 

ทฤษฎ ีสมมุตฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั  
 โครงการวีลแชร์ควบคุมดว้ยจอยสต๊ิกเป็นการพฒันามาจากรถวีลแชร์ธรรมดามาเป็นระบบการควบคุมดว้ยรีโมท
คอนโทรลแบบไร้สายส่งขอ้มูลผ่านสัญญาณ Wireless ท าให้สามารถควบคุมไดท้ั้งผูป่้วยหรือญาติ โดยเราสามารถควบคุม
การเดินหนา้ ถอยหลงั เล้ียวซา้ย เล้ียวขวา วลีแชร์น้ีใชแ้หล่งพลงังานจากแผงโซลาเซลลม์าเก็บไวใ้นแบตเตอร่ี จะมีชุดชาร์จ
แบตเตอร่ี 220V และมีจอวดัเปอร์เซ็นแบตเตอร่ี บอกสถานะแบตเตอร่ี เม่ือ Arduinoไดรั้บค่าโปรโตคอลมาจากจอยสต๊ิกแลว้
ท าการแปลงค่าออกมาและจ่ายไฟไปยงัชุดไดร์มอเตอร์เพ่ือใหม้อเตอร์ท างาน วีลแชร์ควบคุมดว้ยจอยสต๊ิกท าให้ผูป่้วยหรือ
คนพิการ อมัพฤกษ ์อมัพาต ไดใ้ชง้านอยา่งสะดวกสบายมีประสิทธิภาพอีกทั้งสามารถควบคุมไดอ้ยา่งอิสระ ญาติหรือผูป่้วย
ไม่ตอ้งออกแรงในการเขน็ 
การออกแบบและการวจิยัโครงการ 
          เน่ืองจากในปัจจุบนัวีลแชร์ท่ีมีอยู่เป็นระบบเข็นแบบธรรมดา คณะผูว้ิจยัจึงน ามาดดัแปลงและปรับปรุงแกไ้ขใหม่ 
โดยการออกแบบระบบการควบคุมมอเตอร์ดว้ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) และเพ่ิมชุดเฟืองติด
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เขา้กบัมอเตอร์ เพ่ือสามารถเข็นไดข้ณะแบตเตอร่ีหมดหรือไม่มีแบตเตอร่ี และเคล่ือนท่ีไดส้มดุลไม่กระชากหรือเคล่ือนท่ี
โดยเร็วเกินไป และออกแบบโครงเพ่ือน าโซล่าเซลลข์นาด 100 W มาติดกบัตวัรถวลีแชร์ 

หลกัการท างานของวีลแชร์ควบคุมดว้ยจอยสต๊ิกคือ เม่ือเปิดสวิตช์เร่ิมท างาน แบตเตอร่ีไดท้ าการจ่ายไฟให้กบัวงจร
ต่างๆ จอยสต๊ิกไดท้ าการส่งค่าโปรโตคอลออกมา ซ่ึงมีค่าเป็น 0 กบั 1 ส่งค่าไปท่ี Arduino เพื่อให้ Arduino ท าการแปลงค่า
ออกมาและใชต้รวจสอบค าสั่งตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น DIR 1=1, DIR 2 = 0, DIR 3 = 0, DIR 4 = 1 จะสัง่มอเตอร์หมุน
เพ่ือให้วีลแชร์เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ และถา้ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้หท้ าการตรวจสอบไปอีกเง่ือนไขหน่ึงแบบน้ี
ไปเร่ือยๆ จนครบเง่ือนไข ถา้ไม่ตรงกบัเง่ือนไขใดๆ มอเตอร์จะไม่เกิดการท างานหรือหยดุน่ิงและให้วนกบัไปตรวจสอบท่ี
เง่ือนไขท่ีหน่ึงอีกทีเพ่ือรอการป้อนค าสัง่ชุดใหม่ต่อไป 
 

Start

Joystick

Aduino

DIR 1= 1 DIR 2= 0 
DIR 3= 0 DIR 4= 1

DIR 1= 0 DIR 2= 1 
DIR 3= 1 DIR 4= 0

DIR 1= 1 DIR 2= 1 
DIR 3= 0 DIR 4= 1

DIR 1= 1 DIR 2= 1 
DIR 3= 1 DIR 4= 0

เดินหน้า

ถอยหลงั

เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวข้าว

 
 

  ภาพที ่1  แสดงการท างานของวลีแชร์ควบคุมดว้ยจอยสต๊ิก 
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ภาพที ่2 ลกัษณะของรถวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์
 

ผลการทดลอง 
 ในการท างานของรถวลีแชร์ เช่นการควบคุมทิศทางของรถวลีแชร์ จะถูกควบคุมผา่นไมโครคอนโทรเลอร์ 
(Arduino board) และเขียนโปรแกรมสั่งการดว้ยภาษา C ผ่านอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ซ่ึงไดมี้การทดลองในส่วนของการ
บังคับวีลแชร์ การแสดงผลด้านเอาต์พุต เพ่ือตรวจสอบการใช้งานของบอร์ดทดลองทั้ งหมด ซ่ึงผลท่ีได้จากการ
ด าเนินงานมีดงัน้ี 

 1 การท างานของมอเตอร์ 
               2 การบงัคบัทิศทางของรถวลีแชร์ 
               3 การวดัความเร็วของรถวลีแชร์  
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               4 ผลการทดลองท่ีระยะทาง 100 เมตร 
               5 การทดลองโซล่าเซลล ์

