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ชื่ อหนังสื อ
รายงานสื บเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th
RMUTNC)

กลุ่มสาขา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
งานวิชาการรับใช้ สังคม

เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

จานวนหน้ า 1068 หน้ า

เผยแพร่

สิ งหาคม 2561

ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั้ งที่ 10
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรโพยม วรเชฐวราวัตร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ดร. สุ ธีลกั ษณ์ ไกรสุ วรรณ
2. รองศาสตราจารย์พาสิ นี สุ นากร
3. ดร. โสภา วิศิษฏ์ศกั ดิ์
4. รองศาสตราจารย์ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธนา อนันต์อาชา
6. ดร.สมใจ มะหมีน
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิ ทธิ์
8. รองศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริ ฐสุ ข
9. รองศาสตราจารย์อวิรุทธ์ ศรี สุธาพรรณ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตพร ห้าวเจริ ญ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์
13. ดร.พินยั สิ ริเกียรติกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 5 เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
2. ดร.วรรณภรณ์ บริ พนั ธ์
3. ดร.สุ ธี โง้วศิริ
4. รองศาสตราจารย์ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
5. ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กนกเนตร เปรมปรี
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นพนภา จุลโลบล

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ปิ ยพงศ์ พลับพลึง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ศรี สมร ผ่องพุฒิ
ดร.ณปภัช สุ ขนันทศักดิ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธิ ติมา พลับพลึง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติมา เสาวกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์นอ้ ม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ ทองแสงอรุ ณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พลานุ ช คงคา
ดร.อารี รัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท
ดร.กมลทิพย์ ใหม่ชุม
ดร.ภรณี หลาวทอง
ดร.สุ รเกียรติ ปริ ชาตินนท์
ดร.ชาตยา นิลพลับ
ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
ดร.พรหมจิรา เจาลา
ดร.ชุติมา นาคประสิ ทธิ์
ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์
รองศาสตราจารย์ดร.เสมอจิตร หอมรสสุ คนธ์
รองศาสตราจารย์ดร.พนารัตน์ ปานมณี
ดร.ณัฐพัชร์ อารี รัชกุลกานต์
ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
ดร.อุษณากร ทาวะรมย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ปริ รรต สมนึก
รองศาสตราจารย์ดร.อานวย แสงโนรี

IV

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยหอการค้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง

ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 6 วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิ กา แซ่แง่ ชูกลิ่น
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย ์ ชัยเพชร
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4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ ตินุช สุ จริ ต
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเกียรติ ทรัพย์มี
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร วงศ์กุล
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ไสเกื้อ
8. ดร.วันทนา สังข์ชุม
9. ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉริ ยะ
10. ดร.ฐิติกร จันทร์ วนุ่
11. ดร.สุ ดคนึง ณ ระนอง
12. ดร.สุ รศักดิ์ ชูทอง
13. ดร.ขวัญตา ตันติกาธน
14. ดร.ดุสิตพร ฮกทา
15. ดร.ธเนศ สิ นธิ์ ประจิม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพร เพกเกาะ
2. ดร. สุ เมธ สกุลเสริ มสุ ข
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาค
5. ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กล้าเวช
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ สรรค์ ชาติอารยะวดี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ าใส
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริ ญ
11. ดร.พันธุ์ศกั ดิ์ เกิดทองมี
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
13. ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ กญั ญา วงศ์ธนะบูรณ์
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พลพัฒน์ รวมเจริ ญ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริ ท เจาะจิต
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
19. ดร.ประยงค์ กีรติอุไร

V

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ
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ดร.สุ ธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชี วติ า สุ วรรณชวลิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์
ดร.มูฮาหมัด นิยมเดชา
ดร.วันวิวาห์ ตุม้ น้อย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.การุ ณ ทองประจุแก้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิ ต เชื้อขา
ดร.ชวนพิศ ขาวคง
ดร.สุ นารี บณี พงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ชัยรัมย์
ดร.ยุทธนา ตุม้ น้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 7 งานวิชาการรับใช้ สังคม
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
3. ดร.กีรติ อินทรวิเศษ
4. ดร.สุ ดคนึง ณ ระนอง
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ งหา ประสิ ทธิ์ พงศ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาวดี พรหมมา
4. ดร.ปั ญญา เลิศไกร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
6. ดร.บรรจง ทองสร้าง

VI

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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คานา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ มวิชาการระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ
โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นเวทีสาหรับนักวิจยั ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและ
มุมมองในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้ที่มีความสาคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิ จทัว่ ภู มิ ภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรั ฐบาล สู่ ค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งที่ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุ ณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมเสี ยสละทั้งแรงกายและ
แรงใจและเวลาอันมีค่า เพื่อผลักดันให้เกิ ดการประชุ มวิชาการครั้งนี้ ข้ ึน และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าพลังความ
ร่ วมมื ออย่างต่อเนื่ องจากการประชุ มวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ ง จะพัฒนา
เติบโตต่อเนื่องไปทุกปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทย
ในการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การนาเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และ
นักวิจยั นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
จานวน 482 ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ 53 ผลงาน และสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมจานวน 49 ผลงาน
ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
รายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ (Proceeding) ฉบับนี้ เป็ นของกลุ่ มสาขาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ศิ ล ปกรรม และงานสร้ า งสรรค์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ ห ารธุ รกิ จ สาขาวิทยาศาสตร์ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม และสาขางานวิชาการรับใช้สังคม ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จานวน 95 บทความ หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ นใจ เพื่อการนาไปแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการในอนาคต

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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สารจากอธิการบดี
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ได้เ ป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อ
รัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง นั้น ด้วยการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างละเอียด
ลึกซึ้ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แห่ ง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแสวงหา
องค์ความรู ้ จากการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เพื่ อพัฒนาวิช าการ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม ได้มุ่งพัฒนางานวิจยั ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาชุ มชนทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC)
และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประจาปี
2561 ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ นจุดสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และภาคี ห น่ ว ยงานที่ ส นับ สนุ น การวิ จ ัย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ที่จะนาเสนอผลงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุ ณหน่ วยงานที่ ให้เกี ยรติ เป็ นเจ้าภาพร่ วม และ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากรปาฐกถาพิ เ ศษ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ นัก วิ จ ัย ผู ้ร่ ว มประชุ ม และน าเสนอผลงานวิ จ ัย
คณะกรรมการดาเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง ที่มีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ สัมฤทธิ์ ผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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สารบัญ
กลุ่มสาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
รหัส
NO4-001
NO4-002
NO4-005
NO4-006
NO4-007

ชื่อเรื่ อง
ผลการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือน
จริ งสามมิติ
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานภายในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย กรณี ศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นวัตกรรมสิ่ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์
ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
การพัฒนารู ปแบบหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์จากต้นผือสาหรับผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย

กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
รหัส
NO5-001
NO5-002
NO5-003
NO5-004
NO5-005
NO5-006
NO5-007

ชื่อเรื่ อง
การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
การบริ หารความเสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึ กษามูลค่าทางบัญชี ที่ส่งผลต่อราคาหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
การเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์
หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่ อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคบรรยาย
ผูน้ าเสนอ
หน้าที่
วัลลภ ศรี สาราญ
2
พุทธิกนั ต์ พงศ์พิชญามาตย์

15

นวัทตกร อุมาศิลป์
ปรัชญา กฤษณะพันธ์
ธานี สุคนธะชาติ

32
42
55

ภาคบรรยาย
ผูน้ าเสนอ
หน้าที่
ฐิติมา จุลจินดา 140
ศุภสุตา ตันชะโร
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร

151
162

พัชริ นทร์ บุญนุ่น

170

ระริ น เครื อวรพันธุ์

178

วราภรณ์ นาคใหม่

193

จุรีพร สุขสมกิจ

202

NO5-008

การปรับปรุ งกระบวนการการเบิก -จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดระยะเวลาการรอ
คอยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยใช้แนวคิดของลีน

จิระพงศ์ เรื องกุน

216

อามรรัตน์ คงกะโชติ

227

NO5-009

ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคานวณต้นทุนการผลิต กรณี ศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์
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จังหวัดสงขลา
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs
ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวทางการปลู ก พื ช แบบผสมผสานเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ภ าคครั ว เรื อ นส าหรั บ
เกษตรกรบ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
สภาวะการตลาดค้าส่งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
สิ่ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต แรงงานผ่ า นการท างานแบบสะเต็ ม โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี ศึกษา
แนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง บ้านนาไม้
ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย
จังหวัดขอนแก่น
ดัชนี เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของผูใ้ ช้บริ การจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย
รู ปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเอง กรณี ศึกษาสวนพุทธธรรม
จังหวัดลาพูน
การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การรั บรู ้ บุคลิ กภาพตราองค์กร กรณี ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สภาพปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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กลุ่มสาขา: วิทยาศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
รหัส
NO6-004
NO6-005
NO6-009
NO6-011

ชื่อเรื่ อง
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคดื้อยา MRSA (Methicillin Resistance
Staphylococcus aureus) จากฟองน้ าทะเลดีโมสปองเจีย
คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง จากชุมชน
บ้านม่าหนิกในจังหวัดภูเก็ต
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่ เขาหิ นปู น วนอุทยานเมื องเก่ าชัยบุรี
จังหวัดพัทลุง
การจาแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการ(ROS) ของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยงจังหวัดนครศรี ธรรมราช

กลุ่มสาขา: งานวิชาการรับใช้ สังคม
รหัส
NO7-001
NO7-002
NO7-003

ชื่อเรื่ อง
การขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากแบบมี ส่ ว นร่ วมด้ว ยโมเดลธุ ร กิ จ แคนวาส:
กรณี ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดา อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การผลิตซีอิ๊วผสมกากงาในโรงเรี ยนบ้านโพซอ
หมู่บา้ นพลังงานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพและเตาชี ว
มวลเพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกระดับครัวเรื อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง

กลุ่มสาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
รหัส
NP4-002
NP4-004
NP4-005
NP4-006
NP4-007
NP4-009
NP4-010

ชื่อเรื่ อง
การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไทย-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทย-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
แผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักเพื่อลดความร้อนให้กบั อาคาร
ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติในท้องถิ่น
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสาหรับคนพิการและทุ พล
ภาพ กรณี ศึกษา: การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การสังคม
ผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร
การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาท
การรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิส้ นั
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ชุดโต๊ะเก้าอี้พร้อมพื้นที่สาหรับใส่ วางชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ สาหรับนักเรี ยนพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา
โรงเรี ยนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพชรบุรี
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ภาคบรรยาย
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ผูน้ าเสนอ
มัทธนี ปราโมทย์เมือง

หน้า
63

ศรัณยู สว่างเมฆ
ศรัณยู สว่างเมฆ
สิ ริมา สัตยาธาร
กรณ์พงศ์ ทองศรี

78
87
100
111

ประชม ทางทอง

120

โสรัจ พฤฒิโกมล

130

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
รหัส
NP5-001
NP5-002
NP5-003
NP5-004
NP5-005
NP5-006
NP5-007
NP5-008
NP5-009
NP5-010
NP5-011
NP5-012

ชื่อเรื่ อง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน
ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการ บริ หารจัดการ
Balanced Scorecard
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา
ปั จจัยและอุปสรรคในรายวิชาที่ใช้ระบบอิเลิร์นนิงเติมเต็มการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การพัฒนามัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบในรายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง)
การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย
ปั จจัยความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรับซื้อสัตว์น้ า: กรณี ศึกษา
ชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีตอ่ ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
พฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุรินทร์
ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณี ศึกษา กลุ่มผูป้ ระกอบการ Start up
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจังหวัดน่าน

NP5-013 ความเป็ นไปได้ทางการเงินของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ใน
เชิงพาณิ ชย์
NP5-014 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
NP5-015 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง
NP5-016 การพัฒนา Application เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน
NP5-017 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
NP5-018 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณี ศึกษาพื้นที่ตาบล
บ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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ผลการใช้ งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศีรษะ
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ
Effect of Using The Head-Mounted Display in The Development of
Three-Dimensional Virtual Environment.
วัลลภ ศรี สาราญ1*
Wanlop Srisamran1*

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศี รษะในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็ นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย ที่ผ่านการเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งจากการอาสาสมัคร จานวน 39 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ 1) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 2) แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ 3)
แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศี รษะ วิธีการที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ ให้กลุ่มตัวอย่า ง
ออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติโดยใช้โปรแกรม Unity 3D ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะรุ่ น Oculus DK2 โดยมีการใช้ซอฟแวร์จาลองความจริ งเสมือนสามมิติ 360 องศา เมื่อเสร็ จสิ้น มีการเก็บข้อมูลความพึง
พอใจและสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังการใช้งาน ผลการศึ กษาพบว่า 1) การใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ จาเป็ นต้องมีการใช้ซอฟแวร์ จาลองความจริ งเสมือนสามมิติ 360 องศาขึ้นมา 2)
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยแบ่งออกเป็ นสามประเด็น คือ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ ด้าน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง และด้านผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 3) ความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในการใช้งานอุปกรณ์ แต่มีบางส่วนมีผลกระทบ
ในการใช้งาน เช่น การเวียนศีรษะ หรื ออึดอัดในการใช้งาน ก็จะให้หยุดใช้งานทันที
คาสาคัญ : จอภาพแบบสวมศีรษะ, สภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง, สามมิติ, ความจริ งเสมือน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

3

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 headmounted 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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บทนา
เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality; VR) เป็ นเทคโนโลยีที่จาลองภาพเสมือนจริ งขึ้นมาหรื อจาลองสภาพ
ที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งในโลก เพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผใู ้ ช้งาน (Kim et al., 2018) ซึ่ งแนวคิดการ
ใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสมือนนี้ มีมาในหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยจะมีการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพื่อ
จะมีแสดงผลภาพในรู ปแบบสามมิติที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปพร้อมกับการเคลื่อนที่หรื อขยับตัวของผูท้ ี่ใช้งาน
นอกจากนี้ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะให้มีน้ าหนักเบา และใช้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดย
การมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human–Computer Interaction; HCI) จะเป็ นการโต้ตอบการใช้งานบน
สภาพแวดล้อมเสมือจริ งกับผูใ้ ช้งาน (Lv, Li, & Li, 2017) ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาศูนย์วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมหลาย
แห่ งในโลก ได้พยายามที่ จะพัฒนาระบบความจริ งเสมือนหรื อห้องปฏิบตั ิการที่จะพัฒนาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานและ
ประสบการณ์การใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งที่ให้ความรู ้สึกสมจริ งที่สุด (Mazikowski, 2018)
อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (Virtual Reality Headset; VRH) มีการเริ่ มพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริ กา
ชื่ อว่า อีวานซันเดอร์ แลนด์ ในปี ค.ศ. 1965 มีการใช้ชื่ออุปกรณ์น้ ี ว่า “Ultimate Display” ซึ่ งเป็ นจอภาพแบบสวมศี รษะที่
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในรู ปแบบดิจิทลั ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในการนาเสนอภาพ (Sutherland, 1968) จากนั้นมี
การร่ วมทุนในการวิจยั จากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และมีการเผยแพร่ อุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะในปี ค.ศ. 1968 มีการให้ชื่ออุปกรณ์น้ ีวา่ “Sword of Damocles” เป็ นอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบที่สาคัญ
หกส่ วนด้วยกัน คื อ การจอภาพรั งสี แคโทดสองชิ้ น คี มเมตริ ก ชุ ดกาเนิ ดภาพเวกเตอร์ ที่ ยึดกับศี รษะ เซนเซอร์ จับการ
เคลื่อนไหวของศีรษะ และคอมพิวเตอร์ (Harrington et al., 2018)
สภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ งสามมิ ติ (three-dimensional Virtual Environment) Perhakaran et al. (2016) เป็ น
สภาพแวดล้อมที่จาลองขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยวัตถุเสมือนในโลกเสมือนจริ ง ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงและใช้
งานสภาพเสมือนจริ งนี้ ได้จากการสวมจอภาพแบบครอบศี รษะ Head Mounted Display (HMD) เป็ นการรวมเอาระหว่าง
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้รับชมภาพและเสี ยงที่สมบูรณ์ (Moseley, 2016) เพื่อให้สามารถแสดงภาพได้
อย่า งสมบู รณ์ ซึ่ ง เทคโนโลยีความจริ งเสมื อ นได้แบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ แบบสภาพเสมื อนจริ งแบบสมบู รณ์
(immersive) โดยผูใ้ ช้จะรู ้สึกตัดขาดจากโลกจริ งโดยสมบูรณ์ , แบบสภาพเสมือนจริ งแบบไม่สมบูรณ์ (non-immersive) ผูใ้ ช้
ยังได้สัมผัสกับโลกจริ งอยู่ และแบบผสม (hybrid) โดยจากการศึ กษา พบว่า สภาพแวดล้อมเมือนจริ งแบบสมบูรณ์จะให้
ความรู ้สึกสมจริ ง มากกว่ารู ปแบบอื่น ทั้งยังมีการเคลื่อนไหวไปตามร่ างกายของผูใ้ ช้ในลักษณะทันทีทนั ใด
ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจศึกษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีร ษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
สามมิติ ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถเอามาพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอนและพัฒนาสื่ อด้วยเทคโนโลยี
มัลติมีเดียในรู ปแบบอื่น ๆ ได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึกษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
3. ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ผา่ นการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง ปี การศึกษา 2559-2560 จานวน 84
คน
กลุ่ มตัวอย่างได้แก่ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ม ัลติ มี เดี ย คณะศิ ลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ผ่านการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง ปี การศึกษา 25592560 จานวน 39 คน จากการอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั
2. เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
1) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่ น Oculus DK2
2) ซอฟแวร์สาหรับออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
3) แบบประเมินความพึงพอใจ สาหรับผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ 3
ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง และด้านผลจากการใช้งาน ลักษณะคาถาม
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 16 ข้อ ตามแนวคิดของลิเคิอร์ท (Likert’s) มี 5 ระดับ เกณฑ์การประเมิน
ระดับความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนกับเกณฑ์ประมาณค่าของลิเคิอร์ทแล้วแปลผล
4) แบบสัม ภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศี รษะ เพื่ อ สอบถามความคิ ดเห็ นจาก
ผลกระทบหลังการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
3. ขั้นตอนและกระบวนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ มีข้ นั ตอนการศึ กษาที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบวิจยั เพื่อมุ่งศึ กษาการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ โดยวิธีการที่ใช้ในการศึกษา มีวธิ ีการ ดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง ศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสาม
มิติ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง ได้ออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะ
ขั้นที่ สอง รับอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จากนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดี ย คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ผา่ นการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือน
จริ ง ปี การศึ กษา 2559-2560 เพื่อที่ จะได้นักศึ กษาเข้าร่ วมโครงการที่ มีประสบการณ์ เกี่ ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติที่ใช้หน้าจอปกติ
ขั้นที่สาม ให้คาแนะนาการใช้งานและทดลองออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติผ่านการใช้
งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะโดยใช้โปรแกรม Unity 3D ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่ น Oculus
DK2 (ตามภาพที่ 1) โดยมีการใช้ซอฟแวร์ Big Screen (ตามภาพที่ 2) ในการจาลองความจริ งเสมือนสามมิติ 360 องศา เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการทางาน โดยใช้เวลาออกแบบและพัฒนาคนละ 10 นาที เมื่อเสร็ จสิ้ น มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
และสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังการใช้งาน
ขั้นที่ สี่ สรุ ปและวิเคราะห์ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ในการสรุ ปข้อมูล
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ภาพที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งด้วย
โปรแกรม Big screen (Lang, 2017)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. กระบวนการใช้ง านอุ ป กรณ์ จ อภาพแบบสวมศี ร ษะในการพัฒ นาสภาพแวดล้อ มเสมื อ นจริ ง สามมิ ติ จาก
การศึกษาข้อมูล สามารถแบ่งการใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1.1) อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ พบว่า ในปั จจุบนั มีจอภาพแบบสวมศี รษะ ที่ สามารถใช้ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ ที่ตอ้ งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลภาพโดยตรง อยูห่ ลายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่
นิยม ดังนี้
1.1.1) HTC Vive เป็ นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเล่นเกมโดยเฉพาะ
ถู ก พัฒ นาโดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง HTC กับ Valve ที่ มี ก ารน ามาขายครั้ งแรกเมื่ อ วัน ที่ 5 เมษายน 2559 เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์โลกเสมือนจริ ง ซึ่ งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี่ 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที่ 90 เฟรมต่อวินาที
สามารถมองเห็ นพื้นที่ โดยรอบได้แบบ 360 องศา รองรับการเคลื่ อนไหวของร่ างกายได้ในพื้นที่ 15 ตารางฟุต สามารถมี
อุปกรณ์ที่ช่วยในการบังคับควบคุมและมีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งในสื่ อได้ (ตามภาพที่3) นอกจากนี้ ได้มี
การต่อยอดอัพเกรดความสามารถในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานโดยมีชื่อว่า “HTC Vive Pro” มีการนามาขายครั้งแรก
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี่ 1400x1600 พิกเซลต่อเลนส์ (รวมสองเลนส์เป็ น 2880 x 1600 พิก
เซล) เฟรมเรตที่ 90 เฟรมต่อวินาที (ตามภาพที่4)
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ภาพที่ 4 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ
รุ่ น HTC Vive Pro (Martindale, 2018)

1.1.2) Oculus Rift เป็ นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ที่พฒั นาขึ้นมาโดยบริ ษทั Oculus บริ ษทั ผลิตแว่น
สามมิติในเครื อ Facebook ที่มีการนามาขายครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยมีการมาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์แบบ
ใหม่ Oculus Touch และ จอยไร้สายของ Xbox ซึ่งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี่ 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที่ 90
เฟรมต่ อ วิน าที สามารถมองเห็ น พื้ น ที่ โ ดยรอบได้แ บบ 360 องศา มาพร้ อ มชุ ด หู ฟัง ในระบบเสี ย ง 3 มิ ติ รองรั บ การ
เคลื่อนไหวของร่ างกายได้ในพื้นที่ 5 ตารางฟุต (ตามภาพที่ 5) นอกจากนี้ มีรุ่นที่เป็ นรุ่ นนักพัฒนา Oculus DK2 ที่มีการนามา
ขายครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ซึ่ งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี่ 960 x1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที่ 75 เฟรม
ต่อวินาที (ตามภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ
รุ่ น Oculus Rift (Oculus, 2017)

ภาพที่ 5 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ
รุ่ น Oculus DK2 (Kumparak, 2014)

1.1.3) Windows Mixed Reality เป็ นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ที่พฒั นาขึ้นมาโดยบริ ษทั หลายบริ ษทั
ตามตาวัตถุดิบอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป คือ Samsung, ASUS, Lenovo, HP, Acer และ Dell ในเครื อของบริ ษทั Microsoft ที่
จะรองรับกับระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 หรื อใหม่กว่า ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการใช้งานขึ้นอยูก่ บั ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ Windows Mixed Reality และ Windows Mixed Reality Ultra ซึ่ งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี่
1440 x 1440 พิกเซลต่อเลนส์ (อุปกรณ์ของบริ ษทั Samsung ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 1440 x 1600 พิกเซลต่อเลนส์)
เฟรมเรตที่ 60 เฟรมต่อวินาทีใน Windows Mixed Reality และ เฟรมเรตที่ 60 เฟรมต่อวินาที Windows Mixed Reality Ultra
มีการเปิ ดตัวครั้งแรกเมื่อ เดือนมกราคม 2560 โดยมีการมาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ สามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้
แบบ 360 องศา (ตามภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะในเครื อของ Windows Mixed Reality (Microsoft, 2018)
1.2) ซอฟแวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ พบว่า มีซอฟแวร์ หลากหลายที่ สามารถ
รองรั บการใช้งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศี รษะด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมื อน ซึ่ งมี ซ อฟแวร์ ที่ได้รับความนิ ยมของ
นักพัฒนาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ คือ โปรแกรม Unity 3D Game Engine, Unreal Engine, และ Cry
Engine
1.2.1) Unity 3D Game Engine เป็ นซอฟแวร์ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาเกม ( Game Engine)
ที่พฒั นาขึ้นมาโดย Unity Technologies พัฒนามาจนถึงเวอร์ ชนั่ ล่าสุ ดที่ 2018.1 (2 พฤษภาคม 2561) ซึ่ งมีความสามารถใน
การพัฒนาเกมได้ท้ งั ในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการ Windows และ OSX เมื่อพัฒนาแล้ว
สามารถส่งออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากมาย. 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 ซึ่งสามารถใช้งานร่ วมกับการเรี ยนโปรแกรม
ในภาษา C, C++ , C#. เป็ นหลัก ซอฟแวร์ น้ ี สามารถใช้งานได้ฟรี สาหรับผูท้ ี่ใช้งานส่ วนบุคคล ซึ่ งจะมีฟังก์ชนั่ การใช้งาน
พื้นฐาน นอกจากนี้ยงั มีแบบที่เสี ยเงินในการเช่าใช้ซ่ ึงจะเป็ นการเช่าใช้รายเดือน ราคาจะขึ้นอยูก่ บั แพ็คเก็ทและความสามารถ
เพิ่มเติมขึ้นมา (ตามภาพที่ 3)
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ภาพที่ 8 การใช้งานโปรแกรม Unity สาหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (Flynn. S., 2017)
1.2.2) Unreal Engine เป็ นซอฟแวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง สาหรับเกม
และโปรแกรมต่าง ๆ ที่พฒั นาโดย Epic Game ถูกนามาแสดงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 พัฒนามาจนถึงเวอร์ชนั่ ล่าสุ ดที่ 4.19
(14 มีนาคม 2561) สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบตั ิการ Windows, OS X, Linux สามารถใช้งานได้ฟรี สาหรับการศึกษา เชิง
พาณิ ชย์ สาหรับรายได้ข้ นั ต่ าที่ กาหนดและการใช้งานส่ วนบุคคล เมื่อพัฒนาแล้วสามารถส่ งออกไปยังอุปกรณ์ต่าง 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
(ตามภาพที่ 4)

ภาพที่ 9 การใช้งานโปรแกรม Unreal Engine สาหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (cgrecord, 2015)
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1.2.3) Cry Engine เป็ นซอฟแวร์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง สาหรับเกมที่
พัฒ นาโดย Crytek ถู ก น ามาแสดงครั้ งแรกในปี ค.ศ. 2002 พัฒ นามาจนถึ ง เวอร์ ชั่น ล่า สุ ด ที่ 5.4.0 (21 กัน ยายน 2560 )
สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบตั ิการ Windows สามารถใช้งานได้ฟรี เมื่อพัฒนาแล้วสามารถส่งออกไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
มากมาย เช่น Microsoft Windows, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, iOS และ Android

ภาพที่ 10 การใช้งานโปรแกรม Cry Engine สาหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (cryengine, 2017)
1.3) ซอฟแวร์ที่ใช้ในการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพื่อรองรับการใช้งานงานอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะ สาหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ พบว่า มีซอฟแวร์หลากหลายที่สามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน ซึ่งมีซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม คือ โปรแกรม Bigscreen
1.3.1) Bigscreen เป็ นซอฟแวร์ ที่ใช้ในการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพื่อ รองรับการใช้งานอุปกรณ์จอภาพ
แบบสวมศีรษะ ซึ่งสามารถดูหนัง ทางานในคอมพิวเตอร์ได้ปรกติผา่ นการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตามภาพที่
10) เป็ นซอฟแวร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้ นโดย Bigscreen, Inc. สามารถใช้งานได้ฟรี ทั้งใน Oculus Store และ Stream ซึ่ งสามารถ
จัดการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดได้ตาที่ตอ้ งการ สามารถตั้งกลุ่มสาหรับพูดคุยติดต่อสื่ อสารกันได้สูงสุ ด 12 คน รองรับการใช้
งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ Windows Mixed Reality นอกจากนี้ ยงั สามารถปรับเลื อกสภาพแวดล้อมการทางานได้
ตามที่ตอ้ งการอีกด้วย
1.3.2) Virtual Desktop เป็ นซอฟแวร์ ที่ใช้ในการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะ ซึ่ งสามารถ ทางานในคอมพิวเตอร์ได้ตามปรกติผา่ นการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตาม
ภาพที่ 11) เป็ นซอฟแวร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้ นโดยนัก พัฒนาที่ ชื่อ Guy Godin รองรั บการใช้งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ
Windows Mixed Reality ซึ่งสามารถจัดการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดได้ตามที่ตอ้ งการ สามารถสัง่ เปิ ดโปรแกรมแกรมด้วยเสี ยง
นอกจากนี้ยงั สามารถปรับเลือกหรื อสร้างสภาพแวดล้อมการทางานได้ตามที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 11 การใช้งานโปรแกรม Virtual Desktop จาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (steam, 2018)
จากการศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับ กระบวนการใช้งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศี รษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เสมือนจริ งสามมิติน้ นั สามารถสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบที่หลักของการใช้งานมี 3 ส่วน คือ 1) อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
ที่รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 2) ซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ และ 3) ซอฟแวร์ที่ใช้
ในการจาลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพื่อรองรับการใช้งานงานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
2. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ สามารถแปลผล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ นแต่ละด้าน ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจในด้านการใช้งานอุปกรณ์
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึงพอใจ
1. ความเร็ วและความลื่นไหลในการโต้ตอบ
4.33
0.62
มีความพึงพอใจมาก
2. อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ
4.36
0.66
มีความพึงพอใจมาก
3. ความถูกต้องในการบังคับและการเลือก
4.23
0.84
มีความพึงพอใจมาก
4. สามารถนาไปพัฒนาสภาพแวดล้อม
4.38
0.78
มีความพึงพอใจมาก
เสมือนจริ งได้จริ ง
5. เป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งาน
4.43
0.75
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจภาพรวม
4.34
มีความพึงพอใจมาก
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานอุปกรณ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
มาก (X = 4.34) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจมาก โดยรายการเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งานมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.43) รองลงมา คือ สามารถนาไปพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งได้จริ ง (X = 4.38) อุปกรณ์และ
การเชื่อมต่อ (X = 4.36) ความเร็ วและความลื่นไหลในการโต้ตอบ (X = 4.33) ความถูกต้องในการบังคับและการเลือก (X =
4.23) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึงพอใจ
1. การสร้างและนาเข้าวัตถุ
4.28
0.64
มีความพึงพอใจมาก
2. เข้าถึงเครื่ องมือพัฒนาได้สะดวก
4.02
0.81
มีความพึงพอใจมาก
3. การใช้งานปุ่ มจากแป้นพิมพ์
4.02
0.77
มีความพึงพอใจมาก
4. การใช้เครื่ องมือในการทางาน
4.07
0.80
มีความพึงพอใจมาก
5. การปรับเปลี่ยนมุมมองของวัตถุ
4.25
0.78
มีความพึงพอใจมาก
6. การแสดงผลของสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
4.33
0.86
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจภาพรวม
4.16
มีความพึงพอใจมาก
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมาก (X = 4.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจมาก โดยรายการการ
แสดงผลของสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.33) รองลงมา คือ การสร้างและนาเข้าวัตถุ(X = 4.28) การ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของวัตถุ (X = 4.25) การใช้เครื่ องมือในการทางาน (X = 4.07) เข้าถึงเครื่ องมือพัฒนาได้สะดวก และการ
ใช้งานปุ่ มจากแป้ นพิมพ์ (X = 4.23) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจในด้านผลจากการใช้งาน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึงพอใจ
1. อาการวิงเวียนศีรษะ
3.58
1.18
มีความพึงพอใจมาก
2. อาการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหว
3.30
1.36
มีความพึงพอใจปานกลาง
3. อาการอึดอัดระหว่างการใช้งาน
3.43
0.94
มีความพึงพอใจปานกลาง
4. ความคมชัดของภาพ
3.46
1.25
มีความพึงพอใจปานกลาง
5. น้ าหนักและความกระชับของอุปกรณ์
3.69
0.94
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจภาพรวม
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความความพึงพอใจในด้านผลจากการใช้งาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับความพึง
พอใจปานกลาง (X = 3.49) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีรายการที่มีระดับความพึงพอใจมากและความพึงพอใจปานกลาง
โดยรายการน้ าหนักและความกระชับของอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.69) รองลงมา คือ อาการวิงเวียนศีรษะ (X =
3.58) ความคมชัดของภาพ (X = 3.46) อาการอึดอัดระหว่างการใช้งาน (X = 3.43) อาการบาดเจ็บจากการเคลื่ อนไหว (X =
3.30) ตามลาดับ
3. ความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ จากแบบสัมภาษณ์
กึ่ งโครงสร้างของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผลกระทบหลังการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยมีการแบ่งเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
3.1 ด้านการใช้งานอุปกรณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะรู ้สึกชอบที่ มีการใช้อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ
เพราะเป็ นสิ่ งที่แปลกใหม่ในการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดีย ซึ่ งจากการเรี ยนผ่านมาปรกติจะใช้เพียงจอคอมพิวเตอร์ ธรรมดาเท่านั้น
ซึ่ งการใช้ได้อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะจะทาให้ได้ภาพที่กว้างใหญ่มองเห็นได้ชดั ขึ้น แต่จะมีขอ้ จากัดของการใช้งาน คือ
การใช้งานแป้ นพิมพ์และเม้าส์ จะมองไม่เห็นในจอภาพภายใน ซึ่งทาให้ใช้งานได้ลาบาก
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3.2 ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมื อนจริ ง พบว่า การสร้ างและนาเข้าวัตถุสามมิ ติ สามารถสร้ างและใช้งา
ได้ตามปกติ และจะเห็นภาพได้ชดั เจนกว่าจอภาพปรกติเพราะได้เห็นในมุมมองต่าง ๆ ได้ง่าย แต่จะมีขอ้ จากัดของการใช้งาน
คือ การพิมพ์โค้ดหรื อใช้แป้ นพิมพ์ทาได้ค่อนข้างลาบากในการใช้งาน
3.3 ด้า นผลจากการใช้ง าน พบว่า เมื่ อ ใช้ง านไปนาน ๆ จะรู ้ สึ ก หนัก และเวีย นศี ร ษะ เพราะด้วยขนาดของ
จอภาพที่มีขนาดใหญ่ เวลาจะคลิกหรื อใช้คาสัง่ ต่าง ๆ จะต้องไปหันหน้าไปทางนั้นด้วย ต้องเงยหน้าก้มหน้าอยูเ่ ป็ นเวลานาน
และเลนส์ของตัวอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับผูใ้ ช้ที่มีปัญหาด้านสายตาที่แตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า 1) การใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิ ติ
จาเป็ นต้องมีการใช้ซอฟแวร์ จาลองความจริ งเสมือนสามมิติ 360 องศาขึ้นมา เพราะซอฟแวร์ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เสมือนจริ งสามมิติได้ถูกแบบมาให้ใช้กบั จอภาพปกติในขณะที่จอภาพแบบสวมศีรษะทาให้สามารถหันมองได้ทุกทิ ศทาง
และการจาลองความจริ งเสมือนสามมิติ 360 องศาขึ้นมา ทาให้สามารถเลือกหรื อสร้างสภาพแวดล้อมของการทางานใน
รู ปแบบใหม่ๆ เข้ามาได้อีกด้วย
2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ โดย
แบ่งออกเป็ นสามประเด็น คือ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง และด้านผลกระทบจากการ
ใช้งานอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยทางด้านผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ จะได้คะแนนความพึง
พอใจน้อยที่ สุด ซึ่ งส่ วนนี้ อาจจะขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติของวัตถุของอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ และประสิ ทธิ ภาพของ
คอมพิวเตอร์
3) ความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะชอบและให้ความสนใจในการใช้งาน
อุปกรณ์ แต่มีบางส่ วนจะมีผลกระทบในการใช้งาน อาทิ เช่น การเวียนศีรษะ หรื ออึดอัดในการใช้งาน ก็จะให้หยุดใช้งาน
ทันที
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การศึกษาสภาพแวดล้ อมทางกายภาพพืน้ ทีอ่ ่ านและพืน้ ทีท่ างานภายในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา ศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Physical environment of study and work area in the University Library :
A case study of Walailak University Library
พุทธิกนั ต์ พงศ์พิชญามาตย์1*
Puttigun Pongpidjayamaad1*

บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยปั จจุบนั มียทุ ธศาสตร์ให้ความสาคัญด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ เพิ่ มคุ ณ ภาพชี วิ ตของนัก ศึ ก ษาและบุ คลากร ดัง นั้น การให้ความส าคัญในด้า นการพัฒนาห้องสมุ ดของ
มหาวิทยาลัยมีความสาคัญต่อกรอบยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจลักษณะทางพฤติ กรรมของ
นักศึกษาในการใช้งานพื้นที่นงั่ อ่านและพื้นที่ทางานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย จากการสารวจนักศึกษา 100 ราย เชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีทางสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางกายภาพของห้องสมุด โดยประเมินจากรู ปแบบลักษณะรวมถึงความ
ต้องการทางกายภาพที่ เหมาะสมกับนักศึ กษา ซึ่ งจากผลสารวจพบว่า พื้นที่ อ่านหนังสื อและพื้นที่ ทางานภายในห้องสมุด
รู ปแบบและลักษณะทางกายภาพจาเป็ นต้องส่งเสริ มให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อผูใ้ ช้ โดยประเด็นเรื่ องเสี ยงรบกวนในขณะใช้
พื้นที่ มีผลกระทบมากที่สุด โดยรู ปแบบพื้นที่อ่านและทางานแบบเดี่ยว(Study Carrel) เสี ยงรบกวนควรน้อยที่สุด ซึ่งเป็ นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกันกับพื้นที่ อ่านและทางานแบบหมู่คณะ(Collaborative study) ส่ วนประเด็นรองลงมา คื อ กายภาพพื้นที่ ตอ้ ง
อานวยความสะดวกต่อพฤติกรรมการใช้งาน โดยพื้นที่อ่านและทางานแบบเดี่ยว(Study Carrel) มีศกั ยภาพพื้นที่ในทิศทางเป็ น
พื้นที่ส่วนตัว ควรมีการส่งเสริ มให้ยดื หยุน่ และปฏิสมั พันธ์ ด้วยระยะความสูงของฉากกั้นหรื อการปรับเปลี่ยนวัสดุให้ดูโปร่ ง
นอกจากนี้กายภาพในพื้นที่ตอ้ งรองรับอุปกรณ์การทางานของนักศึกษา
คาสาคัญ : ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ,พื้นที่อ่านและพื้นที่ทางาน
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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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บทนา
แนวโน้มของภาพรวมพื้นที่ของห้องสมุดมักนิ ยมเน้นความเปิ ดโล่งมากกว่าการแบ่งซอยเป็ นส่ วนย่อยแบบชัดเจน
แต่พ้ืนที่ เปิ ดโล่งของห้องสมุดเองมักจะใช้กาแพงชั้นวางหนังสื อ เป็ นองค์ประกอบที่ ก้ นั ขอบเขตระหว่างพื้นที่ ย่อยด้วย
เช่นกัน พื้นที่เปิ ดโล่งในห้องสมุดเองก็เอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ด้วยการสนทนาระหว่างบุคคลซึ่ งกันและกัน ดังนิ ยามพื้นที่เพื่อ
การเรี ยนรู ้ 4 ประเภท ตามนิ ยามของ เลส วัตสัน คือ 1.พื้นที่เพื่อการเรี ยนรู ้ในชุมชนซึ่ งมีชีวิตชีวาและสร้างการมีส่วนร่ วม 2.
พื้นที่เพื่อการเรี ยนรู ้ซ่ ึงการพึ่งพาและปฏิสมั พันธ์สาหรับการสื บค้นส่วนบุคคลและการทางานแบบกลุ่ม 3.พื้นที่เพื่อการเรี ยนรู ้
ซึ่ งไม่ใคร่ มีชีวิตชี วาและเงี ยบ 4.พื้นที่ เพื่อการเรี ยนรู ้สาหรับการใคร่ ครวญและดาดิ่ งในห้วงความคิด(Les Watson ,2017 )
ห้องสมุดยุคใหม่เองต้องมีความสมดุลของพื้นที่สนองความต้องการของชุมชนที่มาใช้บริ การ
ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทยชุ ม ชนที่ ม าใช้บ ริ ก ารห้อ งสมุ ด เป็ นกิ จ วัต ร คื อ ชุ ม ชนมหาวิท ยาลัย โดยห้อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยเป็ นส่ วนหนึ่งของรู ปแบบทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในหลายที่ วัฒนธรรมที่วา่ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
มาศึ กษาค้นคว้าในช่ วงเวลานอกเหนื อจากเวลาเรี ยนปกติ ทารายงาน ประชุ มโครงการ ติ วสอบ ในพื้นที่ ที่ได้จดั สรรใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประเด็นความสาคัญอยูท่ ี่ว่า การออกแบบพื้นที่เพื่อการเรี ยนรู ้ให้สมดุลสนองต่อความต้องการของ
ผูร้ ั บบริ การ โดยเฉพาะพื้นที่ เพื่อการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งเน้น การอ่ าน(ค้นคว้า )และทางานทั้ง แบบบุ คคลและแบบกลุ่ม ซึ่ งเป็ น
วัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนั้นการศึกษานี้ จึงต้องการวิเคราะห์สารวจ พฤติกรรมการใช้งานจริ งที่
เกิดขึ้นในห้องสมุดมหาวิทยาลัยรวมถึงทรรศนะของผูใ้ ช้งานที่เป็ นนักศึกษาที่ใช้งานในห้องสมุด เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับ
การออกแบบพื้นที่เพื่อการเรี ยนรู ้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของนักศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจยั ชิ้นนี้เพื่อศึกษาสารวจลักษณะทางพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้งานพื้นที่นงั่ อ่านและพื้นที่
ทางานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ปั ญหาและข้อจากัดในการใช้งานในพื้นที่ เชื่อมโยงกับทฤษฎีทางสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบทางกายภาพของห้องสมุด โดยประเมินจากรู ปแบบลักษณะทางกายภาพรวมถึงความต้องการทางกายภาพที่
เหมาะสมกับนักศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปั จจัยที่ทาให้เกิดการใช้สภาพแวดล้อมอย่างมีประสบความสาเร็ จต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมแบบองค์รวม ซึ่ง
ได้แก่ สภาพแวดล้อมกายภาพที่เหมาะสม ความต้องการของผูใ้ ช้งาน (นโนบาย) และเพื่อเน้นการศึกษาพื้นที่เพื่อการเรี ยนรู ้
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ พื้นที่อ่านและทางาน จึงได้ทาแบบประเมินไว้ 2 แบบ คือ แบบการประเมินรู ปแบบและ
ลักษณะสภาพแวดล้อมการใช้งานพื้นที่อ่านและทางานของห้องสมุดวิทยาลัย ซึ่งผูว้ จิ ยั เป็ นผูป้ ระเมิน และ แบบสอบถาม
พฤติกรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่อ่านและทางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยผูเ้ ป็ นนักศึกษา จานวน 100 คน
ซึ่งได้ใช้งานในพื้นที่กรณี ศึกษา โดยแบบประเมินและแบบสอบถามนั้นมีการพัฒนาประเด็นหัวข้อการประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในเรื่ องประเด็นการออกแบบพื้นที่ในห้องสมุดดังนี้
1. แนวทางการออกแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างบุคคล (พงษ์
ผาวิจิตร, 2012)
2. ปรับปรุ งรู ปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมในแต่ละพื้นที่อ่านหนังสื อและพื้นที่ทางาน ในห้องสมุด
ยุคใหม่ (Ailson J. Head, 2016)
3. สามารถรองรับอุปกรณ์การทางานและอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานของผูใ้ ช้ในห้องสมุดใน
ปั จจุบนั (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002)
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4. ไม่ควรจัดวางตาแหน่ งพื้นที่ อ่านและทางาน ในบริ เวณที่ เป็ นมุมจนเกิ นไป เพราะส่ งผลต่อให้เป็ นความเป็ น
ส่วนมากเกินไป เข้าถึงยากต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002)
5. ตาแหน่งเต้ารับเต้าเสี ยบไฟเพื่อรองรับอุปกรณ์การทางานของผูใ้ ช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Les Watson, 2016)
6. การออกแบบพื้นที่ อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จาเป็ นต้องเลื อกวัสดุ ที่เหมาะสม เสี ยงที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์ เช่นการขยับโต๊ะเก้าอี้ หรื อ การขยับของผูใ้ ช้งาน สามารถเป็ นเสี ยงรบกวนผูใ้ ช้งานอื่นได้ (Jessica Lange, Andrea
Miller-Nesbitt and Sarah Severson, 2016)
7. รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์และผนังกั้น (Partition) สามารถเป็ นสิ่ งที่ลดทอนเสี ยงรบกวนได้ โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
โต๊ะและที่นงั่ เป็ นรู ปแบบล้อเลื่อนแทนการยก และรวมถึงวัสดุปูผิวพื้นต้องเป็ นวัสดุที่เก็บเสี ยงได้ดี (Les Watson ,2016)