ตารางที ่1 การท างานของมอเตอร์ 
ENA/PWM DIR1 DIR2 STATUS  

0 X x SLOW STOP 
1 0 0 FAST STOP 
1 0 1 ROTATE RIGHT 
1 1 0 ROTATE LEFT 
1 1 1 SLOW STOP 

 
 1. เม่ือ ENA = 1 ส่วน DIR1 และ DIR2 = 0 แลว้ จะมี ลกัษณะ การท างาน เหมือนกบั เง่ือนไข แรกเม่ือ ENA 
= 1 ส่วน DIR1 = 0, DIR2 = 1 จะท าให้ OPTO ตวัท่ี 1 กบั 4 ท างาน ส่วนตวัท่ี 2 และ 3 ไม่ท างาน ส่งผลให้มีแรงดนัไบอสัท่ี
ขา Gate ของ Q1 และ Q4 ท าให้ Mosfet คู่น้ี ON มีกระแสไหลจาก Q1 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรท่ี Q4 ลงกราวด์ ท าให้
มอเตอร์หมุนขวา (ตามเขม็) [4] 
 2. เม่ือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 0 จะท าให ้OPTO ตวัท่ี 2 กบั 3 ท างาน ส่วนตวัท่ี 1 และ 4 ไม่ท างาน 
ส่งผลให้มีแรงดนัไบอสัท่ีขา Gate ของ Q2 และ Q3 ท าให้ Mosfet คู่น้ี ON มีกระแสไหลจาก Q2 ผ่าน DC MOTOR ครบ
วงจรท่ี Q3 ลงกราวด ์ท าใหม้อเตอร์หมุนซา้ย (ทวนเขม็)  
 3. เม่ือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 1 จะท าให ้OPTO ตวัท่ี3 กบั 4 ท างาน ส่วนตวัท่ี 1 และ 2 ไม่ท างาน 
ส่งผลให้มีแรงดนัไบอสัท่ีขา Gate ของ Q3 และ Q4 ท าให้ Mosfet คู่น้ี ON ดึงกระแสท่ีไหลผ่าน DC MOTOR อยูล่งกราวด์
ทนัที ท าใหม้อเตอร์ STOP แบบ FAST คือ หยดุทนัที 
 4. มอเตอร์จะหยดุแบบ FAST STOP ก็ต่อเม่ือ ขา ENA เป็นลอจิก “1” และมอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วเต็มท่ี 
ถา้ป้อน PWM เขา้ท่ีขาน้ีเพ่ือควบคุมความเร็ว เม่ือมอเตอร์หมุนท่ีความเร็วชา้ๆในระดบัหน่ึง จะท าให้ มอเตอร์ไม่สามารถ
หยดุแบบ FAST STOP ได ้แต่จะเหยดุ แบบ Slow STOP แทน  
 5. ขอ้แนะน า ในกรณีท่ีตอ้งการใชบ้อร์ด ขบั DC มอเตอร์ 6-24 V แต่กินกระแสมากกวา่ 5 A แต่ไม่ควรเกิน 
10A ใหท่้าการเดินสายไฟท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควรเสริมเขา้ไปในบอร์ดตามจุดต่างๆเพ่ือใหล้าย [5] 
ปร้ินทนกระแสไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะช่วยป้องกนัลายปร้ินในส่วนภาคขบั Output ไม่ใหร้้อนหรือไหมไ้ด ้ในระดบัหน่ึง 
การบังคบัทศิทางของรถวลีแชร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ทิศทางการท างานของจอยสต๊ิก 

1 

3 4 

2 

0 
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ตารางที ่2 การท างานของทิศทางของจอยสต๊ิก 

ทิศทาง  Motor 1   Motor 2  Status Dc 
 ENA/PWM DIR 1 DIR 2 ENA/PWM DIR 1 DIR 2 Motor 

0 0 0 0 0 0 0 หยดุ 
1 1 1 0 1 0 1 เดินหนา้ 
2 1 0 1 1 1 0 ถอยหลงั 
3 1 1 1 1 0 1 เล้ียวซา้ย 
4 1 0 0 1 1 1 เล้ียวขวา 
 

การวดัความเร็วของรถวลีแชร์ 
 เม่ือสามารถควบคุมรถให้เคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีตอ้งการไดแ้ลว้ ก่อนท่ีจะน่ารถเข็นไฟฟ้าไปใชง้านจริงๆ
จะตอ้งหาคุณสมบติัอีกอย่างหน่ึงคือความเร็ว เพราะความเร็วท่ีเหมาะสมจะท่าให้ผูใ้ชซ่ึ้งเป็นผู ้ป่วยท่ีมีร่างกายท่ีไม่ค่อย
แขง็แรงมีความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัจากการใชร้ถเขน็ไฟฟ้าท่ีเราสร้างข้ึนในการทดลองเพ่ือหาความเร็วสูงสุดของรถจะ
ใช้การเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าเป็นหลกัและจะท าการทดลองในแต่ละสภาวะช่วงแรกจะเป็นการทดลองในสภาวะท่ีไม่มี
ผูใ้ชง้านหรือรถเขน็วิง่ตวัเปล่าและ ช่วงท่ีสองจะเป็นการทดลองในสภาวะท่ีผูใ้ชง้านมีน ้ าหนกัตั้งแต่ 50 ถึง 70 กิโลกรัมซ่ึงมี
ระยะทางในการทดลอง 100 เมตร  
ทดลองความเร็วของรถวลีแชร์ 
 1. การทดลองหาความเร็วเม่ือไม่มีผูใ้ช้งานจะใช้วิธีการหาความเร็วโดยปรับคนัโยกให้รถเข็นเดินหน้า
อตัโนมติัจากนั้นท าการจบัเวลาท่ีระยะทาง 100 เมตร บนัทึกค่าการทดลอง 
 2. การทดลองหาความเร็วเม่ือมีผูใ้ชง้านจะใชว้ิธีการหาความเร็วโดยให้ผูใ้ชง้านนัง่แลว้บงัคบัรถเข็นซ่ึงผูใ้ช ้
งานนั้นจะมีน ้ าหนกัตั้งแต ่50 ถึง 70 กิโลกรัม จากนั้นท าการจบัเวลาท่ีระยะทาง 100 เมตร บนัทึกค่าการทดลอง 
ตารางที ่3 ผลการทดลองท่ีระยะทาง 100 เมตร  