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพประเภทการวิจยั เชิงสารวจ ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ สารวจ โดยการศึกษา
จากพื้นที่อ่านและทางานในศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขั้นตอนและวิธีการศึกษาตามลาดับดังนี้
1 .ศึกษาทบทวนหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกายภาพพื้นที่ในห้องสมุด
2. พัฒ นาแบบส ารวจรู ป แบบพฤติ ก รรมการใช้พ้ื น ที่ ท างกายภาพภายในพื้ น ที่ อ่ า นและท างานในห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยและแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ของผูใ้ ช้งาน
3 .คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ศึกษาและประชากรตัวอย่าง
4. สารวจรู ปแบบพฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ กายภาพในพื้นที่ อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ด้วยการสังเกต
และสัมภาษณ์ผใู ้ ช้งาน ซึ่งเป็ นนักศึกษา
5. วิเคราะห์และประมวลผลการสารวจเพื่อแสดงให้เห็นถึงปั จจัยของกายภาพพื้นที่ในปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เกิดขึ้น พิจารณาความสัมพันธ์ของการใช้พ้นื ที่กบั ความต้องการที่จาเป็ นของนักศึกษา และเสนอแนะนัยยะสาคัญของกายภาพ
พื้นที่สาหรับอ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่เหมาะสมกับนักศึกษา

พืน้ ทีศ่ ึกษาและประชากรตัวอย่าง
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่นงั่ อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย การเลือกตัวอย่างพื้นที่ ศึกษาใช้วธิ ี
แบบเจาะจง โดยเกณฑ์พิจารณาปั จจัย คือ ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทียบเท่าห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เป็ นพื้นที่คน้ คว้าข้อมูลสาหรับนักศึกษาและคณาจารย์ มีพ้ืนที่สาหรับอ่านหนังสื อและทางานในแต่ละชั้นของศูนย์บรรณสาร
ซึ่งรู ปแบบกายภาพพื้นที่ของพื้นอ่านและทางานมีความหลากหลาย

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

19

โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการประเมินจากพื้นที่นงั่ และทางานภายในศูนย์บรรณสาร ทั้งหมด 8 บริ เวณ ประกอบด้วย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงพื้นที่ศึกษาที่ 8 บริ เวณและคาอธิบาย
พื้นที่ศึกษา
รายละเอียดพื้นที่ศึกษา
1. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบหมู่คณะ
(ชั้น 1)
อยูบ่ ริ เวณโถงกลางใกล้กบั บันไดทาง
ขึ้นชั้น 2 รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็ นโต๊ะ
ไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า รองรับผูใ้ ช้งาน 6-8
คน โดยที่นงั่ มีน้ าหนักเบา สามารถ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้
2. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบหมู่คณะ
โต๊ ะทรงกลม 2 ทีน่ งั่ (ชั้น 1)
โต๊ะทรงกลม 2 ที่นงั่ (ชั้น 1)
อยูใ่ นบริ เวณหนังสื อวารสาร
ต่างประเทศ รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์
น้ าหนักเบาทั้งโต๊ะและที่นงั่ แต่มีขนาด
เล็กกว่าแบบอื่น รองรับได้ 2 คน
3. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบเดีย่ ว
ลักษณะโซฟาเตีย้ (ชั้นที่ 1)
อยูใ่ นบริ เวณโถงทางเดิน รู ปแบบเป็ น
โต๊ะและที่นงั่ แบบชุดโต๊ะและโซฟา
ของห้องนัง่ เล่น ที่นงั่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้ น้ าหนักเบา
4. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบหมู่คณะ
ส่ วนค้ นคว้ าตาราวิชาการ (ชั้นที่ 2) อยู่
ในโถงริ มหน้าต่างในส่วนค้นคว้าตารา
ทางวิชาการ รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็ น
โต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า รองรับผูใ้ ช้งาน
6-8 คน โดยที่นงั่ มีน้ าหนักเบา สามารถ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้
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5. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบเดีย่ วส่ วน
ค้ นคว้ าตาราทางวิชาการ (ชั้นที่ 2)
อยูต่ าแหน่งโถงกลางในพื้นที่คน้ คว้า
ตาราทางวิชาการ เป็ นลักษณะ Study
Carrels หันหลังให้กบั โถงกลาง ไม่
สามารถขยับปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้
6. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบหมู่คณะ
โถงกลาง (ชั้นที่ 2)
อยูใ่ นตาแหน่งโถงกลางใกล้กบั บันได
ทางขึ้นชั้น 3 เป็ นลักษณะโต๊ะพับเตี้ย
(โต๊ะญี่ปุ่น) ไม่มีเก้าอี้นงั่ รองรับ
ผูใ้ ช้งาน 3-4 คน
7 .ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบหมู่คณะ
ส่ วนค้ นคว้ าตาราทางวิชาการ (ชั้นที่3)
อยูใ่ นตาแหน่งโถงส่วนค้นคว้าตารา
ทางวิชาการริ มหน้าต่างโถงด้านใน
รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็ นโต๊ะไม้
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า รองรับผูใ้ ช้งาน 6-8 คน
โดยที่นงั่ มีน้ าหนักเบา สามารถ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้
8. ทีน่ ั่งอ่ านและทางานแบบเดีย่ ว ส่ วน
ค้ นคว้ าตาราทางวิชาการ (ชั้น3)
อยูต่ าแหน่งริ มผนังในพื้นที่คน้ คว้า
ตาราทางวิชาการ เป็ นลักษณะ Study
Carrels หันหลังให้กบั โถงกลาง ไม่
สามารถขัยบปรับเปลี่ยนตาแหน่งได้
ประชากรตัวอย่ าง
การศึกษาประชากรตัวอย่างมีกลุ่มเป้ าหมายดังนี้
กลุ่มนักศึ กษา เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ อ่านและพื้นที่ ทางานของนักศึ กษาในช่วงเวลานอกห้องเรี ยน
สอบกลางภาคและปลายภาค และศึกษาความต้องการ ปั ญหาและข้อจากัดของกายภาพพื้นที่กรณี ศึกษา การเก็บข้อมูลโดยการ
สังเกตพฤติกรรมการใช้งาน และการสัมภาษณ์นกั ศึกษา ที่มาใช้งานในพื้นที่
การสังเกตและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ใช้เวลาทั้ง 10 วัน คือ วันธรรมดา 6 วันและวันหยุดราชการ 4 วัน
แบ่งเป็ นช่วงเวลาเป็ น 2 ช่วง คือ 13.00-16.30 น. ในช่วงวันธรรมดา ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นหลังจากการเรี ยนการสอนในช่วง
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เช้าและ 10.00-16.00 น. ในช่วงวันหยุดราชการ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา โดยจาแนกเป็ น
พื้นที่ในแต่แบบ

ผลและวิจารณ์ผล
ตารางที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่ อ่านและ พื้นที่ ทางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(รู ปแบบพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
ความ
ส่วน
(Mean) (Median) (Mode) แปรปรวน เบี่ยงเบน
1.รู ปแบบพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
(S.D.)
1.1ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน มีพ้นื ที่อ่าน
3.26
3
3
0.83
0.91
และทางานที่หลากหลายแบบ
1.2ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน มีพ้นื ที่อ่าน
3.24
3
4
0.80
0.89
และทางานแบบเดี่ยว(Study Carrel)และพื้นที่ทางาน
แบบหมู่คณะ(collaborate)
1.3ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน พื้นที่มีความ 2.94
3
2
0.83
0.91
ยืดหยุน่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่หรื อไม่ (ขยับโต๊ะ เก้าอี้
เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรู ปแบบกิจกรรม)
1.4ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน รู ปแบบ
3.05
3
3
0.64
0.80
เฟอร์นิเจอร์ของพื้นที่อ่านและทางาน มีความ
เหมาะสมในรู ปแบบการทางานของท่าน
1.5ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน รู ปแบบ
3.13
3
3
0.97
0.99
เฟอร์นิเจอร์ ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิสมั พันธ์
(เหมาะสมที่จะคุยงาน ติวหนังสื อ หรื อ ประชุมแบบ
กลุ่ม5-7 คนขึ้นไป)

1.6ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน รู ปแบบ
พื้นที่เน้นความเป็ นส่ วนตัวในพื้นที่อ่านและ
ทางาน

3.22

3

4

0.68

0.82

1.7ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน มีการออกแบบ 3.15
ให้ใช้พ้นื ที่ได้อย่างสะดวกสบาย
1.8ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน ในช่วงเวลา
2.98
สอบกลางภาคหรื อสอบปลายภาค มีพ้นื ที่ใช้งาน
พื้นที่เพียงพอ
1.9ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน สามารถนาอาหาร 2.49
และเครื่ องดื่มเข้ามาได้ เพื่อส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์
และการใช้งานในห้องสมุด

3

3

0.62

0.79

3

3

0.63

0.79

2

2

0.99

0.99
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1.10ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน สามารถทา
กิจกรรมอื่น นอกเหนือจากการอ่านและการทางาน
เชิงวิชาการ

3.01

3

3

22
0.66

0.81

ตารางที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่ อ่านและ พื้นที่ ทางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ปั จจัยในการเลือกใช้พ้นื ที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
ความ
ส่วน
(Mean) (Median) (Mode) แปรปรวน เบี่ยงเบน
2.ปั จจัยในการเลือกใช้พ้นื ที่อ่านและพื้นที่ทางานใน
มาตรฐาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(S.D.)
2.1 การตกแต่งผนังและพื้นด้วยสีสนั ที่สวยงามส่งผล 3.44
3
3
0.51
0.72
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้พ้นื ที่อ่านและพื้นที่ทางาน
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและ
พื้นที่แบบหมูค่ ณะ)
2.2 ธรรมชาติภายนอกหรื อมุมมองที่สามารถเห็น
3.52
4
4
0.70
0.83
ธรรมชาติภายนอก ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
งานในพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและพื้นที่แบบหมู่
คณะ)
2.3 ด้านเสี ยงรบกวน (เสี ยงพูดคุย เสี ยงเดิน เสี ยงทา 3.39
3.5
4
1.03
1.01
ของตก) มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้พ้นื ที่อ่านและ
พื้นที่ทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะ
พื้นที่เดี่ยวและพื้นที่แบบหมูค่ ณะ)
2.4 ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง มีผลต่อการตัดสิ นใจ
3.32
3.5
4
1.03
1.01
เลือกใช้งานพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและพื้นที่แบบหมู่
คณะ)
2.5 ด้านอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ มีผลต่อการ 3.34
3
3
0.97
0.97
ตัดสิ นใจเลือกใช้งานพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและ
พื้นที่แบบหมูค่ ณะ)
2.6 ด้านการสื่ อสารโดยเฉพาะInternet ไร้สายใน
3.14
3
2
1.13
1.06
พื้นที่ ที่เสถียร มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้งานพื้นที่
อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและพื้นที่แบบหมู่คณะ)
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2.7 ด้านสิ่ งสนับสนุนอื่น เช่น การอนุญาติให้นา
อาหารและเครื่ องดื่ม เสี ยงเพลงเบาๆที่ให้พ้นื ที่ไม่
เงียบเกินไป มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้งานพื้นที่
อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(โดยเฉพาะในพื้นที่เดี่ยวและพื้นที่แบบหมูค่ ณะ)
2.8 ด้านรู ปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลาย มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้งานพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางาน
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและ
พื้นที่แบบหมูค่ ณะ)
2.9 ขนาดพื้นที่ในโต๊ะทางาน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้งานพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยวและพื้นที่แบบหมู่
คณะ)
2.10 ความสูงของฉากกั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้งานพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพื้นที่เดี่ยว)
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2.91

3

2

1.09

1.05

3.16

3

3

0.75

0.87

3.22

3

3

0.94

0.97

3.27

3

4

0.92

0.96

ตารางที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่ อ่านและ พื้นที่ ทางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ทัศนะและความพึงพอใจในพื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม
ความ
ส่วน
(Mean) (Median) (Mode) แปรปรวน เบี่ยงเบน
3.ทัศนะและความพึงพอใจในพื้นที่อ่านและพื้นที่
มาตรฐาน
ทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของผูส้ มั ภาษณ์ใน
(S.D.)
ปั จจุบนั
3.1ภาพรวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน คุณมี
3.48
3
3
0.57
0.76
ความพึงพอใจระดับไหน
3.2สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ 3.34
3
3
0.53
0.73
ท่าน เมื่อมีการใช้งานคุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.3ภาพรวมของพื้นที่อ่านและทางานแบบเดี่ยว
3.10
3
3
0.75
0.87
(Study Carrel)และพื้นที่ทางานแบบหมู่คณะ
(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.4 รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์ของพื้นที่อ่านและทางาน
3.05
3
3
0.80
0.89
แบบเดี่ยว(Study Carrel)และพื้นที่ทางานแบบหมู่
คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.5 ในด้านการควบคุมเสี ยงรบกวนในพื้นที่อ่านและ 3.22
3
3
0.92
0.96
ทางานแบบเดี่ยว (Study Carrel) และพื้นที่ทางาน
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แบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับ
ไหน
3.6 ในด้านแสงส่องสว่าง ในพื้นที่อ่านและทางาน
แบบเดี่ยว (Study Carrel) และพื้นที่ทางานแบบหมู่
คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.7 ในด้านการถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิ ในพื้นที่
อ่านและทางานแบบเดี่ยว (Study Carrel) และพื้นที่
ทางานแบบหมูค่ ณะ(collaborate) คุณมีความพึง
พอใจระดับไหน
3.8 ในพื้นที่อ่านและทางานแบบเดี่ยว (Study Carrel)
มีความเป็ นพื้นที่ส่วนตัวไม่ถูกรอบกวนจากปัจจัย
ภายนอก คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.9 ในพื้นที่ทางานแบบหมู่คณะ(collaborate)
ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ (พูดคุยปรึ กษางาน ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.10 ภาพรวมพื้นที่อ่านและทางานแบบเดี่ยว (Study
Carrel)และพื้นที่ทางานแบบหมูค่ ณะ(collaborate)
ของห้องสมุดของท่าน สามารถทางานชิ้นหนึ่งๆได้
อย่างต่อเนื่อง

24

3.15

3

4

0.77

0.88

3.03

3

3

0.66

0.81

2.95

3

3

0.61

0.78

2.80

3

2

0.69

0.83

2.86

3

2

0.85

0.92

นักศึกษาแต่ละสานักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ทาการสารวจ จานวน 100 คน

วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร 9%

แพทย์ศาสตร์ 14%

สหเวชศาสตร์ 16%

พยาบาลศาสตร์ 9%

นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 1%

เภสัชศาสตร์ 12%

เทคโนโลยีการเกษตร 4%

ศิลปศาสตร์ 12%

วิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ 2%

การจัดการ 8%

นิเทศศาสตร์ 3%

สาธารณสุขศาสตร์

ภาพที่ 1 แผนภูมิร้อยละของนักศึกษาแต่ละสานักวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ทาแบบสารวจ
ในด้ านข้ อมูลลักษณะทางสถาปัตยกรรมทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการใช้ พื้นที่
พบว่า ห้องสมุดมีการจัดวางรู ปแบบพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานแบบเดี่ยวรวมถึงพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานแบบหมู่
คณะ โดยมีการกระจายตัวของรู ปแบบทั้งสองในพื้นที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย นักศึ กษาให้ระดับความเหมาะสมในระดับ
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ค่าเฉลี่ย 3.24 และ 3.26 นอกจากนี้นกั ศึกษายังให้ทรรศนะว่าศูนย์บรรณสารมีการให้ความสาคัญในเรื่ องความเป็ นส่วนตัวใน
พื้นที่อ่านและทางานในระดับค่าเฉลี่ย 3.22 แต่ลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมที่มีผลต่อการใช้พ้ืนที่ที่นกั ศึกษาให้การประเมินที่
ต่านั้น ประกอบด้วยด้านการรองรับพื้นที่นงั่ และทางานที่เพียงพอในช่วงเวลาสอบกลางภาคหรื อปลายภาค และการส่ งเสริ ม
การปฏิสัมพันธ์ในการทางานด้วยการสามารถนาอาหารทานเล่นหรื อเครื่ องดื่มเข้ามารับประทานได้ นักศึกษามีการประเมิน
ในระดับค่าเฉลี่ย 2.98 และ 2.49 รวมถึง การยืดหยุน่ ในการใช้งานในพื้นที่ เช่น สามารถขยับโต๊ะหรื อที่นงั่ เพื่อปรับเปลี่ยน
อิริยาบถหรื อรู ปแบบกิจกรรมเชิงวิชาการ ซึ่งการประเมินอยูใ่ นระดับค่าเฉลี่ย 2.94
ปัจจัยในการเลือกใช้ พื้นทีอ่ ่ านและทางานในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
พบว่า การส่ งเสริ มให้พ้ืนที่อ่านและพื้นที่ทางานสามารถเห็นมุมมองธรรมชาติภายนอกและการตกแต่งผนังด้วย
สี สนั ที่สวยงาม เป็ นปั จจัยในการเลือกใช้พ้นื ที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย นักศึกษามีการประเมินในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.52 และ 3.44 รวมถึงประเด็นพื้นที่มีการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงที่เกิดเสี ยงรบกวน(เสี ยงพูดคุย เสี ยงเดิน เสี ยงทา
ของตก) มีการประเมินเฉลี่ยในระดับ 3.39
ทัศนะและความพึงพอใจในพื้นทีอ่ ่ านและพื้นทีใ่ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกับการควบคุมเสี ยงรบกวนในพื้นที่อ่านและทางานในศูนย์บรรณสาร โดยให้การ
ประเมินเฉลี่ยในระดับ 3.22 แต่มีประเด็นสาคัญที่จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งเนื่ องจากนักศึกษามีการประเมินที่ต่ า อาทิ เช่น
การออกแบบพื้นที่ที่ส่งเสริ มการปฏิสมั พันธ์ (พื้นที่สามารถพูดคุยปรึ กษา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ) และ การออกแบบพื้นที่

กระตุน้ ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ อง (ไม่ถูกรบกวน หรื อ มีสมาธิ ในการทางาน หรื อ กระตุน้ ในการทางาน)
โดยนักศึกษามีการประเมินเฉลี่ยในระดับ 2.80 และ 2.86
ส่ ว นการประเมิ น รู ป แบบและลัก ษณะสภาพแวดล้อ มการใช้ง านพื้ น ที่ อ่ า นและพื้ น ที่ ท างานในห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย กรณี ศึกษา ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอเป็ นแผนภูมิดงั นี้
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1.1พื ้นที่อ่านและพื ้นที่ทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย มีสิ่งจาเป็ นรองรับต่อผู้ใช้ งาน
1.2พื ้นที่อ่านและพื ้นที่ทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย จัดสรรพื ้นที่ได้ เหมาะสมกับ…
1.3ภาพรวมพื ้นที่อ่านและพื ้นที่ทางานใน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จัดสรรความต้ องการ…
2.1พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย พื ้นที่ผิวสัมผัสสามารถเกิด…
2.2พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์เหมาะ…
2.3พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย รูปแบบการใช้ งานเกิดความ…
3.1พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย อยูใ่ นสภาพชารุดทรุดโทรม
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ า
ตาราวิชาการ (ชันที
้ ่ 2)

3.2พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย มีความสะอาดน่าใช้ งาน

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบเดี่ยว ลักษณะโซฟาเตี ้ย
(ชันที
้ ่ 1)

3.3พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย มีพนักงานดูแลความสะอาด…

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ โต๊ ะทรงกลม 2
ที่นงั่ (ชัน1)
้

4.1พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ (ชัน1)
้

4.2พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย เมื่อใช้ งานกลิ่นอับ อบอ้ าว
4.3พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย เมื่อทางานสักระยะ จะเกิด…
5.1พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย วัสดุพื ้นผิวของโต๊ ะและที่นงั่ ที…
5.2พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย เฟอร์ นิเจอร์ ในพื ้นที่ทางานมี…
5.3พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้ งาน
6.1พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย ขอบเขตการใช้ งานที่ …
6.2พื ้นที่อ่านและทางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย รูปแบบเฟอร์ นิเจอร์ เหมาะสม…
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงระดับการประเมินของผูว้ จิ ยั ตามเกณฑ์ที่จาแนก ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 8(1)
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1.1พื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย มีสิ่งจาเป็ นรองรับต่อผูใ้ ช้งาน
1.2พื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จัดสรรพื้นที่ได้เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน
1.3ภาพรวมพื้นที่อ่านและพื้นที่ทางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จัดสรรความต้องการพื้นฐานต่อ…
2.1พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
พื้นที่ผวิ สัมผัสสามารถเกิดอันตราย
2.2พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์เหมาะกับการใช้งาน
2.3พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
รู ปแบบการใช้งานเกิดความเสี่ ยงอันตราย
3.1พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นสภาพชารุ ดทรุ ดโทรม

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบเดี่ยว ส่วนค้ นคว้ าตาราทาง
วิชาการ (ชัน3)
้

3.2พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มีความสะอาดน่าใช้งาน

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ าตารา
ทางวิชาการ(ชันที
้ ่3)

3.3พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มีพนักงานดูแลความสะอาดเป็ นอย่างดีในแต่ละ…

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ โถงกลาง (ชันที
้ ่
2)

4.1พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบเดี่ยว ส่วนค้ นคว้ าตาราทาง
วิชาการ (ชันที
้ ่ 2)

4.2พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เมื่อใช้งานกลิ่นอับ อบอ้าว
4.3พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เมื่อทางานสักระยะ จะเกิดอาการไม่สบายต่อผูใ้ ช้
5.1พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
วัสดุพ้นื ผิวของโต๊ะและที่นงั่ ทีความทนทาน
5.2พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ทางานมีความแข็งแรง
5.3พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งาน
6.1พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการใช้งานที่พอเหมาะกับผูใ้ ช้งาน
6.2พื้นที่อ่านและทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เหมาะสมกับสรี ระ
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6.3พื้นที่มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อ
การปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
7.1พื้นที่มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
ความเป็ นส่ วนตัว
7.2พื้นที่มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์
7.3พื้นที่มีเสี ยงรบกวนมีผลต่อความเป็ นส่ วนตัว
8.1พื้นที่มีระดับแสงธรรมชาติที่เหมาะสม
8.2พื้นที่มีระดับแสงธรรมประดิษฐ์ที่เหมาะสม
8.3พื้นที่มีระดับแสงสว่างสาหรับการใช้งานที่
เหมาะสม
9.1พื้นที่มีการออกแบบที่นง่ั ที่มีความสู ง
หลากหลาย
9.2พื้นที่มีการออกแบบที่นง่ั รู ปแบบที่มีความ
หลากหลาย
9.3พื้นที่มีการออกแบบที่นง่ั ที่มีการใช้วสั ดุที่มี
ความหลากหลาย
10.1พื้นที่มีปลั้กรองรับสาหรับอุปกรณ์การ
ทางานของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.2พื้นที่มีสายไฟสาหรับอุปกรณ์การทางาน
ของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.3พื้นที่มีการออกแบบตาแหน่งรองรับปลั้ก
และสายไฟสาหรับอุปกรณ์การทางานของผูใ้ ช้
11.1 การออกแบบพื้นที่ทางานแบบเดี่ยว มีการ
ออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.2พื้นที่ทางานแบบหมู่คณะมีการออกแบบ
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.3ตาแหน่งการจัดวางพื้นที่ทางานแบบเดี่ยว
และแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม
12.1พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานได้
หลากหลาย
12.2พื้นที่สะดวกต่อปรับอิริยาบถหรื อ
พฤติกรรมการใช้งาน
12.3พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ใช้สาหรับ
กิจกรรมอื่นนอกจาก การอ่านหรื อการทางาน

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ า
ตาราวิชาการ (ชันที
้ ่ 2)
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบเดี่ยว ลักษณะโซฟาเตี ้ย
(ชันที
้ ่ 1)
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ โต๊ ะทรงกลม 2
ที่นงั่ (ชัน1)
้
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ (ชัน1)
้
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6.3พื้นที่มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อ
การปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
7.1พื้นที่มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
ความเป็ นส่ วนตัว
7.2พื้นที่มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์
7.3พื้นที่มีเสี ยงรบกวนมีผลต่อความเป็ นส่ วนตัว
8.1พื้นที่มีระดับแสงธรรมชาติที่เหมาะสม
8.2พื้นที่มีระดับแสงธรรมประดิษฐ์ที่เหมาะสม
8.3พื้นที่มีระดับแสงสว่างสาหรับการใช้งานที่
เหมาะสม
9.1พื้นที่มีการออกแบบที่นง่ั ที่มีความสู ง
หลากหลาย
9.2พื้นที่มีการออกแบบที่นง่ั รู ปแบบที่มีความ
หลากหลาย
9.3พื้นที่มีการออกแบบที่นง่ั ที่มีการใช้วสั ดุที่มี
ความหลากหลาย
10.1พื้นที่มีปลั้กรองรับสาหรับอุปกรณ์การ
ทางานของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.2พื้นที่มีสายไฟสาหรับอุปกรณ์การทางาน
ของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.3พื้นที่มีการออกแบบตาแหน่งรองรับปลั้ก
และสายไฟสาหรับอุปกรณ์การทางานของผูใ้ ช้
11.1 การออกแบบพื้นที่ทางานแบบเดี่ยว มีการ
ออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.2พื้นที่ทางานแบบหมู่คณะมีการออกแบบ
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.3ตาแหน่งการจัดวางพื้นที่ทางานแบบเดี่ยว
และแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม
12.1พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานได้
หลากหลาย
12.2พื้นที่สะดวกต่อปรับอิริยาบถหรื อ
พฤติกรรมการใช้งาน
12.3พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ใช้สาหรับ
กิจกรรมอื่นนอกจาก การอ่านหรื อการทางาน

ที่นงั่ อ่านและทางานแบบเดี่ยว ส่วนค้ นคว้ าตารา
ทางวิชาการ (ชัน3)
้
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ า
ตาราทางวิชาการ(ชันที
้ ่3)
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบหมูค่ ณะ โถงกลาง (ชันที
้ ่
2)
ที่นงั่ อ่านและทางานแบบเดี่ยว ส่วนค้ นคว้ าตารา
ทางวิชาการ (ชันที
้ ่ 2)
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ผลการประเมินรู ปแบบและลักษณะสภาพการใช้งานที่เหมาะสม(มากกว่า ร้อยละ 80) พบว่า ในพื้นที่ใช้งานมีความ
แข็งแรงทนทานต่อพฤติกรรมการใช้อยูท่ ี่ร้อยละ 95.83 พื้นที่ใช้งานมีความสะดวกสบายต่อผูใ้ ช้อยูท่ ี่ร้อยละ 91.67 พื้นที่ใช้
งานมีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์อยูท่ ี่ร้อยละ83.33 และห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีการบารุ งรักษา
พื้นที่อ่านและทางานอย่างเหมาะสมอยูท่ ี่ร้อยละ 100 ภาพรวมจากการประเมิน น้ าหนักของเฟอร์ นิเจอร์ และการเคลื่อนย้ายที่
ลาบาก ส่งผลด้านการประเมินด้านความแข็งแรงทนทาน รวมถึงศูนย์บรรณมีการปรับอากาศที่ดี ส่งผลการประเมินด้านความ
สะดวกสบาย
ทางกลับกันผลการประเมินรู ปแบบและลักษณะสภาพการใช้งานที่ ตอ้ งปรับปรุ ง(ต่ ากว่าร้อยละ60) พบว่า. การ
ออกแบบที่รองรับต่อปลัก๊ และสายไฟสาหรับอุปกรณ์การทางานอยูท่ ี่ร้อยละ33.33 การออกแบบที่มีที่นงั่ มีความหลากหลาย
อยู่ที่ร้อยละ 54.17 การออกแบบที่ สามารถยืดหยุ่นในการใช้งานในพื้นที่ ร้อยละ58.33 ภาพรวมจากการประเมิ นมองว่า
อุปกรณ์การทางานของนักศึกษาซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้า ตาแหน่งของปลัก๊ ไฟในพื้นที่อ่านและทางานซึ่ งมีจานวน
มาก แต่กลับไม่ตรงกับตาแหน่งของพื้นที่อ่านและทางาน ส่งผลให้นกั ศึกษาจาเป็ นต้องใช้ปลัก๊ พ่วง เช่นกันวัสดุส่วนใหญ่ใน
ศูนย์บรรณสารค่อนข้างเคลื่อนย้ายลาบากด้วยสาเหตุจากน้ าหนักของเฟอร์ นิเจอร์ และการจัดวางเป็ นลักษณะเป็ นแถวเรี ยง
ใกล้ๆกัน(คล้ายโรงอาหาร) ส่ งผลต่อการประเมินด้านการยืดหยุน่ การใช้งานในพื้นที่ นอกจากนี้ ระยะการจัดวางในรู ปแบบ
แถวใกล้ๆกัน

สรุ ปผลการวิจัย
ข้อ สรุ ป จากการท าแบบส ารวจพฤติ ก รรมสถาพแวดล้อ มทางกายภาพและประเมิ น รู ป แบบและลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมการใช้ พบว่า ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา มีความสาคัญในด้านความสะดวกสบายในพื้นที่นงั่ อ่านและ
ทางาน ทนทานต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ มีความสะอาดและน่าใช้งานอยูเ่ สมอ ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แต่ในทางกลับกับประเด็นบางอย่างต้องมี การปรับปรุ ง เช่น ตาแหน่ งของปลัก๊ ไฟเพื่อรองรับต่ออุปกรณ์ การทางานของ
นักศึกษา รองรับพื้นที่ใช้งานในช่วงเวลาสอบด้วยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ให้กะทัดรัดไม่ให้เสี ยพื้นที่ใช้งานและ
สามารถยืดหยุน่ การใช้งานได้ รวมถึงเสี ยงในขณะการทางาน ซึ่งผูว้ จิ ยั มองว่ารู ปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบหมู่คณะ ควรจะอยูใ่ น
โซนที่ใช้เสี ยงได้ ซึ่งปั จจุบนั รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์ดงั กล่าวมีจานวนมาก แต่ไปอยูใ่ นพื้นที่ควบคุมเสี ยง ส่งผลต่อความนิยมการ
ใช้งานของผูใ้ ช้ การพิจารณาสิ่ งแวดล้อมสาหรับการศึ กษาทางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่ งผูใ้ ช้งานมีความต้องการที่
หลากหลายและแตกต่าง มุมมองประเด็นหลักในการพิจารณาที่มกั หนีไม่พน้ เช่น การรองรับในสิ่ งอานวยความสะดวกทั้งตัว
ผูใ้ ช้งานหรื อตัวอุปกรณ์สาหรับการทางาน ซึ่ งจาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้ทางานได้อย่างต่อเนื่ อง พื้นที่มีการมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์
และปรับเปลี่ยนรู ปแบบการทางานได้ และสิ่ งสุดท้ายที่เป็ นประเด็นสาคัญลาดับต้นๆหนีไม่พน้ เสี ยงรบกวนจากภายใน-นอก
พื้นที่ เพราะในประเด็นคุ ณภาพพื้นที่ โดยเฉพาะห้องสมุดมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่เด่ นในเรื่ องคุณสมบัติที่เงี ยบ การ
วางแผนการออกแบบห้องสมุดที่ เน้นในเรื่ องการควบคุมเสี ยงหรื อพื้นที่ ศึกษาส่ วนบุคคลมาก ห้องสมุดอาจจะขาดความ
น่าสนใจหรื อสภาพแวดล้อมส่ งเสริ มความกระตือรื อร้นต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ ซึ่ งในอนาคตความหลากหลายในคุณภาพพื้นที่
ในห้องสมุดน่าจะมีรูปแบบที่มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
นักวิจยั ขอขอบคุณ เจ้าของเอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจยั ตลอดจนสานักวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นักศึกษาในรายวิชา arc59-151 วิชาพฤติกรรมมมนุษย์และสภาพแวดล้อม ที่เป็ นส่วน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

31

หนึ่งในจุดเริ่ มต้นการเขียนบทความชิ้นนี้ รวมถึงความร่ วมมือและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการสารวจและสัมภาษณ์จาก
นักศึกษาแต่ละสานักวิชา ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าขยะทางการเกษตรโดยการพัฒนาเส้นใยจากต้นดา
หลา และศึกษากระบวนการสกัดสี จากดอกดาหลา และการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์ที่เหมาะสมกับเส้นใย
ดาหลา โดยการประเมินผลความเหมาะสมของเส้นใย รู ปแบบผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านสิ่ งทอ ทางด้านการ
ออกแบบ นักออกแบบ กลุ่มประกอบ และกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
ผลการศึ กษาพบว่า การพัฒนาเส้นใยดาหลาเป็ นการใช้ส่วนลาต้นที่ เหลือทิ้งหลังจากการตัดดอกดาหลาไปขาย
ลาต้นมีเส้นใยเหมาะสมกว่าส่วนอื่น ซึ่งลาต้นจะนาเข้าเครื่ องนวดเพื่อให้มีความยืดหยุน่ และมีความนุ่ม หลังจากนั้นนาไปเข้า
เครื่ องตีใย และนาใยที่ได้ไปเข้าเครื่ องตีเกลียวเส้นด้ายในระบบอุตสาหกรรม ซึ่ งเส้นด้ายที่ตีเกลียวจะมีส่วนผสมระหว่างใย
ดาหลาร้อยละ 15และใยฝ้ายร้อยละ 85เพราะใยฝ้ายเป็ นตัวผสานเกลียว ซึ่ งจะทาให้เส้นด้ายเหมาะแก่การนาไปทอผ้าเพื่อทา
ผลิตภัณฑ์ ในส่ วนกลีบดอกมีการสกัดสี ยอ้ มเพื่อย้อมเส้นด้ายดาหลาและเส้นไหมไทย โดยนากลีบดอกมาปั่ นกับน้ า ใน
อัตราส่ วนกลีบดอก 1 กิโลกรัม : น้ า 3 ลิตร กรองด้วยผ้าขาว ได้น้ าสี แล้วนาไปต้มเพื่อย้อมร้อน นาเส้นด้ายดาหลาและเส้น
ไหม ย้อมเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ขณะน้ าเดือดใส่สารส้ม 200 กรัม เพื่อให้ติดสี และมีสีที่สด เสร็ จแล้วนาเส้นด้ายมาล้างน้ าสะอาด
และแช่ในน้ าผสมสารส้ม อัตราส่วน 3 ลิตร: 200 กรัม เพื่อคงสี ที่ยอ้ มไว้
คาสาคัญ : นวัตกรรมสิ่ งทอ, สี ยอ้ ม, ดาหลา, การออกแบบผลิตภัณฑ์, แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์
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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 fashionlifestyle 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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บทนา
จากแนวโน้มทางเศรษฐกิ จและนโยบายของรั ฐบาลที่ ให้ความสนใจเกี่ ยวกับการพัฒนางานวิจยั ที่ ส่งเสริ มการ
ขับเคลื่อนของเศรษฐกิ จที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศโดยใช้ปรัชญาตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงรวมทั้งยุทธศาสตร์ การวิจยั ในภูมิภาค และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีการใช้องค์ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเชิงธุรกิจรวมถึงการ
ยกระดับผลิ ตภัณฑ์พ้ืน ถิ่ น สู่ ก ารผลิ ตและสร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ ง แวดล้อม ชุ มชนและการมี มู ลค่า สู ง เพื่อเป็ น
แรงจูงใจในการประกอบธุ รกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ รวมถึงการนามาใช้ในทางการเกษตร โดยที่ประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็ นประเทศทางด้านการเกษตรกรรม
และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่ งผลของการเกษตรนี้ เองทาให้เกิดภาวะขยะทางการเกษตรและ
สิ่ งของเหลือใช้โดยที่บางส่วนยังสามารถนาไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าขยะเหล่านี้ได้ เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
มากที่สุด

อุตสาหกรรมสิ่ งทอในปั จจุ บนั ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสิ่ งทอ โดยเฉพาะเส้นใยจากวัสดุ ทาง
ธรรมชาติ และการพัฒนาเส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรและขยะเหลือใช้จากการเกษตร เป็ นการพัฒนาเพื่อเพิ่ ม
มู ลค่ า และการสร้ า งโอกาสใหม่ ต ามแนวทางของทฤษฎี ข องการนาของเหลื อ ใช้ก ลับ มาสร้ า งประโยชน์ ใ หม่
“Upcycling” และการใช้ประโยชน์ของทรั พยากรธรรมชาติ ให้คุม้ ค่ า ลดจานวนการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ และ
ส่ งเสริ มให้เกิดแนวคิดการออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน “Sustainable Design” (สุ วิทย์ วงศ์รุจิราวาณิ ชย์,2554, น 16) หนึ่ ง
ในงานวิจยั ทางด้านวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมีการนามาพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมสิ่ งทออีกหนึ่ งผลงาน คือการ
พัฒนาเส้นใยดาหลา อันเนื่องมาจากดาหลาเป็ นพืชที่พบและมีความผูกพันธุ์ดา้ นวิถีของคนในจังหวัดนราธิ วาส ยะลา
ปั ตตานี ซึ่ งดาหลาเป็ นพืชตัดดอกที่ในนิ ยมใช้ประกอบอาหารและตกแต่งเพื่อความสวยงามแต่ท้ งั นี้ พบว่า ส่ วนของ
ลาต้นดาหลารวมถึ งก้านดอก และใบ ซึ่ งเป็ นวัสดุ เหลื อใช้ทางการเกษตร เกษตรกรจะทิ้ งไว้ในแปลงและไม่ได้
นาไปใช้ประโยชน์หลังจากตัดดอกจาหน่าย(ดาริ กา ดาวจันอัด และคณะ, 2558)ผูว้ ิจยั ต้องการหาแนวทางการสกัด
เส้นใยจากส่ วนของลาต้นรวมถึงใบและก้านดอกของดาหลา เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าขยะทางการเกษตร อีกทั้งหาแนว
ทางการสกัดสี ยอ้ มจากส่ วนดอก เพื่อนาไปย้อมสี เส้นด้ายทอต่างๆเช่ นไหม ฝ้าย ใยดาหลา เป็ นต้น เพื่อตอบสนอง
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน“Sustainable Design”และแนวทางการใช้ทุกส่ วนอย่างคุม้ ค่าจนไม่
เหลือตามแนวคิดการขยะเหลือศูนย์ “Zero Waste” โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ องนวัตกรรมสิ่ งทอจากเส้นใยดา
หลาสู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาสิ่ งทอและสี ยอ้ มจากพืชดาหลา
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์จากเส้นใยดาหลา
ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้านพื้นที่
1.1 ศึกษากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
1.2 ศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลา จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปั ตตานี
1.3 ศึกษากลุ่มประกอบการผ้าทอใยธรรมชาติ
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2.ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ศึกษากระบวนผลิตเส้นใยดาหลาและสิ่ งทอธรรมชาติ
2.2 ศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคและผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์จากสิ่ งทอธรรมชาติ
2.3 ศึกษาแนวโน้มการออกแบบแฟชัน่ และสิ่ งทอ

ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวิจัย
เพื่อให้การวิจยั ได้รับคาตอบขอบเขตที่ ตอ้ งการ จึงจาเป็ นต้องใช้กรอบแนวความคิดมาเป็ นเครื่ องมือใน
การนาไปสู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่ งประกอบไปด้วย
1.กรอบความคิดในการศึ กษาข้อมู ลเกี่ ยวกับขยะทางการเกษตรสู่ การพัฒนาเพื่อเป็ นเส้นใยสิ่ งทอ เลือก
กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลา เนื่องจากดอกถูกนาไปจาหน่ายแต่ยงั คงเหลือทิ้งในส่ วน ของลาต้นและใบ
2.กรอบความคิดในการศึกษาทฤษฎีทางด้านการออกแบบและทฤษฎีที่เหมาะสมสาหรับ สิ่ งทอ จากเส้น
ใยดาหลา
3.กรอบความคิดในการศึกษาสี สกัดจากดอกดาหลา เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้องค์ประกอบ ทุกส่ วนของ
ดาหลา เพื่อสร้างคอลเลคชัน่ และเรื่ องราว ในทิศทางเดียวกัน
4.กรอบความคิดในการศึ กษาข้อมูลแนวโน้มแฟชัน่ สากล ได้แก่ลกั ษณะของรู ปแบบเสื้ อผ้าการตกแต่ง
วัสดุ สี เป็ นต้น เพื่อให้มีความทันสมัยต่อผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่ องนวัตกรรมสิ่ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์ สไตล์ เป็ นการ วิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั ทางด้านการเพิ่มมูลค่าขยะทางการเกษตร สาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในชุมชน (Stakeholders) เช่น กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลา กลุ่มทอผ้า ปราชญ์ชุมชน ชาวบ้าน สาหรับเครื่ องมือที่ ใช้ใน
งานวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของเหลื อใช้ แบบไม่มี โครงสร้ าง (Unstructured interview) รวมถึ งการสัมภาษณ์ นักวิจัย
ทางการเกษตรและนักออกแบบสิ่ งทอ นัก ออกแบบแฟชัน่ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อหาองค์ความรู ้ดา้ นรู ปแบบสิ่ งทอจากเส้นใยดา
หลาและรู ปแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์ที่เหมาะสม 2) ประเด็นคาถามปลายเปิ ดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group)
กับ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholder) เช่ น เกษตรกรปลู ก ต้น ดาหลา กลุ่ ม ประกอบการทอผ้า นัก ออกแบบและกลุ่ ม
ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายจากสิ่ งทอเส้นใยธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางของรู ปแบบสิ่ งทอเส้นใยจากต้นดาหลา
รู ปแบบ ลวดลายสี และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่เลือก เช่นกลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาเลือกกลุ่มเกษตรกร
อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ปลูกต้นดาหลารายใหญ่ในภาคใต้กลุ่มนักออกแบบเลือกนักออกแบบสิ่ ง
ทอจากมูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสิ่ งทอจากกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกี ยรติ กลุ่มประกอบการด้านเครื่ อง
แต่งกายเลือกจากกลุ่มประกอบการที่มีรูปแบบและเครื่ องแต่งกายจากสิ่ งทอจากเส้นใยธรรมชาติ และมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เน้น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมคือ แบรนด์คุณแจคKHUNJACK เชียงใหม่ และกลุ่มขุนทองผ้าฝ้าย
กระบวนการสกัดและเส้ นใยดาหลาเพื่อปั่นเป็ นเส้ นด้ ายทอมีกระบวนการดังนี้
1.ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาอาเภอรื อเสาะ นาต้นดาหลาที่เหลือจากกการตัดดอกจาหน่ายนาเข้าเครื่ อง
นวดเพื่อให้เส้นใยมีความนุ่มแล้วนาเข้าเครื่ องรี ดเพื่อตีให้เกิดใย
2.เมื่อผ่านกระบวนการรี ดแล้ว นาเส้นใยที่ตีไปตากแดด 2-3 วันให้แห้งสนิท
3.น าเส้ น ใยแห้ ง แยกส่ ว นที่ เ ป็ นใยและผงออกน าส่ ว นเส้ น ใยส่ ง เข้า โรงงานบริ ษ ัท ไทยน าโชคจ ากัด เพื่ อ สู่
กระบวนการตีเกลียวด้วยระบบอุตสาหกรรมซึ่ งการตีเกลียวจะใช้เส้นฝ้ายผสานเกลียวกับเส้นใยดาหลา เนื่ องจากเส้นใยดา
หลาเป็ นเส้นใยสั้น ทาให้ตอ้ งใช้เส้นใยฝ้ายเป็ นตัวช่วย ในอัตราส่วน ดาหลา 15% ฝ้าย 85%
4.นาเส้นด้ายที่เกิดจากการตีเกลียวมาปั่ นเข้ากระสวยเพื่อนาไปทอเป็ นผ้าผืน
5.ออกแบบลวดลายและออกแบบเนื้ อผ้าให้มีพ้ืนผิวของเนื้อผ้าที่หลากหลายและเลือกสี ที่เหมาะสม ซึ่ งในทีน้ ี เป็ น
การย้อมด้วยสี ดอกดาหลาดอกดาหลาเพื่อให้เกิดรู ปแบบและเรื่ องราวในทิศทางเดียวกัน และยังเป็ นการใช้วสั ดุจากพืชดาหลา
ได้ครบทุกส่วนอย่างคุม้ ค่า

ภาพที่ 1 ภาพต้นดาหลาสด

ภาพที่ 2 ภาพต้นดาหลาผ่านเครื่ องนวดและรี ดตีใย
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ภาพที่ 3 ภาพต้นดาหลาที่ผา่ นเครื่ องนวด
ภาพที่ 4 ภาพต้นดาหลาผ่านเครื่ องตีใย
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที่ 5 ภ่าพต้นดาหลาแห้ง รอตีเกลียว
ภาพที่ 6 ภาพเส้นด้ายดาหลาที่ตีเกลียวกับฝ้าย
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
กระบวนการสกัดสีมดี งั นี้
- นากลีบดอกดาหลามาปั่ นกับน้ าในอัตราส่วนกลีบดอก 1 กิโลกรัมต่อน้ า3 ลิตร
- กรองด้วยผ้าขาว ได้น้ าสี แล้วนาไปต้มเพื่อให้สีแตกตัว
- ขณะน้ าสี เดือดใส่สารส้ม 200 กรัม เพื่อให้ติดสี และน้ าสี มีสีที่สด
- นาเส้นด้ายดาหลาและไหมย้อมลงไป จุ่มขึ้นลง เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
- แล้วนาเส้นด้ายดาหลาและไหมที่ยอ้ มไปแช่ในน้ าสารส้ม 30 นาที อีกครั้ง อัตราส่ วนน้ า3 ลิตรต่อสารส้ม200
กรัม เพื่อคงสี ที่ยอ้ มไว้ไม่ให้ตก
- แล้วนาไปล้างน้ าสะอาดและตากในที่ ร่มเพื่ อเตรี ยมเข้าสู่ กระบวนการทอผ้าต่อ ไป ซึ่ งสี จากดอกดาหลา
สามารถย้อมฝ้ายและไหมได้แต่การย้อมไหมจะดูดซึมสี ได้ดีกว่าฝ้าย
- ส่ วนกากใยที่เหลือสามารถนาไปต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์น้ าพริ กดอกดากลาและดาหลากวน อีกทั้งยังสามารถ
นาไปทากระดาษสาได้อีกด้วย ตามแนวทางของทฤษฎี Zero Waste ที่ใช้ทุกอย่างอย่างคุม้ ค่าจนเป็ นศูนย์
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ภาพที่ 7 ภาพกลีบดอกดาหลา

ภาพที่ 8 ภาพนากลีบดอกดาหลาปั่ น

ภาพที่ 9 ภาพการกรองน้ าสี ดอกดาหลาด้วยผ้าขาว คัดเอาน้ าสี ไว้ยอ้ ม

ภาพที่ 10 เส้นใยดาหลาผสมฝ้ายย้อมสี ภาพที่ 10 เส้นไหมย้อมสี หลา

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ ิจยั นวัทตกร อุมาศิลป์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

38

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

39

ผลและวิจารณ์ผล
จากการนาลาต้นดาหลาที่ เหลื อเป็ นขยะทางการเกษตรสามารถนามาแปรสภาพให้เป็ นเส้นใยเพื่อนาไปใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ชิ้นส่ วน

น้ าหนัก

ปริ มาณเส้นใยที่ได้หลัง
เข้าเครื่ องนวด/ตีใย/

ปริ มาณเส้นใยหลัง
ตากแดดแห้งสนิท

ความยาวของเส้นใย

ใบ
ก้าน
ลาต้น

10 กก.
10 กก.
10 กก.

3 กก
5 กก
8 กก

1
2
5

5-8 ซม.
15-20 ซม.
30 ขึ้นไป

อีกทั้งในส่วนกลีบดอกดาหลายังสามารถสกัดเป็ นสี ยอ้ มซึ่งตัวแปรในการเปลี่ยนสี ได้แก่

น้ ากรดผลไม้
- สารส้ม
- เกลือแกง
-

และส่ วนกากที่ เหลือจากการสกัดสี สามารถนามาเป็ นแปรรู ปเป็ นน้ าพริ ก และกวนเป็ นขนม ส่ วนผงและกากยัง
นาไปทาเป็ นกระดาษในลักษณะเดียวกับกระดาษสาได้

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมสิ่ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์ จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
1. ลาต้นของต้นดาหลาสามารถนามาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดเป็ นเส้นใยจากต้นดาหลาได้เพราะในส่ วนของลา
ต้นมี เส้นใยมากกว่าส่ วนอื่ นๆโดยการนามาตี ให้เกิ ดใยและนาใยที่ ได้ไปตี เกลี ย วผสมกับเส้นใยฝ้ ายด้วยระบบตี เ กลี ย ว
อุตสาหกรรมที่เรี ยกว่าทาให้เกิดเป็ นเส้นใยทางเลือกอีกหนึ่งชนิด
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2. ด้วยคุณสมบัติเป็ นเส้นใยผสมทาให้ตวั เส้นด้ายที่ตีเกลียวระหว่างเส้นใยดาหลาและเส้นใยฝ้ายเมื่อนามาทอจะทา
ให้เกิดพื้นผิวที่นูนเกิดผิวสัมผัสที่ไม่เสมอและที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. เส้นใยดาหลาเมื่อนามาทอผสมเส้นไหมทาให้ผา้ มีพ้ืนผิว2 ลักษณะในผืนเดียวกัน คือมีความเงาและเรี ยบที่เกิด
จากไหมผสมกับพื้นผิวนูนและมีลกั ษณะด้านไม่เงาที่เกิดจากเส้นใยดาหลา

ภาพที่ 11 ผ้าทอจากเส้นใยดาหลาทอผสมเส้นไหม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
4. สี สกัดจากกลีบของดอกดาหลา จากการศึกษาพบว่าตัวสี จากดอกดาหลาสามารถสกัดเป็ นสี ยอ้ มได้และให้สีที่
เป็ นสี ชมพู ซึ่ งจะมีปฏิ กิริยา ติดสี บนเส้นไหมได้ดีกว่าเส้นใยดาหลาที่ ผสมฝ้ าย หากมีการผสมสารช่วยติดเช่น เกลือแกง
สารส้ม น้ ากรดผลไม้จะทาให้สีมีการเปลี่ยนแปลง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ที่ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณในการ
ทาวิจยั เพื่อประกอบการศึกษาต่อระดับดุษฎีบณั ฑิต เรื่ องนวัตกรรมสิ่ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไลฟ์ สไตล์
เอกสารอ้างอิง
ดาริ กา ดาวจันอัด อนันต์ อักษรศรี นลินี จาริ กภากร ธชัธาวินท์ สะรุ โณ สุนนั ท์ ถีราวฒุิ ฉัตรชัย กิตติไพศาล วิภาลัย พุดจันทึก
สุ นีย ์ สันหมุดและเอมอร เพชรทอง. การสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ กับดาหลาเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเส้ นใยจากลาต้ น
ดาหลาเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธิวาส.กรมวิชาการเกษตร.2558
พิทกั ษ์ อุปัญญ์ จันเพ็ญ อุปัญญ์ และธนเดช แป้ นโพธิ์ กลาง. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เส้ นใยลูกตาลในเชิ งอุตสาหกรรมสิ่ งทอ.
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จากเวปไซต์ http://www.gotoknow.org/blog/pitakupan/408458, 18 พฤษภาคม 2559
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สสวท. เส้ นใยตะไคร้ . (ออนไลน์) เข้าถึงเวปไซต์http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid= 0186A900162269A23
0753FECB4B800CB&query=ytjD0s muw+y+1LfC0g, 18 พฤษภาคม 2559
สาคร ชลสาคร. (ออนไลน์ ). การผลิ ต ผื น ผ้ า จากใยไผ่ .เข้ า ถึ ง เวปไซต์ library.dip.go.th/multim6/edoc/18727.pdf,
20 พฤษภาคม 2559
สุวทิ ย์ วงศ์รุจิราวาณิ ชย์. Sustanable Design ดีไซน์ ...เปลีย่ นโลก. กรุงเทพฯ: กรุ งเทพธุรกิจ, 2554.
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ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
Timba: Development and upgrade the wisdom container of the South.
ปรัชญา กฤษณะพันธ์1* และ สุ วติ า แก้วอารี ลาภ2
Prachya Kritsanaphan1* and Suvita Keawareelab2

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ เกิดจากการศึกษาแนวโน้มในปั จจุบนั ที่นิยมนาเอาวัสดุธรรมชาติมาใส่ อาหารและเครื่ องดื่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะภาชนะภูมิปัญญาภาคใต้อย่างติหมา ซึ่ งพบปั ญหาว่า ติหมาไม่สามารถวางได้และเมื่อใส่ เครื่ องดื่มจะต้องใช้
การถือหิ้ว ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้ ทาให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ค่อนข้างจากัด รวมถึงในปั จจุบนั ขาดผูท้ ี่ชานาญในการสาน
ติหมา ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาติหมาในงานวิจยั นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านทาติหมา หรื อคนใต้เรี ยกภาชนะนี้วา่ "หมาตักนา้ " 2) เพื่อแก้ปัญหาการใส่อาหารและเครื่ องดื่มในติหมาให้สามารถวาง
ตั้งและไม่ลม้ 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมารู ปแบบต่างๆ กรณี ศึกษาชุมชนขนาบนาก
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชนและวิธีการศึกษาเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์ ทั้งผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล ผูป้ ระกอบการธุรกิจทัวร์ ท่องเที่ยว
และพูดคุยกับผูท้ ี่มีความสามารถในการจักสานติหมาในท้องถิ่น พูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ร่ วมกันวิเคราะห์
รวมกันพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงสรุ ปข้อมูลของโครงการ
ผูว้ ิจัยได้ทาการทดลองการประยุกต์ใช้วสั ดุ ท้องถิ่ นจากต้น จากส่ วนต่างๆ ในการนามาประกอบกับติ ห มาให้
สามารถตั้งได้ โดยได้ทาการทดลองและสร้างชิ้นงานต้นแบบมาหลากหลายวิธี ก่อนนามาสร้างเป็ นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมารู ปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) รู ปแบบติหมาสาหรับใส่ เครื่ องดื่มที่สามารถวางตั้งได้ 2) รู ปแบบติหมาที่
สามารถใส่ทิชชูสาหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล 3) รู ปแบบติหมาที่ใช้สาหรับวางแก้วน้ าได้ ทั้งนี้จากผลจากการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้ ได้คน้ พบแนวทางในพัฒนาและยกระดับติหมา ภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้ ให้มีความสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย
ที่หลากหลายมากขึ้น มีการพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น และที่สาคัญแก้ปัญหา
ของผูใ้ ช้งานในการนาติหมาไปใช้ใส่ อาหารและเครื่ องดื่ มได้เป็ นอย่างดี แถมยังช่วยอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกื อบสู ญ
สลายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งที่เป็ นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่นภาคใต้
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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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บทนา
ต้นจากเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของปากพนัง โดยเฉพาะตาบลขนาบนาก แต่ปัญหาที่พบในปั จจุบนั คือ ขาดผูส้ ื บทอด
ขาดการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น มายัง ชนรุ่ น หลัง ประกอบกับ ชุ ม ชนขนาบนาก ภายใต้แ กนน าปราชญ์ชุ ม ชน คื อ
นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ได้ร่วมสร้างความเข้มแข็งในแถบลุ่มน้ าปากพนังเพื่อสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการเสนอการ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ที่ สามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น ใบ ดอก ผล ก้าน เป็ นต้น ทั้งนี้
โครงการวิจัยนี้ ได้รั บทุ นวิจัยจากส านัก งานกองทุ นสนับสนุ นการวิจัย (สกว.) ร่ ว มกับ มหาวิทยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ในการ
สนับสนุนผูว้ จิ ยั ให้มีการต่อยอด และนามาวิจยั ให้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ และเศรษฐกิจชุมชนในปั จจุบนั
หมาตักน้ า หรื อ บางที่เรี ยกว่า “ติหมา” เป็ นอีกหนึ่ งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้นาใบจากมาเป็ นวัสดุใน
การสาน เป็ นความรู ้ความสามารถของชาวบ้านที่มีการปรับตัวและนาวัสดุใกล้ตวั มาประดิษฐ์ออกมาเป็ นนวัตกรรมใหม่เพื่อ
ใช้สอย ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่สงั่ สมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เกิดจากประสบการณ์ หรื อการสะสมความรู ้ ลองผิด ลองถูก มาหลาย
ยุคหลายสมัย โดยขนาดของติหมาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 20 เซนติเมตรประโยชน์ใช้สอย ติหมา หรื อหมาน้ า ภาษา
มลายูถิ่นเรี ยก ติมอ ภาษาไทยถิ่นใต้เรี ยก ติหมา หมาน้ า เป็ นภาชนะสาหรับตักน้ า ทาหน้าที่เหมือนถังน้ า และขันน้ า เช่น ตัก
น้ าจากบ่อโดยใช้ไม้ทาเป็ นตะขอเกี่ยว หรื อใช้เชือกผูกโยง ใช้ตกั น้ าอาบ วิดน้ าในเรื อ เป็ นต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีการ
ใช้คาว่า “หมา” ในความหมายที่กว้างออกไป หมายถึง ภาชนะตักน้ า ปั จจุบนั เรี ยกภาชนะตักน้ าที่ทาด้วยสังกะสี อะลูมิเนียม
หรื อ เหล็ก ว่า "หมาถัง " หรื อ “หมาถั้ง ” ที่ ท าด้ว ยพลาสติ ก ก็ เ รี ย กว่า "หมาพลาสติ ก" อัน เป็ นการรั ก ษาชื่ อ เต็ม ที่ ข้ ึ นต้น
ด้วย “หมา” เอาไว้ ศัพท์คาว่า “หมา” หรื อ “ติหมา” นี้ บางท่านว่ามิใช่คาไทยแท้ แต่เป็ นคาที่มาจากภาษามาลายูวา่ “Timba”
ซึ่งหมายถึง ภาชนะตักน้ าที่ทาด้วยกาบหมาก
ติหมา มีอยู่ 2 แบบ คือ หมาโผ้ หรื อหมาผู ้ และหมาเหมียหรื อหมาเมีย “หมาเหมีย” ในสมัยก่อนจะใช้ในการตักน้ าออก
จากเรื อพาย หรื อเรื อแจว โดยขั้นตอนการทาติหมาจะเหมือนกันทั้งสองแบบ แต่จะแตกต่างตรงมือจับ ถ้าเป็ น หมาผู ้ จะรวบ
แล้วมัดปลายทั้งสองด้านไขว้กนั ให้ปลายชี้ข้ ึน ส่วนหมาเหมีย จะรวบปลายมามัดรวมกันในแนวนอน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างติหมาทั้ง 2 แบบ (ด้านซ้าย คือหมาผู ้ ด้านขวา คือ หมาเหมีย)
รู ปภาพจาก หนังสื อ “จาก” พืชมหัศจรรย์ที่บา้ นขนาบนาก (สุรินทร์ 2559)
จากการสัมภาษณ์คุณลุงเจริ ญ รักษา ปราชญ์ชาวบ้านอาเภอปากพนัง คลุกคลีกบั การทา “ติหมาจาก” มาตั้งแต่วยั เยาว์
จึงสามารถทา “ติหมาจาก” ได้อย่างรวดเร็ ว โดยใช้เวลาในการทาติหมาจากหนึ่งชิ้นเพียง 3-5 นาที คุณลุงเจริ ญจึงมีโอกาส
ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ไปสาธิตวิธีการทาติหมาจากอยูบ่ ่อยครั้งและทาเพื่อจัดจาหน่ายในตลาดน้ าปากพนัง ราคาอยูท่ ี่
ชิ้นละ 10 บาท คุณลุงเจริ ญบอกว่า ช่วงปี ที่ผา่ นมามีผปู ้ ระกอบการจากหลายๆที่ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมเข้ามาสัง่ ติหมา
จากเป็ นจานวนมาก แต่คุณลุงปฏิเสธ เนื่ องจากทาให้ไม่ทนั รวมทั้งขาดผูช้ ่วย ไม่ค่อยมีคนสนใจทาติหมาจาก เนื่ องจากขาด
ความช านาญ หากไม่ ช านาญจะใช้บ รรจุ ข องเหลวไม่ ไ ด้ และจากการสัม ภาษณ์ คุ ณป้ าบุ ญ เรื อ น เถาสุ ด อี กหนึ่ ง ผูม้ ี
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ประสบการณ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านท้องถิ่น อาเภอปากพนัง คุณป้ าบุญเรื อนได้ดดั แปลงติหมาจากด้วยความคิดสร้างสรรค์
จาก “ติหมาจาก” ขนาดใหญ่ที่ใช้สาหรับตักน้ าหรื อดัดแปลงเป็ นบรรจุภณั ฑ์ ปรับลดขนาดของติหมาจากลง แล้วเคลือบแล็ค
เกอร์ แต่งเติมความงามใส่ ห่วงเป็ นพวงกุญแจ เป็ นโมบายเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยคุณป้ าบุญเรื อนขายที่ตลาดน้ าปาก
พนัง ในราคาชิ้นละ 20 บาท จากการสอบถามคุณป้ าบุญเรื อนพบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ซ้ื อติหมาจากในรู ปแบบของป้ าเรื อน
ส่วนใหญ่จดั แปลงนาไปใช้ตกแต่ง ประดับห้องมากกว่านาไปใช้งานเป็ นภาชนะ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์คุณสุจินต์ ไข่ริน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก นายอดทอง จังหวัดตรัง ได้พดู ถึงแนวโน้มของการสัง่ ผลิตติหมาจากที่เยอะมาก
ขึ้น ทางกลุ่มจึงได้ระดมชาวบ้านที่ตอ้ งการสร้างรายได้เสริ มหลังจากการทาสวนยางมาเรี ยนรู ้วิธีการสานติหมาจากและเข้า
ร่ วมโครงการกับหน่ วยงานรัฐในการสร้ างเครื่ องอบจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ เพื่อให้ติหมาจากแห้งเร็ วและทันต่อความ
ต้องการของตลาดที่ปัจจุบนั นิยมใช้วสั ดุธรรมชาติมาเป็ นบรรจุภณั ฑ์แทนพลาสติกที่ทาลายสิ่ งแวดล้อมกันมากขึ้น
ปั จจุบนั ต้องยอมรับว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ถือเป็ นสิ่ งสิ้ นเปลือง เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อจะรอถูกทิ้ง ด้วยเหตุน้ ีหาก
เราสามารถลดการใช้วสั ดุได้ เพื่อประหยัดทรัพยากรและพลังงาน อาทิ การออกแบบเพื่อให้ใช้กระดาษน้อยลง หรื อทาให้
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถนากลับมาใช้ซ้ าได้อีก รวมถึงการใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น กระดาษรี ไซเคิล หรื อหมึกพิมพ์
จากถัว่ เหลื อ ง ก็ จ ะสามารถท าให้ท้ ัง ขั้น ตอนการผลิ ต สิ น ค้า และตัว บรรจุ ล ดความสิ้ น เปลื อ งโดยใช่ เ หตุ เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และยังช่วยเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีทางการตลาดอีกด้วย (นุ ชจริ นทร์ 2561) โดยนับตั้งแต่การประยุกต์วสั ดุ จาก
ธรรมชาติ สู่การมาถึงของระบบอุตสาหกรรม และการพลิกกลับสู่แนวคิดอันเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม บรรจุภณั ฑ์ไม่เพียงเป็ น
เครื่ องมือที่ถูกใช้ในชีวิตประจาวันเท่านั้น หากยังเป็ นเครื่ องชี้วดั เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานออกแบบสร้างสรรค์ที่สอด
รับและส่ งสะท้อนวิถีชีวิตของผูค้ นแต่ละยุคสมัยอีกด้วย ในปี 2549 เป็ นยุคสมัยที่โลกเริ่ มตื่นตัวต่อภาวะโลกร้อน อันเป็ นผล
พวงจากลัทธิ บริ โภคนิ ยมและการเฟื่ องฟูถึงขีดสุ ดของระบบอุตสาหกรรมในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลนี้ จึง
เป็ นที่มาของสานึกในการใช้วสั ดุสาหรั บบรรจุภณั ฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
กระดาษชานอ้อยขึ้นมาทดแทนกล่องโฟมที่ไม่อาจย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ การใช้วสั ดุธรรมชาติอย่างกาบหมาก ใบ
จากมาเป็ นภาชนะบรรจุของเหลว หรื อถุงพลาสติกผสมสารชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ ว ในเชิงการออกแบบ
จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการและนักออกแบบหลายรายก็เริ่ มใช้วิธีการลดสัดส่ วนของวัตถุดิบ ประยุกต์วสั ดุธรรมชาติในการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเป็ นการลดต้นทุนและช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม จากข้อมูลที่เกี่ยวกับอัตราเติบโตของบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ น
ต่างๆของตลาดโลก พบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอตั ราการเติบโตสู งที่สุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของบรรจุ
ภัณฑ์อาหารจึ งมีมาก โดยมีการนานวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค บรรจุภัณฑ์ ที่รักษ์ โลกหรื อเป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม (Eco-friendly packaging) ก็มีแนวโน้มของบรรจุ ภัณฑ์ใ น
อนาคตจะต้องเลือกใช้วสั ดุที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม โดยจะพยายามเลือกใช้วสั ดุให้บางลงหรื อมี
น้ าหนักน้อยลงแต่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มีสมบัติในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรื อไม่ก็จะใช้วสั ดุที่สามารถนามารี ไซเคิลได้
โดยคุณเสาวนีย ์ ปรี ชานฤชิตกุล กล่าวถึงในงานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ
ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี มีความใส่ ใจต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั ปริ มาณขยะที่มีมากขึ้นและอื่นๆทัว่ ไป ก็ให้ความสาคัญต่อการเลือกใช้บรรจุ
ภัณ ฑ์เ พื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของคุ ณ จริ ย า ศรี จ รู ญ เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ การเลื อ กใช้บ รรจุ ภัณ ฑ์เ พื่ อ
สิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่า 400 คน รั บรู ้ ว่าการเลื อกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สิ่ งแวดล้อมช่วยลดปริ มาณขยะ มีความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อมในระดับมาก
ทั้งนี้จากแนวโน้มการเลือกใช้วสั ดุธรรมชาติที่มากขึ้นสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจาก ผูว้ จิ ยั
จึ งมีแนวคิดในการพัฒนาติหมาจากจากผูท้ ี่ มีความรู ้และประสบการณ์โดยการกระบวนการมี ส่วนร่ วมจากหลายๆฝ่ ายที่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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เกี่ ยวข้อง โดยการลงพื้นที่ วิจยั ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่ การสร้างอัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึกชุมชน
ขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราชและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่ วม ทั้งสามกลุ่มภาคี
ได้แก่ ชุมชน ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและบริ การ และนักวิจยั โดยบทสรุ ปจากเวทีพฒั นาโจทย์การวิจยั ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2560 ในประเด็นการค้นหาความต้องการพัฒนา”จาก” ของชุมชนว่ามีประเด็นอะไรบ้างอันเป็ นปั ญหาและความต้องการใน
การยกระดับพืชเศรษฐกิจ สู่การเพิ่มรายได้ของชุมชน ดังนั้นชุมชน นักวิจยั และผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและบริ การ เห็นพ้อง
ว่า ควรร่ วมกันค้นหาความสาคัญขององค์ประกอบของต้นจากเพื่อสร้างมูลค่า และสามารถส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนาบนาก เป็ นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และมีความโดดเด่นในพื้นที่หลายด้าน ไม่ว่า ด้าน
ภูมิศาสตร์ ที่มีนิเวศ 3 น้ า ด้านวัฒนธรรม คือวิถีชุมชนทาน้ าตาลจาก ทานาข้าว ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่ควรนามาออกแบบ
เพื่อนาเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ของต้นจาก ให้เกิดมูลค่า อันเป็ นของที่ระลึกที่มีอตั ลักษณ์ของชุมชน และสร้างความจดจาของผู ้
มาเยือนในพื้นที่ โดยได้สรุ ปกรอบแนวคิดในกระบวนมีส่วนร่ วมเพื่อนาไปสู่ การสรุ ปปั ญหาและความต้องการของทั้งสาม
กลุ่มภาคีสู่แนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
สรุ ปปั ญหาและความต้องการของทั้งสามกลุ่มภาคีได้ให้ขอ้ เสนอแนะและปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้งานติหมาจาก
ประเด็นปั ญหาการใช้งานพบว่า ปั ญหาที่ได้จากการสอบถามลูกค้า ผูใ้ ช้งาน ลูกค้าซื้ อไปแล้วตั้งไม่ได้ บางชิ้นใส่ ของเหลว
ไม่ได้บา้ ง และเมื่อใส่ เครื่ องดื่ มจะต้องใช้การถือหิ้ วอย่างเดี ยว ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้ ดังนั้นทั้งสามกลุ่มภาคี จึ งเสนอ
แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบติหมาจากให้สามารถวางตั้งใส่ ของเหลวได้เป็ นลาดับแรก โดยใช้วสั ดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นของ
อาเภอปากพนัง ผสมผสานอัตลักษณ์ ประจาท้องถิ่ น คุ ณค่าของภูมิปัญญา สู่ การประยุกต์เพื่อการใช้งานในการประดับ
ตกแต่งบ้าน โรงแรมสไตล์บูทีคต่อไป สอดคล้องกับแนวโน้มในปั จจุบนั ที่ นิยมนาเอาวัสดุ ธรรมชาติ มาใส่ อาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง เป็ นการอนุ รั ก ษ์ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น ภาคใต้และเอกลัก ษณ์ ที่ ดีง ามที่ เ กื อ บสู ญ สลายไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจาก แก้ปัญหาการใส่อาหารและเครื่ องดื่มในติหมาให้สามารถวางตั้งและไม่ลม้
2.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจากที่นาอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการในรู ปแบบใหม่
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจะคัดเลือกเฉพาะชาวบ้านในชุมชนที่สามารถสานติหมาจากได้ โดยคัดจากชุมชนผูป้ ลูกต้นจาก
และมีความเชี่ยวชาญในการสานติหมาจาก ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง ใน 10 หมู่บา้ น
2. ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาในพื้ น ที่ อ าเภอปากพนั ง จ.นครศรี ธรรมราช เนื่ อ งจากเป็ นอ าเภอเดี ย วในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราชที่มีพ้นื ที่การปลูกจาก โดยมีท้ งั หมด 3,602 ไร่ 3.5 งาน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ผลิตภัณฑ์และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพการผลิ ตของชุ ม ชน
ขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ธรรมชาติจากต้นจาก

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร และศึกษาข้อมูลภาคสนาม
โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกับผูร้ ู ้ ผูป้ ฏิ บตั ิ ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากการบันทึ กการ
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สัมภาษณ์ดว้ ยการบันทึกเสี ยงสัมภาษณ์ นามาถอดเทป จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี Case Record แล้วจึงบรรยายเชิง
พรรณนา และทาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอนการวิจยั
1) การสื บค้นและสร้างอัตลักษณ์วถิ ีคนทาจากจากต้นจาก
เป็ นขั้นตอนศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของผูท้ ี่สามารถจักสานติหมาจากจากชุมชนตาบลขนาบนาก และ ชุมชนตาบล
เมืองปากพนัง โดยพบว่าการริ เริ่ มศึกษาค้นคว้าวิจยั ในเบื้องต้นทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการลงพื้นที่สมั ภาษณ์พดู คุยกับผูป้ ระสานงาน
ชุมชน ซึ่งค้นพบผูท้ ี่สามารถจักสานติหมาจากได้จานวน 8 ราย ได้แก่
1.1) พื้นที่หมู่ที่ 1 ตาบลขนาบนาก มีผทู ้ ี่สามารถจักสานหมาจาก ได้แก่ คุณป้ าสมนึก คุณป้ าวรรณา คุณป้ าสอด และ
คุณป้ าโสภา
1.2) พื้นที่หมู่ที่ 2 ตาบลขนาบนาก มีผทู ้ ี่สามารถจักสานหมาจาก ได้แก่ คุณยายผวน ขวัญศรี ช่วย
1.3) พื้นที่หมู่ที่ 4 ตาบลขนาบนาก มีผทู ้ ี่สามารถจักสานหมาจาก ได้แก่ คุณป้ าลี่
1.4) พื้นที่ตาบลเมืองปากพนัง มีผทู ้ ี่สามารถจักสานหมาจากได้แก่ นายเจริ ญ รักษาและนางบุญเรื อน เถาสุด
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์การคัดเลือกปราชญ์ชุมชนที่มีศกั ยภาพในการทาติหมาจาก 8 ราย โดยใช้การสังเกตศักยภาพ
ในการผลิ ต วิถีชีวิตและสัมภาษณ์ ความต้องการในการพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ที่มี อยู่เดิ ม โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1)
ศักยภาพเชิงการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยูเ่ ดิม ผลิตภัณฑ์ที่ทาอยูเ่ ดิมจนชานาญ เทคนิคกรรมวิธีการผลิตที่มีความสามารถ
ในการพลิกแพลงจากวิธีเดิมๆได้ การให้ความร่ วมมือและจานวนแรงงานที่สนับสนุน 2) ตลาด มีช่องการจัดจาหน่ายที่ชดั เจน
ทาเป็ นอาชีพเสริ ม ที่ไม่ใช่ทาเพื่อเพียงใช้งาน 3) โอกาสในการออกแบบและพัฒนา เข้าใจการพัฒนา สามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นเฉพาะหน้าได้ดี สามารถประยุกต์ดัดแปลงวัสดุ และเทคนิ คต่างได้ดี โดยผูว้ ิจัยจะวัดจากงานที่ ผูว้ ิจัย
มอบหมายให้ปราชญ์ชุมชนดัดแปลงนาเอาก้านจากมาใช้ในงานจักสานติ หมา 4) ประเภทผลิ ตภัณฑ์ที่น่าจะพัฒนาและ
ออกแบบใหม่ พิจารณาจากถนัดและเข้าใจการใช้งานผลิ ตภัณฑ์ได้ดี โดยได้จัดกิ จกรรมการสาธิ ตกระบวนการขึ้ น รู ป
ผลิตภัณฑ์จะใบจากตามที่ปราชญ์ชุมชนแต่ละท่านถนัด ในกิ จกรรมเชิ งปฏิบตั ิการ ซึ่ งผลจากการใช้เกณฑ์ท้ งั 4 ประเด็น
หลักในการพิจารณา จึงได้เลือก นายเจริ ญ รักษาและนางบุญเรื อน เถาสุ ด ที่อาศัยในพื้นที่ตาบลเมืองปากพนัง เป็ นผูเ้ ริ่ มต้น
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ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจาก ทั้งนี้ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนาไปถ่ายทอดให้ผู ้
ที่สนใจในอนาคตต่อไปได้
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม
ขั้น ตอนนี้ ได้จัด เวที ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติก าร (Workshop) เพื่ อ ให้ไ ด้ผลิ ตภัณฑ์จากต้นจากเพื่ อ เป็ นต้นแบบในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
หลังจากที่มีการลงพื้นที่สารวจค้นคว้าหาปราชญ์ชุมชนได้แล้วนั้น ผูว้ ิจยั ก็มีแนวคิดริ เริ่ มที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้ า งอัต ลัก ษณ์ ใ ห้แ ก่ ข องที่ ร ะลึ ก ชุ ม ชนลุ่ ม แม่ น้ าปากพนัง โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมปฏิ บัติ ก าร ครั้ งที่ 1 ขึ้ น มา เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างแนวคิดริ เริ่ มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็ นอัตลักษณ์แห่ งลุ่มแม่น้ าปากพนัง โดยมีการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวขึ้นภายในอาเภอปากพนัง ณ สถานที่ บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์ ได้จดั กิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็ นเวลา 1 วัน
โดยมีคณะผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้จากภาคส่วนต่างๆ เช่น
1. ปราชญ์ทอ้ งถิ่นตาบลขนาบนากจานวน 6 คน ปราชญ์ทอ้ งถิ่นตาบลปากพนัง จานวน 5 คน
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมในอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราชจาก 2 โรงแรม คือ โรงแรมเมืองลิกอร์และ โรงแรมบุญ
ประสพ จานวน 4 ท่าน และเจ้าของธุรกิจบ้านพักวงศ์เบี้ยสัจจ์
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจบริ ษทั ทัวร์ไทยสมายด์ จากัด 2 ท่าน
4. ทีมคณะผูว้ จิ ยั
ซึ่ งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทั้ง 4 ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องนาไปสู่ การสร้างแนวทางการออกแบบและพัฒนาติ
หมาจากในรู ปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของชุมชนและแนวคิดในการพึ่งพาของคนในพื้นที่ต่อไป

ภาพที่ 3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม
3) กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากแนวคิ ด ข้างต้น ผูว้ ิจัย ได้ศึกษาถึ งกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ โดยมี ขั้นตอนหลัก ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับชุมชน ประกอบไปด้วย 1) การสารวจข้อมูลประกอบการออกแบบ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งใน
โครงการวิจยั นี้ได้นาเอากระบวนการมีส่วนรวมมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานวิจยั นี้ 3) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ได้แก่ การร่ างแบบ การคัดเลือกแบบ การพัฒนาแบบและการทดลองการผลิต 4) การปรับปรุ งแก้ไขเพื่อง่ายต่อการผลิตเพื่อ
การจาหน่าย

ภาพที่ 4 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการ

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1) ผลการสารวจข้ อมูลประกอบการออกแบบ
งานวิจยั นี้ได้นาผลการสารวจข้อมูลประกอบการออกแบบแบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของอาเภอปากพนัง ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากคาขวัญประจาอาเภอปากพนัง ว่า
“รั งนกเลื่องชื่ อ ร่ ำลือขนมลำ โอชำไข่ ปลำกระบอก ส่ งออกกุ้งกุลำดำ ออกพรรษำไหว้ พระลำก นิยมมำกแข่ งเรื อเพรี ยว”
ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษารู ปทรงของรังนก ขนมลา ไข่ปลากระบอก กุง้ กุลาดา เรื อเพรี ยว โดยศึกษาถึงความเป็ นได้ในการ
ประยุกต์รูปทรงรู ปร่ างของเอกลักษณ์ให้มีความสัมพันธ์ สื่ อสารตรงไปตรงมา จึ งได้คดั เลือกเรื อเพรี ยวมาเป็ นเอกลักษณ์
ทางการออกแบบของโครงการ ซึ่ งรู ปแบบของเรื อเพรี ยวสอดคล้องกับลักษณะดั้งเดิมของติหมาจาก ทาให้ง่ายต่อการนามา
ประยุกต์ใช้ อีกทั้งเรื อเพรี ยวเป็ นเรื อแข่งที่มีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะในจังหวัดนครศรี ธรรมราช สมัยก่อนน่าจะใช้ใน
การสัญจรทางน้ า ลักษณะเด่นของเรื อเพรี ยวที่ต่างไปจากเรื อยาว ก็คือ เป็ นเรื อขุดเพรี ยวยาวโขนหัวและท้ายเพรี ยวไม่ยาวมาก
เป็ นเนื้อไม้ที่ขดุ พร้อมกับตัวเรื อไม่สามารถถอดได้

ภาพที่ 5 การแข่งขันเรื อเพรี ยว ในอาเภอปากพนัง
ที่มา : www.konnakhon.com
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2) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ข้อมูลที่ สารวจได้จะรวบรวมและวิเคราะห์โดยสามกลุ่มภาคี ได้แก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและ
บริ การ ได้สรุ ปผลการวิเคราะห์ดงั นี้
2.1) ผูว้ ิจยั วิเคราะห์จากความต้องการของผูซ้ ้ื อติหมาจากไปใช้ในการใส่ เครื่ องดื่มและวางตั้งได้ โดยมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยประเมินจากศักยภาพของชุมชน วัสดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นและยังคงภูมิปัญญาเดิมให้ได้มากที่สุด ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้
ประยุกต์เทคนิคการทาขาตั้งจากภูมิปัญญาเดิมและวัสดุที่มีปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจากแต่ละท่านมีความถนัดและสามารถ
หาได้ในท้องถิ่น จึงได้ทาการทดลองประยุกต์ใช้วสั ดุให้ปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจากทั้งสองสานในรู ปแบบใหม่ ดังนี้ 1)
ลุงเจริ ญ รักษา มีความถนัดในการใช้คล้าและก้านจาก 2) ป้ าบุญเรื อน เถาสุ ด มีความถนัดในการใช้หวาย ก้านจากและงาน
ร้อยลูกปั ด
2.2) วิเคราะห์ความต้องการและข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการท่องเที่ยวและบริ การ มีความต้องการสิ นค้าตกแต่ง
โรงแรมที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้และต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ งส่ วนใหญ่ทางโรงแรมสัง่ ซื้ อและจ้างผลิตตาม
แบบจากภาคเหนือ เนื่ องจากไม่มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้าของตกแต่งในภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากทัว่ ไป ซึ่ งงานวิจยั นี้
ได้ระดมความคิดจากผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทลในอาเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จานวน 3 แห่ งและเพื่อ
ระบุความต้องการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีใช้อยูใ่ นห้องของโรงแรม ได้แก่ ถาดวางเครื่ องดื่ม เชิงเทียน โคมไฟ ที่วางขวด
ไวน์ ถาดใส่เอกสาร กล่องใส่กระดาษทิชชู ถังขยะ ถาดใส่อุปกรณ์อาบน้ า กรอบรู ป สมุดโน้ต กล่องใสเหรี ยญ แจกัน นาฬิกา
แผ่นกระดานรองกระดาษ ไม้แขวนเสื้ อ ชั้นวางกระเป๋ า รองเท้าแตะ เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จโรงแรมเกี่ ยวกับรู ปแบบโรงแรมในปั จจุบนั ที่มีความเป็ นไปได้ในการนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากไปใช้งานในโรงแรม
ดังนั้นจึ งได้ศึกษารู ปแบบการตกแต่งและการจัดวางผลิ ตภัณฑ์ของโรงแรมสไตล์บู ทีคโฮเทล (Boutique hotels) ซึ่ งเป็ น
โรงแรมที่ มีขนาดย่อมๆ มี สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้สอยขึ้ นอยู่กับแต่ละโรงแรมใกล้เคี ยงกับโรงแรมแบบ Full
Service ทั้ง นี้ การน าผลิ ต ภัณ ฑ์ติห มาจากไปใช้ในโรงแรมสไตล์บู ทีคโฮเทล ต้อ งพิ จ ารณาถึ ง อายุก ารใช้ง านของวัสดุ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการหมุนเวียนบ่อย ราคาไม่แพงมากนัก เน้นประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากติหมาจาก หากไม่มีการเคลือบจะมีอายุ
การใช้งานไม่มากนัก
ดังนั้นผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึ งได้แนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ติหมารู ปแบบต่างๆ ดังนี้ 1)
รู ปแบบติหมาสาหรับใส่ เครื่ องดื่มที่สามารถวางตั้งได้ 2) รู ปแบบติหมาที่สามารถใส่ ทิชชูสาหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล
3) รู ปแบบติหมาที่ใช้สาหรับวางแก้วน้ าได้
3) ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แนวทางในการออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ติ ห มาได้น าข้อ มู ล มาใช้ใ น
กระบวนการออกแบบ ซึ่ งประกอบด้วย 1) การร่ างแบบ 2) คัดเลือกแบบ 3) พัฒนาแบบ 4) ทดลองการผลิต ขั้นตอนข้างต้น
นักออกแบบหรื อนักวิจยั ต้องดาเนินการเองเป็ นหลัก เพราะต้องใช้ผมู ้ ีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการสารวจข้อมูลเพื่อ
สรุ ปให้กบั ชุมชนเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอตั ลักษณ์ทอ้ งถิ่นต่อไป
ก่ อนทาการออกแบบ ร่ างแบบจะต้องกาหนดทิ ศทาง ข้อกาหนดต่างๆ ให้ชัดเจนเสี ยก่ อน ซึ่ งข้อกาหนดทางการ
ออกแบบประกอบด้วย 1) ติ หมาจากสาหรั บใส่ เครื่ องดื่ มที่ สามารถวางตั้งได้ คุ ณสมบัติคือ ต้องสามารถวางตั้งและรับ
น้ าหนักของเหลวได้โดยไม่ลม้ ไม่โยกเยกและสามารถถือหิ้ วได้อย่างสะดวก 2) ติหมาจากที่สามารถใส่ทิชชูสาหรับโรงแรม
สไตล์ บู ที ค โฮเทล คุ ณ สมบัติ คื อ ต้อ งสามารถบรรจุ ทิ ช ชู แ บบป๊ อบอัพ ขนาดบรรจุ 50 แผ่ น ขนาดกว้า งxยาวxสู ง
10.5x10.5x6.0 เซนติเมตรตามลาดับ มีช่องสาหรับดึ งทิชชูได้ง่าย มีฝาปิ ดด้านบน สามารถเติมทิ ชชูได้ง่าย สามารถวางตั้ง
บริ เวณหน้ากระจกหรื อโต๊ะเครื่ องแป้ งหรื อชั้นวางบริ เวณทีวีหรื อโต๊ะรับประทานอาหารภายในห้องพักได้ และมีการเคลือบ
ผิวเพื่อกันเชื้อรา 3) ติหมาจากที่สามารถวางแก้วน้ าได้ คุณสมบัติคือ ต้องสามารถวางแก้วน้ า จานวน 2 ใบสาหรับห้องพัก
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เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ วัสดุประกอบสาหรับวางรองแก้วต้องรองรับความชื้นจากปากแก้วได้ ซึ่ งต้องมีพ้ืนที่อย่างน้อย 13x25
เซนติเมตร
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจากประกอบด้วย
3.1) ขั้นตอนการร่ างแบบตัวตรง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเทคนิ คการผลิตและความต้องการของผูป้ ระกอบการ รวมถึงศักยภาพ
ของชุมชน โดยได้ร่างแบบและนาเสนอผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่างผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรมในอาเภอเมือง
นครศรี ธรรมราชกับชุมชน โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ การนาติหมาจากมาประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรม
สไตล์บูทีคโฮเทลในรู ปแบบต่างๆ สามารถใช้ในการใส่ของประดับตกแต่งภายในห้องพักได้

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการร่ างแบบติหมาจากมาประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรม
3.2) ขั้นตอนการคัดเลือกแบบ ขั้นตอนนี้ได้เลือกรู ปแบบของติหมาจากระหว่างหมาจากผูก้ บั หมาจากเมียเป็ นลาดับแรก
โดยผูว้ จิ ยั เลือกรู ปแบบหมาจากเมียที่เหมาะกับการนามาเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับใส่บรรจุมากกว่า และทาการคัดเลือกรู ปแบบ
จากการร่ างแบบ ร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจาก โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ในการพัฒนา มีประโยชน์ใช้สอยที่
สอดคล้องกับข้อกาหนดทางการออกแบบที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
3.3) ขั้นตอนการพัฒนาแบบ ผูว้ จิ ยั ได้มีแนวคิดร่ วมกับปราชญ์ชุมชนผูเ้ ชี่ยวชาญด้านติหมาจาก 2 ท่านในการพัฒนาแบบ
ซึ่งได้มีแนวคิดร่ วมกันในการนาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น อาเภอปากพนัง มาเป็ นส่วนประกอบของขาตั้งติหมาจาก โดยคุณลุง
เจริ ญ รักษา ได้ประยุกต์ในสิ่ งที่ตนเองถนัด นาคล้าและก้านจากผสมผสานเทคนิคการสอดและสานเข้าด้วยกัน โดยนาคล้า
มาเป็ นฐาน ส่วนมือจับใช้กา้ นจากเป็ นโครงและสานพันด้วยคล้า ส่วนคุณป้ าบุญเรื อน เถาสุด ได้ประยุกต์ในสิ่ งที่ตนเองถนัด
นาหวายผสมผสานกับงานทาดอกไม้จากใบจาก มาดัดเป็ นและประดับส่วนที่จบั ด้วยดอกไม้จากใบจาก