การทดลอง เวลา (T) ความเร็ว(km/hr) 

ไม่มีผูใ้ชง้าน 3 ชม. 50 

ผูใ้ชง้านน ้ าหนกั 50 กก. 30 นาที 20 

ผูใ้ชง้านน ้ าหนกั 60 กก. 20 นาที 15 

ผูใ้ชง้านน ้ าหนกั 70 กก. 20 นาที 15 
 
ตารางที ่4 ผลการทดสอบการชาร์จพลงังานในช่วงเวลา 07.00 น.ถึง  13.00 น. 
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สรุปผลการวจัิย 
  ในการท าวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี
วตัถุประสงค ์1.เพื่อสร้างวลีแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์2.น าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชก้บัวลีแชร์ 3.ออกแบบระบบควบคุมการ
ท างานดว้ยจอยสต๊ิกแบบไร้สาย  

ผลการวิจัยพบว่าแผ่นโซล่าเซลล์แบบฟิล์ม ขนาด 100W สามารถใช้พลงังานสูงสุด 18 V ในเวลา 7.00 น.และ
พลงังานต ่าสุดอยู่ท่ี 14 V วีลแชร์สามารถวิ่งด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตร ต่อ 3 ชัว่โมง ในขณะท่ีไม่มีผูใ้ชง้าน และวิ่งด้วย
ความเร็ว 10 กิโลเมตร ต่อ 20 นาทีในขณะท่ีมีผูใ้ชง้านน ้ าหนกั 70 กิโลกรัม  
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพวีลแชร์พลงังานแสงอาทิตย ์ท าให้ผูป่้วยหรือผู ้
พิการไดมี้ความสะดวกสบายมากข้ึนเพราะผูป่้วยสามารถเคล่ือนยา้ยตวัเองได ้และสามารถน าไปในการการวิจยัเชิงพาณิชย ์
และต่อยอดในการวิจยัส าหรับผูท่ี้สนใจทัว่ไปได ้ในส่วนของระบบควบคุมผ่านจอยสต๊ิกแบบไร้สาย และระบบพลงังาน
แสงอาทิตย ์โดยส่วนท่ีสามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาต่อดงัน้ี 

1.ระบบขบัเคล่ือนท่ีเดิมเป็นโซ่ 
2.เพ่ิมระบบการทดรอบความเร็ว  
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 เทคโนโลยอีุตสาหกรรมและวศิวกรรม. น (55-66) 
พระราชบญัญติัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4. 
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การพฒันาผลติภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
Community Product Development for Promoting Green Marketing 

 
สุพตัรา  ค  าแหง1* 

Supatra  Khumhaeng1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้มมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูป้ระกอบการชุมชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช และผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจจ านวน 14 ราย ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม               
พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสมัภาษณ์  

จากการศึกษาพบว่า ชุมชนมีการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจของชุมชน                    
ใช้กิจกรรมทางการตลาดสีเขียว พร้อมทั้ งพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยใช้ของท่ีมีในชุมชนมาจัดจ าหน่ายและส่งเสริม
การตลาดเนน้การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื และการส่งเสริมคุณภาพการผลิตสินคา้ การรักษาความหลากหลาย เพื่อสนบัสนุน
เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 
ค าส าคญั : การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน,การส่งเสริมการตลาด, การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
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ABSTRACT 
 

Community Product Development for Promoting Green Marketing aims to study community product 
development to promote marketing for the environment. The samples were community entrepreneurs in Nakhon Si 
Thammarat. And those who were involved in implementing the concept of green business to the business of 14 cases 
conducted during January 2018 to April 2018. The tools used are interview forms. 

According to studies, it has been found that The community takes into account the impact on the environment. 
The business model of the community. Use green marketing activities. Community-based products will be developed and 
marketed, focusing on sustainable use of resources. And promotion of product quality. Diversity Treatment To support the 
local economy By community involvement. 

 