ภาพที่ 7 ผลงานติหมาจากการผสมวัสดุคล้าและก้านจากของคุณลุงเจริ ญ รักษา

ภาพที่ 8 ผลงานติหมาจากการผสมก้านจากของคุณลุงเจริ ญ รักษา
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ภาพที่ 9 ผลงานติหมาจากการผสมวัสดุหวายของคุณป้ าบุญเรื อน เถาสุด
หลังนั้นผูว้ จิ ยั และปราชญ์ชุมชน ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของการนาวัสดุแต่ละชนิดมาประกอบเป็ นส่วนขาของ
ติหมาจาก โดยได้ทาการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
- รู ปแบบการนาหวายมาใช้เป็ นขาตั้ง
ข้อดี มีความเหนียวคงทน,ขึ้นรู ปได้หลากหลาย,ขึ้นเป็ นแผ่นได้
ข้อเสี ย จากกการสัมภาษณ์ ปราชญ์ชุมชนพบว่าปริ มาณหวายในพื้นที่ มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการผลิ ต,ขนาดหวายไม่
สม่าเสมอ ทาให้ดดั ยาก ใช้เวลานาน มีกระบวนการแปรรู ปก่อนนาไปใช้งานสาน
- รู ปแบบการนาวัสดุคล้ามาเป็ นฐาน
ข้อดี ในพื้นที่มีปริ มาณเยอะ,สามารถสร้างลวดลายสานได้,เมื่อสานจะรับน้ าหนักได้ดี
ข้อเสี ย มีความแข็งและกรอบ,ยากต่อการดัดโค้ง ใช้เวลานาน มีกระบวนการแปรรู ปก่อนนาไปใช้งานสาน
- รู ปแบบการนาก้านจากมาเป็ นฐาน
ข้อดี หาได้ง่ายในท้องถิ่น,ใช้เวลาไม่นานในการทา ดัดโค้งได้ง่าย ง่ายต่อการผลิตในจานวนมาก
ข้อเสี ย ไม่สามารถหักได้ในมุม 90 องศา ถ้าก้านใหญ่จะสานเป็ นแผ่นได้ยาก
4) ผลการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อง่ ายต่ อการผลิตเพื่อการจาหน่ าย
หลังจากที่ได้ทดลองการผลิตต้นแบบแล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็ นการเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ตามที่ผวู ้ จิ ยั
ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยเทคนิ คการผลิ ตต้นแบบของปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ ชี่ ยวชาญในการทาติ หมาจากร่ วมกับ นัก
ออกแบบหรื อผูว้ ิจยั ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวัสดุประกอบ ผูว้ ิจยั ได้เลือกนาก้ านจากมาเป็ นฐานแนวทางใน
การปรับและพัฒนาส่วนประกอบของแบบ เช่น ฐานวาง ฝาเปิ ด-ปิ ด ต่อไป โดยพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขเพื่อง่ายต่อการผลิต
และจาหน่ายต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
บทความวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของผลงานวิจยั ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่ การสร้างอัตลักษณ์ สินค้า
ของที่ระลึกชุมชนขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากใน
หลายผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยเทคนิคการขึ้นรู ปจากติหมาจากและเสวียนหม้อ โดยนาส่วนประกอบของต้นจากในทุกๆ ส่วนมา
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการนาวัสดุและเทคนิ คอื่นๆที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งผลการออกแบบขั้นสุ ดท้ายได้นาเสนอ
ผลงานออกแบบที่มีแนวคิดในการออกแบบจากเรื อเพรี ยวอัตลักษณ์ของอาเภอปากพนังอีกอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) รู ปแบบติหมา
สาหรับใส่ เครื่ องดื่มที่สามารถวางตั้งได้ 2) รู ปแบบติหมาที่สามารถใส่ ทิชชูสาหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล 3) รู ปแบบติ
หมาที่ใช้สาหรับวางแก้วน้ าได้
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ภาพที่ 10 รู ปแบบติหมาสาหรับใส่เครื่ องดื่มที่สามารถวางตั้งได้

ภาพที่ 11 รู ปแบบติหมาที่สามารถใส่ของให้หอ้ งน้ าสาหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล

ภาพที่ 12 รู ปแบบติหมาที่สามารถใส่ทิชชูสาหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล

ภาพที่ 13 รู ปแบบติหมาที่ใช้สาหรับวางแก้วน้ าได้
ทั้งนี้งานวิจยั ชิ้นนี้ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจิราพัทธ์ แก้วศรี ทอง ,2560 เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอ
ทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “สภาพการณ์ปัจจุบนั ที่ผบู ้ ริ โภคในประเทศต่าง ๆ กาลังอยูใ่ นกระแสบริ โภคนิ ยม
สิ นค้าที่เป็ นธรรมชาติ สิ นค้าที่อิงกับวัฒนธรรม การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรื อสิ นค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน ทาให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนต่อไป” และจากการประเมินด้วยการสัมภาษณ์จาก 3 กลุ่มภาคี
ได้แก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ ระกอบการท่องเที่ ยวและบริ การ พบว่า งานวิจยั นี้ ตอบสนองศักยภาพการผลิตของชุมชนตาบล
ขนาบนาก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื่ องจากปราชญ์ที่ความเชี่ยวชาญในการสานติหมาจากเป็ นวัยผูส้ ูงอายุ
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในโครงการเน้นความละเอียดและประณี ตเพื่อให้จาหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าการสานติหมาจาก
ทัว่ ไปและเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางเอาไว้
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Development of Handicraft Packaging from Cyperus difformis for Community Product in The
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประยุกต์วสั ดุธรรมชาติที่เป็ นวัชพืชผสมผสานกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
เชิงพาณิ ชย์ดว้ ยสร้างเป็ นนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีเอกลักษณ์ตอบสนองความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าชุมชน โดย
ผูว้ ิจัยได้ทาการศึ กษาข้อมูลประชากรของสิ นค้าชุ มชน พบว่าชุ มชนในจังหวัดหนองคายมี สนใจต่อการนาต้นผือมาเป็ น
โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งสิ้ น 98 กลุ่มผูป้ ระกอบการคิดเป็ นร้อยละ 30.34 หรื อโดยประมาณความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
คิดเป็ น 1 ใน 3 ของจังหวัดหนองคาย จากผลการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993
(E) เพื่อหาสมบัติที่เหมาะสมของผือสู่ การพัฒนาเป็ นวัสดุ เพื่อการผลิ ตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรั บผลิ ตภัณฑ์ชุมชนพบว่าการ
ทดสอบทางกายภาพ พบว่าค่าเฉลี่ยแรงดึงเท่ากับ 22257.57 กรัมแรง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 353816 กรัมแรง และมีค่าสัม
ประสิ ทธิ ของความแปรปรวนเท่ากับ 15.90 กรัมแรงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สรุ ปได้วา่ ใช้ผือเป็ นวัสดุหลักสู่ กระบวนการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบหัตถกรรมได้ ผูว้ ิจยั จึงทาการออกแบบและสร้างต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากต้นผือโดยให้กลุ่มชุมชนจักสาน
หมวกบ้านเทวี ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็ นผูจ้ ดั ทาต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชนพบว่าบรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : ต้นผือ , หัตถกรรมบรรจุภณั ฑ์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
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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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บทนา
ต้นผื อ หรื อที่ บางชุ มชนเรี ยกว่าต้นกกขนาก เป็ นพื ชจ าพวกไม้ล ้มลุ ก มี อายุไม่ เกิ นหนึ่ งปี ขึ้ นเป็ นกอสู ง 10-70
เซนติเมตร มีสนั ชัดเจน แพร่ พนั ธุ์กระจายทัว่ ไป ชอบที่ช้ืนแฉะ ขึ้นในที่ระดับต่าตามหนอง บึง ทางระบายคันคูน้ าและโคลนเลน
ผือมีรูปร่ างลักษณะและนิเวศวิทยาเหมือนหญ้ามาก มีลกั ษณะที่แตกต่างจากหญ้าคือ ผือมักมีลาต้นตัน และเป็ นสามเหลี่ยมหรื อ
สามมุม บางชนิ ดมีผนังกั้นแบ่งเป็ นห้องๆ มีกาบใบอยูช่ ิดกันมาก และที่สาคัญคือเกือบไม่มีลิ้นใบบางชนิ ดไม่มีเลย ต้นผือถือว่า
เป็ นวัชพืชชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งเมื่อขึ้นในพื้นที่ใช้ประโยชน์ เช่น นาข้าว อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตน้ ข้าวได้ หรื อ แย่งการเจริ ญเติบโต
ของข้าว จึงทาให้ในหลายชุมชนในเขตพื้นที่ภาคอีสานมีแนวคิดในการนาผือมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์จกั สานเช่นเสื่ อและข้าวของ
เครื่ องใช้เพื่อต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ อาไพ อาจเอี่ยม ประธานกลุ่มทอเสื่ อผือ บ้านกุดกระเสี ยน ต.เขื่อนใน
จ.อุบลราชธานี อ้างใน http://www.manager.co.th ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 กล่าวถึง การทอเสื่ อจาก “ต้นผือ” เป็ นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมประจาท้องถิ่น ทากันเรื่ อยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยจะทอเป็ นผืนเพื่อใช้ในครัวเรื อนเท่านั้น กรมการพัฒนาชุมชน เข้ามา
ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านรวมกลุ่มสร้างอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยูใ่ นตัว มาต่อยอดเป็ นอาชีพเสริ มหลังว่างจากการทานา
เพื่อจะบริ หารชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งนี้เมื่อการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดจนการเปิ ดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและมีการนาเข้า
สิ นค้าอย่างเสรี พบว่า สิ นค้าประเภทที่ แปรรู ปจากผือเช่ น เสื่ อ มีราคาที่ สูงและผลทางเศรษฐกิ จทาให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้ว สั ดุ
ทดแทนเช่นพลาสติกซึ่ งมีราคาถูกกว่าการสานจากผือถึง 4 เท่า (สารวจในตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคาย เดือนสิ งหาคม 2559 )
และได้รับความนิ ยมมากกว่าการสานด้วยผือ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นางปั ญญา ราชหุ่ น และนางสุ ดใจ วงษ์สมบัติ
ชุมชนผูผ้ ลิตงานหัตกรรมกรรมจากผือ ตาบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กล่าวถึงการตลาดของสิ นค้าจากการสานผือเป็ นผลิตภัณฑ์
ชุมชนนับวันจะถูกสิ นค้าจากประเทศจีนและภาคอุตสาหกรรมส่ งผลกระทบต่อการจาหน่ายอันเนื่ องมีราคาที่ถูกกว่าและได้รับ
ความนิยมอีกทั้งสิ นค้าบางประเภทที่ทาจากผือ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้สอดคล้องต่อการเคลื่อนย้าย จึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
ลดความนิ ยมลง ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวจึ งนาผือมาสานเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ขา้ วเพื่อให้สอดคล้องกับบรรจุ ภ ัณฑ์
สาหรับสิ นค้าประเภทของฝากเพื่อสร้างแนวคิดทางการตลาดใหม่ตอบสนองผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวได้รับการ
ตอบสนองจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ในระดับหนึ่ งแต่มีขอ้ ท้วงติงมายังกลุ่มชุมชนผูจ้ กั สานงานหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กล่าวได้
ดังนี้
1. วัสดุจากผือมีความเหมาะสม อันเนื่ องมาจากเป็ นวัชพืชหาได้ในท้องถิ่ น แต่เนื่ องจากชุ มชนขาดความรู ้ ในการ
พัฒนาเส้นใยทาให้เกิดเชื้อราหรื อไม่รู้ถึงอายุที่ควรจะนามาใช้งาน
2. ด้านการย้อมสี ควรย้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติหรื อหากระบวนการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่สุด
3. รู ปแบบควรได้รับการพัฒนา อันเนื่ องจากชุมชนสามารถที่ จะออกแบบได้เป็ นเพียงผูจ้ กั สานเท่ านั้นชุ มชนจึ ง
ต้องการรู ปแบบที่ มีความทันสมัยเรี ยบง่ ายและใช้เวลาน้อยในการสานต่อหน่ วย จะเห็ นได้ว่าในจังหวัดหนองคายอันมี ข ้อ
ได้เปรี ยบคือเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็ นจังหวัดชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นจังหวัด
ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ของประเทศเป็ นประตูการค้าสู่ กลุ่มประเทศอินโดจีนในอนุ ภาคลุ่มน้ าโขง ซี่ งจะเป็ นการสร้ าง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของสิ นค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค สอดคล้องกับบันทึก
ข้อตกลงทาความร่ วมมือการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) สู่ การเป็ นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสู่ พระนคร โดยมีการลงนาม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั นี้ กล่าวได้คือ กลุ่มเกษตรกร ใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นสู่ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ มของผลิ ตภัณฑ์ อันสอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลที่ จะดู แลสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบและ ได้แบ่งการขับเคลื่อนเป็ น 5 กลุ่มภารกิจหลักที่ตอ้ งขับเคลื่อนสัมพันธ์ไปด้วยกันให้
เกิดเป็ นรู ปธรรม ใน กลุ่มภารกิจที่ 3 จะมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสิ นค้า ผ่านการส่ งเสริ มการแปรรู ป การทาบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้
สิ นค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของเอสเอ็มอี หรื อแม้แต่สินค้าอุตสาหกรรมที่ตอ้ งมีการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบั
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สิ นค้า ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั พี่นอ้ งประชาชนผูผ้ ลิตสิ นค้าและจะช่วยให้เราสามารถ
แข่งขันกับสิ นค้าต่างประเทศได้ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการเพิ่มขีดความสามารถ องค์กร
ความรู ้ ให้กบั แรงงาน ทั้งในภาคเอกชน และภาคบริ การหากนาสภาพปั ญหาดังกล่าวตลอดจนแนวคิดเข้าสู่ กระบวนการวิจยั และ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนักวิจยั เป็ นผูข้ บั เคลื่อนนับว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมตลอดจน
เป็ นการรองรับการสร้างอาชีพให้กบั ผูส้ ู งอายุที่จะมีการเพิ่มขึ้นในอนาคต ผูว้ ิจยั ได้มุ่งประเด็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมภูมิ
ปั ญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนารู ปแบบ ต้องการที่ จะพัฒนาบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่มีเสน่ ห์ดึงดู ดจากงานหัตถกรรม เพื่อ
ยกระดับสิ นค้าและรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนั อันเป็ นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก
ด้วยเหตุผลที่กล่าวอ้างมาแล้วข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงได้มีแนวคิดในการบูรณาการผนวกงานหัตถกรรมและวัชพืชท้องถิ่นที่มี
อยู่มากในจังหวัดหนองคายสู่ การพัฒนาเป็ นบรรจุ ภ ัณฑ์ที่ ได้จากงานหัตถกรรมในท้องถิ่ นต่ อยอดภู มิ ปั ญญาสู่ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์นาผลที่ได้จากการวิจยั ตอบสนองความต้องการของชุมชนแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นสู่ แนวทางในการการดารงชี วิตใน
ท้องถิ่นเกื้อกูลให้เกิดการสร้างสรรค์เศรษฐกิจนาไปสู่สงั คมอยูด่ ีมีสุขอย่างยัง่ ยืนสื บไป

วิธีดาเนินการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์ทดสอบหาสมบัติที่เหมาะสมของผือสู่การพัฒนาเป็ นวัสดุเพื่อการผลิตเป็ นบรรจุภณั ฑ์สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ออกแบบเป็ นบรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ผือเป็ นวัสดุหลักสู่กระบวนการผลิตแบบหัตถกรรม
3. ทดสอบบรรจุภณั ฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ตามความต้องการของชุมชนผูใ้ ช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
กับงานบรรจุภณั ฑ์สินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์วชั พืชสู่การพัฒนาตามหลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยศึกษาดังนี้
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล และผู้ให้ ข้อมูล
1. แหล่งที่มาของข้อมูล
กลุ่มชุมชนผูจ้ กั สานผือ ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านกระบวนการผลิตได้แก่ นางปั ญญา ราชหุ่น และนางสุดใจ วงษ์สมบัติ เป็ น
ผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมกลุ่มฯ นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุ ได้แก่ นักวิชาการหน่วยงานในภาครัฐและ
เอกชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
3 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมจังหวัดหนองคาย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมบัติของผือที่มีความสอดคล้องต่อกระบวนการผลิตบรรจุภณั ฑ์ที่ผา่ น
การแปรสภาพสอดคล้องกับแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และกรรมวิธีการผลิต
ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะของบรรจุภณั ฑ์ที่ได้จากผือสอดคล้องกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถต่อ
ยอดเป็ นงานอาชีพชุมชนได้
ตัวแปรตาม
ผลการทดสอบสมบัติของผือที่สอดคล้องต่อการนามาผลิตเป็ นหัตถกรรมบรรจุภณั ฑ์ และผลการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 (E)
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ขั้นตอนการศึกษาโครงการวิจยั
1) ศึกษากรรมวิธีการผลิตที่มีความเหมาะสมในการทาหัตถกรรมจากผือโดยคานึงถึงสมบัติที่สอดคล้องกับการวิจยั
ได้แก่ ต้นทุน วิธีการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง และปั จจัยอื่นๆ
2) ศึกษารู ปแบบและพัฒนาต้นแบบจาลอง
3) จัดทาต้นแบบเพื่อการทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งาน
4) สร้างต้นแบบบรรจุภณั ฑ์จากผือ
5) ศึกษาความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และการใช้สอยของชุมชน
6) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
7) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ข้อมูลผลการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบหาสมบัติที่เหมาะสมของผือสู่ การพัฒนาเป็ นวัสดุเพื่อการผลิตเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทดสอบทางกายภาพ ประเภทแรงดึ งขาด(Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 :
1993 (E)โดยทดสอบแรงดึงจานวน 20 ครั้ง พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22257.57 กรัมแรง มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 353816 กรัม
แรง และมีค่าสัมประสิ ทธิของความแปรปรวนเท่ากับ 15.90 กรัมแรง
ครั้งที่
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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ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบแรงดึงขาด (Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993

ภาพที่ 2 การทดสอบการขึ้นต้นแบบร่ วมกับสิ นค้าชุมชนในพื้นที่

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าโครงการ การพัฒนารู ปแบบหัตถกรรมบรรจุภณั ฑ์จากต้นผือสาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายทาให้ชุมชนได้รวมกลุ่มและใช้ความรู ้ ภูมิปัญญาที่มีในชุมชนมาผลิตเป็ นบรรจุภณั ฑ์
ได้มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ของกลุ่ม สามารถประยุกต์วสั ดุธรรมชาติที่เป็ นวัชพืชผสมผสานกับการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ เชิงพาณิ ชย์ดว้ ยการสื บทอดงานจักสานต้นผือมาสร้างเป็ นนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์แบบชาวบ้านเพื่อสร้างเป็ นอาชีพ
ด้านงานหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีเ อกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็ นการสร้างรู ปแบบการคลัสเตอร์ ระหว่างชุมชนผูผ้ ลิต
บรรจุ ภ ัณ ฑ์จ ากต้น ผื อ กับ ชุ ม ชนผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า ชุ ม ชนในอ าเภออื่ น ๆที่ มารวมตัว ด าเนิ น กิ จ การอยู่ใ นพื้ น ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน
(Geographic Proximity) มีความร่ วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริ มกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and
Complementary) รวมทั้ง สถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันที่ยงั่ ยืน ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่ วมกันยกระดับสิ นค้าชุมชนแบบพึ่งพาอาศัย
ระหว่างชุมชนผูผ้ ลิตสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดหนองคายอันเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งเป็ น
แหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม และชุมชนผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติตอบสนองความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิต
ตามความต้องการของสิ นค้าและรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนั อันเป็ นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของโลกด้านสิ่ งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างเครื อข่ายพันธมิตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ในเชิงธุรกิจ เกิดการปรับตัวจากการผลิตที่มีแบบแผน และใส่ ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่
ตลาดต่อไป

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

61

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดีได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนาจากคุณไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัด
ตราดในปั จจุบนั ที่ ได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในพื้นที่ ตลอดจนคาแนะนาให้คาปรึ กษา พร้อมทั้งช่วยชี้แนะ
แนวทางไปสู่ความสาเร็ จแห่งการทาวิจยั ฉบับนี้ซ่ ึ งผูว้ จิ ยั ได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของในกลุ่มชุมชนผูจ้ ักสานผือ ตาบลท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นาโดยนาง
ปั ญญา ราชหุ่น ประธานกลุม่ ตลอดจน ความร่ วมมือด้านการวิจยั กับคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวใน
การทางานวิจยั ครั้งนี้จึงกราบขอบพระคุณเป้ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน พี่ๆน้องๆทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์และเป็ นกาลังใจในการทาวิจยั ครั้งนี้ขอขอบพระคุณผูป้ ระกอบการสิ นค้าชุมชนในพื้นที่จงั หวัดหนองคายทุก
ท่านที่ได้ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
ขออุทิศคุณงามความดีอนั พึงมีขอมอบแด่บิดา มารดาครู -อาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่านข้อความที่กล่าวขอบคุณผู ้
ที่ ให้ความช่ วยเหลื อในการท างานวิจัยหรื อ การเขี ยนบทความ รวมถึ งสานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่ ง ชาติ แหล่ ง ทุ น
สนับสนุนการวิจยั

เอกสารอ้างอิง
ปุ่ น และ สมพร คงเจริ ญเกียรติ . 2541 .บรรจุภณ
ั ฑ์ อาหาร.กรุ งเทพฯ:หยีเ่ ฮง.
พิไลวรรณ ประกอบผล.2540.หลักการตลาด.พิมพ์ครั้งที่ 5 .กรุ งเทพฯ: คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมสถาบัน เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พอล คอนเนต. (ไม่ ใช่ )ขยะ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั แปลนพริ้ นติ้ง จากัด. ,2545.
ชีลาพร อินทร์อุดม. การบรรจุภัณฑ์ . พิมพ์ครั้งที่ 1. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541.
มณฑลี ศาสนนันท์. ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ างสรรค์ วตั กรรมและวิศวกรรมย้ อนรอย. กรุ งเทพฯ : หจก.สามลดา ,2550.
ศิริ ฮามสุโพธิ์.2536.เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการดารงชีวติ ในท้ องถิ่น.กรุ งเทพฯ :โอเดียนสโตร์.
อรรคเจตต์ อภิ ขจรศิ ลป์ และ ปริ ญญ์ บุ ญกนิ ษฐ. “การออกแบบด้ านสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทย” Engineering Today
3(36) : 65-66 ;ธันวาคม ,2548.
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การศึกษาอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารพืน้ เมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
The studyof Tai- Yuan cultural identity. To design local food packaging Tai-Yuan Culture Road, Sao Hai
District, Saraburi
มัทธนี ปราโมทย์เมือง1* ธานี สุคนธะชาติ1และ ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์2
Mattanee Parmotmuang1*,Thanee Sukontachart1 and Chukiat Ananwettayanon2

บทคัดย่อ
การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุ รี โดยมี วตั ถุประสงค์ คื อ 1) เพื่อศึ กษาค้นคว้าข้อมูลอัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ไท-ยวน สาหรั บใช้
ประกอบการออกแบบบรรจุภณั ฑ์รูปแบบใหม่ 2) เพื่อการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และ 3) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมืองให้มีความ
เหมาะสม สวยงาม วิธีดาเนิ นการวิจยั จะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องทางวิชาการและกึ่งวิชาการ อันประกอบด้วยกลุ่มผูร้ ู ้ กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ และกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง ในการให้ขอ้ มูลใช้เครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็ นการสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการประเมินผล
ด้วยวิธีการเขียนเรี ยงความ เชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั ใหม่ของกลุ่มเป้ าหมายมี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยแบ่งตามหลักการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58
2) ด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์มีสีของภาพที่กลมกลืนกับ
เนื้อหา ข้อความ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83
คาสาคัญ : อัตลักษณ์, บรรจุภณั ฑ์อาหาร, วัฒนธรรมไท-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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บทนา
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นที่เขตร้อนชื้นมีความหลากหลาย
ของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ส่งผลให้
ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งวิถีการดารงชีวิต ความคิด ความเชื่อประเพณี และพิธีกรรมของคนไทย ในแต่ละ
ภูมิภาคแตกต่างกันออกไป ซึ่ งในอดี ตก่อนที่รัฐชาติจะพัฒนาขึ้นนั้นได้มีพฒั นาการทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านเมืองใน
ท้องถิ่นต่างๆของแต่ละภาคขึ้นเป็ นรัฐและอาณาจักรแล้วมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นคือสิ่ งที่แสดงออกถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศจึงเห็นได้ในปัจจุบนั ที่แต่ละภูมิภาคต่างมีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขหลายประการอาทิเช่นการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ต่างกันและความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
เป็ นต้น (ศรี ศกั ร, 2543)
ไท-ยวน เป็ นกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่ งที่ อาศัยอยู่ในชุ ม ชนท้องถิ่ นดั่งเดิ มของประเทศไทยที่ ระบุ ใ นเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์วา่ คือ อาณาจักรล้านนา เป็ นดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีประเพณี อนั ดีงามที่ถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็ นเวลายาวนาน
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมที่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่ อ และโลกทัศน์ของผูค้ นในดินแดนแห่ งนี้
ประเพณี ของคนไท-ยวน เป็ นการดาเนิ นชีวิตซึ่ งเกิดจากการผสมผสานระหว่างกิจกรรมในทางพุทธศาสนากับความเชื่อใน
การนับถือผีจึงส่ งผลให้ประเพณี ของชาวไท-ยวนเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีลกั ษณะพิเศษเป็ นของตนเองมาช้านาน (สุ รพล,
2542) โดยปั จจุบันชาวไท-ยวนจึ งมี การกระจายตัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามภาคเหนื อ ได้แก่ ดิ นแดน 7 จังหวัดของ
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาพูน ลาปางแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคกลาง
เป็ นต้น (อรุ ณรักษ์, 2521)
ชาวไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ต้ งั รกรากถิ่นฐานสร้างบ้านเรื อนอยู่สองริ มฝั่ งน้ าป่ าสักแถบพื้นที่
อาเภอเสาไห้ และอาเภอเมืองสระบุรี ต่อมาเมื่อมีลูกหลานเพิ่มมากขึ้นจึงขยายพื้นที่ยา้ ยถิ่นฐานไปอยูต่ ามอาเภอต่างๆ ของ
จังหวัดสระบุรี (ยกเว้นอาเภอหนองโดนและดอนพุด) คนไท-ยวน ที่อาศัยในเมืองสระบุรีมีความรุ่ งเรื องทางด้านวัฒนธรรมมี
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ด้ งั เดิมที่สืบทอดมาจากถิ่นฐานเดิม ทั้งยังได้มีการสื บสานวัฒนธรรมอีกหลายๆอย่างทั้ง
ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น การแสดง การสร้างที่อยู่อาศัย รวมทั้งด้านอาหารการกิ นที่นาติดตัวมาด้วยเพื่อ
สาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน และเพื่อการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนถิ่นล้านนาของไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ด้วย
เช่นกัน
ชาวไท-ยวน เสาไห้ จังหวัดสระบุรี และชุมชนได้ร่วมมือกับภาครัฐบาลโดยการนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทางด้านจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาหลักคือ
1. การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขบั เคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ
2. การส่งเสริ มและสนับสนในการวิจยั และพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. การส่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่และการนายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ
3.1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสื บทอดวัฒนธรรม
3.2. เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และความเป็ นไทย
3.3. ส่งเสริ มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจยั บริ หารจัดการความรู ้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.5. พัฒนาศักยภาพการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนาความเป็ นไทยสู่สากล
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3.6. พัฒนากลไกและยกระดับการบริ หารจัดการงานวัฒนธรรม
มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวไท-ยวน จังหวัดสระบุรี โดยให้สามารถยกระดับฐานะความ
เป็ นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ ึน ด้วยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิ ดเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยการผลิตและ
จ าหน่ า ยสิ น ค้า ที่ มีคุ ณ ภาพ ดึ ง จุ ด เด่ นความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของตนเองให้ส อดคล้องกับวิถี ชี วิต ความเป็ นอยู่ และด้า น
วัฒนธรรมในท้องถิ่น จนเกิดเป็ นเส้นทางของถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีข้ ึน เพื่อช่วยส่งเสริ ม
อนุรักษ์ และสื บทอดวัฒนธรรมไท-ยวนให้เป็ นที่รู้จกั เพิ่มขึ้น
เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวนของอาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ถือเป็ นเส้นทางสัญจรและการคมนาคมที่มี
ประชากรและกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ไท-ยวนของอาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยเป็ นกลุ่มชนพื้นบ้าน
ของชาวไท-ยวนเป็ นส่ วนใหญ่ที่ได้สืบเชื้อสายมาจากเมืองพวน แขวงเชี ยงขวาง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ชาวไท-ยวนมีความถนัดในอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทานา การเพาะปลูก และมีเอกลักษณ์ทางด้านภาษา คือ ภาษายวน
หรื อภาษาล้านนาไทย ซึ่งเป็ นภาษาถิ่นที่จดั อยูใ่ นภาษาตระกูลไทยโดยถือเป็ นเส้นทางถนนแห่งใหม่ที่จดั ขึ้น ให้เป็ นถนนสาย
วัฒนธรรมของชาวไท-ยวนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชาวไท-ยวนไว้ ทั้งยังมีผลงานด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ด้านภาษาท้องถิ่น และด้านอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสระบุรีที่
หลากหลายมากมาย
อาหารพื้นเมืองไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็ นอาหารที่ประชาชนใช้บริ โภคอยูใ่ นชีวิตประจาวัน หรื อ
บริ โภคในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อยามมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยือน การทาบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็ นต้น โดยส่ วน
ใหญ่จะอาศัยการปรุ ง การประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบที่นามาประกอบอาหารจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากแหล่งธรรมชาติ ใช้
วัตถุดิบที่มีอยูใ่ นสภาพแวดล้อมภายในชุมชน หรื อท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยูท่ ี่ผลิตขึ้นมาเอง เช่น การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์
หรื อจากการซื้ อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีการทาที่เป็ นเอกลักษณ์ รวมทั้งรสชาติที่เป็ นเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไป ดังนั้น
อาหารพื้นเมืองของไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จึ งมีท้ งั อาหารคาว และอาหารหวาน โดยเอาวัตถุดิบจากการ
เกษตรกรรมในชุมชนมาใช้ประกอบอาหาร เช่น ข้าว แป้ ง น้ าตาล ถัว่ และงาเป็ นต้น และเมื่อผลผลิตเหลือใช้จากการ
บริ โภคแล้ว จึงนามาแปรรู ปในการประกอบอาหาร เพื่อจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
จากการลงพื้นที่ภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้พบปั ญหาด้านบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมืองไท-ยวน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์เดิม ไม่สามารถตอบสนองประโยชน์การใช้งานได้ ดังนี้
1.1 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิม จะใช้ถุงพลาสติกใส กล่องพลาสติกใสสาเร็ จรู ปที่มีความบาง กรอบเปราะ ชารุ ด
เสี ยหายง่าย ไม่มีความแข็งแรง ทาให้บรรจุภณั ฑ์เกิดการฉี กขาดได้ง่าย
1.2 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิ ม มีปัญหาทางกายภาพที่ เมื่อระยะเวลาการบรรจุอาหารผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่ ง
กล่องจะเริ่ มขุ่นมัว ไม่ใส ทาให้อาหารดูไม่สะอาด ตัวสิ นค้าดูเหมือนของเก่า ไม่น่ารับประทาน ทาให้ลูกค้าไม่กล้าซื้ อเพราะ
กลัวเป็ นสิ นค้าเก่า
1.3 รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ตวั เดิม ไม่สามารถเอื้ออานวยความสะดวกในการหยิบจับ ถือหิ้วหรื อการนาพาที่เหมาะสม
ได้ดว้ ยตัวบรรจุภณั ฑ์เองโดยต้องอาศัยใส่ในถุงพลาสติกให้สิ้นเปลืองอีกชั้นหนึ่ง
2. ด้านกราฟิ กบรรจุภณั ฑ์ตวั เดิม ไม่สามารถตอบสนองด้านกราฟิ กบรรจุภณั ฑ์ ดังนี้
2.1 ไม่มีตราสัญลักษณ์ของสิ นค้า ที่สื่อถึงว่าสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ ีมาจากแหล่งใด
2.2 รู ปแบบของกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิมกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ขาดความสอดคล้องกันตลอดทั้งเส้นทางถนน
สายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพราะแต่ละสถานที่จะประกอบอาหารโดยวิธีการ แยกกันทา จาหน่าย
แต่ของตนเองเป็ นหลัก ดังนั้นเวลาที่ มาวางรวมกันในร้านค้า หรื อสถานที่ จดั จาหน่ ายเดี ยวกัน จึ งดู กระจัดกระจายไม่มี
เอกภาพทางวัฒนธรรมไท-ยวน
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2.3 รู ปแบบของกราฟิ กบรรจุ ภณ
ั ฑ์ตวั เดิ มทั้งรู ปภาพ สี สันและตัวอักษร ยังขาดความสวยงาม ขาดการแสดง
รายละเอียดสิ นค้าบนบรรจุภณั ฑ์มีบา้ ง ไม่มีบา้ งไม่ชดั เจน และขาดความสอดคล้องกับตัวสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์อาหารด้านใน
ที่ จะแจ้งแก่ผบู ้ ริ โภคบ้างก็เป็ นเพียงป้ ายฉลากสิ นค้าที่ทาจากกระดาษทาให้ขาดความเชื่ อถือหรื อเขียนราคาจาหน่ายลงบน
กล่องบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยปากกาเมจิกจึงทาให้เกิดการปนเปื้ อนลงบนอาหารภายในได้
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไท-ยวนเพื่อการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ” ดังกล่าวเพื่อช่วยส่ งเสริ ม
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ สื บสานและเผยแพร่ วฒั นธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน ทั้งเส้นทางของการท่องเที่ยวถนน
สายวัฒนธรรมไท-ยวนแห่ งนี้ รวมทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนไท-ยวนอาเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีดว้ ย ที่เกิดจากการจัดจาหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองไท-ยวนอันเป็ นเอกลักษณ์ของไท-ยวน โดยอาศัยการ
ช่วยยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มยอดจาหน่ายให้แก่ชุมชนจากตัวบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารนี้ ซึ่งรู ปแบบใหม่
ของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมืองไท-ยวน จะเน้นที่มีความร่ วมสมัยแสดงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไท-ยวนเกิดความสวยงาม
และใช้งานได้เหมาะสมภายใต้สภาพปั ญหาเดิมต่าง ๆ

ภาพที่ 1 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ไท-ยวน สาหรับใช้ประกอบการออกแบบบรรจุภณั ฑ์รูปแบบใหม่
2. เพื่อการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมืองให้มีความเหมาะสม สวยงาม

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีการวิจยั ใช้วธิ ีการดาเนินการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการต่างๆ ดังนี้
1.1 การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ด้านอัตลักษณ์ วฒั นธรรมไท-ยวนเพื่อการ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
1.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
1.3 การศึ กษาและการประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรม
ไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
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1.4 การนาผลการศึกษาด้านการออกแบบ และพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมืองที่ได้ไปใช้งาน และ
ถ่ายทอดผลงานสู่สงั คม ชุมชน
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
- ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไทยวน ป้ าแวม, วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบแม่นิด
วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มขนมเที ยนแก้ว แม่ดวงใจ,กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านดาวเรื อง, กลุ่มขนมกงบ้านต้นตาลแม่ประยูร,
กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่ งไพศาล, กลุ่มขนมข้าวเกรี ยบงาพี่ติ๋ว, กลุ่มขนมเปี๊ ยะนมสด บ้านหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแก้ว
แม่สอิ้ง และหน่วยงานต่างๆ จานวน 200 คน
- กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไทยวน ป้ าแวม, วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบแม่นิด
วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มขนมเทียนแก้ว แม่ดวงใจ, กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านดาวเรื อง, กลุ่มขนมกงบ้านต้นตาลแม่ประยูร,
กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่ งไพศาล, กลุ่มขนมข้าวเกรี ยบงาพี่ติ๋ว, กลุ่มขนมเปี๊ ยะนมสด บ้านหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแก้ว
แม่สอิ้ง และหน่วยงานต่างๆ จานวน 130 คน
2. เครื่ องมือการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการดาเนินงานของวัตถุประสงค์ของการวิจยั
- แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความ
ต้องการข้อมูลเบื้องต้น (สาหรับกลุ่มเป้ าหมาย) และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถาม โดยสร้างเป็ นแบบ Rating Scale มีระดับความพึงพอใจอยู่ 5 ระดับ
เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ได้ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
2.2 กระบวนการวิจยั กับการใช้เครื่ องมือในการวิจยั
2.2.1) ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหลักการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
- การศึกษาค้นคว้า การจดบันทึก แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
2.2.2) ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
- การศึกษาค้นคว้า การจดบันทึก แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
2.2.3) ขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
- แบบสอบถาม ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
2.2.4) ขั้นตอนการนาผลการศึกษาด้านการออกแบบ และการพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้ไป
ใช้งาน และถ่ายทอดผลงานการวิจยั สู่สงั คม ชุมชน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
- แบบสอบถาม ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
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3. การเก็บข้อมูล
3.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลในหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมี การสอบถาม การสัมภาษณ์
เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์เป็ นการเก็บข้อมูล สาหรับวิเคราะห์แนวทางใน
การออกแบบบรรจุภณั ฑ์ โดยใช้แบบสอบถาม การพูดคุย การสัมภาษณ์ร่วมกับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
3.3 ขั้นตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นการเก็บข้อมูล โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์ฯ
3.4 ขั้นตอนการนาผลการศึกษาด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้ไปใช้งานและถ่ายทอดผลงานการวิจยั
สู่สงั คม ชุมชนใช้ในการประเมินความคิดเห็นและประเมินผลต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
กรอบแนวความคิดการวิจยั
การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไทยวนเพื่อการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมือง
ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ–ศึกษาอัตลักษณ์ไท-ยวน–ศึกษาอาหารพื้นเมืองไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
และศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (ด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์และด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์)
รวบรวม – สรุ ปผล –วิเคราะห์ผลข้อมูล เพื่อใช้เป็ นแนวทางประกอบในการออกแบบรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ขั้นตอนการออกแบบร่ าง และพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ – วิเคราะห์ และสรุ ปผล
สร้าง - ผลิตต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
- ทดสอบบรรจุภณั ฑ์เพื่อหาประสิ ทธิภาพ ด้านโครงสร้างและกราฟิ คบรรจุภณ
ั ฑ์
- ประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพื้นเมือง
สรุ ปผล – จัดทา / จัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ – เผยแพร่
ภาพที่ 2 แผนผังกรอบแนวความคิดการวิจยั
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ผลจากเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั โดยมีข้ นั ตอน ดังต่อไปนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลวัฒนธรรมไท-ยวน เพื่อการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารพื้นเมืองและการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายผลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีแบบ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่ ง
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางสถิตินามาเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยงเชิงพรรณนาใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย
และการแปลความหมายและประเมิ นผลตามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ซึ่ งก าหนดค่าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ แปล
ความหมายมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เกี่ยวกับความพึงพอใจซึ่งใช้สถิติ

ผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความต้องการข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้ าหมาย
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความถี่และร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี่
ชาย
56
1. เพศ
รวม
2. อายุ

รวม
3. อาชีพ

รวม

ร้อยละ
28.00

หญิง

144

72.00

ต่ากว่า 25 ปี

200
10

100
5.00

25 - 34 ปี

34

17.00

35 - 44 ปี

50

25.00

45 - 54 ปี

80

40.00

55 ปี ขึ้นไป

26

13.00

นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ …แม่ บ้าน…

200
16
30
4
80
40
30
200

100
8.00
15.00
2.00
40.00
20.00
15.00
100
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สถานภาพ
4. รายได้ / เดือน

รวม
5. ระดับการศึกษา

ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 –20,000 บาท
20,001 –30,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป
ต่ากว่าปริ ญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

รวม

ความถี่
12
18
36
84
50
200
98
62
40
200

71

ร้อยละ
6.00
9.00
18.00
42.00
25.00
100
49.00
31.00
20.00
100

สรุ ปตารางที่ 1 กลุ่มเป้ าหมายที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 72.00) ระดับช่ วงอายุ คื อ อายุ
ระหว่าง 45-54 ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชีพอันดับแรก คือ รับจ้าง (ร้อยละ 40.00) กลุ่มของผูม้ ีรายได้/เดือน อันดับแรก คือ
20,001–30,000 บาท (ร้อยละ 40.00) และระดับการศึกษา คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 49.00)
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความถี่และร้อยละของความต้องการของรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
สิ่ งที่ตอ้ งการ
ความถี่
ร้อยละ
เพื่อเป็ นของฝาก/ของที่ระลึก
130
65.00
6. ความสนใจ
(การเลือกซื้อ)

รวม
7. บรรจุภัณฑ์
มีส่วนใน
การตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้า
รวม
8. ภาพ

รวม

เพื่อซื้อไปรับประทานเอง
เพื่อใช้จดั เลี้ยง
อื่นๆ

40
20
10
200
170
30

20.00
10.00
5.00
100
85.00
15.00

200
ภาพถ่าย (เหมือนจริ ง)
66
ภาพวาด/ภาพเขียน
32
ภาพกราฟิ ค (คอมพิ ว เตอร์ / เวคเตอร์ ) ภาพ 94
การ์ตูน
8
200

100
33.00
16.00
47.00
4.00
100

มี
ไม่มี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
9. สี

โทนสี แบบสดใส
โทนสี แบบเรี ยบง่าย (คลีนๆ)
โทนสี แบบเน้นธรรมชาติ (อีโค)
อื่นๆ

รวม
10. ตัวอักษร
แบบเป็ นทางการ
แบบเรี ยบง่าย/ตัวหวัด
แบบประดิษฐ์
อื่น ๆ
รวม
11. จุดเด่ น/เอกลักษณ์ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/จุดเด่น
ของกลุ่ม/ชุมชน ของชาวไท-ยวน จ.สระบุรี
ภาพกิจกรรม/ขั้นตอนการทา
ภาพผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง
อื่น ๆ …........
รวม

118
60
22
200
66
100
34
200
104

59.00
30.00
11.00
100
33.00
50.00
17.00
100
52.00

20
70
6
200

10.00
35.00
3.00
100

72

สรุ ปตารางที่ 2 กลุ่มเป้ าหมายมี ความสนใจต้องการซื้ อผลิ ตภัณฑ์/สิ นค้าไปเป็ นของฝาก/ของที่ ระลึ ก (ร้ อยละ
65.00) ปั จจัยการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจ คือ มี (ร้อยละ 85.00) ภาพประกอบที่ใช้มีลกั ษณะ คือ ภา
พกราฟิ ค (ร้อยละ 47.00) สี สันที่ใช้ คือ โทนสี สันแบบสดใส (ร้อยละ 59.00) ตัวอักษรที่ใช้ คือ แบบเรี ยบง่าย/ตัวหวัด (ร้อย
ละ 50.00) และจุดเด่น/เอกลักษณ์ ที่อยากได้ประกอบข้อมูลบนบรรจุภณั ฑ์ คือ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/จุดเด่นของชาวไท-ยวน
จ.สระบุรี (ร้อยละ 52.00)
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่ อรู ปแบบใหม่ ของบรรจุภัณฑ์
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความถี่และร้อยละของสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี่
ร้อยละ
ผูน้ าชุมชน
4
2.00
1. สถานภาพ
สถานประกอบการ
92
46.00
ประชาชนทัว่ ไปภายในฯ
64
32.00
นักท่องเที่ยวต่างถิ่น
40
20.00
อื่น ๆ
รวม
200
100
2. เพศ

ชาย
หญิง

รวม

60

30.00

140

70.00

200

100
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3. อายุ

รวม
4. อาชีพ

รวม
5. ระดับการศึกษา

รวม

ต่ากว่า 25 ปี
25 - 34 ปี

26
30

13.00
15.00

35 - 44 ปี

52

26.00

45 - 54 ปี

80

40.00

55 ปี ขึ้นไป

16

8.00

200
8
12
6
94
40
40
200
66
114
20
200

100
4.00
6.00
3.00
47.00
20.00
20.00
100
33.00
57.00
10.00
100

นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ ..แม่บา้ น..
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
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สรุ ปตารางที่ 3 สถานภาพของกลุม่ เป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นร้านค้า/ผูผ้ ลิต สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ
46.00) ส่ วนใหญ่ คือ เพศหญิง (ร้อยละ 70.00) ระหว่างช่วงอายุ คือ 45 - 54 ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชี พอันดับแรก คือ
รับจ้าง (ร้อยละ 47.00) และระดับการศึกษา อันดับแรก คือ ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 57.00)
ตารางที่ 4 แสดงระดับการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์จากกลุ่มเป้ าหมาย
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
X
SD
- ด้ านการออกแบบโครงสร้ างบรรจุภัณฑ์
1. รู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์โดยรวม มีความ
4.58
0.51
เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
2. วัสดุของโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ มีความเหมาะสม
4.17
0.39
3. บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อปริ มาณของสิ นค้า
4.25
0.87
4. สามารถเปิ ด-ปิ ด และเก็บรักษาสิ นค้าได้ดี สะดวก
4.35
0.68
5. สามารถหิ้ว หรื อหยิบจับได้สะดวก
4.08
0.90
- ด้ านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภัณฑ์
6. ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
4.50
0.80