Keyword: Community Product Development, Marketing Promotion, Green Marketing 
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1 Department of Marketing, Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya     
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บทน า 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิตทั่วโลกก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์สีเขียวถูกน ามาใชเ้รียกผลิตภณัฑ์ท่ีใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้ม (สันทนา อมรไชย, 2552) ปัจจุบนัหลาย
องคก์รหันมาให้ความส าคญักบัธุรกิจสีเขียวมากข้ึน โดยน ามาใชเ้ป็นกลยทุธ์ส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ เพื่อสร้างจุดยืน
ดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แสดงใหเ้ห็นถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและการใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อธุรกิจและในสายตาของชุมชน (ไอเดียธุรกิจ, 2556) ธุรกิจสีเขียวเขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมาก เพราะนบัเป็นแนวทาง
พฒันาท่ีย ัง่ยืนในทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  การใชแ้นวคิดธุรกิจสีเขียวในหลาย
ภาคธุรกิจไม่วา่จะเป็นโรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว  ร้านคา้ชุมชนต่างหันมาให้ความส าคญักบัธุรกิจสีเขียว โดยใชผ้ลิตภณัฑ์
และสินคา้วตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน (วราธัช ตนัติวรวงศ์, 2558) วิถีการด ารงชีวิตของมนุษยล์ดการใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม กล่าวไดว้า่เป็นวิถีชีวติแนวใหม่ท่ีเขา้สู่ยคุการตลาดสีเขียว (Green Marketing) และสินคา้
ท่ีผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองกับวิถีชีวิตการบริโภคในแนวทางดังกล่าวเรียกว่า “ผลิตภณัฑ์สีเขียว (Green Product) อนัเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวธีิทางธรรมชาติไม่เจือปนสารเคมี ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด สร้างมลพิษนอ้ย และสามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ (Berry, 2007) นักวิจยัหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการตลาดสีเขียวไวอ้ย่างน่าสนใจ โดย John 
Grant (1999) กล่าววา่การตลาดสีเขียวไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่การตลาดเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัหมายรวมถึงการตลาดท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์สังคมในดา้นอ่ืนๆ ด้วย เพราะการสร้างสรรค์สังคมย่อมส่งผลดีทางออ้มต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นกัน  Olson 
(2009) กล่าววา่ การตลาดแนวใหม่ท่ีเรียกวา่การตลาดสีเขียว ไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีจ านวนผูบ้ริโภคสีเขียวทัว่โลกไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนั้นเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหท้นักบั
กระแสการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นส่งผลต่อผูผ้ลิตในการบงัคบัใหผู้ผ้ลิต
ต้องผลิตด้วยกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน  สมาคมการตลาดแห่งอเมริกา  (American Marketing 
Association, 2011) กล่าววา่การตลาดสีเขียวคือการตลาดของผลิตภณัฑท่ี์มีความปลอดภยัต่อสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงการตลาดสี
เขียวนั้นเป็นการรวมกิจกรรมต่างๆทั้ งการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ การเปล่ียนแปลงขั้นตอน กระบวนการผลิตและการ
เปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑท่ี์เช่ือมโยงกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

การตลาดสีเขียว (Green Marketing) เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาประยุกตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลาย Chen(2010 : 313) ระบุว่า
องค์กรต่างๆ ไดน้ ามาใชเ้พ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในดา้นความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ Porter & Van der 
Linde (1995 : 130) กล่าวว่า จ านวนผูบ้ริโภคสีเขียวทัว่โลกไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนั้น ส่งผลให้ผูผ้ลิตตอ้งผลิตสินคา้ดว้ย
กระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เหตุผลท่ีภาคธุรกิจจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการตลาดสีเขียว เพราะมนุษยทุ์ก
คนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม Kontic Ivan (2014 : 11) กล่าววา่ หากมนุษยทุ์กคนหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหันมาให้ความสนใจต่อการด าเนินการดา้นการตลาด สีเขียวอยา่งจริงจงั เช่น รณรงคใ์หป้ระหยดัพลงังาน 
ลดการใชพ้ลาสติกหรือกล่องโฟม คดัแยกขยะน าวสัดุเก่ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ ก็จะสามารถน าองคก์รหรือชุมชนกา้วไปสู่
การเป็นองคก์รหรือชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มได ้
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  
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วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิการตลาดสีเขียว 

Mintu & Lozada (1993 : 19) Peattie (1995 : 24) และ  Grant (1999 : 63) การตลาดสีเ ขียว  เ ป็นเค ร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีท าให้เกิดการป้องกนัและรักษาส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน เป็นการจดัการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  และ
สังคมเพ่ือความยั่งยืน  (American Marketing Association, 2011 : 48)ท่ีให้ความหมายค าว่า การตลาดสีเขียว  คือ  การ
ปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภณัฑท่ี์เช่ือมโยงกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม Grundey & 
Zaharia (2008 :139) กล่าววา่ การตลาดสีเขียว คือ การส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ (Recyclable) หรือเติมเพ่ือใชใ้หม่ได ้(Refillable) Kotler & Armstrong(2008 : 49) กล่าววา่ การตลาดสีเขียว 
คือการน าส่วนประสมทางการตลาดมาประยกุตเ์ขา้กบัการอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบังานของ Prakash (2002 : 
290) ท่ีกล่าวว่า การตลาดสีเขียวคือการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้มีความสัมพนัธ์กบัการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
ในขณะท่ี Kontic Ivan (2014 : 11) ให้ความเห็นวา่ นอกจากส่วนประสมทางการตลาดสีเขียวแลว้ ยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินการตลาดสีเขียว งานวิจยัของ Yenipazarli (2012 : 309) กล่าวว่า การตลาดสีเขียวประสบความส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้ง
ประกอบดว้ย การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เป็น   สีเขียว ภาครัฐให้การสนับสนุน และองค์กรต่างๆ เกิดความ
ตระหนกัในเร่ืองการตลาดสีเขียว รวมถึงกลุ่มผูบ้ริโภค  สีเขียวท่ีเร่ิมมีจ านวนมากข้ึน 

สรุปไดว้า่ แนวคิดการตลาดสีเขียว หมายถึง การท่ีผูผ้ลิตผลิตสินคา้ออกมาโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ตน้น ้ า
จนถึงปลายน ้ า เร่ิมจากการสรรหาแหล่งผลิต  การจดัซ้ือวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้
เป็นส่วนประสมการตลาดสีเขียวตลอดจนวธีิการก าจดัขยะของเหลือใช ้รวมถึงการสร้างความน่าเช่ือถือและความเขา้ใจอนัดี
กบัสงัคมโดยการมีส่วนร่วมของคนท่ีเก่ียวขอ้ง กระทัง่ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่และมีพฤติกรรมการบริโภคสีเขียวใน
ท่ีสุด 
การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดให้เป็นสีเขียว 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ได้แก่ Product  คือ ตัวผลิตภัณฑ์ Price คือ ราคาของ
ผลิตภณัฑน์ั้น Place คือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้ Promotion คือ การส่งเสริมการตลาดหรือการส่ือสาร
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจะใชใ้นการด าเนินกิจกรรมการตลาดเพ่ือการส่งมอบผลิตภณัฑใ์ห้กบัลูกคา้ไดต้รง
ตามต้องการและเกิดคุณค่าสูงสุด โดย Kotler & Armstrong (2008 : 49) และ Yenipazarli (2012 : 304-319) ได้กล่าวไว้
ตรงกนัวา่ การปรับส่วนประสมทางการตลาดใหเ้ป็นการตลาดสีเขียวตอ้งเร่ิมจาก  

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ตอ้งปรับกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการขจดั
ของเสียท่ีเกิดจากการผลิต สามารถยอ่ยสลายง่าย ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น  ถุงพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดง่้าย ผลิตภณัฑ์ซัก
ลา้งท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ น ้ ามนัไร้สารตะกัว่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน เป็นตน้ ซ่ึงเรียกวา่ ผลิตภณัฑสี์เขียว (Green 
Product)  

ด้านราคา (Price)ท าให้เกิดอรรถประโยชน์หรือคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงตน้ทุนการผลิตกับ
ตน้ทุนส่ิงแวดลอ้ม  จนกระทัง่น าไปการตั้งราคาซ่ึงเป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยนิดีท่ีจ่ายแพงใหก้บัคุณค่าท่ีเพ่ิมข้ึน  

ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) การกระจายสินคา้ใหไ้ปถึงมือผูบ้ริโภค ตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ย
ท่ีสุด เช่น เลือกใชร้ถขนส่งท่ีประหยดัพลงังาน การออกแบบบรรจุภณัฑ์ในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้
พลงังานและประหยดัตน้ทุน เป็นตน้  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการตลาดสีเขียวไปยงัผูบ้ริโภคและ
ผูป้ระกอบการเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและเกิดความตระหนกัอยา่งจริงจงัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑสี์เขียวในท่ีสุด 
ทฤษฎกีารตลาดสีเขียว 

การตลาดสีเขียวเป็นกระบวนการเชิงกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีมี
ความหมายกับผูบ้ริโภค (William and Ferrell, 2010) และการตลาดสีเขียวยงัเป็นส่วนหน่ึงของการตลาดเพ่ือสังคมโดย
พยายามท่ีจะแสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Rizwanalam,2013) องค์กรธุรกิจพยายามจัดหา
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริโภคซ่ึงองคก์รธุรกิจนั้นจะไดรั้บประโยชน์จากการวางต าแหน่งตราสินคา้ในใจ
ของผูบ้ริโภคได้ โดยด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงน ามาสู่การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร              
(ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556) อีกทั้ งยงัสามารถเพ่ิมผลก าไรและเป็นปัจจยัในการสร้างความภกัดีของผูบ้ริโภค (Lu, Bock and 
Joseph, 2013) 
ทฤษฎคุีณค่าตราสินค้า 

คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าท่ีเพ่ิมเขา้ไปในผลิตภณัฑ์และบริการโดยจะสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการ
แสดงออกของผูบ้ริโภค โดยให้ความส าคญักบัตราสินคา้เช่นเดียวกบัราคาส่วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการท า
ก าไรคุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ซ่ึงมีคุณค่าดา้นจิตใจและดา้นการเงินต่อองค์กร (Kotler and 
Keller, 2012) งานวิจัยน้ี ผู ้ศึกษาได้ศึกษาคุณค่าตราสินค้าสีเขียว โดยเลือกเทคนิคการศึกษาเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆกบัคุณค่าตราสินคา้สีเขียว ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้, คุณค่าท่ีรับรู้, ความไวว้างใจ และความ
ภกัดี 
ทฤษฎคุีณค่าทีรั่บรู้ 

คุณค่าการรับรู้ถือเกณฑ์คุณค่าส าหรับลูกคา้ ซ่ึงหมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการเป็น
เจา้ของและการใชผ้ลิตภณัฑ์เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาจาก
คุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละเงินท่ีตอ้งจ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้นั้น (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2550) งานวิจยัน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคุณค่าท่ีรับรู้ 
โดยการวดัทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้สีเขียวจากการประเมินความคุม้ค่าจากการเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีเสียไปซ่ึงมีงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี Ng, Butt, Khong and Ong (2013) พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้สีเขียวและคุณค่าท่ีรับรู้ในตราสินคา้สีเขียวมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้สีเขียว 
ทฤษฎภีาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคิดและรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดม้าจากการเรียนรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ และองค์การธุรกิจนั้นๆ มีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพราะสินคา้ท่ีมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีท าให้เกิดความมัน่ใจมากกวา่สินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ไม่ดี (ชูชยั  สมิทธิไกร, 2556) งานวิจยัน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษา
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ โดยการวดัการเช่ือมโยงตราสินคา้ในระดบัต ่าของผูบ้ริโภค  ซ่ึงจะสะทอ้นออกมาให้เห็นในรูปของ
ทัศนคติของท่ีมีต่อตราสินค้าสีเขียว ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี Chen (2010) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าสีเขียวมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้สีเขียว  
ทฤษฎคีวามภักด ี

ความภกัดีของลูกคา้ คือ ทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีน าเสนอไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว เป็น
การเหน่ียวร้ังลูกคา้ไวก้บัองคก์ร ความภกัดีของลูกคา้มิใช่เพียงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมความหมายไป
ถึงความรู้สึกนึกคิด และความสัมพนัธ์ในระยะยาวดว้ย (ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์, 2551) งานวิจยัน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความ
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ภกัดี โดยการวดัทศันะท่ีใชป้ระกอบกนั(The Composite Approach) เป็นการวดัทั้งความภกัดีดา้นพฤติกรรมและความภกัดี
ดา้นทศันคติของตราสินคา้สีเขียว ซ่ึงมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี Kang and Hur (2012) พบวา่ ความภกัดีในตราสินคา้สีเขียวมี
ความสมัพนัธ์ท่ีแขง็แกร่งท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้สีเขียว 
ทฤษฎคีวามไว้วางใจ 