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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7. ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่าย ชัดเจน
8. รู ปแบบตัวอักษร สวยงาม
9. สี ของตัวอักษรเด่น สะดุดตา
10. การจัดวางตาแหน่งภาพ น่าสนใจ สะดุดตา
11. ความชัดเจนของภาพ
12. สี ของภาพกลมกลืนกับเนื้อหา ข้อความ
13. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ข้อความ
14. การจัดวางรายละเอียด เนื้อหา เหมาะสม
15. ผลงานมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
รวม

4.25
4.27
4.50
4.75
4.75
4.83
4.40
4.25
4.17
4.40

0.62
0.83
0.80
0.62
0.62
0.39
0.73
0.62
0.39
0.53
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มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

สรุ ป ตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมิ นความพึง พอใจต่ อรู ปแบบใหม่ข องบรรจุ ภ ัณ ฑ์ทางด้า นการออกแบบ
โครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 ส่ วนด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บรรจุ
ภัณฑ์มีสีของภาพที่กลมกลืนกับเนื้ อหา ข้อความ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 และสภาพโดยรวมต่อการประเมินความ
พึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์จากกลุ่มเป้ าหมาย ของผลงานการออกแบบในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.40

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

75

ภาพที่ 3 ผลงานสาเร็จการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพื้นเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปและอภิปรายผลข้อมูลด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์
คุณลักษณะด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ตามลักษณะการใช้งาน วัสดุและรู ปแบบของโครงสร้างบางชนิ ดอาหาร
จะใช้โครงสร้างสาเร็ จรู ปที่สามารถหาซื้ อได้ในท้องตลาด โดยพิจารณาตามลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดต้นทุนที่ไม่สูงมากนักแต่สามารถใช้งานได้ดี กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยอบม้วน, ขนมกระยาสารท, ขนมเปี๊ ยะนมสด
จะมีรูปทรงที่เป็ นทรงสี่ เหลี่ยมใช้งานง่ายและสะดวกในการจัดวางซ้อนทับกันทาให้ไม่เปลืองพื้นที่สาหรับการจัดวางจาหน่าย
ผัดหมี่ไท-ยวน จะใช้โครงสร้างสาเร็ จรู ปที่มีลกั ษณะเป็ นถ้วยพลาสติกทรงโค้งมนที่มีลกั ษณะคล้ายกระทงใบตองเดิม ขนม
เที ยนแก้วจะใช้ทรงสามเหลี่ ยมโดยได้แนวคิดจากรู ปทรงของขนมเที ยนแก้ว ขนมกงและหมี่ กรอบไท-ยวน จะใช้กล่อง
พลาสติกทรงเหลี่ยม มีโครงสร้างคล้ายกล่องไม้ขีดไฟ เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานในการถอดประกอบเข้า-ออก และปลา
ส้มแก้วจะเลือกวัสดุที่ใช้เป็ นถุงฟอยล์อลูมิเนี ยมแบบซิ ปล็อคและมีถาดพลาสติกรองรับตัวผลิตภัณฑ์อีกครั้ง โดยมีคุณสมบัติ
ในการป้ องกันได้ท้ งั ก๊าซต่างๆ ป้ องกันการซึ มผ่านของก๊าซ กลิ่น น้ ามัน และแสงได้อย่างดี ทาให้สามารถปกป้ องและถนอม
สิ นค้า/และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในได้ยาวนานขึ้น
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2. สรุ ปและอภิปรายผลข้อมูลระบบการพิมพ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์
ระบบการพิมพ์เป็ นระบบออฟ เซต (Off Set Printing) เป็ นระบบการพิมพ์ที่ใช้กนั มากที่สุดทัว่ โลกในปั จจุบนั
เพราะให้ ง านพิ ม พ์ที่ ส วยงามมี ค วามคล่ อ งตัว ในการจัด อาร์ ต เวิ ร์ ค การพิ ม พ์ไ ม่ ยุ่ ง ยากมากจนเกิ น ไปประกอบกับ
ความก้าวหน้าในการทาฟิ ล์มและการแยกสี ในปั จจุบนั เป็ นการพิมพ์ หลายสี หรื อภาพสี่ สีที่ตอ้ งการความสวยงาม มีความ
ประณี ต สวยงาม
3. สรุ ปและอภิปรายผลข้อมูลด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์
จะเน้นถึงรู ปแบบที่มีสีสนั ที่มีความสดใส สวยงาม สะดุดตา โดยนาอัตลักษณ์ของชาวไท-ยวนอาเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทางด้านภูมิปัญญาของไท-ยวน คือ ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับที่ อยู่อาศัย เอาลักษณะโครงสร้างบ้านแบบ
ล้านนา มีการใช้โคม, ตุงห้อยประดับหน้าบ้าน, ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารการกิน เป็ นการนาภาพอาหารพื้นเมืองไท-ยวนมา
ใช้ประกอบ, ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับการแสดงการร่ ายน้ าที อ่อนช้อยของชาวไท-ยวน และด้านภาษาไท-ยวน ที่ ใช้ลกั ษณะ
ตัวอักษรประยุกต์แบบล้านนา มาใช้ประกอบในการออกแบบสื่ อความหมายในงานกราฟิ ก การแสดงออกทางรายละเอียด
บนบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่สินค้า และช่วยส่ งเสริ มการขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยโครงสร้างสี หลักๆ ในแต่ละ
ประเภทมี ความแตกต่างกัน เพื่อง่ ายแก่ การจดจา และแยกแยะประเภทสิ นค้าที่ หลากหลาย มี การใช้สีเหลื องทองเข้ามา
ผสมผสาน เพื่อให้งานดูมีคุณค่า ส่ วนรู ปแบบลวดลาย /และภาพประกอบแบบ จะใช้ลกั ษณะของภาพกราฟิ กเป็ นหลัก และ
ใช้ภาพถ่ายเหมือนจริ ง ในส่ วนที่เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารร่ วมด้วยให้สอดคล้องกับเนื้ อหา เรื่ องราวของผลิตภัณฑ์/สิ นค้านั้นๆ
โดยกลุ่มเป้ าหมายต้องการให้เน้นเรื่ องราวที่แสดงอัตลักษณ์ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีการ
ระบุ แสดงรายละเอี ยดข้อมูลบนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ตามหลักการออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น
ตัวอักษรที่เลือกใช้เน้นลักษณะที่ดูเรี ยบง่าย และเป็ นลักษณะตัวเขียน ตัวตวัด ซึ่งทาให้ดูร่วมสมัย อ่านได้ง่าย
4. สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ตวั ใหม่
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั
ใหม่ของกลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยแบ่งตามหลักการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58
2) ด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์มีสีของภาพที่กลมกลืนกับ
เนื้อหา ข้อความ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83

ภาพที่ 4 พบเจ้าของผลิตภัณฑ์/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประเมินผลความพึงพอใจ

กิตติกรรมประกาศ
ผลรายงานการวิจยั นี้ ได้รับทุนการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ 2560 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้ให้ความสาคัญในการจัดทาโครงการวิจยั ครั้งนี้เป็ นอย่างดี
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ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และ
ขอขอบพระคุณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการทาวิจยั
ขอขอบพระคุณผูน้ าชุมชน กลุ่มเจ้าของสิ นค้า/ผูป้ ระกอบการชุมชนฯ อีกทั้งชาวบ้านชุมชนไท-ยวน ตลอดเส้นทางถนนสาย
วัฒนธรรมไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีประชาชนทัว่ ไป และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของถนนสาย
วัฒนธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีที่ได้ช่วยเหลือในการพูดคุย สอบถาม สัมภาษณ์ และประเมินผล เพื่อใช้รวบรวม
ข้อมูลมาประกอบการทาการวิจยั ในครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
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แผ่นฉนวนกันความร้ อนจากใบสั กเพื่อลดความร้ อนให้ กบั อาคาร
Insulation Sheet from Teak Leaves for Reducing
Heat Transfer to Buildings
ศรัณยู สว่างเมฆ1* และ นพดล คล้ายวิเศษ1
Saranyoo Sawangmake1* and Noppadol Klaywiset1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มุ่งศึ กษาและการทดลองความเป็ นไปได้ในการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสักซึ่ งเป็ นวัสดุจากธรรมชาติและ
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารผลิ ต ที่ เ หมาะสม ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ท างด้า นกายภาพและคุ ณ สมบัติ ท างกลเพื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นฉนวนกันความร้อน โดยอัตราส่ วนของใบสักและกาวแป้ งเปี ยกจากข้าวสุ ก ปริ มาณกาวแป้ ง
เปี ยกจากข้าวสุ กร้อยละ8 ร้อ ยละ 9 และ ร้อยละ 10 ของวัสดุเมื่อแห้ง อัดด้วยความร้อนที่ความหนาแน่น 500 กิ โลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติมอดูรัสแตกร้าว คุณสมบัติมอดูรัสยืดหยุน่ และการพองตัวความหนา จะแปรผันตาม
ปริ มาณกาวแป้ งเปี ยกจากข้าวสุ กที่เพิ่มขึ้น ลักษณะของใบสักทาให้เกิดการดูดซึ มเนื่องจากมีความหนาและมีขนในวัสดุหาก
เพิ่มอัตราความหนาแน่นการดูดซึ มน้ าก็จะน้อย การเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวน พบว่าแผ่นฉนวนจากใบ
สักอัตราส่ วนใบสักร้อยละ 90 ปริ มาณกาวแป้ งเปี ยกจากข้าวสุ กร้อยละ 8 ของน้ าหนักวัสดุเมื่อแห้ง ความหนาแน่ น 900
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้แรงอัดจาเพาะ 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อุณหภูมิที่ 170 องศาเซลเซี ยส มีค่าคุณสมบัติ
มอดูรัสแตกร้าวและค่าคุณสมบัติมอดูลสั ยืดหยุน่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่าการพองตัวตามความหนายังไม่ผา่ นเกณฑ์
คาสาคัญ : แผ่นฉนวนกันความร้อน ใบสัก 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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บทนา
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาทัว่ โลกให้ความสาคัญกับวิกฤตสภาวะโลกร้อน ส่ วนหนึ่ งมาจากสาเหตุปัญหาหมอกควัน
จากการเผาไหม้ของไฟป่ าในประทศและประเทศเพื่อนบ้าน เกิดจากการเผาไหม้เศษใบไม้และวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเพื่อ
เตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่ า ซึ่งป่ าไม้ที่มีมากได้แก่ป่าเบญจพรรณที่ตน้ สักขึ้นอยูป่ ริ มาณมาก
หรื เรี ยกอีกอย่างว่า “ป่ าสัก” มีพ้ืนที่ถึงร้อยละ 46 ของป่ าไม้ท้ งั หมด ทาให้จานวนใบของต้นสักที่ร่วงหล่นมีปริ มาณที่มากใน
ฤดูแล้งเป็ นเชื้ อเพลิงอย่างดี ที่ทาให้เกิ ดไฟป่ า การเผาไหม้ของไฟป่ าทาให้เกิ ดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่างๆ
แพร่ กระจายไปยังชุ มชนท าให้เ กิ ดผลกระทบจากการสะสมของมลพิษจากหมอกควันในบรรยากาศสู งเกิ น มาตรฐาน
(ชัชวาล, 2555)
ซึ่ งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่ งผลทาให้เกิดภัยพิบตั ิต่างๆที่
ทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น แต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ชดั เจนซึ่งเป็ นผลที่กระทาให้อาคารบ้านเรื อน เกิดความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิ
ภายในสู งขึ้น ทาให้เราต้องใช้เทคโนโลยีในการปรับอุณหภูมิภายในให้เกิ ดสภาวะน่ าสบายในอาคารซึ่ งส่ งผลให้ตอ้ งใช้
พลังงานอย่างมหาศาลและเป็ นอี กสาเหตุทาให้เกิ ดภาวะโลกร้ อน ปั จจุบันวงการสถาปั ตยกรรมได้นาความคิ ดเกี่ ยวกับ
“สถาปั ตยกรรมสี เขียว” ที่ คานึ งถึงการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยเริ่ มตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนจบกระบวนการ
ก่อสร้างทาให้ได้สถาปั ตยกรรมที่สามารถอยูอ่ าศัยได้อย่างสบาย ใช้พลังงานน้อยและคุม้ ค่าด้านทรัพยากรมากที่สุด (ตระการ,
2537)
อาคารบ้านพักอาศัยในปั จจุบนั ที่ก่อสร้างมานาน 20-30 ปี บางหลังยังไม่มีการนาแนวความคิด “สถาปั ตยกรรมสี
เขียว” มาใช้ต้ งั แต่แรก ส่ งผลให้อาคารบ้านพักอาศัยที่สร้างมาแล้วเกิดความร้อนสะสมขึ้นภายในทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดย
ความร้อนที่ผา่ นเข้ามาในอาคารสามารถเข้ามาทางผนังและหลังคา ทาให้ตอ้ งปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยูอ่ าศัย
ซึ่ งต้องแลกกับการสู ญเสี ยเงินทองในการใช้พลังงานเป็ นอย่างมาก ยังไม่นบั บ้านเรื อนชาวบ้านที่อยูต่ ามชนบทซึ่ งอุณหภูมิมี
ผลกระทบกับอาคารอย่างมากเนื่ องจากเป็ นผลมาจากการเลือกใช้วสั ดุเช่น ไม้ สังกะสี อิฐมอญ ซึ่ งเป็ นวัสดุที่มีการสะสม
ความร้อนมาก ปั จจุบนั มีการแก้ปัญหาด้วยการใช้แผ่นฉนวนนกันความร้อน เช่น ฉนวนใยแก้ว (Fiber Glass), ฉนวนเยื่อ
กระดาษ (Cellulose), ยิบซัม่ บอร์ ด, แผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium Foil), ยิบซัม่ บอร์ ดรวมกับแผ่นสะท้อนความร้อน,
เซรามิ กเคลื อบผิว , ฉนวนโฟมพอลิ ยูรีเทน (Polyurethane Foam) ฉนวนโฟมพอลิเอทิ ลีน (Polyethylene Foam) ฉนวนโฟ
มพอลิ สไตรี น (Polystyrene Foam) ซึ่ งฉนวนที่ กล่าวมาเป็ นวัสดุ สังเคราะห์ ซึ่ งอาจจะส่ งผลด้านสุ ขภาพต่ อร่ างกายเมื่ อ
หมดอายุการใช้งาน (กิตติศกั ดิ์ บัวศรี . 2544) จึงได้มีแนวคิดที่จะทาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติจากใบสักที่
เป็ นสาเหตุหารเกิดไฟป่ านามาขึ้นรู ปเป็ นแผ่นฉนวนที่มีวสั ดุประสานจากธรรมชาติมาใช้ในการช่วยลดการแผ่รังสี ความร้อน
ของดวงอาทิตย์ ซึ่งลักษณะใบสักที่มีคุณสมบัติของเส้นใยที่ละเอียดมีขนาดใบที่ใหญ่ สามารถนามามาพัฒนาเป็ นแผ่นฉนวน
กันความร้อนให้กบั อาคารบ้านเรื อนได้ ซึ่งจะทาให้อุณหภูมิภายในบ้านพักอาศัยลดลง ปั จจุบนั มีนกั วิจยั หลายท่านได้นาวัสดุ
ธรรมชาติมาใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนทางสถาปั ตยกรรมแต่ยงั มีการนาสารเคมีเช่นวัสดุประสานประเภทฟอร์ มลั ดีไฮด์มา
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ดว้ ยทาให้เกิดสารพิษในระยะยาวส่งผลด้านสุขภาพแก่ผใู ้ ช้อาคาร
งานวิจยั นี้ตอ้ งการเสนอแนวทางการทาฉนวนกันความร้อนที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ปล่อยสารพิษออกมาสู่ ผู ้
พักอาศัยในระยะยาว โดยใช้ใบสักมาผ่านกระบวนการอัดขึ้นรู ปใช้วสั ดุประสานจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาโบราณที่ มี
ความเหนี ยวและแข็งเมื่อเซ็ตตัว สามารถผลิตได้เองในครอบครัวเป็ นส่ วนที่ จะเชื่ อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรื อ
ชุมชนหรื ออาจจะพัฒนาเป็ นระบบอุตสาหกรรมการส่ งออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านแบบ (Green Architecture) เพื่อเพิ่ม
รายได้ใ ห้กับชุ ม ชนและนาเงิ นเข้าประเทศยกระดับเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมจากต้น สัก ให้ย งั่ ยืน เป็ นการสร้ า งวัสดุ ทาง
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สถาปั ตยกรรมที่เข้ากับภูมิอากาศในประเทศไทย และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ประชาชนที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้
กับอาคารบ้านพักอาศัยของตนเองหรื อเผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อการอยูอ่ าศัยที่น่าสบาย
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เกี่ยวข้อง (Literature Review)
2. ศึกษารู ปแบบและทฤษฏีฉนวนกันความร้อน ขนาดรู ปแบบและระยะห่างที่เหมาะสม รู ปแบบที่สวยงามผลิตได้
ง่าย โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
3. ออกแบบแผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักโดยมีพ้ืนฐานของทฤษฏีรองรับ และขึ้นรู ปแผ่นฉนวนที่มีความ
หนาแน่นต่างกัน 4 แบบ โดยมีกระบวนการขึ้นรู ปแผ่นดังนี้
3.1 นาใบสักมาเข้าเครื่ องย่อยแบบไม่ละเอียดให้มีความคละกันของขนาด
3.2 นาใบสักมาผ่านเครื่ องกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเปื้ อนที่ไม่ตอ้ งการออก
3.3 ทาบล็อกขึ้นรู ปแผ่นฉนวนโดยมีขนาดจากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.4 ศึกษาวัสดุประสานการยึดตัวจากวัสดุธรรมชาติโดยศึกษาจากงานวิจยั เช่น ยาง ข้าว ครั่ง และลอง
ทดสอบเพื่อคัดเลือกวัสดุประสาน
3.5 ขึ้นรู ปฉนวนจากใบสักโดยใช้วสั ดุประสานจากธรรมชาติที่ได้คดั เลือกโดยมี สัดส่ วนความหนาแน่น
ของการผสมและขนาดความหนาของแผ่นอัดซึ่งอ้างอิงจากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 แบบ ที่สดั ส่วนต่างกัน
4. น าแผ่น ฉนวนที่ ไ ด้รั บ การขึ้ น รู ป ไปทดสอบความแข็ง แรงของวัส ดุ เ พื่ อ คัด เลื อ กแผ่น ที่ ไ ด้ม าตรฐานทาง
อุตสาหกรรม 1 แบบ เพื่อนาไปทดสอบค่าต้านทานความร้อน (ค่า R) และค่าการนาความร้อน (ค่า K)
5. ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิความร้อนและความชื้ นสัมพัทธ์ในหุ่ นจาลอง 4 หลังโดยใช้วสั ดุฉนวนกัน
ความร้อนที่ต่างกัน
หลังที่ 1 กรุ ฉนวนกันความร้อนจากฉนวนใยแก้ว
หลังที่ 2 กรุ ฉนวนกันความร้อนจากยิบซัม่ บอร์ด
หลังที่ 3 กรุ ฉนวนกันความร้อนจากแผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium Foil)
หลังที่ 4 กรุ ฉนวนกันความร้อนจากฉนวนกันความร้อนใบสัก
6. ทาการสรุ ปเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบว่าแผ่นฉนวนกันความร้ อนจากใบสักมีความสามารถลดอุณหภูมิให้กับ
อาคารและมีความชื้ นสัมพัทธ์เทียบเท่าหรื อดี กว่าผลิตภัณฑ์ที่นามาเปรี ยบเทียบ นาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบหาจุดเด่นจุด
ด้อ ยที่ ต ้อ งปรั บ ปรุ งพร้ อ มปรั บแก้สู ต รผสมการขึ้ น รู ปตามที่ ไ ด้ส รุ ปผลโดยอยู่บนพื้ นฐานของวิช าสถาปั ต ยกรรมและ
วิศวกรรม

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
หลังจากได้ออกแบบแม่แบบและขึ้นรู ปแผ่นฉนวน ได้ทาแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
ของแผ่นฉนวนจากใบสัก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ ขนาด สัดส่ วนการใช้งาน การขึ้นรู ป โดยได้ทาแบบสอบถาม
จานวน 100 ชุด ซึ่งมีขอ้ มูลรายละเอียดของแผ่นฉนวน กาหนดแจกพื้นที่แบบสอบถาม ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร เขตดอนเมือง
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กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นพื้นที่กรณี ศึกษา โดยมีการจัดการองค์กรที่มีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชนที่มีรูปแบบที่พกั อาศัย
คล้ายกัน ประสพปั ญหาในเรื่ องอุณหภูมิในอาคารเหมือนกัน ทาให้เลือกใช้สถานที่น้ ีเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อให้เป็ นพื้นที่ศึกษา
จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก 100 แบบสอบถามสรุ ปได้ดงั นี้
1. แบบผสมที่ 1 ได้รับคะแนนความพึงพอใจจานวน 63 ชุด
2. แบบผสมที่ 2 ได้รับคะแนนความพึงพอใจจานวน 37 ชุด
จากผลการทดสอบพบว่าแบบที่ 1 ได้รับความสนใจมากที่ สุดและมีสรุ ปข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนามาปรั บปรุ ง
ออกมาเป็ นต้นแบบอีก 1 ชิ้นเพื่อนาไปทดสอบเปรี ยบเทียบกับวัสดุอื่น โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1. รู ปแบบของผนังปลูกพืชต้องมีความสวยงามมีเส้นสายของชิ้นงานที่น่าสนใจ นาไปใช้ได้กบั อาคารทุก
ประเภท การยึดติดตั้งสะดวกได้มาตรฐาน
2. ขนาดที่เหมาะสมอยูท่ ี่ประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร เท่ากับหน้ากว้างของวัสดุก่อสร้างที่มีจาหน่ายใน
ท้องตลาด
ผลการออกแบบปรับปรุงหลังการทดลองและการวิเคราะห์

ภาพที่ 1 แสดงการคัดเลือกและย่อยใบสักเพื่อนามาขึ้นรู ป

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการทดสอบส่วนผสมกาวแป้ งเปี ยกกับใบสักก่อนการขึ้นรู ป
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของการย่อยใบสัก

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของแผ่นฉนวนตัวอย่างก่อนการขึ้นรู ป

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของวัสดุตวั อย่างด้านหน้าจากส่ วนผสม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

83

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของวัสดุและส่ วนผสมขึ้นรู ปแผ่นฉนวน

ภาพที่ 7 แสดงด้านข้างแผ่นฉนวนส่ วนผสมที่ 3 หลังจากถอดแม่แบบ

ภาพที่ 8 แสดงด้านข้างแผ่นฉนวนส่ วนผสมที่ 4 หลังจากถอดแม่แบบ
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ภาพที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบชิ้นงานหลังจากถอดแบบเสร็ จ
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาการผลิ ตแผ่นฉนวนจากใบสักที่ ความหนาแน่ น 500 กิ โลกรั มต่อลูกบาศก์เมตร 700 กิ โลกรั มต่อ
ลูกบาศก์เมตร และ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 15 มิลลิเมตร ปริ มาณกาว ร้อยละ8 ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 10
อุณหภูมิมิในการอัดที่ 170 องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาในการอัด 2 นาที และเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพื่อนามาใช้ผลิตใช้งานได้ตามท้องตลาด
ข้อมูลปริ มาณความชื้น ค่าเฉลี่ยความชื้นในวัสดุเนื่องจากในการผลิตแผ่นวัสดุจะมีการควบคุมความชื้นในวัสดุไม่
เกินร้อยละ 12 ทาให้ได้ค่าเฉลี่ยปริ มาณความชื้นร้อยละ 6.385 -8.324
ข้อมูลพองตัวตามความหนาจะเห็นได้วา่ ใบสักมีการดูดซึมน้ าในขณะแช่น้ า 1 ชัว่ โมง หากต้องการผลิตแผ่นฉนวน
จากใบสักต้องใช้ความหนาแน่น 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริ มาณกาวร้อยละ 10 เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐาน มอก. 8762547
ข้อมูลมอดูรัสแตกร้าว พบว่าการทดสอบการต้านทานมอดูรัสแตกร้าวได้ดี และเส้นใยใบสักทาให้แผ่นแข็งแรง
และมีความหนาแน่นมากขึ้น หากเพิ่มความหนาค่ามอดูรัสการแตกร้าวจะลดลง เพราะกาวที่ใช้มีความแข็ง
ข้อมูลความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า การยึดเกาะของกาวและเส้นใยใบสักจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น หากความ
หนาแน่นมากขึ้น
ค่าสัมประสิ ทธ์การนาความร้อน จากชุดทดสอบ ความหนาแน่น 970.30 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิ ทธ์
การนาความร้อน 0.220 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น 960.50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิ ทธ์การนาความ
ร้อน 0.2034 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น 842.78 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าสัมประสิ ทธ์การนาความร้อน 0.287
วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน
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ภาพที่ 10 แสดงภาพต้นแบบแผ่นฉนวนจากใบสักที่ความหนาแน่น 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงและหวังว่างานวิจยั นี้จะเป็ นจุดเล็กๆในการริ เริ่ มเป็ น
ส่วนหนึ่งของการออกแบบที่นอบน้อมและเคารพต่อธรรมชาติ เพือ่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน

เอกสารอ้างอิง
กิ ตติ ศักดิ์ บัวศรี . 2544. การผลิ ตแผ่นฉนวนความร้ อนจากฟางข้าว. วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุ
คณะพลังงานและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชัชวาล สิ งหกันต์. 2555. วิกฤตการณ์มลพิษหมอกควันในภาคเหนื อของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุ ข ศาสตร์ ปี ที่ 42
(ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2555)
ชัยศุภกิจสิ นธ์ สิ รินนั ท์วริ ิ ยะสุนทร และสุพรรณษา ออกสุข. 2547. แผ่นใยไม้อดั ชนิดใหม่จากเส้นใยชานอ้อย ผสมโฟมพอ
ลิสไตรี น. วารสารวิจยั สภาวะแวดล้ อมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 99-106.
ตระการ ก้าวกสิ กรรม. 2537. คู่มือฉนวนความร้อน. กรุ งเทพมหานคร: นาอักษรการพิมพ์.
ประภาพรรณ หมัน่ ทา. 2549. โครงงานพิเศษระดับปริ ญญาตรี การศึ กษาสมบัติการกั้นเสี ยงสมบัติเชิ งกลและสมบัติท าง
กายภาพของแผ่นใยไม้อดั จากใบ สับปะรดและโฟมพอลิสไตรี น. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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ผนังปลูกพืชจากใบสั กเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้ อนให้ กบั อาคาร
Vegetation Wall from Teak Leaves for Insulation
Reducing Heat Transfer to Buildings.
ศรัณยู สว่างเมฆ และ นพดล คล้ายวิเศษ
Saranyoo Sawangmake and Noppadol Klaywiset.

บทคัดย่อ
สภาวะน่ าสบายภายในอาคารบ้านเรื อนจะเกิ ดขึ้นได้น้ นั จะต้องมีอุณหภูมิและความชื้ นที่เหมาะสม โดยผนังเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่ได้รับความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกันการนาความร้อนที่จะเข้ามาในส่ วนนี้ ย่อมส่ งผลต่อสภาวะน่าสบายของ
ผูใ้ ช้สอยภายในอาคารบ้านเรื อน การลดปริ มาณการนาความร้อ นเข้าสู่ อาคารจากผนัง โดยการเลือกใช้วสั ดุที่สามารถดูดซับ
ความร้อน จะเป็ นส่วนที่ช่วยลดอุณหภูมิเข้ามาในอาคารได้มากที่สุด
ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารบ้านเรื อน นอกจากจะเป็ นการนาใบสักที่ เป็ น
เชื้อเพลิงที่ทาให้เกิดไฟป่ ามาทาให้เกิดประโยชน์ ยังเป็ นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กบั เมือง ส่งผลให้อุณหภูมิโดยรอบลดลง ลด
การเกิดภาวะเกาะความร้อนในเมือง โดยปั จจุบนั งานด้านสถาปั ตยกรรมส่วนใหญ่จะนิยมการทาแผงบังแดดจากผนังไม้เลื้อย
ซึ่งมีปัญหาเรื่ องของการรับน้ าหนักของวัสดุปลูกที่ชุ่มน้ าระบบการจ่ายน้ าและน้ าหนักตัวแผ่นผนังปลูกพืช เนื่องจากผนังเดิม
ไม่ได้ทาการออกแบบโครงสร้างมาเพื่อรองรับน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาข้อมูลผูว้ ิจยั พบว่า จากปั ญหาเหล่าผูว้ ิจยั จึงมี
แนวคิดในการออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสักที่เป็ นสาเหตุเชื้อเพลิงของการเกิดไฟป่ า และสามารถหาได้ง่ายจากป่ าเบญจ
พรรณที่มากในประเทศถึงร้อยละ 46 อีกทั้งใบมีลกั ษณะใหญ่และมีความหนาเหมาะแก่การนามาขึ้นรู ป เพื่อเป็ นฉนวนกัน
ความร้อนเข้าสู่อาคารบ้านเรื อน
การใช้พืชปกป้ องผนังเพื่อกันความร้อนโดยให้ผนังอยูใ่ ต้ร่มเงาของพืชช่วยป้ องกันรังสี ดวงอาทิตย์โดยตรง ทาให้
อุณหภูมิผนังต้นไม้เย็นลงและปริ มาณไอน้ าจากกระบวนการคายน้ าของพืช ทาให้การคายความร้ อนจากผนังต้น ไม้สู่
สภาพแวดล้อมทาได้ดีข้ ึนยังทาให้ให้อุณหภูมิภายในอาคารลดลงประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เมื่อเปรี ยบเทียบกับผนังจากอิฐ
ที่ไม่มีสิ่งปกคลุม
คาสาคัญ :

ฉนวนกันความร้อน การส่งถ่ายความร้อน การปลูกพืช
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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

บทนา
จากปั ญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ของไฟป่ าในประทศและประเทศเพื่อนบ้าน เกิดจากการเผาไหม้เศษใบไม้
และวัสดุที่เหลือจากการเกษตรเพื่อเตรี ยมพื้นที่เพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่ า เชื้อเพลิงที่ทาให้เกิดการเผา
ไหม้ส่วนมากเป็ นใบไม้แห้งที่อยูใ่ นป่ า ซึ่ งป่ าไม้ที่มีมากได้แก่ป่าเบญจพรรณที่ตน้ สักขึ้นอยูป่ ริ มาณมากหรื เรี ยกอีกอย่างว่า
“ป่ าสัก” มีพ้นื ที่ถึงร้อยละ 46 ของป่ าไม้ท้ งั หมด ทาให้จานวนใบของต้นสักที่ร่วงหล่นมีปริ มาณที่มากในฤดูแล้งเป็ นเชื้อเพลิง
อย่างดี ที่ทาให้เกิ ดไฟป่ า การเผาไหม้ของไฟป่ าทาให้เกิ ดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่างๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ แพร่ กระจายไปยังชุมชนทาให้เกิดผลกระทบมากทางภาคเหนือและพื้นที่ที่มีสภาพ
ภูมิประเทศที่เป็ นแอ่งกระทะ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความกดอากาศสูงทาให้สภาพอากาศนิ่งและแห้ง เกิดการสะสมของมลพิษ
จากหมอกควันในบรรยากาศสู งเกินมาตรฐาน (ชัชวาล. 2555) ส่ งผลกระทบด้านสุ ขภาพให้กบั ประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะ
กับเด็ก ผูส้ ู งอายุ ด้านระบบทางเดินหายใจ มีรายงานพบว่ามีอตั ราผุป้ ่ วยมะเร็ งปอด 40 คน ต่อประชากร 100,000 คน มีการ
รักษาใน 4 กลุ่มโรคด้านระบบหายใจเพิ่มขึ้นเกือบ 20,000 คน (นายแพทย์พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช,. 2557) ผลกระทบที่ตามมา
คือเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว มีการยกเลิกเที่ยวบินเนื่ องจากทัศนวิสัยไม่เอื้ออานวยทาให้นกั ท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 9.6 มี
การยกเลิกห้องพักร้อยละ 30 (ทวีศกั ดิ์ . 2555) ทาให้รายได้เข้าพื้นที่ลดลงเกิดการว่างงานของประชากร ปั ญหาหมอกควันทา
ให้เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้างเป็ นสาเหตุทาให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทาให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไปทัว่ โลก ประเทศไทย
ซึ่ งตั้ง อยู่ใ นเขตร้ อ นชื้ น (Hot Humid Climate) มี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สู ง ตลอดทั้ง ปี ซึ่ งอยู่น อกเขตสภาวะน่ า สบาย
(Comfort Zone) ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกปี ส่ งผลต่ออาคารบ้านเรื อนเกิ ดความร้อนสะสมในวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะเปลือกอาคารซึ่ งเป็ นวัสดุดูดซับ (Absorb) ความร้อนเมื่อได้รับอิทธิ พลจากแสงอาทิตย์ ความร้อน
ดังกล่าวจะส่งผ่านเข้ามาในตัวอาคารด้วยการนาความร้อน (Conduction) ทาให้ผิวอาคารมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทาให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยใน
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อาคารบ้านเรื อนรู ้สึกไม่สบาย (สมสิ ทธิ์ . 2541) จึงต้องพึ่งพาระบบปรับอากาศเกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเป็ นวัฏ
จักรการเกิดภาวะโลกร้อนต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
สภาวะน่ าสบายภายในอาคารบ้านเรื อนจะเกิ ดขึ้นได้น้ นั จะต้องมีอุณหภูมิและความชื้ นที่เหมาะสม โดยผนังเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่ได้รับความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกันการนาความร้อนที่จะเข้ามาในส่ วนนี้ ย่อมส่ งผลต่อสภาวะน่าสบายของ
ผูใ้ ช้สอยภายในอาคารบ้านเรื อน (พาสิ นี และคณะ. 2551) การลดปริ มาณการนาความร้อนเข้าสู่ อาคารจากผนัง โดยการ
เลือกใช้วสั ดุที่สามารถดูดซับความร้อน จะเป็ นส่ วนที่ช่วยลดอุณหภูมิเข้ามาในอาคารได้มากที่สุด ปั จจุบนั มีเทคนิ คหลาย
ประการในการลดอุณหภูมิจากดวงอาทิตย์ เช่น ใช้แผงบังแดด ผนังสองชั้น ฯลฯ ซึ่ งวิธีการต่างๆเหล่านี้ จะมีราคาก่อสร้างที่
สูง อย่างไรก็ตามวิธีการลดความร้อนโดยใช้ผนังปลูกพืชจากใบสักนั้น ยังเป็ นการใช้ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อใช้เป็ นฉนวน
กันความร้อนให้กบั อาคารบ้านเรื อน นอกจากจะเป็ นการนาใบสักที่เป็ นเชื้อเพลิงมาทาให้เกิดประโยชน์ ยังเป็ นการสร้างพื้นที่
สี เ ขี ย วให้ กับ เมื อ ง ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบลดลง ลดการเกิ ด ภาวะเกาะความร้ อ นในเมื อ ง โดยปั จ จุ บัน งานด้า น
สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่จะนิ ยมการทาแผงบังแดดจากผนังไม้เลื้อย (สุ ดสวาท. 2545) ซึ่ งมีปัญหาเรื่ องของการรับน้ าหนัก
ของโครงสร้างผนังเดิ ม เนื่ องจากผนังเดิ มไม่ได้ทาการออกแบบโครงสร้างมาเพื่อรองรับน้ าหนักที่ เพิ่มขึ้น จากการศึ กษา
ข้อมูลผูว้ จิ ยั พบว่า จากปั ญหาเหล่าผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสักที่เป็ นสาเหตุเชื้อเพลิงของการเกิด
ไฟป่ า และสามารถหาได้ง่ายจากป่ าเบญจพรรณที่ มากในประเทศถึงร้อยละ 46 อีกทั้งใบมีลกั ษณะใหญ่และมีความหนา
เหมาะแก่การนามาขึ้นรู ป เพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ อาคารบ้านเรื อน อีกทั้งพืชที่ ปลูกสามารถดูดซับแสงจากดวง
อาทิ ตย์และนาไปใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์แสง และคายก๊าซออกซิ เจน เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้ อนและสร้ าง
สภาพแวดล้อมที่ ดีให้กบั ประเทศ ตามยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ที่ ว่า มาตรการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและ
หมอกควัน ปี 2558

วิธีดาเนินการวิจัย
1. นาใบสักมาทดสอบความเหนียว ความแข็งแรงของใบเมื่อชุ่มน้ าทดสอบเรื่ องธาตุอาหารของพืช
2. ศึกษารู ปแบบผนังกันความร้อนและแผ่นปลูกพืชจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง (Literature Review)
3. ทาการออกแบบผนังปลูกพืชที่สามารถใช้ติดตั้งกับโครงสร้างอาคารและง่ายต่อการติดตั้ง
4. ทาการขึ้นรู ปผนังปลูกพืชจากใบสัก โดยมีกระบวนการขึ้นรู ปแผ่นปลูกพืชจากใบสักดังนี้
4.1 นาใบสักมาเข้าเครื่ องย่อยแบบไม่ละเอียดให้มีความคละกันของขนาด
4.2 นาใบสักมาผ่านเครื่ องกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเปื้ อนที่ไม่ตอ้ งการออก
4.3 ทาบล็อกขึ้นรู ปแผ่นปลูกพืชโดยมีขนาดเทียบเท่ากับแผ่นสมาร์ทบอร์ดสาเร็ จรู ปที่มีในท้องตลาด
4.4 ศึกษาวัสดุประสานการยึดตัวโดยศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและลองทดสอบ เพื่อคัดเลือก วัสดุประสาน
ที่มีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ
4.5 ขึ้นรู ปแผ่นปลูกพืชจากใบสักโดยทาตามแบบที่ได้ออกแบบไว้แล้วโดยมีสดั ส่ วนความหนาแน่นของ
การผสมและขนาดความหนาของแผ่นปลูกพืช ซึ่งอ้างอิงจากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 แบบที่สดั ส่วนต่างกัน
5. ทดสอบคุณสมบัติการเป็ นฉนวนกันความร้อน (ค่า K)
6. ออกแบบติดตั้งผนังปลูกพืชกับกล่องทดสอบ 4 หลัง
หลังที่ 1 ผนังสองชั้นจากอิฐดินเผา
หลังที่ 2 ผนังจากแผ่นฉนวนกันความร้อน
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หลังที่ 3 ผนังปลูกพืชจากใบสัก
หลังที่ 4 ผนังปลูกพืชจากใบสักพร้อมปลูกพืช
7. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการลดความร้อนเข้าสู่ ตวั อาคาร เพื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างผนัง 4 แบบ ว่าแบบไหน
สามารถเป็ นฉนวนกันความร้อนได้ดีที่สุด หรื อเทียบเท่ากับวัสดุที่มีในท้องตลาด
8. ทดสอบความคงทนและความแข็งแรงของผนังปลูกพืชเพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับวัสดุที่ได้รับการรับรอง
9. ทาแบบสอบถามโดยมีหัวข้อต่างๆเช่น การใช้งานของประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย ความ
แข็งแรงทนทาน การกันแดดกันฝน ความประทับใจ และอยากให้เพิ่มเติมส่ วนไหน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งต่อไป
ในอนาคต
10. ทารายงานสรุ ปผลการวิจยั
11. จัดทาแบบโปสเตอร์พรี เซนต์เพื่อเผยแพร่ งานวิจยั
ผนัง ปลูกพื ชจากใบสักเพื่อเป็ น
ฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ผูว้ ิจยั ได้นาหลักแนวคิดของ ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย เรื่ อ ง Green
Architecture “สถาปั ตยกรรมสี เขี ย ว” (Green Architecture) คื อ “การ
ก่อสร้าง อาคารที่ มีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์
และสิ่ งแวดล้อมให้เหลื อน้อ ยที่ สุด ผ่านการเลื อกใช้ว สั ดุ แ ละวิ ธี ก าร
ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม” ซึ่ งเป็ นผลจากการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมที่ยงั่ ยืน หรื อ “Sustainable Architecture” สามารถช่วยให้ผู ้
อยู่อาศัยรวมถึงธรรมชาติ มีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน ลดการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี รวมถึงช่วยลดปั ญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่ งเป้ าหมายสาคัญของ Green Architecture นอกจากจะส่ งเสริ มให้
เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงาน

ศึกษาและออกแบบพัฒนาแผ่นปลูกพืชเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ (ใบสัก) ซึ่งเป็ นปั จจัยทาให้
เกิ ดไฟป่ าส่ งผลถึงสภาวะโลกร้อน นามาแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
ภายในอาคาร ลดต้นทุนการใช้พลังงานในการปรับอากาศ
ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นปลูกพืชเพื่อใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นแผ่นปลูกพืชเพื่อใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนโดยใช้ใบสักเป็ นวัสดุหลัก
- ออกแบบผลิ ตภัณฑ์แผ่นปลูกพืชเพื่อใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนโดยมีวิธีการผลิ ตที่ เป็ นระบบโดยการ
ออกแบบ
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ขั้นตอนการออกแบบ

ศึกษาทฤษฎีรูปแบบผนังกันความร้อนและแผ่นปลูกพืชจากวัสดุ
ธรรมชาติอื่นๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
ศึกษาพื้นที่ใช้สอยทั้งขนาดและความต้องการของผู้พักอาศัย
พัฒนารูปแบบ รูปทรงอาคาร ตาแหน่งการเจาะช่องเปิดและ
ลักษณะของการกันแดดเพื่อให้อาคารเย็นสบาย

แนวทางการออกแบบแบบแยกส่วนเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง
ขั้นตอนการผลิตแบบสองมิติ สามมิติ
และหุ่นจาลอง

สรุปรูปแบบและสัดส่วน
ขั้นตอนการผลิตแบบสองมิติและสามมิติเพื่อใช้ในการทดสอบ
ขั้นตอนการผลิตหุ่นจาลองหลังปรับปรุงจากแบบขั้นต้น

ขั้นตอนการทดสอบและเก็บข้อมูล

ทดสอบในสถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ผลการทดลองและการวิเคราะห์

ต้นแบบผนังปลูกพืชเพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจ
ด้านประโยชน์ใช้สอย

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ด้านรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรม
ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิข้ นั ตอนวิธีการดาเนินงานวิจยั
ซึ่งในบทนี้จะแบ่งส่วนของเนื้อหาในขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจยั เป็ นหัวข้อหลักๆ ได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการออกแบบ
2. ขั้นตอนการผลิตหุ่นจาลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนการออกแบบ
ออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร 2 แบบ พร้อมรายละเอียด ประกอบแบบ
แปลน รู ปด้าน รู ปตัด Perspectives.

ภาพที่ 2 แสดงรู ปด้านหน้าของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารแบบที่ 1

ภาพที่ 3 แสดงภาพ Perspective. ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารแบบที่ 1

ภาพที่ 4 แสดงรู ปด้านหน้าของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารแบบที่ 2
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ภาพที่ 5 แสดงภาพ Perspective. ส่ วนขยายของบล๊อคผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความ ร้ อนให้กับอาคาร
แบบที่ 2

ผลและวิจารณ์ผลงานวิจัย
หลังจากได้ออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสัก 2 แบบ ได้ทาแบบสอบถามเพื่อทดสอบหาความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
ของผนังปลูกพืชจากใบสัก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ ขนาด สัดส่ วนการใช้งาน การขึ้นรู ป โดยได้ทาแบบสอบถาม
จานวน 100 ชุ ด ซึ่ งมี ขอ้ มูลรายละเอี ยดของผนังปลูกพืช แปลน รู ปด้าน รู ปตัด ภาพ Perspectives. ของแบบแต่ละแบบ
กาหนดแจกพื้นที่แบบสอบถาม ณ.ชุมชนบ้านเอื้ออาทร เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นพื้นที่กรณี ศึกษา โดยมีการ
จัดการองค์กรที่มีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชนที่ มีรูปแบบที่ พกั อาศัยคล้ายกัน ประสบปั ญหาในเรื่ องอุณหภูมิในอาคาร
เหมือนกัน ทาให้เลือกใช้สถานที่น้ ีเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อให้เป็ นพื้นที่ศึกษา
จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก 100 แบบสอบถามสรุ ปได้ดงั นี้
แบบที่ 1 ได้รับคะแนนความพึงพอใจจานวน 84 ชุด
แบบที่ 2 ได้รับคะแนนความพึงพอใจจานวน 16 ชุด
จากผลการทดสอบพบว่าแบบที่ 1 ได้รับความสนใจมากที่ สุดและมีสรุ ปข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุ ง
ออกมาเป็ นต้นแบบอีก 1 ชิ้นเพื่อนาไปทดสอบเปรี ยบเทียบกับวัสดุอื่น โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
1. รู ปแบบของผนังปลูกพืช ต้องมีความสวยงามมีเส้นสายของชิ้นงานที่น่าสนใจ นาไปใช้ได้กบั อาคาร
ทุกประเภท การยึดติดตั้งสะดวกได้มาตรฐาน
2. ขนาด ขนาดที่เหมาะสมอยูท่ ี่ประมาณ 1.20 x 1.20 เมตร เท่ากับหน้ากว้างของวัสดุก่อสร้างที่มีจาหน่าย
ในท้องตลาด
3. ระบบการจ่ายน้ า ระบบการจ่ายน้ าควรเป็ นชนิ ด Down Feed เพื่อการใช้น้ าที่คุม้ ค่า มีที่เก็บน้ าล้นเพื่อ
นาน้ ากลับมาใช้ใหม่ และประหยัดในการเดินท่อโดยใช้ระบบน้ าล้น
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ภาพที่ 6 แสดงรู ปด้านหน้าของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 7 แสดงรู ปตัด A ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 8 แสดง Detail ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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ภาพที่ 9 แสดงรู ปตัด B ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 10 แสดง Detail 1 ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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ภาพที่ 11 แสดง Detail 2 ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 12 แสดงภาพ Perspective ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 13 แสดงภาพระดับการย่อยของใบสักในการทาของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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ภาพที่ 14 แสดงภาพการขึ้นรู ปของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 15 แสดงภาพการประกอบบล๊อคของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที่ 16 แสดงภาพการยึดประกอบติดกับผนังของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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ภาพที่ 17 แสดงภาพต้นแบบของผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
จากการบันทึกข้อมูลเพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อนามาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า
การถ่ า ยเทความร้ อ นของผนัง ปลู ก พืช นี้ ได้ทาการบันทึ ก ข้อมู ล จากกล่ องทดลอง 2 กล่ อ งมี ก ารแสดงผลการทดลอง 4
กรณี ศึกษา ประกอบด้วย กรณี ที่ 1 กรุ ผนังปลูกพืชจากใบสัก ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น. ถึ ง 19
พฤษภาคม 2558 เวลา 23.45 น. กรณี ที่ 2 กรุ ผนังสองชั้นจากอิฐดินเผา ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2559 กรณี ที่ 3 กรุ
ผนังจากแผ่นฉนวนกันความร้อน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2559 กรณี ที่ 4 กรุ ผนังปลูกพืชจากใบสักพร้อมปลูกพืช
ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2559 โดยแสดงผลการทดลองและการวิเคราะห์ใน 3 รู ปแบบ โดยพิจารณาเป็ น 3 กรณี
ศึกษา 1. แยกพิจารณาแต่ละกล่องทดลอง 2. พิจารณาเปรี ยบเทียบแยกเป็ นจุด และ 3. พิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างกล่อง
ทดลองในแต่ละกรณี ศึกษา

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั “ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร” สามารถสรุ ปได้
ว่า
1. ผนังทดสอบที่มีพืชปกคลุมทาให้อุณหภูมิต่ากว่าผนังชนิดอื่นทุกกรณี
2. ผนังทดสอบที่ต่างชนิดกันทาให้อุณหภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกัน
3. อิทธิ พลการแผ่รังสี ดวงอาทิตย์มีผลทาให้อุณหภูมิผนังทดสอบแปรผันตามปริ มาณรังสี ดวงอาทิ ตย์ที่
ได้รับ
การใช้พืชปกป้ องผนังเพื่อกันความร้อนโดยให้ผนังอยูใ่ ต้ร่มเงาของพืชช่วยป้ องกันรังสี ดวงอาทิตย์โดยตรง แต่ยงั
ได้รับการแผ่รังสี ความร้อนผ่านใบ โดยใบไม้เป็ นตัวแปรสภาพความร้อนให้เย็นลงโดยการระเหยน้ าของใบไม้ พืชบนผนัง
จะทาหน้าที่ดูดน้ าภายในมาระเหยสู่ ภายนอก ทาให้อุณหภูมิผนังต้นไม้เย็นลง และเมื่อผนวกกับกระแสลมที่ผ่านผนังกะจะ
พัด พาอากาศร้ อ นใต้ใ บและปริ ม าณไอน้ าจากกระบวนการคายน้ า ของพื ช ท าให้ก ารคายความร้ อ นจากผนัง ต้น ไม้สู่
สภาพแวดล้อมทาได้ดีข้ ึน ส่งผลให้อุณหภูมิภายในลดลงประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส เมื่อเปรี ยบเทียบกับผนังจากอิฐ
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Kohyor Woven Fabrics Development Frome Yarn of Natural Dyes
สิ ริมา สัตยาธาร1 นวัทตกร อุมาศิลป์ 2 และผูช้ ่วยศาตราจารย์รวิเทพ มุสิกะปาน3
Sirima Sattayathan1 Nawatthakorn Umasin2 and Asst. Prof. Ravitep Musikapan3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาแนวทางการพัฒนาสี ยอ้ มเส้นด้ายจากพืชในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอ
เกาะยอจังหวัดสงขลาโดยศึกษาและทดลองสกัดสี จากพืชในท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเปลือกเพกา เปลือกต้น
หว้าและใบขี้เหล็ก เพื่อพัฒนาสี ที่เกิดจากพืชในพื้นที่แล้วนาไปย้อมสี เส้นด้ายสาหรับทอ โดยการประเมินผลความเหมาะสม
ของสี และรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผูเ้ ชียวชาญทางด้านสิ่ งทอ ปราชญ์ชุมชน นักออกแบบ กลุ่มประกอบการผ้าทอเกาะยอ
โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
ผลการศึ กษาพบว่า การย้อมสี เส้นด้ายเพื่อทอผ้าเกาะยอจากสี ธรรมชาติ 2 อาเภอ จากความสมบู รณ์ ทางด้าน
ธรรมชาติ อาเภอสะบ้าย้อยได้พืชคือเปลือกเพกาสกัดได้สีเหลืองและเปลือกต้นหว้าให้สีน้ าตาลอ่อนโดยการใช้ส่วนเปลือก
หมัก 7-10 วัน โดยเปลือกเพกาหรื อเปลือกต้นหว้า 1 กิโลกรัมต่อ น้ า 3 ลิตร ส่วนอาเภอ นาทวีได้พืชที่นามาสกัดคือใบขี้เหล็ก
ให้สีเขียวอมเทา โดยการหมักใบ 3-5 วันอัตราส่วนใบขี้เหล็ก 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 3 ลิตร เมื่อได้น้ าสี จากพืชที่หมักแล้วจึงนามา
ต้มเพื่อให้สีแตกตัวแล้วกรองเอาเฉพาะน้ าสี จากนั้นนาน้ าไปต้มผสมสารช่วยติดสี คือน้ าโคลนและน้ าสนิม ในอัตราส่วย น้ าสี
3 ลิตร ต่อน้ าสนิ มและน้ าโคลนอย่างละ 1 ลิตร แล้วนาไปต้มให้เดือดจึงนาเส้นด้ายลงย้อมใช้เวลาย้อม 1-2 ชัว่ โมง ก่อนย้อม
เส้นด้ายให้ทาความเส้นด้ายและนาเส้นด้ายแช่ในน้ าต้มใบกระถิน1-2 ชัว่ โมงเพื่อให้เส้นด้ายดูดซึมสี ได้ดี และนาไปสู่การทอ
ผ้าและแปรรู ปผลิตภัณฑ์
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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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บทนา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยส่งผลให้วถิ ีชีวติ สังคม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและความเป็ นอัตลักษณ์วฒั นธรรม
ของชาติมีการเปลี่ยนแปลง โดยวิวฒั นาการและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้น สื บเนื่องจากการพัฒนาประเทศ
ในปั จจุบนั อยู่บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้รัฐบาลเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งรัฐบาลมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให้
การพัฒนาประเทศสู่ ความสมดุลและยัง่ ยืน โดยนาทุ นต่าง ๆ ที่ มีในประเทศอันได้แก่ ทุ นมนุ ษย์ ทุ นสังคม และทุ นทาง
วัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์อย่างบู รณาการและเกื้ อกูลกัน มุ่งสร้ างภูมิคุม้ กันตั้งแต่ระดับปั จเจก ครอบครั ว และชุ มชน
สามารถจัดการความเสี่ ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย วิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาอย่างเด่นชัด (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2555: 20)
จังหวัดสงขลา ถือเป็ นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาที่หลากหลายและถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การ
ปรับตัว ปรับวิถีชีวติ ของคนในภาคใต้ที่ประกอบไปด้วยคนไทย หลายชาติพนั ธุ์ หลายภาษา หลากหลายวัฒนธรรม จนหลอม
รวมกัน เกิดเป็ นภูมิปัญญาประจาถิ่น ซึ่งมีท้ งั เรื่ องราววัฒนธรรม การละเล่นและภูมิปัญญาที่น่าสนใจ อีกหนึ่งอย่างที่สืบทอด
กันมาเป็ นร้อย ๆ ปี และเป็ นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนั้นก็คือ ผ้าทอเกาะยอ ซึ่ งเกิดขึ้นใน ตาบลเกาะยอ ในจังหวัดสงขลา และ
เป็ นภูมิปัญญาชาวสงขลาที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงรักษาในรู ปแบบการทอและลวดลาย ผ้าทอเกาะยอเป็ นผ้าฝ้ายทอ
ซึ่งฝ้ายที่นามาทอนัน่ เป็ นฝ้ายที่มีการสัง่ ซื้อมาจากภูมิภาคอื่น และย้อมสี ดว้ ยสังเคราะห์มาจากโรงงาน ซึ่งการพัฒนาผ้าทอจาก
อดี ตจนถึงปั จจุบนั ได้มีการผสมผสานกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ในด้านวิถีของคน
ไทยพื้นถิ่น ในจังหวัดสงขลา (ศิริพร. 2545. )
ในการนี้ ผูว้ ิจยั มีความต้องการสร้างรู ปแบบผ้าทอเกาะยอที่ มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและยังสะท้อนความ
เป็ นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาผ่านเรื่ องราวของผ้าทอเกาะยอ โดยการใช้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจากพืชของ
จังหวัดสงขลามาการสกัดสี ยอ้ ม ทั้งนี้ เลือกชุมชนตัวอย่างที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณ โดยการหาพืชที่ให้สีที่มี
อยูใ่ นท้องถิ่นและมีการจานวนเพียงพอสาหรับการนาไปใช้ในอนาคต ซึ่งการสกัดสี จากพืชในพื้นที่น้ นั จะถูกนาไปทาสี ยอ้ ม
ธรรมชาติสาหรับการย้อมเส้นด้ายเพื่อนาไปทอผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเดิมผ้าทอเกาะยอจะย้อมด้วยสี สงั เคราะห์หรื อย้อมย้อมสาเร็จ
จากโรงงาน อี กทั้งยังไม่มีทางเลื อกให้กับ กลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคที่ สนใจผลิ ตภัณ ฑ์ที่เป็ นสี ธรรมชาติ ซึ่ งในปั จจุ บันทิ ศทางการ
ออกแบบสิ่ งทอที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม(Eco Textile) เป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคสนใจ และมีให้เลือกน้อย ผูว้ ิจยั จึ งต้องการสร้าง
แนวทางให้กลุ่มประกอบผ้าทอเกาะยอ สร้างสิ่ งทอที่เป็ นมิตรและเป็ นอัตลักษณ์จากสี ของพืชในชุมชน อาเภอต่างๆได้ และ
ยังคงรักษาไว้ในกระบวนการทอและวิถีจากภูมิปัญญาที่มีอยูเ่ ดิ ม ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิดผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของประชาชนใน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อหาแนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่ งทอพื้นเมือง
ภาคใต้
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสี ยอ้ มธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นเพื่อการทอผ้าพื้นเมืองเกาะยอ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อพัฒนาสิ่ งทอและผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติในท้องถิ่นเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ประกอบกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัย ทางด้า นการสกัด สี จ ากพื ช และผ้า ทอเกาะยอ ส าหรั บ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในชุ ม ชน
(Stakeholders) เช่ น กลุ่ ม ประกอบการทอผ้า เกาะยอ ปราชญ์ชุ ม ชนทางด้า นสิ่ ง ทอ ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มประกอบการทอผ้าถึงความต้องการและแนว
ทางการพัฒนาผ้าทอ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) รวมถึงการสัมภาษณ์จากผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อหาองค์ความรู ้ทางด้านพืชพันธุ์ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น 2) ประเด็นคาถามปลายเปิ ดที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู ้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) เช่น กลุ่มประกอบการทอผ้า ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อหาความชัดเจนของความต้องการเรื่ องสี
ธรรมชาติสาหรับการย้อมสี เส้นด้ายในการทอผ้า รวมถึงจานวนพืชที่มีอยูใ่ นชุมชน เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ผา้ ทอเกาะยอ ของ
จังหวัดสงขลาที่ยอ้ มด้วยสี ธรรมชาติจากพืชในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา 3 ชนิ ดพืช โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการ
สัม ภาษณ์ ส อบถามปราชญ์ชุ ม ชนทางด้า นสิ่ ง ทอโดยเลื อ กชุ ม ชมหรื อ อ าเภอที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างด้านพื ชพรรณ
ธรรมชาติ 2 ชุมชน คือชุมชนอาเภอสะบ้าย้อยและอาเภอนาทวี ทีมีพืชที่มีจานวนมากพบได้ตามแนวถนนและป่ าในพื้นที่และ
สามารถนามาใช้ในการสกัดสี ได้แก่ ใบขี้เหล็ก จากอาเภอนาทวี และเปลือกเพกา เปลือกต้นหว้าจากอาเภอสะบ้าย้อย ซึ่งการ
สกัดสี จะเป็ นการนาพืชมาหมักเพื่อให้เกิดสี โดย เปลือกต้นหว้า 1 กิโลกรัม ต่อน้ า 3 ลิตร หมักไว้ 7-10 วัน ใบขี้เหล็ก 1 กิโล
กกรัม ต่อน้ า 3 ลิตร และเปลือกเพกา 1 กิโลกรัม ต่อ น้ า 3 ลิตร หมักไว้ 3-5 วัน แล้วนามาต้มให้เดือดเพื่อให้สีแตกตัว แล้วนา
น้ าสี ไปกรองเพื่อเอาเศษใบ เปลือกที่เหลือออก ให้คงเหลือไว้แค่น้ าสี ก่อนการนาเส้นด้ายไปย้อมจะมีการทาให้เส้นด้ายติดสี
ได้ดีโดยการใช้พืชและวัสดุที่ในท้องถิ่นที่มีสารช่วยติดในการย้อม ได้แก้ใบกระถิน โดยการนาใบกระถิน1 กิโลกรัมไปต้ม
กับน้ า 3 ลิตร กรองเหลือเฉพาะน้ า แล้วนาเส้นด้ายไปแช่ในน้ ากระถิน 1-2 ชัว่ โมง จากนั้นบิดน้ าออกแล้วนาไปย้อมสี จากพืช
ที่ตม้ ไว้ โดยใช้การย้อมร้อน นาเส้นด้ายย้อมสี จุ่มขึ้นลง 3-5 ครั้ง นาน 1 – 2 ชัว่ โมง โดยสี ยอ้ มธรรมชาติมีการใส่น้ าสนิ มและ
น้ าโคลนผสมไปในอัตราส่ วนน้ าสี 3 ลิตร ต่อน้ าสนิ มและน้ าโคลนอย่างล่ะ 1 ลิตรไปเพื่อเป็ นสารช่วยติดสี มากขึ้น เมื่อจุ่มสี
เสร็ จบิ ดให้น้ าสี ออกแล้วนาไปตากลมรอให้เส้นด้ายแห้ง เมื่อแห้งแล้วนาไปปั่ นเข้ากระสวยเพื่อรอการทอ โดยกลุ่มทอผ้า
กระแสสิ นธุ์และกลุ่มสะพานพลา เมื่อทอผ้าเสร็ จเป็ นผืนมาแช่น้ าเกลือเพื่อกันสี ตก อัตราส่วน น้ า10 ลิตร ต่อ เกลือ 1 กิโลกรัม
แช่ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนาผ้าไปซัก 2-3 น้ า นาตากในที่ร่ม แล้วนาไปพัฒนาสู่ รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่ องแต่งกายแฟชัน่ ไลฟ์
สไตล์ และถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่ชุมชนต่อไป
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ภาพที่ 1 ภาพเปลือกต้นหว้าหมัก 7-10 วัน

ภาพที่ 2 ภาพใบขี้เหล็กหมัก 3- 5 วัน

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที่ 3 ภาพขั้นตอนการคัดแยกน้ าสี และกรองเศษใบและเปลือก
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที่ 4 ภาพน้ าสี เปลือกเพกา และน้ าใบชี้เหล็กที่กรองต้มผสมน้ าสนิม และน้ าโคลน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
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ภาพที่ 5 ภาพ ต้มใบกระถินเพื่อนาน้ ามาแช่เส้นด้ายก่อนย้อมสี แช่ทิ้งไว้ 1-2 ชัว่ โมง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที่ 6 ภาพ เส้นด้ายฝ้าย ต้มย้อมกับน้ าสี เปลือกต้นหว้า เปลือกเพกา ใบขี้เหล็ก ต้มทิ้งไว้ 1-2 ชัว่ โมง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การสกัดสี จากพืชในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ชุมชน อาเภอสะบ้าย้อยและอาเภอนาทวี พบว่ามีพืชที่มีจานวนมากพบ
ได้ตามแนวถนนและป่ าในพื้นที่และสามารถนามาใช้ในการสกัดสี ได้แก่ ใบขี้เหล็กให้สีเขียวอมเทา เปลือกต้นหว้าสกัดให้
เป็ นสี น้ าตาล ใบเทียนสกัดให้เป็ นน้ าตาลอ่อน เปลือกเพกา ให้สีเหลือง โดยการสกัดสี ใช้ วิธีการหมัก 7-10 วันแล้วนามาต้ม
เพื่อแยกน้ าสี ออก การย้อมใช้วิธีการย้อมร้อนเพื่อให้ความร้อนนาสี เข้าสู่ เส้นด้าย ซึ่ งกระบวนการเพื่อให้เส้นด้ายติดสี ได้ดี
ผูว้ จิ ยั ใช้สารที่ช่วยให้เกิดการติดสี คือใบกระถิน สนิม น้ าโคลน
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พืชที่พบในพื้นที่และสกัดสี

ภาพที่ 7 ใบขี้เหล็กให้สีเขียวอมเทา
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที่ 8 ภาพเปลือกต้นหว้าสกัดให้เป็ นสี น้ าตาล
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที่ 9 ภาพเปลือกเพกาสกัดให้เป็ นสี เหลือง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร
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ภาพที่ 10 ภาพใบเทียนสกัดให้เป็ นน้ าตาลอ่อน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที่ 11 ภาพขั้นตอนการคัดแยกน้ าสี และกรองเศษพืช
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

สารช่วยติด

ภาพที่ 12 ภาพน้ าสนิม
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
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ภาพที่ 13 ภาพน้ าโคลน
ที่มา : http://thirawit5601571.blogspot.com

ภาพที่ 14 ภาพใบกระถิน
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที่ 15 ภาพผ้าทอจากสี ธรรมชาติในงานวิจยั
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
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ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอย้อมสี เส้นด้ายจากใบขี้เหล็ก เปลือกเพกา เปลือกต้นหว้า
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติในท้องถิ่น จากผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. ชุมชนพื้นที่ในการหาพืชในการสกัดสี ยอ้ มธรรมชาติ
ผลจากการศึกษาและประเมินผลจากแบบสอบถามพบว่าจังหวัดสงขลา มี 2 อาเภอที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความ
สนใจและเลือกเป็ นชุมชนอาเภอที่มีความอุ ดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณไม้ คืออาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย จากทั้ง
หมัด ใน 16 อาเภอและจากการลงพื้นที่ พบว่าทั้งสองอาเภอมีความสมบูรณ์ และมีวิถีชีวิต การเกษตรและพืชพรรณ ที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน และมีพนั ธุ์ไม้หลากหลาย
2. พืชที่นามาใช้สกัดสี
จากการศึกษาในพื้นที่สองอาเภอพบว่าพืชที่มีจานวนมากและพบเห็นตามแนวถนนเหมาะแก่การนามาสกัดสี ยอ้ ม
ซึ่งพบว่าต้นขี้เหล็กจะพบมากในเส้นทางถนนอาเภอนาทวี ซึ่งใบขี้เหล็กสามารถสกัดสี ได้เป็ นสี เขียวอมเทา ส่วนอาเภอสะบ้า
ย้อย ส่วนใหญ่จะเป็ นต้นหว้า เพกา และต้นเทียน ซึ่งเปลือกต้นหว้าสกัดให้เป็ นสี น้ าตาล เปลือกเพกา ให้สีเหลืองและใบเทียน
สกัดให้เป็ นน้ าตาลอ่อน ทั้งนี้ พืชชนิ ดเดียวกันแต่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่ ก็จะให้สีที่แตกต่างกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์
ของดินและสภาพแวดล้อม
3. การสกัดสี
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การสกัดสี พืชที่ ได้ ใช้วิธีการหมักในน้ า โดยถ้าเป็ นส่ วนใบ จะนาใบมาสับเป็ นชิ้นเล็ก ส่ วนพืชที่ ใช่เปลือกก็จะ
นามาทุบ สับ แล้วหมักทิ้งไว้ 5-7 วัน หลังจากนั้นจะนามาต้มให้เดือด เพื่อให้สีแตกตัวเต็มที หลังจากนั้นแยกส่วนน้ าและกาก
ใบหรื อเปลือกออก นาน้ าไปต้มรอการนาเส้นด้ายมาย้อม มีการผสมน้ าโคลน สนิมลงใปในน้ าสี เพื่อให้ ช่วยยึดติดสี ขณะย้อม
เส้นด้ายนั้นเอง ซึ่งการย้อมสี ธรรมชาติเหล่านี้ใช้วธิ ีการย้อมร้อน
4. กลุ่มทอผ้าเกาะยอ
ผ้าทอเกาะยอเป็ นผ้าทอประจาจังหวัดสงขลาทั้งนี้เบื้องต้นสี ที่แต่ละกลุ่มประกอบการทอผ้าใช้น้ นั เป็ นสี สังเคราะห์
ที่โรงงานย้อมเส้นด้ายมาแบบสาเร็ จพร้อมทอ โดยกลุ่มประกอบการที่ให้ความสนใจในงานวิจยั ผ้าทอเกาะยอสี ธรรมชาติคือ
กลุ่มทอผ้ากระแสสิ นธุ์และกลุ่มทอผ้าสะพานพลา ซึ่ งลวดลายที่เกิดขึ้น ยังคงเป็ นลวดลายที่เป็ นอัตลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอ
แต่งานวิจยั ครั้งนี้ทาให้ผา้ ทอเกาะยอเพิ่มมูลค่าด้วยการย้อมสี เส้นด้ายจากพืชพื้นถิ่นที่มีอยูใ่ นชุมชนของจังหวัดนั้นเอง สร้าง
คุณค่าและเป็ นแนวทางการอัตลักษณ์ผา้ ทอให้กบั พื้นที่แต่ละพื้นที่ต่อไปในอนาคตได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สานักงานวิจยั แห่งชาติที่ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณประจาปี 2559 ในการพัฒนางานวิจยั เรื่ อง
“ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติในท้องถิ่น สงขลา” ครั้งนี้
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การออกแบบสภาพแวดล้ อมเพื่อตอบสนองต่ อการใช้ งานสาหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมของศูนย์ พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุ งเทพมหานคร
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
นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 1*
Kornpong Thongsri 1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสาหรับคนพิการและทุพลภาพ โดยใช้
พื้นที่ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานครเป็ นพื้นที่ ศึกษาวิจยั โดยมี วตั ถุประสงค์ใน
การศึกษา ดังนี้ 1.) การศึกษาถึงปั ญหาสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสาหรับคนพิการและทุพลภาพ 2.) วางผัง
การจัด วางอาคารและระบบการสั ญ จรเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การใช้ง านส าหรั บคนพิ ก ารและทุ พ ลภาพ 3.) การออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การดียงิ่ ขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการลงสารวจพื้นที่จริ ง ในขั้นตอนการ
เก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย พบว่าอุปสรรค์สาคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานสาหรับคนพิการและ
ทุพลภาพในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านบางแค คือ ปั ญหาระบบเส้นทางการสัญจรและปั ญหาตาแหน่งของอาคารที่
ไม่สมั พันธ์กบั การใช้งานได้จริ ง ซึ่งทาให้ผใู ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างลาบาก เป็ นผลให้คนพิการและ
ทุพลภาพ ไม่ได้รับสะดวกในการบริ การ การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมจากผูใ้ ช้สอย ผูว้ ิจยั ได้นาเจ้าหน้าที่และผูอ้ าศัย
ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร มาร่ วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมร่ วมกับวางผัง
จัดเส้นจัดระบบสัญจรภายในโครงการใหม่ โดยมุ่งเน้นจัดวางพื้นที่ต่างๆ ตามการใช้งานจริ ง เป็ นผลให้สภาพแวดล้อมภายใน
พื้นที่ และเส้นทางสัญจรที่ได้รับการออกแบบใหม่ สามารถตอบสนองและเชื่ อมโยงเข้าสู่ พ้ืนที่บริ การต่างๆ ได้อย่างสะดวก
งานวิจยั ชิ้นนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวติ ของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การในพื้นที่ศึกษาดียงิ่ ขึ้น
คาสาคัญ : การออกแบบสภาพแวดล้อม, คนพิการและทุพลภาพ, ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
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1 Department of Architecture Faculty of Architecture and design, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 399 Samsen Rd, Vachira
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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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บทนา
จากข้อมูลการสารวจคนพิการ พ.ศ.2555 จากสานักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่า จานวนประชากรในประเทศไทยมีจานวน
ผูพ้ ิการคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 2.17 โดยมีอตั ราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 แสนคนต่อปี ผูพ้ ิการส่วนใหญ่มกั มีปัญหาด้านสุขภาพและมีความ
เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาทางสุ ขภาพสู งกว่าประชากรทัว่ ไป ปั จจัยสาคัญของปั ญหาดังกล่าว คือ การที่ผพู ้ ิการมีขอ้ จากัดเรื่ องการ
ดูแลสุขภาพร่ างกาย ประกอบกับมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้นอ้ ยกว่าบุคคลทัว่ ไปที่มีร่างกายปกติ อีกทั้งยังมีผพู ้ ิการบาง
ประเภทที่มีความผิดปกติมากกว่าผูพ้ ิการทัว่ ไป จาเป็ นต้องได้รับการดูแลมากกว่าคนปกติ จากสาเหตุและสภาพปั ญหาดังกล่าว
ภาครัฐจึ งได้มีการตั้งหน่วยงานหรื อสถานสงเคราะห์ข้ ึนมา เพื่อมาดูแลให้ความช่วยเหลือผูพ้ ิการเหล่านั้น หน่วยงานต่างๆได้
กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลคนพิการเหล่านี้ อย่างทัว่ ถึง เพื่อให้สามารถดูแลและช่วยเหลื อ
ตัวเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวติ และได้รับการดูแลตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐานอันพึงได้รับ
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร ได้มีการเปิ ดบริ การและช่วยเหลือมาเป็ น
ระยะเวลาที่ ยาวนานและมีผูพ้ ิการและทุพลภาพมาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั จึ งมีสภาพที่ ทรุ ดโทรม สภาพพื้นที่ ควร
ได้รับการออกแบบและปรับปรุ งตามแนวทางที่เหมาะสม ซึ่ งจะช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การ ผูพ้ ิการและทุพลภาพมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน
การศึกษาถึงความต้องการเกี่ ยวกับการใช้งานพื้นที่เป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพื่อความต้องการเชิงพื้นที่จะสอดคล้องต่อการใช้งานจริ ง
อันจะนามาซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร
การศึ กษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึ กษาเพื่อแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน
สาหรับคนพิการและทุพลภาพในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานครนักวิจยั ใช้วธิ ี การเก็บ
ข้อมูลด้วยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่ วมจากผูใ้ ช้สอยในพื้นที่ โดยนาเจ้าหน้าที่และผูอ้ าศัยภายใน
พื้นที่มาร่ วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่วงงานวิจยั
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วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 4
เรื่ อง คือ นิ ยามของความพิการ ประเภทของความพิการและสถานสงเคราะห์ กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่ วมและการ
ออกแบบสถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบทางสัญจรเพื่อคนพิการ
นิยามของความพิการ
ประทีบ และคณะ (2556) กล่าวว่า ประชากรผูพ้ ิการนั้นมีความสาคัญต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน แต่ความเป็ นอยู่
ของคนพิการมักถูกสังคมปล่อยปะละเลย ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อมที่ ไม่มีความสะดวกต่อการดารงชี วิต ทัศนคติของคนใน
สังคมที่ มีต่อคนพิการ การทาความเข้าใจเกี่ ยวกับความพิการจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น ส่ งผลให้สังคมเล็งเห็ นถึงความสาคัญของเรื่ อง
ดังกล่าว อันจะนาไปสู่การช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีวติ ได้เหมือนคนทัว่ ไป
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตราที่ 4 ได้ให้ความหมายของคนพิการว่า
“บุคคลซึ่งมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวติ ประจาวัน หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่ อง
ทางการเห็ น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่ อสาร จิ ตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรี ยนรู ้หรื อความบกพร่ องอื่นใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจาเป็ นเป็ นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่ งด้านใดเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ในชีวติ ประจาวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป
จากนิ ยามข้างต้น การให้คาจากัดความทางการแพทย์ในเชิงของการมองความพิการเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการใช้
ชีวติ แบบคนปกติทวั่ ไป โดยมีทศั นคติเกี่ยวกับผูพ้ ิการว่าเป็ นบุคคลที่ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็ นพิเศษ แต่นิยามความพิการ
จากในมิติเชิ งสังคม มองว่าคนพิการคือ มนุ ษย์ มีสิทธิ เท่าเที ยมกับทุกคน เป็ นหน้าที่ ของสังคมที่ จะต้องส่ งเสริ มให้คนพิการ
เหล่านี้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะได้เหมือนบุคคลทัว่ ไป
ประเภทของความพิการและสถานสงเคราะห์
ปั จจุบนั ความพิการมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทล้วนมีความบกพร่ องที่ แตกต่างกันออกไป การช่วยเหลือจึ งมี
รู ปแบบที่แตกต่างกัน การแยกประเภทคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื่ อง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ได้แบ่งประเภทความพิการออกได้เป็ น 7 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการ
มองเห็น ความพิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย ความพิการทางจิตใจหรื อ
พฤติกรรมความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรี ยนรู ้ และความพิการทางออทิ สติก (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์, 2555)
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการฟื้ นฟูสุขภาพ
ร่ างกาย สุ ขภาพจิตใจและพิทกั ษ์สิทธิ คนพิการ ผูส้ ุ งอายุที่ถูกละเลยและทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม โดยให้ความอุปการะผู ้
สุงอายุที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และเป็ นคนพิการทางร่ างกายและหรื อสมองที่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในชีวิตประจาวัน ไม่มีที่อยูอ่ าศัย ไม่สามารถอยูร่ ่ วมกับครอบครัว ซึ่ งทางสถานสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลือร่ วมกับการ
พัฒนาศักยภาพและฟื้ นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ จนสามารถช่วยเหลือตนเอง การศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์น้ ี
เป็ นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผอู ้ อกแบบเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพิเศษและความต้องการที่แตกต่างกันของคนพิการ อันจะนาไปใช้
เพื่ อเป็ นแนวทางในออกแบบ ปรั บ ปรุ งสภาพแวดล้อมรวมถึ งช่ วยให้ผูใ้ ห้บริ การสามารถจัดล าดับงานซึ่ งสามารถเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานและความรวดเร็ วในการเข้าถึงผูร้ ับบริ การได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ ว
กระบวนการการออกแบบอย่ างมีส่วนร่ วม
การออกแบบอย่างมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการที่สนับสนุนให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจในงานออกแบบร่ วมกัน อันจะนาไปสู่ การสร้างความร่ วมมื อแก่ทุกฝ่ าย การร่ วมตัดสิ นใจใน
กระบวนการออกแบบ ข้อมูลต่างๆจาเป็ นต้องมาจากผูท้ ี่ใช้งานอาคารจริ ง ซึ่ งนอกจากจะสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของแล้ว ยังเป็ น
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การเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้งานพื้นที่ได้แสดงถึงความต้องการของตนเอง ซึ่ งจะนามาสู่ แนวทางในการออกแบบและการแก้ไปปั ญหา
ซึ่งมาจากความต้องการที่แท้จริ งได้ (นันทิยา หุตานุวตั รและ ณรงค์ หุตานุวตั ร, 2546)
การออกแบบสถานสงเคราะห์ และมาตรฐานการออกแบบเพื่อคนพิการ
การออกแบบศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุ ต้องคานึ งถึงองค์ประกอบสาคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)
องค์ประกอบของกลุ่มผูใ้ ช้หลักและผูใ้ ช้รอง เช่น ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ 2) องค์ประกอบด้านกิจกรรม ได้แก่ ประเภทของ
กิ จ กรรม รู ป แบบพฤติ ก รรมของผู ้ใช้อ าคารและลัก ษณะพื้ นที่ ส าหรั บ รองรั บกิ จ กรรม 3) องค์ ป ระกอบด้า นที่ ต้ ัง และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ การเข้าถึ งอาคาร สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 4) ปั จจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย
งบประมาณในการลงทุนในเรื่ องการสร้างใหม่หรื อการปรับปรุ ง แหล่งที่มาของงบประมาณ การออกแบบอาจจะมีรายละเอี ยด
เฉพาะเพิ่มเติมที่ตา่ งออกไปตามสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้งาน และสิ่ งอานวยความสะดวก
คู่มือ “ ข้อแนะนาการออกแบบสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับทุกคน” ได้ระบุวา่ ทางสัญจรที่เอื้อให้ผพู ้ ิการที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวก จะให้ความสาคัญใน 2 เรื่ อง ได้แก่ ความกว้างของเส้นทางและความลาดชันของทางสัญจร ซึ่งความกว้าง
ที่เหมาะสมจะมีระยะอยูร่ ะหว่าง 0.90-1.50 เมตร ส่วนความลาดชันไม่นอ้ ยกว่า 1:12 ซึ่งหากทางลาดมีความยาวเกินกว่า 2.50 เมตร
จะต้องมีราวจับทั้งสองด้าน และหากความยาวของทางลาดแต่ละช่วงเกิน 6.00 เมตรต้องมีชานพักหรื อมีความกว้างของทางลาดที่
1.50 เมตร ที่ ส าคัญพื้ นผิ วของทางลาดต้องเป็ นวัสดุ ที่ ไม่ ลื่ นเหมาะสมต่ อการใช้งาน (สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2557)

วิธีดาเนินการวิจัย
ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บสารวจข้อมูลทางด้านกายภาพของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็ นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลร่ วมกับการเก็บรู ปภาพและ
การร่ างสภาพแวดล้อมจากภายในโครงการจริ ง โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการลงพื้นที่ที่จานวนสามครั้ง เป็ นการเก็บข้อมูลทางกายภาพ
และสภาพปั ญหาต่างๆสองครั้ง ร่ วมทาการออกแบบแบบมีส่วนร่ วมอีกหนึ่งครั้ง
การสารวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสารวจสถานที่จริ งและเข้าพบ ผูด้ ูแลศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่พสั ดุ พยาบาลวิชาชีพ พี่เลี้ยง
ตลอดจนผูใ้ ห้บริ การด้านอื่นๆประจา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลโดยรวมเกี่ยวสถานที่และปั ญหาโดยทัว่ ไป ข้อมูลที่ได้นามาใช้เพื่อเป็ น
แนวทางในการกาหนดแผนงานการวิจยั และเป็ นข้อมูลขั้นต้น ต่อมาในวันที่ 12 มกราคม 2561 ผูว้ จิ ยั ได้ลงพื้นที่ศึกษาอีกครั้ง
เพื่อเก็บข้อมูลเชิ งลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบมีส่วนร่ วมและสังเกตการณ์ในพื้นที่ อย่างละเอียด เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ร่ วมวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นและสัมภาษณ์ถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ ในทุก
ภาคส่ วน ข้อมูลที่ ได้ถูกนาไปวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมสาหรับคนพิการและทุพลภาพในขั้น
เบื้องต้นเพื่อนาไปใช้ในการเตรี ยมรายละเอียดการออกแบบ การผังโครงการร่ วมกับทางคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พฒั นาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุต่อในขั้นตอนสุดท้าย
กลุ่มตัวอย่างที่ นักวิจัยเลื อกสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มพยาบาลผูช้ ่ วยเหลื อคนไข้ พี่เลี้ ยง เจ้าหน้าที่ ประจา
สานักงานและช่างซ่อมบารุ งภายในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้สถานที่จริ ง
ในการปฏิบตั ิงาน สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากผูร้ ับบริ การซึ่ งเป็ นคนพิการและทุพลภาพ ซึ่ งกลุ่มเหล่านี้มี
ความสามารถจากัดในด้านการให้ขอ้ มูลด้านการใช้งานเชิ งพื้นที่ ทางผูว้ ิจยั จึงต้องอาศัยข้อมูลที่ จากกลุ่มตัวอย่างแรกเป็ น
หลัก
ในครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2561 ผูว้ ิจยั ได้จดั เตรี ยมข้อมูลและประเด็นสาคัญต่างๆมาใช้ในการออกแบบอย่างมี
ส่ วนร่ วม โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์มาใช้เป็ นแนวทางในการร่ างผัง ออกแบบสภาพแวดล้อม
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ใหม่ของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค และนาแนวทางดังกล่าวเข้าไปนาเสนอกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากหน่ วยงานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายดังนี้ ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานจานวน 1 คน กลุ่มผูใ้ ห้บริ การจานวน 12 คน และกลุ่ม
ผูร้ ับบริ การหรื อผูพ้ ิการที่สามารถสื่ อสารได้จานวน 3 คน ผูเ้ ข้าร่ วมทุกท่านได้ให้ขอ้ เสนอแนะและร่ วมออกความคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อม การวางผังกลุ่มอาคาร ตลอดจนระบบการสัญจร
ภายในพื้นที่ ใหม่ร่วมกับผูว้ ิจยั เพื่อให้ทุกฝ่ ายแน่ ใจได้ว่า ร่ างแผนพัฒนาโครงการดังกล่าวสามารถนาไปใช้ได้จริ งอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในทางปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้เป็ นเอกสารประกอบการนาเสนองบประมาณการ
พัฒนาศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแคแก่ผบู ้ ริ หารระดับสูงประกอบการตัดสิ นใจต่อไป
กรณีศึกษา
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 67 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้างรวม
ทั้งหมด 18 อาคาร แบ่งเป็ นอาคารผูร้ ับบริ การ 7 อาคารและอาคารอื่นๆอีกจานวน 11 อาคาร อาคารทั้งหมดมีลกั ษณะเป็ น
อาคารชั้นเดียว ข้อมูลดัลกล่าวทั้งหมด ได้มาจากการสาภาษณ์และการร่ วมสารวจร่ วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล พี่เลี้ยง และผู ้
ให้บริ การในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญที่ ส่งผลให้เกิ ดความไม่สะดวกและล่าช้าในการให้บริ การและการรับบริ การปั จจุ บัน
สามารถแยกออกเป็ นสองส่วนหลักๆ คือ ปั ญหาเรื่ องเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่และปั ญหาของที่ต้ งั ของกลุ่มอาคารต่างๆ
อุปสรรคทีเ่ กิดจากเส้ นทางการสัญจร
อุปสรรคสาคัญที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เกิดจาก การปรับเปลี่ยนการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตามการใช้งานจริ งในพื้นที่
ประกอบกับการใช้งานของอาคารตามสถานการณ์ของกิจกรรมในแต่ละช่วง เช่น การเพิ่มขึ้นของอาคารพักอาศัยผูพ้ ิการและ
ทุพลภาพ พบว่าเมื่อมีจานวนผูพ้ ิการมากขึ้น ปั ญหาเรื่ องของทางสัญจรสาหรับยานพาหนะและการเดินเท้าจะเกิ ดขึ้นโดย
ทันที เพราะเส้นทางหลักปั จจุบนั ใช้สาหรับการสัญจรโดยยานพาหนะเป็ นหลัก ลักษณะเส้นทางปั จจุบนั เป็ นสะพานที่แคบ
และมีความลาดชัน ส่ งผลให้ให้การเข้าถึงศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแคดาเนิ นไปอย่างไม่สะดวก
ขณะที่ ถนนภายในโครงการปั จจุบนั ยังไม่เชื่ อมโยงต่อถึงกันโดยทัว่ ถึง ทาให้การเดินทางรถ ไม่สามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่
ภายในโครงการ อีกทั้งที่ ดินยังมีขนาดใหญ่ ถนนภายในพื้นที่ปัจจุบนั มีขนาดเพียง 4 เมตร ส่ งผลให้รถยนต์วิ่งได้เพียงเลน
เดี ยว ทาให้ไม่สามารถการเข้าถึงอาคารต่างๆอย่างทัว่ ถึง หากมีเหตุฉุกเฉิ น เช่น เกิ ดเหตุเพลิงไหม้ อาจจะเป็ นไปได้ว่าที่
รถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
เส้นทางการสัญจรโดยทางเท้าภายในพื้นที่ ปัจจุบนั ยังไม่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอย่าง
แท้จริ ง เช่น ทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆยังไม่มีการออกแบบที่ต่อเนื่ องกัน ทาให้ท้ งั ผูพ้ ิการและผูใ้ ห้บริ การต้องลงมาเดิน
บนถนนที่มีรถในบางจุด ถึงแม้วา่ ความกว้างทางสัญจรจะกว้างมากพอสาหรับการใช้งานของผูพ้ ิการโดยเฉพาะคนพิการที่ใช้
รถเข็น ตลอดจนพื้นที่ที่มีหลังคาคลุม แต่สดั ส่วนความชันของทางลาดไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสาหรับการใช้งานของผูพ้ ิการ
โดยทัว่ ไป บางตาแหน่งมีความลาดมีสัดส่ วนความชันที่ 1:6 ซึ่ งถือว่าชันเกินกว่าที่คนพิการจะสามารถเคลื่อนที่ข้ ึนลงด้วย
ตัวเองได้ หลายจุดยังไม่มีราวเกาะ เส้นทางการสัญจรหลายเส้นทางตัดขวางการให้บริ การโดยทัว่ ไป เช่น ทางเดินเข้าสู่อาคาร
ที่ พกั 1 และ 2 จะเป็ นทางที่ ใช้ร่วมกับการรับส่ งอาหาร หรื อการเข้าถึงอาคารพยาบาลผูพ้ ิการจาเป็ นต้องลงมาเดิ นที่ ท าง
รถยนต์เพื่อเข้าถึงการรับบริ การเป็ นต้น
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จุดทีต่ ้งั อาคารไม่ เหมาะสม
อาคารสาคัญตั้ต่างๆงอยูใ่ นจุดที่ไม่เหมาะสมต่อการเข้าถึงได้โดยสะดวกสาหรับผูพ้ ิการและเจ้าหน้าที่ เช่น โรงครัว
ที่เจ้าหน้าที่สามารถนาอาหารไปยังอาคารต่างๆ อาคารพยาบาลที่คนพิการควรจะเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัยแต่ก็อยูไ่ กลเกิน
กว่าผูพ้ ิการจาเดินทางไปถึงในเวลาอันรวดเร็ ว หากมีเหตุฉุกเฉิ น การเข้าถึงของรถพยาบาลก็ยงั ไม่สะดวกมากนัก
จากข้อมูลที่ ได้รับและสภาพปั ญหาที่ พบ ผูว้ ิจัยพบว่าปั ญหาหลักสาคัญของศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค คือ ปั ญหาการจัดวางอาคารและระบบสัญจรภายในโครงการ ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ห้
และผูร้ ับบริ การภายในพื้นที่ ประเด็นที่ผวู ้ ิจยั ให้ความสาคัญ คือ การออกแบบปรับปรุ งผังโครงการคือ การกาหนดระยะทาง
ระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆ ควรจัดวางวางกลุ่มอาคารใหม่ โดยกาหนดให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม คานึงถึงความต้องการของ
ผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การแต่ละประเภท กาหนดเส้นทางสัญจรผ่านจุดและเส้นทางต่างๆภายในพื้นที่ เส้นทางจราจรควรมีความ
ต่อเนื่องในการเข้าถึงจุดต่างๆของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแคได้ง่าย ไม่กีดขวางกันและกันและมี
ความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉิ น

สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลจากการสารวจทางกายภาพและการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่ วมร่ วมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลที่ได้ไปทา
การวิเคราะห์และร่ างแบบผังโครงการ โดยการจัดวางกลุ่มอาคาร ระบบเส้นทางจราจร ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อผูพ้ ิการ
และทุพลภาพ สามารถสรุ ปแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมได้ ดังนี้
1) ตาแหน่งของอาคารพยาบาล-กายภาพบาบัด และอาคารอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ครัว สานักงาน และ
อาคารกิจกรรม ควรจะตั้งอยูบ่ ริ เวณที่เป็ นจุดศูนย์กลางของโครงการโดยที่มีอาคารของผูร้ ับบริ การอยูล่ อ้ มรอบ
เพื่อเป็ นการง่ ายต่อการเข้าถึ งของผูร้ ั บบริ ก ารและเป็ นการเพิ่มความรวดเร็ วในการให้บริ ก ารและเข้า ไป
ช่วยเหลือของผูใ้ ห้บริ การ
2) เส้นทางการสัญจรภายในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค ต้องมีความเชื่อมโยงกันและ
สามารถร่ นระยะเวลาการเดินทางโดยรวมจากผังโครงการเดิมได้ ทั้งในรู ปแบบของการสัญจรด้วยยานพาหนะ
และการสัญจรด้วยเท้า โดยขนาดความกว้างของทางสัญจรสาหรับยานพาหนะต้องเอื้อต่อการเข้าถึงสาหรับ
รถยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อความรวดเร็ วในการให้บริ การและการให้ความช่วยเหลือที่ทนั ท่วงที
จากการวิพากษ์ผงั โครงการและการออกแบบร่ างผังโครงการใหม่ ตัวแทนทุกภาคส่ วนของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานครได้เสนอรายละเอียดการจัดวางความสัมพันธ์ของกลุ่มอาคารโดยใช้แบ่งกลุ่ม
อาคารตามประเภทการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถเชื่อมต่อและตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ห้บริ การทุก
ฝ่ ายได้โดยสะดวก สามารถแบ่งเป็ นโซนต่าง ๆ ดังนี้
1)
กลุ่มอาคารพักอาศัยของผูพ้ ิการ ซึ่งได้แยกประเภทความพิการเป็ น 2 ลักษณะ คือ คนพิการและทุพลภาพ
เพื่อจัดสรรสิ่ งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการ แต่ละอาคารจะแยกตามลักษณะเฉพาะของความพิการ
เช่น คนพิการติดเตียงคนพิการที่นงั่ ด้วยรถเข็น
2)
กลุ่มอาคารสานักงาน เป็ นส่ วนทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งผูบ้ ริ หาร งานธุรการ งานพัสดุและงาน
ซ่อมบารุ ง นอกจากนี้แล้วยังเป็ นพื้นที่ตอ้ นรับผูเ้ ข้าเยีย่ มชมโครงการ
3)
อาคารพยาบาลและส่ วนกายภาพบาบัด จัดวางในตาแหน่งที่ใกล้กบั อาคารที่ พกั อาศัยของผูพ้ ิการและทุ
พลภาพ สามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้
4) โรงครัวและทานอาหาร จัดวางอยูก่ ลางพื้นที่เพื่อรองรับการบริ การในส่วนต่างๆได้โดยสะดวก
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5)
หอประชุมและอาคารสันทนาการ จัดไว้ในพื้นที่ดา้ นหน้าโครงการ เพราะสามารถรองรับกลุ่มผูเ้ ข้าเยีย่ ม
โครงการในลักษณะที่เป็ นหมู่คณะแล้ว ยังเป็ นพื้นที่สาหรับการทากิจกรรมร่ วมกันของผูพ้ ิการและผูเ้ ยีย่ มชมได้
6)
ส่ วนที่ พกั อาศัยของเจ้าหน้าที่ และผูใ้ ห้บริ การจัดวางแยกออกไปจากผูร้ ับบริ การ เพื่อให้เกิ ดความเป็ น
ส่วนตัวของผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
7)
ขยายขนาดถนนเป็ น 2 เลนโดยรอบของโครงการ เพื่ออานวยความสะดวก และเพิ่มเส้นทางการเดิ น
ภายในโครงการให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงกัน
ในรายละเอียดความต้องการย่อยของการใช้งานของแต่ละกลุ่มอาคาร จาเป็ นต้องมีการออกแบบอย่างมีส่วนร่ วม
เพิ่มเติม เนื่องจากแต่ละอาคารมีรูปแบบการใช้งานและมีความต้องการประโยชน์ใช้สอยเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป อย่างไร
ก็ตามแบบร่ างของผังโครงการใหม่สาหรับศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับ
แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวติ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ อันจะนาไปสู่การพัฒนาโครงการในอนาคต
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การออกแบบและพัฒนาชุ ดของเล่ นเพื่อส่ งเสริมกายภาพบาบัดแบบบูรณาการ
ประสาทการรับรู้ ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิส้ ั น
Design and Development of Toy for Play Therapy to Promote Sensory
Integration Associated with Visual Perception in ADHD
ประชม ทางทอง1*
Prachom Thangthong1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการศึกษาถึงปั ญหาของลักษณะสมาธิ ส้ นั ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก
สมาธิ ส้ ันและนาข้อมูลมาออกแบบพัฒนาชุดของเล่นส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตา
สาหรับเด็กสมาธิ ส้ นั ศูนย์กายภาพบาบัดคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนสาหรับเด็ก
โดยรวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม เด็ ก ที่ มี ล ัก ษณะสมาธิ ส้ ั นช่ ว งอายุ 3 – 5 ปี ที่ ศู น ย์ก ายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบั ด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จานวน 10 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็ นชาย 4 คน, หญิง 6 คน รวมไปถึงข้อมูลจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการกายภาพบาบัดและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตัวแปรที่ทาการศึกษาคือการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิของ
เด็กที่มีลกั ษณะสมาธิส้ นั ช่วงอายุ 3 – 5 ปี จากการเล่นชุดของเล่นดีข้ ึนหรื อไม่ ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการวิจยั
ใช้เวลา 1 ปี เนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบคือ สมาธิส้ นั ,ซนอยูไ่ ม่นิ่ง,หุนหันพลันแล่นและการรับรู ้ทางสายตาของเด็กสมาธิส้ นั
ผลการวิจยั พบว่าหลังจากได้ทาการทดลองชุดของเล่น เด็กมีศกั ยภาพในเรื่ องสมาธิ ที่ดีข้ ึน ค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้าน
เท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับดี เมื่อเปรี ยบเที ยบกับก่อนทดสอบอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ ย คือ 3.42 วัดผลประเมิ น
โดยผูป้ กครองและนักกายภาพบาบัดให้คะแนนการแสดงออกในเรื่ องสมาธิเป็ นตัวชี้วดั ของเด็กแต่ละคนทุกหลังเล่นกิจกรรม
จากชุดของเล่น ผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือ ระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิ โดยใช้ชุดของ
เล่ น หลัง ทดสอบสู งกว่า ก่ อ นทดสอบมี ความแตกต่ างอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 ในทุ ก ด้านซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ H1: U1 < U2 สมมติฐานมีนยั สาคัญการยอมรับ H1 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คาสาคัญ : การออกแบบและพัฒนา, ชุดของเล่น, กายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาท, การรับรู ้ทางสายตา, เด็กสมาธิส้ นั
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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 3-5yearold 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 35year-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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บทนา
เด็ ก สมาธิ ส้ ัน หรื อ สามารถเรี ยกอี ก อย่า งได้ว่า เด็ ก ไฮเปอร์ มาจากชื่ อ ภาษาอังกฤษคาเต็มว่า Attention Deficit
Hyperactivity Disorder หรื อที่เรี ยกย่อว่า ADHD เป็ นภาวะสมาธิ ส้ นั เป็ นอาการของโรคทางจิตเวชเด็กที่พบได้มากในเด็กวัย
เรี ยนเป็ นกลุ่มอาการที่ เกิ ดตั้งแต่วยั เด็ก (ก่อนอายุ 7 ปี ) มีความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิ ดหนึ่ งที่แสดงออกซ้ าๆ จนเป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ หรื อระดับ พัฒนาการในเรื่ องของการขาดสมาธิ
ความหุ นหันพลันแล่น ยั้งตัวเองไม่ค่อยได้ หรื อความซุ กซนไม่ ยอมอยู่นิ่งแล้วก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์
การเรี ยนและการสมาคมกับผูอ้ ื่ น โดยลักษณะอาการดังกล่าวของเด็ก จะทาให้เกิ ดผลเสี ยต่อตัวเด็กอย่างมาก ซึ่ งปั จจัย
ดังกล่าวจะนามาสู่ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากตัวเด็กในอนาคตได้
การศึ กษาวิจยั ออกแบบและพัฒนาชุ ดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรั บรู ้ทาง
สายตาสาหรับเด็กสมาธิ ส้ นั เป็ นสิ่ งที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กบั เด็กที่มีปัญหาของเรื่ องสมาธิ ส้ นั ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
รับรู ้ทางสายตาเพื่อเพิ่มสมาธิ ได้ดีข้ ึนจาก แนวคิดของ การทากิจกรรมบาบัด Sensory Integration หรื อ SI มาใช้ เป็ นส่ วนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดของเล่น กิจกรรมบาบัด Sensory Integration เป็ นทฤษฎีที่เป็ นการผสานความรู ้สึกเป็ นกระบวนการ
ทางระบบประสาทที่ จัด การหรื อ รั บเอาความรู ้ สึ ก ต่ า งๆ ที่ ร่ า งกายรั บ เข้า มาและมี ก ารตอบสนองต่ อความรู ้ สึ ก นั้น การ
ตอบสนองจะขึ้นกับความสามารถของสมองในการที่จะจัดกลุ่มหรื อคัดกรองความรู ้สึกและรวมทั้งการผสานของประสาท
สัมผัสต่างๆเหล่านั้นเพื่อสามารถตอบสนองต่อสิ่ งเร้านั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผลงานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นชิ้นงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของการบรู ณาการองค์ความรู ้ท้ งั 3 สาขาวิชาไม่ว่าจะ
เป็ น ศาสตร์ แห่ งจิ ตวิทยาการศึ กษา,กิ จกรรมบาบัดและศาสตร์ แห่ งศิ ลปะการออกแบบ โดยจะนาองค์ความรู ้ดงั กล่ า วมา
ออกแบบและพัฒนาเป็ นชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ
สั้น ลักษณะการเล่นจะเป็ นในรู ปแบบฝึ กทักษะความสามารถการรับรู ้ทางสายตาเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กสมาธิส้ นั พร้อมทั้ง
เสริ มสร้างจินตนาการและกระตุน้ ระบบการรับรู ้ของตัวเด็ก โดยทักษะดังกล่าวที่ได้จากการบูรณาการการรับรู ้สายตาผ่านการ
เล่นนั้นจะช่วยให้เด็กมีสมาธิ ได้ดีข้ ึน ซึ่ งจะส่ งผลทาให้สภาวะทางอารมณ์ของเด็กมีความผ่อนคลายไม่กดดัน เด็กมีบุคลิก
สามารถแสดงออกสื่ อสารได้เหมาะสมและทาให้เกิดการควบคุมอารมณ์ของเด็กที่ดีข้ ึน การออกแบบจะการคานึ งถึงความ
ปลอดภัยในการใช้งานของตัวเด็กเป็ นหลัก โดยชุดของเล่นจะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กมีการพัฒนาทางอารมณ์ มีสมาธิ ได้ดียงิ่ ขึ้น
ทักษะเหล่านี้ จะช่วยส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของเด็กสมาธิ ส้ นั ไปในทางที่ดี และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
ที่จะมุง่ เน้นการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มเด็กสมาธิส้ นั ได้มีคุณภาพชีวติ ที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ในขั้นตอนการดาเนินวิจยั การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาท
การรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ ส้ นั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีดาเนิ นการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม, ความต้องการด้านต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่าง,ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเฉพาะทางจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และศึกษาเอกสารทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษา
ทฤษฎี ทางสถิ ติและการจัดลาดับของการดาเนิ นวิจยั จึ งได้กาหนดขั้นตอนการดาเนิ นงานและกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรตาม

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ศักยภาพและทักษะในเรื่ องสมาธิ ของเด็กที่ มี
ลักษณะสมาธิส้ นั ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี หลังจาก
ได้รับการเล่นและฝึ กทักษะจากชุดของเล่น

ตัวแปรต้น
ศักยภาพและทักษะในเรื่ อ งสมาธิ ข องเด็ กที่ มี ล ัก ษณะ
สมาธิส้ นั ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี มีความสามารถการรับรู ้ทาง
สายตาและสมาธิมีคุณลักษณะเป็ นอย่างไร

การพัฒนาการรับรู ้ทางสายตาและระดับสมาธิ
ของตัวเด็ก

โดยสมมติฐานทางการวิจยั คือวิธีการใช้ชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทาง
สายตาสาหรับเด็กสมาธิส้ นั ให้ผลลัพธ์นอ้ ยกว่าวิธีการของกิจกรรมปรกติ
H 0 : 1 =  2

H

1

:

 
1

2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจยั
1.ประชากรที่ ทาการศึ กษาในงานวิจยั คื อกลุ่มเด็กที่ มีลกั ษณะสมาธิ ส้ ันในช่ วงอายุ 3 – 5 ปี และพักอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ
2.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการ
รับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็ก สมาธิ ส้ ัน ผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรหรื อกลุ่มเด็กที่มีลกั ษณะสมาธิ ส้ นั
ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี ที่กาลังกายภาพบาบัดที่ศูนย์กายภาพบาบัดคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล จานวน 10คน โดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)เป็ นชาย 4 คน หญิง 6 คน สาหรับการศึ กษาหาข้อมูล
ของงานวิจยั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการออกแบบและพัฒนาชุ ดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรั บรู ้ทางสายตา
สาหรั บเด็กสมาธิ ส้ ัน ผูว้ ิจัยได้กาหนดและเลื อกใช้เครื่ องมื อที่ จะใช้ในการวิเคราะห์หาผลของงานวิจยั โดยเลื อกใช้จาก
เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อสิ่ งของที่ใช้ เป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ กล้อง เครื่ องบันทึกเสี ยงจากสัมภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวัดหาความเข้าใจและระดับพัฒนาการในเรื่ องสมาธิ ของ
เด็กผ่านชุดอุปกรณ์ของงานวิจยั เพื่อที่จะได้ผลข้อมามูลตามผลของตัวแปรงานวิจยั ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็ นข้อมูลนามาวิเคราะห์
ในการพัฒนางานวิจยั โดยได้กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
แบบสัมภาษณ์ (interviews) ความเข้าใจในเรื่ องของปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะสมาธิ ส้ นั ที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติ ก รรมของเด็ ก ผูว้ ิจัย เลื อ กใช้วิธี แ บบสัม ภาษณ์ ที่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า ง (unstructured interview) หลี กเลี่ ย งค าถามที่ ท าให้
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ผูป้ กครองและนักกายภาพบาบัดรู ้สึกอึดอัดใจ โดยการสัมภาษณ์เป็ นประเด็นกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและพฤติกรรมของ
ลักษณะสมาธิส้ นั ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นักกายภาพบาบัดผูด้ ูแลกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าเด็กสมาธิ ส้ นั ไม่สามารถทาการวิเคราะห์, แยกแยะ คัด
กรองสิ่ งเร้าที่เข้ามาพร้อมกันทีละมากๆ เมื่อมีปัญหาดังกล่าว เด็กจะเกิด การกระตุน้ จากสิ่ งรอบตัวจะมากเกินไปจนทาให้เด็ก
เกิดการสับสนได้ ฉะนั้น การให้มีเด็กมีชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มการรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ ส้ นั ที่พอเหมาะจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี การจัดสิ่ งเร้าที่พอเหมาะทาได้โดยให้สถานที่เงียบสงบและเป็ นระเบียบสาหรับเด็ก
ผูป้ กครองที่มีเด็กภาวะสมาธิในการดูแล ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะสมาธิ ส้ นั ที่ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก คือ ความเข้าใจในพฤติกรรมของลักษณะสมาธิ ส้ นั โดยแนวทางการช่วยเหลือผูว้ ิจยั ต้องสร้าง
ความเป็ นระบบระเบียบ, ความสม่าเสมอ, การสื่ อสารที่ชดั เจน, ชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มการรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ
สั้นควรจะมีวธิ ีการให้รางวัลในการดาเนินการเล่นโดยควรมีการลงโทษและอธิบายกติกาเพื่อช่วยเหลือการกระทาของเด็ก
แบบสัง เกต (observation) โดยจากการเฝ้ าสังเกตของกลุ่ม ตัว อย่า งค้นพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ความผิดปกติ ทาง
พฤติกรรมชนิ ดหนึ่ งที่แสดงออกซ้ าๆ จนเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุ หรื อ
ระดับ พัฒนาการในเรื่ องของการขาดสมาธิ ความหุ นหันพลันแล่น ยั้งตัวเองไม่ค่อยได้ หรื อความซุกซนไม่ ยอมอยูน่ ิ่ งแล้ว
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรม อารมณ์ การเรี ย นและการสมาคมกับ ผู ้อื่ น โดยข้อ มู ล จะถู ก บัน ทึ ก ในเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ก็คือกล้องดิจิตอล เพื่อบันทึกภาพ และ คอมพิวเตอร์พกพามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาพ จากเครื่ องมือ
อิเล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลรวมจากการสัมภาษณ์(interviews)และสังเกต(observation)กับกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถาม (questionnaire)
จากผลการสัมภาษณ์ (interviews),สังเกต (observation)ความรู ้ความเข้าใจในปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะ
สมาธิส้ นั จึงทาให้เห็นประเด็นและแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการ
ประสาทการรั บรู ้ ทางสายตาสาหรั บเด็กสมาธิ ส้ ัน โดยการออกแบบชุ ดของเล่นผูว้ ิจัยเลื อกใช้ทฤษฎี เกี่ ยวกับการผสาน
ความรู ้สึก (Sensory Integration) ซึ่งเป็ นกระบวนการกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทนามาปฏิบตั ิใช้ในงานวิจยั เพื่อให้
การพัฒ นาประสาทการรั บ รู ้ ท างสายตาส าหรั บ เด็ ก สมาธิ ส้ ั นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และมี ข ้อ บกพร่ อ งน้อ ยที่ สุ ด โดย
กายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทมีความหมายและผลของการศึกษาดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 แสดงการทางานของทฤษฎีเกี่ยวกับการผสานความรู ้สึก (Sensory Integration)เพื่อบูรณาการข้อมูลความรู ้สึกหรื อ
สื่ อสัมผัสที่อยูร่ อบตัว ที่มา: ผูเ้ ขียน
จากภาพแสดงการทางานของทฤษฎีเกี่ยวกับการผสานความรู ้สึก (Sensory Integration)สามารถอธิ บายได้วา่ SIคือ
กระบวนการทางานของสมองเพื่อจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากการรับความรู ้สึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการทากิจกรรมต่างๆ ใน
ชี วิตประจาวัน โดย ระบบประสาทความรู ้ สึกพื้นฐานทั้ง 5ที่ สาคัญคือ การมองเห็ น (Visual)การรั บรส (taste)การสัมผัส
(touch)การได้/รั บรู ้ กลิ่ น (smell)การได้ยิน (hearing)มี ส่วนสาคัญมากในการดารงชี วิตทาให้เราสามารถรั บรู ้ และเข้าใจ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรา และทาให้เรามีการตอบสนองที่เหมาะสมกับสิ่ งเร้าความรู ้สึกที่เข้ามา
แนวคิดและความสาคัญของทฤษฎี การผสานความรู ้สึก (Sensory Integration)ข้างต้น ผูว้ ิจยั เลือกระบบประสาท
ความรู ้สึก การมองเห็นมาพัฒนาการของทักษะในเรื่ องสมาธิ เพื่อให้เกิดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับ
ความตื่นตัวนามาใช้ในการพัฒนาเด็กสมาธิ ส้ นั ให้มีการรับรู ้ทางสายตาแบบบูรณาการประสาทสร้างความรู ้สึกและรวมทั้ง
การผสานของประสาทสัมผัสทางสายตาของเด็กสมาธิ ส้ นั เพื่อสามารถตอบสนองต่อสิ่ งเร้านั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ในการกระตุน้ หรื อส่งเสริ มเด็กสมาธิส้ นั ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงสามารถดาเนิ นการ
พัฒนาการออกแบบชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ ส้ นั
โดยมีรูปแบบและวิธีการเล่นมีดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 3 ตาแหน่งการเล่นของชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตา
สาหรับเด็กสมาธิส้ นั ที่ได้รับการพัฒนา ที่มา: ผูเ้ ขียน
จากภาพตาแหน่งการเล่นชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับ
เด็กสมาธิส้ นั งานวิจยั ใช้(Sensory Integration)ในระดับที่ 3 คือการผสมผสานการรับรู ้ความรู ้สึกจากการมองเห็นจะทาให้เกิด
ประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ (Eye-Hand Coordination)มีการรับรู ้ทางสายตา (Visual Perception)และความสามารถ
การทากิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย (Perposeful Activity)โดยวิธีการเล่นของชุดของเล่นก็คือ ของเล่น บอร์ดเกม เด็กผูเ้ ล่นจะต้อง
จับคู่เชื่อมโยง ระหว่างตาแหน่งตัวสัตว์ที่เด็กคุน้ เคยวางตามตาแหน่งของพื้นที่อาศัยของสัตว์แต่ละตัว โดยเริ่ มเดินไปตามจุด
ต่างๆของทางเดิมที่ของชุดของเล่นเตรี ยมไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของเล่นดังกล่าวจะช่วย ให้เด็กมีทกั ษะมิติสมั พันธ์ระหว่างตาและ
มือและความรู ้รอบตัวเกี่ยวกับสัตว์เป็ นสิ่ งเชื่อมโยง.

ภาพที่ 4 ภาพการเล่นและทดสอบชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับ
เด็กสมาธิส้ นั ที่ได้รับการพัฒนา ที่มา: ผูเ้ ขียน
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ผลและวิจารณ์ผล
การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับ
เด็กสมาธิส้ นั ได้กาหนดกรอบแนวทางของงานวิจยั โดยให้มีสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทั้ง 3 ข้อก็คือ
1. เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะสมาธิ ส้ นั ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กแล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผา่ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในงานแก้ปัญหา
2. ออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับ
เด็กสมาธิส้ นั ที่ได้จากการศึกษาถึงปั ญหาและพฤติกรรมของสมาธิส้ นั เด็กในระดับชั้นประถมศึกษา
3. สร้างชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ ส้ ัน
และนาชุดของเล่นดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของเด็กสมาธิ ส้ นั ศูนย์กายภาพบาบัดคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนสาหรับเด็ก
โดยตั้งสมมติฐานในงานวิจยั คือ กลุ่มเด็กสมาธิ ส้ นั หลังจากทดสอบเล่นชุดของเล่นเพื่อส่งเสริ มกายภาพบาบัดแบบ
บู ร ณาการประสาทการรั บ รู ้ ท างสายตามี ผ ลความเข้า ใจมากขึ้ น ก่ อ นทดสอบ ก าหนดนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม เด็ ก ที่ มี ล ั ก ษณะสมาธิ ส้ ั น ในช่ ว งอายุ 3 – 5 ปี ที่ ศู น ย์ก ายภาพบ าบั ด คณะกายภาพบ าบั ด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จานวน 10 คนหลังจากได้ทาการทดลองเล่นกิ จกรรมโดยชุดของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดแบบ
บูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสาหรับเด็กสมาธิ ส้ นั ผลปรากฏว่า เด็กมี ระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิ ที่ดีข้ ึน
โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับ ดี เมื่อเปรี ยบเที ยบกับก่อนทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู ้ทาง
สายตาในเรื่ องสมาธิ อยูใ่ นระดับ ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย คือ 3.42 โดยการผลความรู ้ดงั กล่าวถูกประเมินโดยผูป้ กครองและ
นักกายภาพบาบัดของเด็กจากสังเกต (observation),สัมภาษณ์ (interviews) พูดคุยกับเด็กการสัมภาษณ์เป็ นประเด็นกว้างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมสมาธิ ส้ ัน เมื่อผูป้ ระเมินได้รู้ระดับความเข้าใจและพฤติกรรมสมาธิ ส้ ัน ของเด็กก็กาหนดเกณฑ์ให้
คะแนนที่แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นตัวชี้วดั ของกลุ่มตัวอย่างของเด็กแต่ละคนทุกครั้งเมื่อหลังเล่นกิจกรรมจากชุด
ของเล่น
ตารางที่ 1 ผลการเข้าใจความแตกต่างของก่อนทดสอบและหลังทดสอบเรื่ องระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 10 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย t-test
ระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิของเด็กที่มีลกั ษณะสมาธิส้ นั ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี
ข้อ
พฤติกรรมสมาธิส้ นั
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ
t
xˉ
SD
แปลผล
xˉ
SD แปลผล
1 สมาธิในกิจกรรม
3.43
0.72
ปานกลาง
4.43
0.48
ดี
21.301*
2 ทากิจกรรมจนเสร็ จ
3.29
0.82
ปานกลาง
4.32
0.50
ดี
21.788*
3 วอกแวกง่าย, เบื่อง่าย
3.38
0.56
ปานกลาง
4.27
0.36
ดี
22.331*
4 ความเป็ นระเบียบ
3.57
0.49
ดี
4.06
0.36
ดี
21.267*
5 หลีกเลี่ยงใช้สมาธิ
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 จดจาอุปกรณ์
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 ผลรวมการเข้าใจในเรื่ องระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิ ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คนก่อนทดสอบและ
หลังทดสอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย t-test
การทดสอบ

N

X

S.D.

t

df

P

ก่อนทดสอบ
10
3.42
0.62
20.638
34
0.000
หลังทดสอบ
10
4.18
0.40
* P<0.05
จากผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือเด็กสมาธิ ส้ นั ศูนย์กายภาพบาบัดคณะ
กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดลมีผลระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิ โดยใช้ชุดของเล่น หลังทดสอบสู งกว่าก่อน
ทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้านซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ H1: U1< U2
สมมติฐานมีนยั สาคัญการยอมรับ H1

สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการศึ กษาวิจยั ทาให้คน้ พบว่าพัฒนาการระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื่ องสมาธิ ของกลุ่มเด็กที่ มีล ักษณะ
สมาธิ ส้ ันอยู่ในระดับที่ ดีทุกด้านของพฤติ กรรมสมาธิ ส้ ัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ศู นย์กายภาพบาบัดคณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้จดั กิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการระดับสมาธิ ของเด็กทุกด้านให้แก่เด็กในเบื้องต้น และเมื่อเด็กได้มีชุด
ของเล่นเพื่อส่ งเสริ มกายภาพบาบัดที่ตวั เด็กสามารถเล่นหรื อดาเนิ นการได้เองก็สามารถช่วยทักษะในเรื่ องสมาธิ ให้กบั เด็ก.
โดยผลดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้อ งกับทฤษฎี ก ารผสานความรู ้ สึ ก (Sensory Integration) ที่ มุ่ ง เน้น พัฒ นาระบบประสาท
ความรู ้สึก,การมองเห็นมาพัฒนาการของทักษะในเรื่ องสมาธิ เพื่อให้เกิดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับ
ความตื่นตัว โดยสามารถนาเอาไปใช้ในชี วิตประจาวันในรู ปแบบของกิจกรรมการดาเนิ นชีวิตของเด็กตามวัยตามบทบาท
และตามบริ บทที่ดารงอยูเ่ ช่น กิจวัตรประจาวัน การเรี ยนรู ้, การเล่น, การเคลื่อนไหว การแสดงออกและควบคุมความหุ นหัน
พลันแล่นการยั้งตัวเองไม่ค่อยได้ของเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการเรี ยนรู ้และการอยูร่ ่ วมกันทางสังคมกับผูอ้ ื่น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีน้ นั เป็ นเพราะความกรุ ณาของท่านอาจารย์ ดังนั้นจึงขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์
ที่ปรึ กษาในเรื่ องขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานวิจยั และให้คาอบรมสั่งสอนแนะนาความรู ้ต่างๆและขอขอบคุณข้อคิดเห็น
ต่ า งๆในงานวิ จัย จากท่ า นอาจารย์ เสาวณิ ต ทองมี และคณะอาจารย์ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ
จากข้อ แนะนาที่ ดี มี ป ระโยชน์ ของท่ า นอาจารย์ มาเป็ นงานวิจัย ที่ ดีๆ มี ป ระโยชน์ต่ อสังคม และน าประโยชน์ ความรู ้
แนวความคิดที่ดีมากมายสู่ผทู ้ าวิจยั ขอขอบพระคุณ “คุณของครู ทุกท่าน”
ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ที่
สนับสนุนในการทาวิจยั เพื่อให้ผวู ้ ิจยั ได้มีโอกาสทาประโยชน์แก่เด็กผูม้ ีปัญหาในเรื่ องสมาธิ ส้ นั และเป็ นตัวแทนค่อยบริ หาร
จัดการทาให้เกิดงานวิจยั ฉบับนี้
ท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั ขอขอบคุณ ศูนย์กายภาพบาบัดคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่ให้การแนะนาและช่วยเหลือ
ผูว้ ิจัย ในเรื่ อ งข้อ มู ลต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้องกับงานวิจัย โอกาสนี้ ผูว้ ิจัย จึ งใคร่ ขอขอบพระคุ ณ ส านัก บริ ห ารโครงการวิจัยใน
อุดมศึ กษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่ งชาติ สานักคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นทุนโครงการวิจัย
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ประจาปี 2560ในครั้งนี้เป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี ที่ช่วยเพื่อผลิตผลงานเพื่อสร้างองค์ความรู ้และเปิ ดโอกาสให้ผวู ้ ิจยั ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ตน้ เอง นักศึกษา และประเทศชาติ
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การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ชุดโต๊ ะเก้ าอีพ้ ร้ อมพืน้ ทีส่ าหรับใส่ วางชุ ดอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในการเรียนรู้ แบบแสดง
บทบาทสมมติสาหรับนักเรียนทีพ่ กิ ารทางสายตา ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพชรบุรี
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
งานวิจยั ฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 3ข้อดังต่อไปนี้ 1) ออกแบบโต๊ะเก้าอี้ ที่ ใช้ในการเรี ยนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตาที่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยสอดคล้องกับความสามารถของเด็กพิการ
ทางสายตาในระดับชั้นประถมศึ กษา 2) ศึ กษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ลักษณะการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ที่ช่วยเรี ยนรู ้ วิชา
ภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตา การเรี ยนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ การปฏิ สัมพันธ์ของเด็กพิการกับผูส้ อน เพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจยั โดยใช้วิธีการดาเนิ นงานวิจยั ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษ
สอบถาม สังเกตุ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูพ้ ิการ และนา
ข้อมูลที่ ได้มาทาการออกแบบ ผลิต ปรับปรุ งแก้ไข และนาผลงานกลับไปประเมินผล โดยประชากรตัวอย่าง คือ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักเรี ยนโรงเรี ยนธรรมมิกวิทยา
สรุ ปผลการทดสอบจากประชากรตัวอย่าง 30 คนแบ่งออกเป็ นครู และนักเรี ยน แบ่งออกเป็ นเพศชาย 12 คน หญิง
18 คน อายุเฉลี่ย 7-60 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญาตรี ถึงระดับปริ ญญาเอก ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี และอยากให้ปรับปรุ งเรื่ อง
ความปลอดภัย และประโยชน์ใช้สอยให้เพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : เด็กพิการทางสายตา, การออกแบบเพื่อมวลชน, การฝึ กพัฒนาการ, 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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากโครงการพระราชดาริ ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และองค์พระเทพราชสุ ดา ที่ได้จดั ตั้งมูลนิ ธิ และโรงเรี ยน
สาหรับผูพ้ ิการทางสายตาขึ้นมากมาย ทั้งมูลนิ ธิโรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพฯมูลนิ ธิธรรมิกชนที่ก่อตั้งทัว่ ประเทศไทย
ปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 32 แห่ ง และวิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ฯลฯ ซึ่ งโรงเรี ยนเหล่านี้ ได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆทั้งประถมศึกษา การเรี ยนวิชาชีพ การเรี ยนเพื่อใช้ชีวติ ประจาวันให้เป็ นปกติและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจากที่
กล่าวมาข้างต้นในหลายหลักสูตร ต่างจัดทาสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กที่พิการทางสายตาขึ้นหลายรู ปแบบ แต่ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเด็กคือขาดสื่ อการเรี ยนรู ้ทางวิชาการที่เหมาะสมที่ยงั มีผจู ้ ดั ทาน้อย สื่ อที่ช่วยในเรื่ องของการสร้างพัฒนาการ ฝึ กทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ หรื อพัฒนาการด้านการเรี ยนภาษาสาหรับเด็กซึ่ งส่ วนมากสื่ อเหล่านี้ จะมีและพบเห็นมากในเด็กปกติ แต่
สาหรับเด็กที่พิการทางสายตายังไม่คอยได้ถูกพัฒนาอย่างจริ งจังและสร้างขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม เฟอร์ นิเจอร์ สาหรับเด็กใน
ปั จจุบนั มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านการออกแบบ และการใช้งานเฟอร์นิเจอร์เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เด็กใช้ และเป็ น
กิ จกรรมที่ ใช้สาหรั บการเรี ยน การศึ กษา ค้นคว้าหาความรู ้ การเล่นผสมผสาน ซึ่ งต้องใช้ในสถานที่ สาคัญๆ เช่ น บ้าน
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โรงเรี ยนฯลฯ ซึ่งหากเราต้องการให้เด็กมีพฒั นาการหรื อมีการพัฒนาทางด้าน สติปัญญาหรื อความฉลาดทางอารมณ์ควรต้อง
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความเหมาะสม
เด็กวัยเรี ยนนี้ เป็ นวัยแห่ งการเตรี ยมพร้อมทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ่ งแวดล้อมที่
ช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรื อสิ่ งแวดล้อมใหม่ได้
อย่างราบรื่ น เด็กในวัยนี้ จะมีการเรี ยนรู ้เพิม่ ขึ้น เนื่ องจากเป็ นวัยที่เข้าโรงเรี ยน เด็กจะเริ่ มเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั ก่อนแล้วจึง
ค่อยเป็ นประสบการณ์ไปหาสิ่ งแวดล้อมที่อยูไ่ กลตัวออกไป สาหรับเด็กที่เริ่ มเข้าเรี ยน จะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี ถ้าทางโรงเรี ยน
ได้จัดสภาพแวดล้อม โดยปล่อยให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และเข้าร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ จะทาให้เด็กมี พฒ
ั นาการที่ ดี
เนื่องจากได้ใช้จินตนาการในการเรี ยนรู ้ผสมผสาน (อิทธิพล, 2545)
ดัง นั้น จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น สื่ อ การเรี ย นการสอนส าหรั บ เด็ ก ที่ ต อบสนองความต้อ งการและเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการของเด็กพิการทางสายตาได้เป็ นอย่างดีน้ นั จะทาให้เด็กพิการทางสายตาได้สนุกกับการเรี ยนไปพร้อมกับการฝึ ก
การกระตุน้ ระบบรับสัมผัส ซึ่ งเป็ นระบบที่มีความสาคัญอย่างมากในเด็กพิการทางสายตา จนมีคากล่าวว่า “มือคือตาของคน
ตาบอด” เพราะเป็ นประสาทสัมผัสที่ สาคัญที่สุดในผูพ้ ิการทางสายตา การรับความรู ้สึกโดยการจับต้องจะทาให้ทราบถึง
คุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด รู ปร่ าง ความหยาบ ละเอียด ความแข็งหรื ออ่อนนุ่ม ความยืดหยุน่ เป็ นต้น (โดโรที, 2530)

ภาพที่ 1 ผูว้ จิ ยั ลงพื้นเพื่อสังเกตุพฤติกรรมในการใช้งานโต๊ะเก้าอี้ ที่โรงเรี ยนมูลนิธิธรรมมิกชน จังหวัดเพรชบุรี
สาเหตุของการเลือกโรงเรี ยนมูลนิ ธิธรรมมิกชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเนทื่องจากโรงเรี ยนแห่งนี้เป็ นโรงเรี ยนที่ สร้าง
ขึ้นเกือบทุกจังหวัดภายในประเทศ สาหรับรองรับผูพ้ ิการทางสายตาซึ่ งผูว้ ิจยั คิดว่าจะใช้เป็ นกลุ่มประชากรที่จะใช้ในการ
ทดสอบประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหลายๆภาคส่ วนพบว่าโรงเรี ยนมูลนิ ธิธรรมิกชน
มีความขาดแคลนอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะสื่ อการเรี ยนการสอนทางด้านภาษา และเครื่ องใช้จานวนมากทาให้
ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะใช้เป็ นกลุ่มประชากรตัวอย่างเพื่อทดสอบประเมินผลผลิตภัณฑ์ รวมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้และช่วยเหลือให้เด็กกลุ่มนี้ มีสื่อที่ตรงตามความต้องการและช่วยพัฒนาศักยภาพของ
เด็กมากขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ลักษณะการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ที่ช่วยเรี ยนรู ้ของเด็กพิการทาง
สายตา การปฏิสมั พันธ์ของเด็กพิการกับผูส้ อน เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์
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2) เพื่อออกแบบและพัฒนาโต๊ะเก้าอี้และชุดอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
ของเด็กพิการทางสายตาที่เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยสอดคล้องกับความสามารถของเด็กพิการทางสายตาใน
ระดับชั้นประถมศึกษา
3) เพื่อทดสอบความพึ่งพอใจของเฟอร์ นิเจอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของเด็ก
พิการทางสายตา กลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชั้นปฐมศึกษาโรงเรี ยนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพรชบุรี

วิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) ศึกษางานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยการศึกษานี้ จะเน้นที่รายละเอียดและงานสาหรับเด็กพิการทาง
สายตา ขั้นตอน วิธีการของเทคนิคการ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ เป็ น
ต้น
2) สารวจขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่าง ๆ ต่อผลิตภัณฑ์โดยศึกษาตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการออกแบบ
และขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กพิการทางสายตา และทฤษฏีต่างๆเพื่อใช้ในการออกแบบ
3) สารวจความต้องการที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ การสารวจครั้งนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1. เป็ นการสารวจความ
ต้องการของ ครู และผูป้ กครอง เพื่อกาหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริ ง 2. เป็ นการสารวจความ
ต้องการของผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน การออกแบบ จิตวิทยาสาหรับเด็ก ของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองหรื อแก้ปัญหา คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการสาหรับเด็กพิการทางสายตา
4) ทาการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท เฟอร์ นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้และชุดอุปกรณ์สอนภาษาอังกฤษตามความต้องการ
ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการสาหรับเด็กพิการทางสายตา การรวบรวมข้อมูล (เลือกผลิตจากข้อมูลที่ได้
จากการเก็บข้อมูล) มาทาการพัฒนาและจัดทาเป็ นภาพสาม มิติ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือก
5) ทาการวิเคราะห์รูปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ จากการออกแบบและการระดมความคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญ มาช่วยในการ
ตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่ออกแบบ คุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ตามความต้องการสาหรั บเด็กพิการทางสายตา และว่าง
รู ปแบบเพื่อทาให้กระบวนการในการผลิตเป็ นไปตามแนวทางอุตสาหกรรม
6) ทาการผลิ ตโดยนาผลที่ ได้จากการคัดเลื อ กการระดมความคิ ดของผูเ้ ชี่ ย วชาญ มาช่ วยในการตัด สิ นใจเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการสาหรับเด็กพิการทางสายตามาผลิต
7) ทดสอบความพึ่งพอใจของเด็กและครู ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 หลักและวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการออกแบบ วิเคราะห์ 5 W 1 H
What = ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กพิการทางสายตา
Who = เด็กพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา
When = ใช้เวลาเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถเก็บสิ่ งของ อุปกรณ์ต่างๆให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเกิดความ
ปลอดภัย
Where = ใช้ที่โรงเรี ยนธรรมมิกวิทยาหรื อรงเรี ยนสอนเด็กพิกาทางสายตาแหล่งต่างๆที่ซ่ ึ งขาดเรื่ องงบประมาณและความ
ปลอดภัยต่า
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Why = เพื่อเสริ มสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เสริ มสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความปลอดภัยให้กบั โรงเรี ยนสอน
คนตาบอดต่างๆให้มีประสิ ทธิภาพ
How = ใช้สาหรับเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และเป็ นที่อุปกรณ์สิ่งของต่างๆให้กบั เด็กพิการทางสายตา
วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการออกแบบ วิเคราะห์ S W O T
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ( Strengths )
เป็ นวัสดุที่แปลกใหม่และมี ราคาต้นทุนต่ า และมี สมรรถภาพในด้านความแข็งแรงที่ สูงและปลอดภัย สามารถ
ตอบสนองต่อโรงเรี ยนสอนเด็กพิการทางสายตาที่ขาดแคลนเรื่ องของงบประมาณในด้านของเฟอร์นิเจอร์ และมีชุดอุปกรณ
เสริ มทักษะด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กพิการทางสายตา
จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ( Weaknesses )
เป็ นงานออกแบบที่แปลกใหม่ ทาให้ผใู ้ ช้งานไม่มนั่ ใจในตัวของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เท่าที่ควร
โอกาส ( Opportunities )
ปั จจุบนั เฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆสาหรับเด็กพิการทางสายตามีราคาที่ค่อนข้างสู ง และมีความปลอดภัยอยูใ่ นเกณฑ์ข้ นั ต่า
กว่าเกณฑ์เป็ นอย่างมาก ซึ่งเราเลยคิดวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ สาหรับเด็กพิการทางสายตาที่ตอบสนองความต้องการต่างๆนามา
ผลิตเป็ นตัวผลิตภัณฑ์ และในตลาดยังไม่มีอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้กบั เด็กพิการทางสายตา
อุปสรรค ( Threats )
เนื่ องจากความต้องการของเด็กพิการมีหลากหลายและต้องคานึ งถึงความปลอดภัย จึงจาเป็ นต้องหาวิธีที่ป้องกัน
สาหรับตัวของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
กระบวนการออกแบบ
3.1 ทาการออกแบบและผลิต

ภาพที่ 2 การออกแบบจากรู ปทรงเลขาคณิ ตและผสมผสานรู ปทรงสัตว์และทาให้เด็กพิการได้สัมผัสภาพนู นพร้อมกับใส่
ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติม เช่น ที่เก็บอุปกรณ์ ที่กนั ของตก ที่อ่านหนังสื อเบรลเป็ นต้น ภาพการทดสอบการใช้งาน
เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไข
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ภาพที่ 3 แสดงภาพโต๊ะเก้าอี้ที่เสร็ จสมบูรณ์สามารถว่างชุดอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอนสาหรับเด็กพิการเรื่ อง
ภาษาอังกฤษ ภาพการทดสอบหาข้อบกพร่ องเพื่อปรับปรุ งแก้ไข

ภาพที่ 4 ผูเ้ ชี่ยวชาญ คุณครู ช่วยกันประเมินผลการใช้งานของเด็กนักเรี ยนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ ง