ความไวว้างใจเป็นทศันคติ (Attitude) ประเภทหน่ึง เน่ืองจากเป็นความรู้สึกและความเช่ือของคนเราท่ีมีต่อบุคคล
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Trustee) ส่วนความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) จดัวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์นอยา่งหน่ึงของผู ้
ท่ีได้รับความไวว้างใจ (ฉัตรพล มณีกูล, 2553) งานวิจัยน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาความไวว้างใจ โดยการวดัทัศนคติของความ
ไวว้างใจโดยรวมท่ีมีต่อตราสินคา้สีเขียว ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี Ko (2011) พบวา่ สภาพแวดลอ้มสีเขียวไม่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคและความไวว้างใจในตราสินคา้สีเขียว และปัจจยัดา้นสังคมมีอิทธิพลทางบวก
ต่อการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคและความไวว้างใจในตราสินคา้สีเขียว ซ่ึงทั้งการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคและความ
ไวว้างใจในตราสินคา้สีเขียวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณค่าตราสินคา้ในมุมมองของผูบ้ริโภคของร้านคา้ชุมชนสินคา้สี
เขียว 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรท่ีใช ้คือ ผูป้ระกอบการชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช และผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจและ
นกัวชิาการดา้นธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดแ้ก่ผูป้ระกอบการชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ
ชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 11 ราย ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการ
ชุมชนผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ  3 ราย ผูป้ระกอบการโอมสเตย ์2 ราย ผูป้ระกอบการชุมชนผกัพ้ืนบา้น 2 ราย ผูป้ระกอบการ
อาหารทอ้งถ่ิน 3 ราย ผูป้ระกอบการชุมชนท่ีก่อตั้งตลาดชุมชนสีเขียว 1 ราย องคก์รธุรกิจในขั้นตอนของการสนทนากลุ่ม
จ านวน 3 รายและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสีเขียว จ านวน 2 รายประกอบดว้ย  พฒันาชุมชน 1 ราย  ในขั้นตอนของ
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือขอทราบขอ้คิดเห็นจากรูปแบบท่ีสังเคราะห์ข้ึนด าเนินการในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
ถึงเมษายน พ.ศ. 2561 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ไดแ้ก่ 

  1) แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการชุมชนท่ีใช้แนวคิดธุรกิจสีเขียวในการด าเนินธุรกิจในจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

  2) แนวประเด็นค าถามในการท าสนทนากลุ่มกบัทีมงานในกลุ่ม  
  3) แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและกลุ่มผูป้ระกอบการชุมชนท่ีใชแ้นวคิด

ธุรกิจสีเขียวในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือขอรับทราบขอ้เสนอแนะและแนวทางการน าเอารูปแบบไปใชง้าน  
3 ขั้นตอนการด าเนินการมี 5 ขั้นตอนดงัน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิโดยมีการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

เช่น เอกสารและบทความ ส่ือต่างๆ โดยน าขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ คือบทความหนงัสือ ส่ิงตีพิมพเ์ป็นตน้ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
แนวทางกลยทุธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสีเขียวมารวบรวมและวเิคราะห์เพ่ือหาประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งโดยท าการเปรียบเทียบ
จ าแนกและจดักลุ่มเน้ือหาท่ีตีความวา่เหมือนกนัหรือสอดคลอ้งกนัไวด้ว้ยกนัจากนั้นน าขอ้มูลยอ่ยต่างๆ มาสรุปและแบ่งเป็น
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หมวดหมู่ขององค์ประกอบหรือเน้ือหาท่ีส าคญัเพ่ือสังเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจภายใต้
แนวคิดธุรกิจสีเขียวและสร้างเป็นภาพรวมของการด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสีเขียวส าหรับผูป้ระกอบการชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดแนวทางโดยก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งหลงัจากนั้นมีการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวประเด็นค าถามในการท าสนทนากลุ่ม และน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือ โดยหาค่าดชันีความตรงตามเน้ือเร่ือง (Content Validity Index: CVI) เพ่ือหาค่าความสอดคลอ้งของความ
คิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดค้่า CVI เฉล่ีย จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ 0.85 ซ่ึงมากกว่า 0.80 และได้
น าเอาเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากทั้งแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิและแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชก้าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการถอดบทสัมภาษณ์ทีมงานในผูป้ระกอบการ
ชุมชนท่ีมีการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวไปใชจ้ากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลวิเคราะห์และเช่ือมโยงเพ่ือให้เห็นภาพรวม
ขององคป์ระกอบของธุรกิจสีเขียวจบัประเด็นและสาระส าคญัท่ีแฝงอยูใ่นแต่ละบทสมัภาษณ์เปล่ียนประเด็นเหล่านั้นใหเ้ป็น
แนวคิดยอ่ยเป็นการใหร้หสัแบบเปิด(Open Coding)แลว้ท าการเช่ือมโยงขอ้มูลหรือแนวคิดยอ่ย โดยจดัแนวคิดท่ีเหมือนหรือ
ใกลเ้คียงกันไวด้้วยกันเป็นหมวดหมู่เป็นการให้รหัสตามแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กัน (Axial Coding)ของแต่ละบทสัมภาษณ์ 
หลงัจากนั้นวเิคราะห์เปรียบเทียบและเช่ือมโยงขอ้มูลแต่ละชุดขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัไวเ้ป็นหมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
ของการด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสีเขียว และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปวิเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มารวมวิเคราะห์อีก
คร้ังหน่ึงการสังเคราะห์จากขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนดงักล่าวท าใหไ้ดรู้ปแบบจ าลองแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวคิดธุรกิจสี
เขียวส าหรับผูป้ระกอบการชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การน าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางการประยกุตใ์ชก้บัผูป้ระกอบการชุมชนน าแบบจ าลองไปใชเ้ป็น
ประเด็นในการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบัทีมงานองคก์รธุรกิจจ านวน 11 รายเพื่อทราบความคิดเห็นหากจะน าไปใช้
งานในธุรกิจวา่มีความเขา้ใจในรูปแบบจ าลองดงักล่าวตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นไปไดค้วามยากง่ายของการ
น าแนวคิดและรูปแบบจ าลองน้ีไปใชใ้นธุรกิจ  

ขั้นตอนท่ี 5 การใหข้อ้แนะน าและขอ้คิดเห็นรูปแบบจ าลองท่ีสังเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสีเขียว
และผูป้ระกอบการชุมชนเพื่อยนืยนัความเขา้ใจและการน าเอาไปใชจ้ากกลุ่มท่ีต่างกนัทั้งเวลาและลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodology Triangulation)  
ผลการด าเนินงาน 

การศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยมีผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษา
ดงัน้ี 

1. การศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  ความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการจดัการประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภณัฑส่ิ์งแวดลอ้ม การใหค้วามส าคญัต่อภาพลกัษณ์ของชุมชนดา้น
การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ส่ิงดึงดูดของชุมชนคือการให้ความส าคญัต่อความตอ้งการท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน               
เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนใหค้วามส าคญัต่อผลสัมฤทธ์ิดา้นการตลาดแบบยัง่ยนื            
ดา้นการกลบัมาซ้ือซ ้ ามากท่ีสุด และการรับรู้คุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน 

จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ผูร่้วมสนทนาให้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีความแตกต่างดา้นการออกแบบ สวยงาม มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ เป็นท่ี
ดึงดูดใจแก่ผูบ้ริโภค ปัจจยัภาพลกัษณ์ของพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนโดยให้ความส าคญัต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยพฒันา
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ผลิตภณัฑชุ์มชนให้ผูบ้ริโภคเรียนรู้ประเพณีของทอ้งถ่ินนั้น ๆ การตกแต่งสถานท่ีของทอ้งถ่ินซ่ึงแตกต่างกนัออกไปในแต่
ละท่ี  ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคกบัชุมชนใหค้วามส าคญัต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการผลิตสินคา้ของชุมชน  ตลาดของชุมชนเนน้สินคา้ท่ีมีความเฉพาะท่ีท าใหรู้้สึกวา่มีส่วนร่วมในชุมชนและเนน้
การรักษาส่ิงแวดลอ้มชุมชน  

จากการศึกษาการด าเนินธุรกิจสีเขียวพบวา่ ผูก่้อตั้งและเจา้ของร้านคา้ชุมชนไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัธุรกิจสีเขียว 
คือ ธุรกิจท่ีมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และตระหนกัถึงการใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม และเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนิน
ธุรกิจสีเขียว  ส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจของร้านคา้ชุมชน พบวา่ทางร้านคา้ชุมชนใชกิ้จกรรมทางการตลาดสีเขียว และ
เลือกผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการจดัจ าหน่ายไดอ้ยา่งครอบคุลม 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ผูก่้อตั้งมีความมุ่งมัน่ในการ

ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวงัให้เป็นธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยการแยกขยะและการน าไปรีไซเคิล          
เพ่ือกลบัมาใชใ้หม่ จนถึงการกระตุน้จิตส านึกให้   ผูท่ี้มาใชบ้ริการ  และมีความพยายามท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุน้
จิตส านึกใหผู้ป้ระกอบการรายอ่ืนๆหนัมาใหค้วามส าคญักบัการน าแนวคิดธุรกิจสีเขียวมาปรับใชใ้นธุรกิจ เพ่ือสร้างเครือข่าย
ผูป้ระกอบการสีเขียวท่ีด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากกวา่ท่ีจะประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไรเป็น
หลกัเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง การให้ความหมาย รูปแบบและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจสีเขียวของ
บริษทัคีนน์ จ ากดั ของจรัญญา วงษด์อนขม้ิน  2557 ท่ีพบวา่ ความหมายของการด าเนินธุรกิจสีเขียว คือ ธุรกิจท่ีมีผลกระทบ
กบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของหลายองคก์รในปัจจุบนัท่ีหันมาให้ความส าคญักบัธุรกิจสีเขียวมากข้ึน โดยน ามาใชเ้ป็นกลยุทธ์ส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจ เพ่ือสร้างจุดยืนดา้นการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและการใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อธุรกิจและในสายตาของชุมชนในส่วนของรูปแบบการด าเนินธุรกิจสีเขียวนั้น            
พบว่า มีแนวทางท่ีแน่ชัดในการพยายามท่ีจะส่ือสารทางการตลาดกับผูรั้บบริการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้
กิจกรรมทางการตลาดสีเขียว การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ รูปแบบและการตกแต่งร้านคา้ชุมชน รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
รับประทานและบรรจุอาหารท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดเร่ืองวิถีชีวิตแนวใหม่ท่ีเขา้สู่ยุค
การตลาดสีเขียว (Green Marketing) ของ Berry (2007) ท่ีกล่าวถึงผลิตภณัฑสี์เขียว (Green Product) วา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิต
ดว้ยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ไม่เจือปนสารเคมีใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด สร้างมลพิษน้อยและสามารถน ากลบัมาใช ้  
ใหม่ได ้
 

สรุปผลการศึกษา 
การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเพ่ือส่งเสริมการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ ไดน้ ากลยทุธ์ทางการตลาดมาใชใ้นธุรกิจ

ชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่วา่จะเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีดึงดูดใจลูกคา้โดยยงัคงให้ความส าคญักบัการ
คดัเลือกวตัถุดิบ การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได้ ราคาท่ีสมเหตุสมผล  นอกจากน้ี บรรยากาศภายในร้านคา้
ชุมชน การให้บริการอ่ืนๆ และกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีส่วนในการกระตุน้ให้ลูกคา้หันมาใส่ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน               
ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ือง การตลาดสีเขียว: มโนทัศน์ และพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ อนุวตั สงสม (2555) ท่ีพบว่า 
องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑสี์เขียว ไดแ้ก่ ทศันคติ ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม บรรทดัฐาน
ส่วนบุคคล ค่านิยม วถีิการด าเนินชีวติ อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงและการค านึงถึงคุณภาพชีวติ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเนน้การสนบัสนุนใหไ้ม่กระท าส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ส่วนรวมเพ่ือมุ่งเนน้ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม 

รวมถึงการมีจิตสาธารณะท่ีช่วยส่งเสริมกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการตลาด  สีเขียวหรือ
การตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

2. บทบาทของผูบ้ริโภคสีเขียว สะทอ้นถึงค่านิยมในการบริโภคอุปโภคผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นควรตอ้ง
ผสมผสานการตลาดกับองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆและควรมีการใส่ใจในสังคมเพ่ือให้สามารถไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจ 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บริโภคสีเขียวท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ อาจน ารูปแบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนภายในพ้ืนท่ีเดียวกนั ขนาดเดียวกนั หรือ เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ี
จงัหวดัอ่ืน เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีตรงตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของผลิตภณัฑสี์เขียว เพื่อพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดไป
พร้อมๆ กบัการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

2. ราคาท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีประสบการณ์วา่ผลิตภณัฑสี์เขียว หรือผลิตภณัฑ์
เพ่ือส่ิงแวดลอ้มมกัมีราคาสูงกวา่สินคา้ทัว่ไป การทราบราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเพ่ือผลิตภณัฑสี์เขียวเพ่ือน ามาก าหนดราคา
ขายท่ีเหมาะสมในขณะท่ียงัคงท าก าไรได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดใ้นท่ีสุด 

3. การศึกษาเชิงปริมาณ และพฒันาเคร่ืองมือการวดัตามแนวคิดและหลกัทฤษฎีเป็นหลกั ในการศึกษาคร้ังต่อไป 
อาจน าวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้ในการรวบรวมขอ้มูล  และพฒันาเคร่ืองมือวดัด้านความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดย
สมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนงาน ผูรั้บผิดชอบดา้นการตลาด เป็นตน้ 

 
กติติกรรมประกาศ 

บทความน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  
วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  ผูน้ าชุมชนทุกท่าน ท่ีกรุณาช่วยเหลือแนะน าตลอดจนผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูลในการจดัท า ท าใหบ้ทความฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีและมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 
และ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่9 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ก าหนดจดัการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล คร้ังท่ี 10 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 
ระหวา่งวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวที
เผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดา้นสังคมศาสตร์ของ
คณาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การ
พฒันางานวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ 
นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 9 ดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบดว้ย 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
8. รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตตรัง กรรมการ 
9. รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์ าราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 
11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 
12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 
13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 
14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 
15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 
16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
18. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
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21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
22. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 
26. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กรรมการ 
27. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
28. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 
29. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 
30. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว กรรมการ 
31. ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 
32. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 
33. ผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
34. ผูอ้  านวยการส านกังานนิติการ กรรมการ 
35. ผูอ้  านวยการกองกลาง กรรมการ 
36. ผูอ้  านวยการกองคลงั กรรมการ 
37. ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
38. ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
39. ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
40. ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 
41. ผูอ้  านวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 
42. ผูอ้  านวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานท่ี กรรมการ 
43. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 
44. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
45. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
47. รองผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 
3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 
4. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
5. รองผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 
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6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 
7. นายเชิด  คงหอ้ย กรรมการ 
8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 
9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 
10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 
11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 
12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 
13. นายอดิศกัด์ิ  เกล้ียงตะพงศ ์ กรรมการ 
14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
15. นางสาวภรณีย  ยีถ้ิ่น กรรมการ 
16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 
17. นางสาวรัตน์วภิา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 
18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ่ กรรมการ 
19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 
20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 
21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 
22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 
23. นายเอกชยั  ซา้ยศรี กรรมการ 
24. นายสุริยณัห์  ข  าแจง้ กรรมการ 
25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 
26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 
27. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 
28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 
1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน์ กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 
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8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเป่ียม กรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 
17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 
18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 
19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวชิาการ ประกอบดว้ย 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเก้ือ กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วทิยา กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ด าสุด กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดล ้า กรรมการ 
13. วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 
14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ด ารงเลาหพนัธ์ กรรมการ 
17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 
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18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสง่ียม กรรมการ 
19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 
20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 
21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 
22. นางสาวขวญัตา  ตนัติก าธน กรรมการ 
23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 
24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 
25. นางกลัยาณี  ทองเล่ียมนาค กรรมการ 
26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 
27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 
28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 
29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 
30. นางสาวพิมล  เท่ียงธรรม กรรมการ 
31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 
32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 
33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 
34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 
35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 
36. นางสาวฐิตินารถ  ค ายอด กรรมการ 
37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 
38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 
39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 
40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 
41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 
42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 
44. นางสาวภรณีย  ยีถ้ิ่น กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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5. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการ 
(Proceedings) ประกอบดว้ย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 
6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 
7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 
8. นายอนุชิต  วเิชียรชม กรรมการ 
9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 

10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 
11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 
12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 
13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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