สรุ ปผลการวิจัย
4.1 สรุ ปผลของการเก็บข้อมูลในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
1. ความเสมอภาค ทุ กคนในสังคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่ าเที ยมกัน ไม่มีการแบ่ งแยกและเลื อกปฏิ บัติ ชุ ด
อุปกรณ์ออกแบบให้เกิ ดความเท่าเทียม มีการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงได้ เด็กนักเรี ยนพิการางสายตาสามารถใช้งานได้
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อย่างถูกต้อง ใช้การสัมผัสและทิศทางของเข็มนาฬิกามาช่วย อุปกรณ์มีรูปแบบของการฝึ กทักษะทางด้านภาษาร่ วมด้วย เด็ก
ปกติสามารถนาไปเล่นได้
อุปสรรค ขาดที่เก็บอุปกรณ์ทาให้ของสู ญหายดูแลรักษายากควรมีที่เก็บอยูภ่ ายในโต๊ะเก้าอี้เพื่อช่วยในการค้นหาและ
อยากให้มีรูปแบบหลากหลาย(สามารถเปลี่ยนเรื่ องได้) เพื่อให้เกิดการอยากพัฒนา โดยเพิ่มระดับของความยากของเกม
2. ความยืดหยุ่น ใช้งานได้ท้ งั กับผูท้ ี่ ถนัดซ้ายและขวา หรื อปรับความสู งต่ าให้ข้ ึนลงได้ตามความสู งของผูใ้ ช้ ชุด
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้หลายวัย แต่ควรสี สันเพื่อให้คนตาบอดเลือนรางสามารถเข้าใจและเกิดความสนุ กในการใช้งาน
ส่วนเด็กตาบอดสนิทอยากให้มีรูปภาพ ภาพนูน อักษรเบรลเพื่อช่วยให้เด็กพิการสามารถฝึ กจินตนาการได้มากขึ้น
3. ความเรี ยบง่ายและเข้าใจได้ดี เช่น มีภาพ คาอธิบาย หรื อสัญลักษณ์สากล สาหรับคนทุกกลุ่มไม่วา่ จะมีความรู ้ระดับ
ไหน อ่านหนังสื อออกหรื อไม่ ชุดอุปกรณ์ควรออกแบบให้มีสัญลักษณ์สื่อความหมายและแบ่งประเภท เช่น หมวดสัตย์
หมวดอาหาร หมวดผลไม้เป็ นต้น และควรมีคาอธิบายประกอบเพื่อช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. ความเข้าใจง่ายมีขอ้ มูลคาอธิบายหรื อรู ปภาพประกอบการใช้งานที่เพียงพอ ชุดอุปกรณ์ควรมีภาพประกอบ มีอกั ษร
หรื อสัญลักษณ์ มีที่ใส่ชิ้นงานแบบพอดี และควรให้คุณครู ช่วยฝึ กฝนให้เด็กพิการเข้าใจถึงวิธีการเล่น
5. มี ความปลอดภัยขณะใช้งาน ทนทานต่อการใช้งานที่ ผิดพลาด ชุ ดอุปกรณ์ ควรเลื อกใช้วสั ดุ ที่มีความแข็งแรง
ทนทานแต่ไม่เป็ นอันตรายต่อเด็ก เช่นไม้แต่เป็ นไม้ที่ทาการเก็บผิวให้สวยงามไม่มีเสี้ ยนหรื อวัสดุส่วนเกินที่เป็ นอันตรายต่อ
เด็ก อุปสรรค เข็มนาฬิกามีอนั ตรายในการใช้งานสาหรับเด็กหากเด็กนามาหักหรื องัดอาจเกิดอันตรายได้
6. ทุ่นแรง สะดวก ทาให้ไม่ตอ้ งออกแรงมาก ชุดอุปกรณ์ควรมีน้ าหนักไม่มากเข้าใจง่าย รู ปทรงกลมมีคุณสมบัติที่ดี
ช่วยให้ง่ายกับการเล่นของเด็ก แต่ควรมีที่ใส่อุปกรณ์เพื่อเลือกใช้หรื อนามาเล่น
7. สถานที่ที่เหมาะสมและใช้งานในเชิงปฏิบตั ิได้โดยการออกแบบคิดเผื่อสาหรับคนร่ างกายใหญ่โตคนที่เคลื่อนไหว
ร่ างกายยาก ชุ ดอุปกรณ์ ควรมี ขนาดสัดส่ วนควรไม่เล็กหรื อใหญ่เกิ นไปควรใช้ร่วมกับชุ ดโต๊ะเก้าอี้ ได้เหมาะสม มี ที่เก็บ
อุปกรณ์และควรมีรูปแบบสวยงาม
จากข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ครู โดยใช้หลักเกณฑ์จาก Universal Design 7ประการ มาเป็ นเกณฑ์ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบพัฒนาขึ้นอีกครั้งโดยนาข้อแนะนาต่างๆมาประยุกต์โดยนาเสนอดังต่อไปนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

137

ภาพที่ 5. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ในการเสริ มทักษะทางด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษ จัดทาภาพนูนเพื่อให้ง่ายต่อการ
สัมผัสปรับปรุ งพัฒนาตามคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้ อเสนอแนะของงานวิจยั
จากการทาโครงการออกแบบโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับเด็กนักเรี ยนที่พิการทาง
สายตา เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยสาหรับโรงเรี ยนธรรมมิกวิทยา ซึ่ งผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ใน
ครั้งนี้ เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผูพ้ ิการ ผลจากการนาผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์ นิเจอร์ตน้ แบบและอุปกรณ์ให้เด็ก
พิการทางสายตาทดลองกับกลุ่มเป้ าหมาย ความสามารถในการใช้งานอยูใ่ นระดับ ดี สามารถทาให้เด็กพิการทางสายตาใช้
งานได้อย่างเหมาะสม และกลุ่มเป้ าหมายมีความสนใจในตัวเฟอร์ นิเจอร์ และชุดอุปกรณ์ที่มีสีสันและการใช้งานได้อย่าง
สอดคล้องและเป็ นการผลิตที่มีการใช้งานง่าย โดยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
งานวิจัยฉบับนี้ ได้ทาการอกอแบบร่ วมไปกับเด็กพิการทางสายตา มี การเก็บข้อมูลที่ ได้จากเด็กพิการโดยการใช้
แบบสอบถาม และเครื่ องมือในการสัมภาษณ์ถอดความแปลความหมายร่ วมกับการสังเกตุ พร้อมทั้งนาผลที่ได้มายืนยันโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นคนตาบอดและนักออกแบบที่ทางานด้านชุดอุปกรณ์สาหรับคนพิการ จึงได้ทาการผลิตและนาไปทดสอบ
เพื่อดูประสิ ทธิ ภาพของผลงานการอกอแบบ กระบวนการเหล่านี้ คือองค์ความรู ้แนวทางในการทาการออกแบบโดยให้คน
พิการมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นคว้าปั ญหา การออกแบบพัฒนา จนถึงขั้นตอนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ทาให้
นักออกแบบที่เข้าร่ วมในกระบวนการต่างๆสามารถเข้าใจแนวทางในการออกแบบสาหรับคนพิการมากขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สามารถดาเนิ นการไปได้ดว้ ยดี จนสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่ งได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ ที่ได้ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั นี้ ผูจ้ ดั ทาจึง
ใคร่ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์
ตาบลนา้ น้ อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(Risk Management of Saving Group
Namnoi Subdistrict, Hatyai District , Songkhla Province)
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Thitima Juljinda1*, Siriluck Laokarnjanasorn 2 and Kannanut Thunratpawan 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดาเนิ นงานและระบบการบริ หารความเสี่ ยงตามกรอบแนวคิด
การบริ หารความเสี่ ยงตามแนวคิดของ COSO ของกลุ่มออมทรัพย์ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่จงั หวัดสงขลา และเพื่อ
เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงภายใต้องค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบตามแนวคิดของ COSO โดย
กลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการดาเนินงานในกลุ่มออมทรัพย์ฯ รวมจานวน 16 คน วิธีการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพซึ่งได้ทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ ึ งได้จากการสัมภาษณ์ประธาน และคณะกรรมการใน
กลุ่มออมทรัพย์ 2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิซ่ ึ งได้จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายในการดาเนิ นงานของกลุ่มออมทรัพย์
รายงานประจาปี โครงสร้างของกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนสังเกตการณ์ ระเบียบ ข้อกาหนด คู่มือในการปฏิบตั ิงาน เอกสารที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงานรวมถึงได้ทาการศึกษาบทความและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับแนวทางของ COSOโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากซึ่ งพบเพียงบางปั จจัยที่ตอ้ งปรับปรุ ง
ให้เหมาะสม อันได้แก่ ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร ควรต้องมีการจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงทั้งภายนอกและภายใน
ด้านการประเมินความเสี่ ยงในส่ วนของการกาหนดนโยบายการเงินต้องมีความชัดเจนในด้านการประเมินความเสี่ ยงจาก
สภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของสมาชิ กและการมองหาเงินทุนสารอง ในด้านความเสี่ ยงองค์กรจะต้องมัน่ ใจว่าคณะกรรมการ
ดาเนิ นงานทุกคน มีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยจะต้องมีการประเมิ นจาก
แบบทดสอบหรื อจากการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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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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บทนา
การบริ หารความเสี่ ยงมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจมาก แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงจึงได้รับความสนใจ
และมี การพัฒนาการอย่างต่อเนื่ องทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กรโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way A Commission (COSO) ที่ได้พฒั นาแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงที่มีมาตรฐานในระดับ
สากลขึ้นเพื่อให้บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ได้ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ปั จจุบนั สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทุกด้านมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะการเข้าสู่ สมาคมอาเซี ยน ซึ่ งสถานการณ์ดงั กล่าวสามารถเป็ นไปได้ท้ งั โอกาสและความ
เสี่ ยงต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า การเตรี ยมความพร้อมให้แก่ประชาชนสังคมระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จัดตั้งโครงการในชุมชนเพื่อเตรี ยมตัวก่อตั้งองค์กรการเงินซึ่งองค์กรการเงินของหมู่บา้ น คือ กองทุนเงินล้านสัจจะวันละบาท
กองทุนหมู่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิต กลุ่มออมทรัพย์หมู่บา้ น จัดทาขึ้นเพื่อให้สมาชิกขององค์กรสามารถพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือตนเองได้
จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้เข้าไปศึกษาองค์กรการเงิ นของหมู่บา้ นคือ กลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บา้ น ตาบลน้ าน้อย อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งมีกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บา้ นกลุ่มหลักจานวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 และ
หมู่ 10 ในเบื้ องต้นทราบว่ามี เงิ นสัจจะหมุนเวียนอยู่กลุ่มละ 10 ล้านบาท พบว่าปั ญหาและความเสี่ ยงที่ องค์กรมี อยู่ คื อ
กรรมการและสมาชิกขาดความรู ้ทางด้านการบริ หารงานและการบัญชี จึงก่อให้เกิดปั ญหาในด้านการดาเนิ นงานและความ
เสี่ ยงหลักๆ คือ ด้านการกูย้ ืมสมาชิกกูย้ ืมเงินและไม่ชาระหนี้ คืนต่อกลุ่มออมทรัพย์ทาให้เกิดปั ญหาหนี้ สูญเป็ นจานวนมาก
เพราะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์จะมีกลุ่มเครื อญาติที่ทาให้เกิดความเกรงใจและง่ายในการดาเนิ นเอกสารจึงง่ายต่อการ
กูย้ มื และการเก็บเอกสารไม่ได้เก็บรักษาไว้ในที่รัดกุม กรรมการแต่ละคนเก็บเอกสารไว้ที่ตนเองเนื่องจากไม่มีตเู ้ ก็บ เอกสารมี
การจัดเก็บแค่ระยะเวลา 1 ปี แล้วก็ทาลาย ทาให้ยากแก่การตรวจสอบย้อนหลัง
จากผลการศึกษาสภาพการดาเนิ นงานดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงประสงค์ที่จะศึกษาที่จะทาโครงงานเรื่ องการบริ หารความ
เสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย เพื่อที่จะให้ทางกลุ่มออมทรัพย์ได้ทราบถึงปั ญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นแล้วและนา
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิ ทธิภาพและเห็นถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อลดความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์
วัตถุประสงค์ ของการโครงงาน
1. เพื่อศึ กษาการดาเนิ นงานและระบบการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิจยั
งานวิจยั นี้จะศึกษาเฉพาะการบริ หารความเสี่ ยงภายในกลุ่มออมทรัพย์ โดยใช้กรอบแนวคิดของ COSO เท่านั้น
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์
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กลุ่มออมทรัพย์ หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน
โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนาเงินออมมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็ นทุนให้สมาชิกที่
มีความจาเป็ นเดือดร้อนกูย้ มื เงินไปใช้ในการลงทุนและประกอบอาชีพหรื อเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว
แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์
1.1.1 การรวมคนในหมู่บา้ นให้ช่วยเหลื อซึ่ งกันและกันโดยรวมคนที่ มีฐานะแตกต่างกันให้
ช่วยเหลือกันอันจะเป็ นการยกฐานะคนยากจน
1.1.2 การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยรวมกลุ่มกันออมเงินแล้วกูไ้ ปทาทุน
1.1.3 การนาเงินทุนไปดาเนิ นการด้วยความขยัน ประหยัดและถูกต้องเพื่อให้ ได้ทุนคืน และมี
กาไรเป็ นรายได้
1.1.4 การลดต้นทุนในการครองชีพโดยการจัดตั้งศูนย์สาธิ ตการตลาดเป็ นการรวมกันซื้ อ-ขาย
สามารถลดต้นทุนในการซื้ อสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค และปั จจัยการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อดาเนิ นการระดมเงิน
ออมมาได้ระยะหนึ่ งจนสมาชิกมีความเข้าใจในการดาเนิ นงานของกลุ่มแล้วกลุ่มสามารถนาเงินทุนที่มีอยูม่ าดาเนิ นกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือหรื อแก้ไขปั ญหาของสมาชิกและชุมชน
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1) ส่งเสริ มให้มีการประหยัดและออมเงินในรู ปเงินสัจจะ
2) ให้บริ หารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก
3) ให้มีประสบการณ์ในการบริ หารและจัดทาเงินทุนด้วยตนเอง
4) ส่งเสริ มให้มีความสามัคคี การทางานร่ วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5) ให้มีประสบการณ์ในการบริ หารและจัดการเงินทุนของตนเอง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
1) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีการออมเงินและนาเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลด
ภาระการกูย้ มื เงินจากแหล่งอื่นๆ ที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายสูง
2) พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็น
ใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
3) ฝึ กประสบการณ์การบริ หารเงินทุนให้กบั บุคคลในชุมชน
4) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านต่างๆ เช่น การเป็ นผูน้ า การปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย
5) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทางาน
ร่ วมกัน
1.2 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
ความเสี่ ยง (Risk)คือ การวัดความสามารถที่จะดาเนิ นการให้วตั ถุประสงค์ของงานประสบความสาเร็ จ
การตัดสิ นใจ งบประมาณ กาหนดเวลา และข้อจากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทาโครงการเป็ นชุดของกิจกรรม
ที่จะดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่ มีอยูอ่ ย่างจากัด มาดาเนิ นการให้ประสบความสาเร็ จภายใต้
กรอบเวลาอันจากัด ซึ่ งเป็ นกาหนดการปฏิบตั ิการในอนาคต ความเสี่ ยงอาจเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่ องมาจากความไม่
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แน่นอน และความจากัดของทรัพยากรโครงการผูบ้ ริ หารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ ยงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของ
โครงการลดน้อยลงและสามารถดาเนินการให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
1.2.1 การบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) คื อ การบริ หารปั จจัยและควบคุ มกิ จ กรรมรวมทั้ง
ขบวนการ การดาเนิ นงานต่างๆ โดยองค์กรจะเกิ ดความเสี ยหายเพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคตอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคานึงถึงการบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรเป็ นสาคัญการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกลวิธีที่เป็ นเหตุผลที่นามาใช้ในการบ่งชี้ วิเคราะห์ประเมินแต่การติดตามและ
สื่ อสารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงานหรื อกระบวนการการดาเนิ นงานขององค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรลดความ
สูญเสี ยให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจมากที่สุด
1.2.2 การจัดการความเสี่ ยง หรื อ การบริ หารความเสี่ ยง (Risk managment) คือการจัดการความเสี่ ยง ทั้ง
ในกระบวนการในการระบุ การวิเคราะห์ (risk analysis) และประเมิน (risk assessment) ดูแลและตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทางาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี ยหายจากความเสี่ ยงมากที่สุด อัน
เนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อเรี ยกว่า อุบตั ิภยั
1.2.3 นิ ยามของความเสี่ ยงมีความหมายในหลากหลายแง่มุม เช่น ความเสี่ ยง คือ โอกาสที่ เกิ ดขึ้นแล้ว
ธุรกิจจะเกิด
ความเสี ยหาย (Chance of loss)
ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสี ยหายต่อธุรกิจ (Possibility of loss)
ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Uncertainty of event)
การคลาดเคลื่อนของการคาดการณ์ (Dispersion of actual result)
1.2.4 ปั จจัยความเสี่ ยง (Risk factor) ปั จจัยความเสี่ ยง หมายถึง การเข้าใจว่าองค์กรมีความเสี่ ยงหรื อไม่
จะไม่มีประโยชน์เพียงพอ ถ้าไม่สามารถระบุได้วา่ ความเสี่ ยงนั้นๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไร เนื่ องจากปั จจัยความเสี่ ยงแต่ละ
ชนิ ดมีผลกระทบไม่เท่าเทียมกัน ปั จจัยความเสี่ ยงบางชนิ ดมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับกิจการโดยรวม ในขณะที่
ปั จจัยความเสี่ ยงบางชนิ ดมีผลกระทบในระดับกิจกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ปัจจัยบางอย่างจะมีผลกระทบเพียงในระยะสั้นๆ
แต่ปัจจัยบางอย่างส่ งผลกระทบในระยะยาว และบางชนิ ดมีผลกระทบทั้งในระยะสั้นแล้วต่อเนื่ องไปจนถึงระยะยาว ดังนั้น
บุคลากรของกิจการจึงต้องทาความเข้าใจและสามารถระบุได้วา่ ความเสี่ ยงนั้นๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไรเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กรหรื อเป็ นปั จจัยภายนอก
2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภริ ดา พิรานนท์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการประเมินผลการบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของ
กลุ่มสตรี แม่บา้ น หมู่ที่ 1ตาบลทรายแดง อาเภอเมือง จังหวัดระนอง จากงานวิจยั ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึ กษาได้ทาทฤษฎี การ
ประเมินผลการบริ หารจัดการมาใช้ในด้านการบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์และทฤษฎี การประเมินผล มาใช้ในการจัดทา
แบบสารวจในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชยาภรณ์ หน่อแก้ว (2553)ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 3บ้านท่าตอน
ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่จากงานวิจยั ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึ กษาได้นาแนวทางในการแก้ไขการบริ หาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์มาเป็ นแนวทางในการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อที่จะได้ทราบถึงปั ญหาที่
เกิดขึ้นและจัดทาคู่มือในการแก้ไขปั ญหาความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

145

ธี ระชน สุ ขประเสริ ฐ (2550) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรณี ศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตเทศบาลตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร จากงานวิจยั
ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึกษาได้นาทฤษฎีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มาเป็ นตัวอย่างในการ
ตั้งประเด็นคาถามในแบบสารวจการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเคราะห์และประเมินผลต่อไป
สิ ริลกั ษณ์ พลนอก (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาเภอสว่างวีระ
วงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จากงานวิจยั ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึกษาได้นาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสภาพการดาเนิ นงานของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มาเป็ นแนวทางในการจัดทาแบบสารวจข้อมูลขององค์กรในการบริ หารความเสี่ ยง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. แหล่ งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการใช้ แบบสั มภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสอบถามประธาน และ
คณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ ผูจ้ ดั ทาบัญชี เจ้าหน้าที่เงินกู้ เจ้าหน้าที่การเงิน รวมจานวน 16 คน เพื่อทราบเกี่ยวกับ
การดาเนินงานและเพื่อหาแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พร้อมทั้งมีการสังเกตการปฏิบตั ิงานจริ งของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์
ต่อไป
1.2 ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้แ ก่ การค้น คว้า จากต าราสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์และข้อมูลงานวิจยั เพื่อนามาจัดทาวิจยั ในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. การรวบรวมข้ อมูล
ส่วนที่ 1 เก็บรวมรวมข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู ้จากหนังสื อ แหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยศึ กษาทฤษฎี
เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มออมทรัพย์และการบริ หารความเสี่ ยง
ส่วนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความเสี่ ยง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึ กษาความเสี่ ยง ผูศ้ ึ กษาได้นาแบบสั มภาษณ์ ไปสัมภาษณ์บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องในกลุ่มออม
ทรัพย์ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 4 กลุ่ม รวม 16 คน
ส่วนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ ยง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมิ นความเสี่ ยง ทางกลุ่มผูศ้ ึ กษาเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ สัมภาษณ์ และสั งเกตการ
ปฏิบัตงิ านจริง เพื่อระดมความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีการ
แยกประเภทและหมวดหมู่ของข้อมูล และมีการแปลความหมายข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ร่วมด้วย เพื่อนาข้อมูลมา
ศึกษาและประเมินความเสี่ ยงในการกูย้ มื เงินและการทางานของเจ้าหน้าที่ทาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

146

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทาวิจยั ได้เริ่ มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กร โดยการสอบถามปั ญหาที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร โดยการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตการปฏิ บัติ งานจริ ง ในกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ และ
ดาเนินการในการจัดทาวิจยั เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์วางไว้

ผลการทาวิจัย
ตารางแสดงข้อมูลในแต่ละด้านของแบบสัมภาษณ์
รายการ
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์
4. การประเมินความเสี่ ยง
5. การตอบสนองความเสี่ ยง
6. กิจกรรมการควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่ อสาร
8. การติดตามและประเมินผล

ค่ าเฉลีย่
4.0
4.4
4.0
3.9
4.0
3.8
3.7
4.0

เกณฑ์
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าสภาพโดยรวมของ กลุ่มออมทรัพย์อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
- ด้ านสภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร เมื่อพิจารณาแล้วอยู่ในค่าเฉลี่ย 4.0 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรัพย์ มีการ
กาหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ดี จากการสัมภาษณ์พบว่าคณะกรรมการส่ วนใหญ่เคยดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ คณะกรรมการกองทุนอื่นๆ มากกว่า 2 ปี ขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์มาจากการเลือกตั้ง โดยเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ เป็ นการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความถนัดของคณะกรรมการแต่ละคน มีการกาหนดปรัชญาและรู ปแบบในการทางานชัดเจน คณะกรรมการมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ มีภาวะความเป็ นผูน้ า การมีส่วนร่ วม และยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องทางด้านบัญชีการเงิน ในเรื่ องของปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกนโยบายการ
บัญชีพบว่ากลุ่มออมทรัพย์ได้เลือกนโยบายบัญชีที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ น เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
เงิ นสด และรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี้ การประมาณหนี้ สิน การรั บรู ้ รายได้และการจ่ ายเงิ นปั นผล ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี
- ด้ า นการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ อยู่ใ นค่ า เฉลี่ ย 4.4 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ มากที่ สุ ด กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ มี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์โดยพิจารณาจากผลสารวจความต้องการของสมาชิกและดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งร่ วมไปด้วย
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่ งมีการตกลงร่ วมกันของคณะทางาน โดยมีการถ่ายทอดผ่านประธาน
ของกลุ่มออมทรัพย์มายังคณะกรรมการผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามสายงาน ทั้งด้านข้อมูลรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ ก็ได้มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน กลุ่มออมทรัพย์ มีการกาหนดมาตรการใน
การส่ งเงิ น สัจจะสะสม การส่ งคืนเงินกู้ ของสมาชิ กไว้ในระเบียบกลุ่ม และดาเนิ นการตามมาตรการอย่างจริ งจัง ด้านการ
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บริ หารเงินทุนและทรัพยากรโดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่มออมทรัพย์ มีการกากับดูแลในเรื่ องการนา
เงินออม (สัจจะสะสม) ของกลุ่มเข้าฝากสถาบันการเงิ นต่างๆ ตามระเบียบของกลุ่มฯ กลุ่มออมทรัพย์ มีการจัดทาเอกสาร/
หลักฐานการเงิ นตามระเบียบที่ กาหนด และปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ กลุ่มออมทรัพย์มีการกาหนดระเบียบในการ
บริ หารจัดการเงินทุนและ ทรัพยากรให้สอดคล้องกับระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้ านการระบุเหตุการณ์ อยูใ่ นค่าเฉลี่ย 4.0 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรัพย์ มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ ยงได้
อย่างน่ าเพียงพอ โดยมี การระบุเหตุการณ์ เสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งมี การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้นใน
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอก และมีการกาหนดแนวทางในการป้ องกันแก้ไขร่ วมกัน และกลุ่ม
ออมทรัพย์ ยังมีการประชุมสมาชิ กและบุคลากรเพื่อชี้แจงผลการดาเนินงานในทุกเดือนหลังจากที่ได้ปิดงบการเงินเสร็ จสิ้น
แล้ว แต่ยงั มีปัจจัยที่องค์กรไม่ได้มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์ไม่รู้ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ไม่กาหนดระเบี ยบกลุ่มฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อ
ปรับปรุ งระเบียบให้เป็ นปั จจุบนั กลุ่มออมทรัพย์ไม่เผยแพร่ ระเบียบกลุ่มฯ ให้สมาชิ กทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่นบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการกลุ่มฯ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และความเสี่ ยงจากสภาวะภายนอก ที่กลุ่มออมทรัพย์ไม่ได้
ระบุ เ หตุ ก ารณ์ เ สี่ ย งเกี่ ย วกับ สภาพเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บัน การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นการเมื อ ง ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้
- ด้ านการประเมินความเสี่ ยง ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.9 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรั พย์ มี การประเมิ นความเสี่ ยงที่
สอดคล้องตามแนวทางของ COSO ในระดับที่เพียงพอ ซึ่ งคณะกรรมการให้ความสาคัญกับการประเมินความเสี่ ยงในระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรมเป็ นอย่างมาก ในการประชุมคณะกรรมการซึ่ งมีการกาหนดให้ประชุมทุกเดือน เพื่อหารื อเกี่ยวกับ
การดาเนิ นงานต่างๆ และเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ของความเสี่ ยงพร้อมทั้งประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงนั้นขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ และคณะกรรมการผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนยังประเมินความเสี่ ยงในระดับกิจกรรมเสนอต่อที่ประชุมในทุกๆ เดือนด้วย
เช่นกัน แต่ยงั มีบางส่ วนที่พบว่าในด้านการประเมินความเสี่ ยงที่เกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่มีความเข้าใจมากพอถึงผลกระทบ
จากความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อเป้ าหมายขององค์กรได้ ซึ่ งในส่ วนนี้ กลุ่มออมทรัพย์ได้มีการจัด
อบรมให้กบั คณะกรรมการผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มทักษะความรู ้ในการทางานอย่างสม่าเสมอ แต่ในด้านการบริ หารเงินทุนและ
ทรัพยากร กลุ่มออมทรัพย์ยงั ขาดผูม้ ีความรู ้ดา้ นการ จัดทาเอกสารหลักฐานทางการเงิ น การบัญชี กลุ่มออมทรัพย์ จัดทา
เอกสาร/หลักฐาน การเงิ นไม่ถูกต้องตามระเบี ยบที่ ก าหนด หรื อ ไม่ปรั บปรุ งให้เป็ นปั จจุ บัน กลุ่มออมทรั พย์ไม่ มี ก าร
ตรวจสอบบัญชี หลักฐานการเงิน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
- ด้ านการตอบสนองความเสี่ ยง อยู่ในค่าเฉลี่ย 4.0 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ มาก มีการวิเคราะห์สาเหตุการกาหนดวิธีก าร
ควบคุมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงและลดความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ในทุกๆ ด้าน โดยมีการกาหนดระดับความเสี่ ยง เช่น หากการ
ทางานส่ วนใดที่คณะกรรมการไม่ถนัด และระดับความเสี่ ยงมีมาก จะหลีกเลี่ยงโดยการจ้างหน่วยงานภายนอกมาทาแทน
ส่ วนของเรื่ องที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานคิดว่ามีความเสี่ ยงและไม่แน่ใจในการตัดสิ นใจ หรื อไม่สามารถตัดสิ นใจได้ ก็จะนาเข้าที่ประชุม
หรื อปรึ กษาประธานกลุ่มออมทรัพย์ก่อนในเบื้องต้น ซึ่ งในการกาหนดระดับความเสี่ ยงนั้นเพื่อที่จะให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถ
รับรู ้และทาความเข้าใจและนาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเบื้องต้นในการทางานได้
- ด้ านกิจกรรมการควบคุม อยู่ในค่าเฉลี่ย 3.8 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ มาก การดาเนิ นงานด้านกิ จกรรมการควบคุม โดย
ภาพรวมถือว่าสอดคล้องกับการบริ หารความเสี่ ยงของ COSO กลุ่มออมทรัพย์มีการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานโดยมีการ
จัดทาขั้นตอนและคู่มือในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกติกาในการทางาน มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ทั้งยังมีการพัฒนาคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่ อง เช่น อบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกับ
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กลุ่มองค์กรกองทุนอื่นๆ ที่ประสบความสาเร็ จเพื่อพัฒนาความรู ้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนให้สมาชิก
รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริ มตามความต้องการของสมาชิก และให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และ กลุ่มออมทรัพย์มี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทางานให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
- ด้ านสารสนเทศและการสื่ อสาร อยูใ่ นค่าเฉลี่ย 3.7 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก เนื่ องด้วยสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจของ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ และคณะกรรมการมีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่ งเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการทางาน หากแต่ยงั มี
ปั ญหาด้านระบบสารสนเทศที่ ยงั ไม่มีการพัฒนาทาให้เกิ ดความล่าช้าในการทางานอยู่บา้ ง และควรมีการปรับปรุ งระบบ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพและพร้ อ มใช้ง านอยู่เ สมอ เช่ น การปรั บปรุ ง ซ่ อมแซมหอกระจายข่ าว จัดทาบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารให้เป็ นปั จจุบนั กลุ่มออมทรัพย์ควรมีการชี้ แจงสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มฯ เพื่อให้
สมาชิกเกิดความไว้วางใจคณะกรรมการโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์
- ด้ านการติดตามและประเมินผล ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.0 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก แต่มีความเสี่ ยงมาก เพราะการติดตามหนี้ของ
องค์กรยังไม่มีความชัดเจนในการตามหนี้ ของบุคลากร ทาให้เกิ ดปั ญหาหนี้ สูญอาจส่ งผลให้องค์กรเกิ ดสภาพคล่องด้าน
เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มออมทรัพย์ ควรมีการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการเงินให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั เช่น ทะเบียนคุม
เงิ นสัจจะสะสม ทะเบี ยนคุมลูกหนี้ ทะเบี ยนคุมดอกเบี้ ยเงิ นกู้ และกลุ่มออมทรัพย์ควรมีการกาหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร-ขาดทุน ปี ละ 1 ครั้ง จากบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งร่ วมกับ
ตัวแทน สมาชิกกลุ่ม

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษา การบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มออมทรั พย์ ตาบลน้ าน้อย โดยภาพรวมมี สภาพการพัฒนาอยู่ 8
ด้าน ซึ่งผูว้ จิ ยั มีสรุ ปประเด็นและนามาอภิปรายดังนี้
- ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของกลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อยูใ่ นระดับ มาก ทั้งนี้เพราะกลุ่มออมทรัพย์
มีการกาหนดโครงสร้างที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร และมีการกาหนดระเบี ยบข้อบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชยาภรณ์ หน่อแก้ว (2553) ในด้านสภาพปั จจุบนั ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต หมู่ที่3 คือ กลุ่มออมทรัพย์มีการวางแผนแก้ปัญหาการส่ งเงิ นทุกประเภทที่เกิ นกาหนด มีการวางแผนพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
- ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ อยูใ่ นระดับ มากที่สุด เพราะทางกลุ่มออมทรัพย์มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
การดาเนินงานและชี้แจงนโยบายของกลุ่มออมทรัพย์ให้กบั บุคลากรและสมาชิกทราบอย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของภริ ดา พิรานนท์ (2553) ด้านสภาพแวดล้อม คือ การบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ มีความสมบูรณ์ชดั เจน ด้านนโยบาย
และตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสตรี แม่บา้ น
- ด้านการระบุเหตุการณ์เสี่ ยง อยูใ่ นระดับมากด้านการประเมินความเสี่ ยงและด้านการตอบสนองความเสี่ ยงครั้งนี้
เป็ นเพราะกลุ่มออมทรัพย์มีการระบุเหตุการณ์เสี่ ยง คือ บุคลากรมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการทางานอย่างชัดเจนและมีการระบุ
ปั จจัยเสี่ ยง จัดลาดับความเสี่ ยง และจัดทาแบบแผนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างชัดเจนซึ่ งมีการจัดประชุมเกี่ ยวกับการให้
สมาชิ กกูย้ ืมเงิ น เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับหนี้ สูญ หรื อการผิดชาระหนี้ การจัดประชุ มเกี่ ยวกับการให้
สมาชิกกูย้ มื เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับหนี้สูญหรื อการผิดนัดชาระหนี้ และเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ที่ ส มาชิ ก ไม่ ช าระหนี้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของชยาภรณ์ หน่ อ แก้ว (2553) ในด้า นแนวคิ ด ด้า นการจัด การคื อ
คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ตรงตามความรู ้ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีตามตาแหน่งที่ได้รับมีบทบาทการทางาน
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ของคณะกรรมการต่างๆ สั่งการในการทางานของคณะกรรมการมีความชัดเจนและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของธี ระชน สุ ข
ประเสริ ฐ (2550) ที่ได้ทาการศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตเทศบาลตาบลลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิ นการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตเทศบาล
ตาบลลานกระบื ออาเภอลานกระบือจังหวัดกาแพงเพชรมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากด้านการบริ หารเงิ นทุนและทรัพยากรมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยูใ่ นระดับมากและด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่วนด้านข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปั ญหากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ด้านกิจกรรมการควบคุม อยูใ่ นระดับ มาก กลุ่มออมทรัพย์มีการกาหนดตัวชี้วดั ผลสาเร็ จในการดาเนิ นงานเพื่อ
นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับแผนการปฏิบตั ิงานที่วางไว้ และด้านเอกสารมีการแยกเอกสารแต่ละราย
ซึ่งง่ายต่อการค้นหารายชื่อสมาชิกในแต่ละราย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธีระชน สุขประเสริ ฐ (2550) ที่พบว่าในภาพรวม
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใน เขตเทศบาลตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการบริ หารเงินทุนและทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยูใ่ นระดับมาก และด้าน
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้านข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ปั ญ หากลุ่ ม ออมทรั พ ย์เ พื่ อ การผลิ ต ได้แ บ่ ง หมวดหมู่ เ ป็ น 3 ด้า น คื อ ด้า น คณะกรรมการกลุ่ ม ควรให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการเป็ นประจา จัดหลักสู ตรอบรมเพิ่มความรู ้ และประชาสัมพันธ์การดาเนิ นงานอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส ด้าน
สมาชิ ก ควรมี การรวมกลุ่มนาเงิ นไปลงทุนประกอบอาชี พและนาเงิ นที่ กู้ไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ควรเข้าร่ วมประชุมกลุ่มอย่างสม่าเสมอ ตรวจสอบการจัดทาเอกสาร
การจัดทาบัญชีของกลุ่ม และส่งเสริ มให้กลุ่มมีกิจกรรมเครื อข่าย
- ด้านการสารสนเทศและการสื่ อสาร อยู่ในระดับมากกลุ่มออมทรัพย์มีการจัดระบบการสื่ อสารทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศในการเข้าถึงของข้อมูล และป้ องกันการเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริลกั ษณ์ พลนอก (2553) ที่พบว่าปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตอาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี คือ การจัดทาระบบบัญชีเอกสารทางการเงินและทะเบียนกลุ่ม ยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีรองลงมาคือสมาชิกบางคนขาดความรู ้เข้าใจในการดาเนิ นงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การจัดสรร
สวัสดิการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังไม่เป็ นรู ปธรรมและทัว่ ถึง ดังนั้นการจัดทาสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็ นข้อมูล
ที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้งานได้จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์กร
- ด้านการติดตามและประเมินผล อยูใ่ นระดับ มาก กลุ่มออมทรัพย์มีการประชุมเพื่อรายงานแผนการดาเนิ นงาน
และการชาระหนี้ ของลูกหนี้ ในขั้นต่อมามีการติดตาม และพัฒนาผลการดาเนิ นงาน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ผลการดาเนินกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และทุกๆ ปี จะมีการให้บุคลากรและสมาชิก ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของชยาภรณ์ หน่ อ แก้ว (2553) ที่ ว่า คณะกรรมการควรส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก มี ก ารออมอย่า งสม่ า เสมอ
คณะกรรมการควรจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ สู งสุ ด คณะกรรมการควรมีความเสี ยสละและเห็น
แก่ ประโยชน์ส่วนร่ วม คณะกรรมการควรกระตุน้ ให้สมาชิ กมี ส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารกลุ่มฯ และคณะกรรมการควร
ปฏิบตั ิงานตรงตามแผนที่วางไว้ ซึ่งควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดทาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นกรณี ศึกษาการบริ หารความเสี่ ยงให้กบั กลุ่มออมทรัพย์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปั ญหา การควบคุมภายในและด้านการจัดทาบัญชีให้กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อให้ครอบคลุมในด้านการดาเนินงานขององค์กร
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2. การจัดทาวิจยั การบริ หารความเสี่ ยงให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ผูศ้ ึกษาต้องมีการสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ค่อนข้าง
ละเอียดในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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การบริ หารความเสี่ ยงกองทุนหมู่บ้านในอาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
Risk Assessment of the Village Fund Nathawee District, Songkhla Province
ศุภสุตา ตันชะโร1* ฐิติมา จุลจินดา1 อารี รัตน์ อ่อนนวล2 และ นภัสกร ทองไชยศรี 3
Supasuta Tuncharo1*,Thitima Juljinda 1 Areeret Oilnul 2 Naphatsakon tomgsisee3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเสี่ ยงในการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ น และศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านการบริ หารความเสี่ ยงในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกองทุนหมู่บา้ น จานวน 92 กองทุน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การสุ่ มตัวอย่าง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างวิธีการคานวณจากสู ตรของ Taro
Yamane ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 ได้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ง สิ้ น จ านวน 75 คน ซึ่ งได้แ ก่ ประธานและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา พบว่าสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5,000-10,000 บาท การบริ หารความเสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความเสี่ ยงในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีความเสี่ ยงมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และความเสี่ ยงระดับน้อยคือ ด้าน
การระบุเหตุการณ์ ซึ่ งแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในของหมู่บา้ นคือ
ประธานและกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นควรให้ความสาคัญและสนใจในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดปั ญหาความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นโดยการตรวจสอบการดาเนิ นงานของบุคลากรภายในกองทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และแนวทางปฏิบตั ิในการ
แก้ไขปั ญหาการบริ หารความเสี่ ยงด้านการะระบุเหตุการณ์คือ กองทุนหมู่บา้ นควรมีการสอบทานข้อมูลด้านรายได้ของผูก้ ยู้ มื
ก่อนการทาสัญญากูย้ มื เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้ นในขณะที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
คาสาคัญ : การบริ หารความเสี่ ยง, กองทุนหมูบ่ า้ น
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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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บทนา
การบริ หารความเสี่ ยงในภาครัฐเป็ นส่ วนหนึ่ งของความรับผิดชอบของภาครัฐที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของ
รัฐ อันทาให้เกิดการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกองทุนหมู่บา้ นก็ถือเป็ นอีกหนึ่งหน่วยงานของภาครัฐ โครงการกองทุน
หมู่บา้ นจัดทาขึ้นเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวติ และบรรเทาปั ญหาความยากจนของประเทศ โดย
ประเทศไทยมีจานวน กองทุนหมู่บา้ นทั้งหมด 79,000 กองทุน จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ กองทุนละ 1 ล้านบาท หรื อ
หมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท โดยโครงการกองทุนหมู่บา้ นให้สมาชิกในหมู่บา้ นทาการกูย้ ืมได้รายละ ไม่เกิน 20,000 บาท และ
จะต้องส่ งเงินคืนภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั กูย้ มื (http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4.jsp?t_ser=9526 สื บค้นเมื่อ 24
สิ งหาคม 2559 : หน้า 1) โดยรัฐบาลเชื่อว่าผูก้ จู้ ะสามารถนาเงินไปประกอบอาชีพเพื่อต่อยอดรายได้และสามารถส่งเงินคืนได้
ตามระยะเวลาที่กองทุนหมู่บา้ นได้กาหนดไว้
จากการที่ได้เข้าศึกษากองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี ซึ่ งมีกองทุนทั้งหมด 92 กองทุน พบว่าปั ญหาและความเสี่ ยง
ส่ วนใหญ่ที่กองทุนมีอยู่ คือสมาชิ กกูย้ ืมเงินไปแล้วไม่คืนตามระยะเวลาที่กาหนด โดยวันครบกาหนดคือ วันที่ 20 ของทุก
เดือน ยอดเงินชาระเดือนละ 1,200 บาท ทาให้เกิดหนี้สูญ เป็ นจานวนมากหรื อสมาชิกบางรายคืนเงินไม่ครบทาให้มียอดหนี้
คงค้างหลายปี และไม่มีการติดต่อทวงถามหนี้ ทาให้เงินทุนหมุนเวียนในกองทุนมีไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิ ก
(กองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) ซึ่ งจะส่ งผลให้การดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ นไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
วางไว้
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ทางผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะทาวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ น ใน
อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อจะช่วยเป็ นแนวทางการแก้ปัญหาให้กบั กองทุนหมู่บา้ นที่ดาเนินงานในด้านนี้ให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้กองทุนหมู่บา้ นเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นให้กบั
หมู่บา้ นหรื อชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความเสี่ ยงในการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านการบริ หารความเสี่ ยงการบริ หารความเสี่ ยงให้กบั กองทุนหมู่บา้ นใน
อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการทาวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทฤษฎี เกี่ ยวกับแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง องค์ประกอบความเสี่ ยง ปั จจัยความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง
ทฤษฎีเกี่ยวกับกองทุนหมู่บา้ น วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บา้ นและทฤษฎีเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นใน
อาเภอนาทวีรวมไปถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี
2. ขอบเขตด้านสถานที่ กองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3. ขอบเขตด้านเวลา ปี การศึกษา 2559
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยง คือ การจัดการความเสี่ ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ประเมิน ดูแล
ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทางาน เพื่อให้องค์กรลดความเสี ยหายจาก
ความเสี่ ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อเรี ยกว่า อุบตั ิภยั
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ความเสี่ ยง คือ การวัดความสามารถที่ดาเนินการให้วตั ถุประสงค์ของงานประสบความสาเร็ จภายใต้การ
ตัดสิ นใจ งบประมาณ กาหนดเวลา และข้อจากัดด้านเทคนิ คที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทาโครงการเป็ นชุดของกิจกรรม ที่
จะดาเนิ นการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัด มาดาเนิ นการให้ประสบความสาเร็ จ ภายใต้
กรอบเวลาอันจากัด ซึ่ งเป็ นกาหนดการปฏิบตั ิการในอนาคต ความเสี่ ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่ องมาจากความไม่
แน่นอน และความจากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ ริ หารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ ยงของโครงการ เพื่อให้ปัญหาของ
โครงการลดน้อ ยลง และสามารถด าเนิ น การให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ต้ ัง ไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภาพ ( http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option= com_ content&view=article&id=8 2 &Itemid=113
สื บค้นเมื่อ 25 สิ งหาคม 2559 : หน้า 1)
1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามคาจากัดความของ “COSO” หมายถึง กระบวนการหรื อขั้นตอนการทางานที่เป็ น
ผลมาจากการออกแบบโดยคณะกรรมการ ผู ้บ ริ ห าร หรื อ บุ ค ลอื่ น ๆ ขององค์ก รเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่น ใจได้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่า องค์กรจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความมีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการดาเนินงาน
2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่ใช้บงั คับองค์กรนั้นๆ (โสภา นาจันหอม, 2556, หน้า 81)
2.งานวิจยั /โครงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิรายุ หาญตระกูล (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้นาทฤษฎีการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยการ
บริ หารความเสี่ ยง โดยนามาใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นประเด็นปั จจัยการบริ หารความเสี่ ยง
ให้กบั คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
สิ ริรัตน์ เกียรติพิริยะ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิภาพการดาเนินกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ในด้าน
ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้เ งิ น กองทุ น หมู่ บ้า นและปั ญ หาจากผูก้ ู้เ งิ นจากกองทุ น หมู่ บ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง ในเขตอ าเภอเมื อง
นครสวรรค์ จัง หวัด นครสวรรค์ จากงานวิ จัย ดัง กล่ า วผู ้ศึ ก ษาได้น าแบบสอบถามมาเป็ นแนวทาง ใช้ใ นการจัด ท า
แบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีวธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คนึ งนิ จ ศิริสมบูรณ์ , ฉันธะ จันทะเสนา และดวงตา สราญรมย์ (2552-2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อ
การบริ หารงานกองทุนหมู่บา้ นในเขตอาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มาจากงานวิจยั ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้นาแนวทางการศึกษา
ปั จ จัย เสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารงานกองทุ น หมู่ บ้า นมาใช้เ ป็ นตัว อย่ า งในการตั้ง ประเด็ น การสอบถามเพื่ อ ใช้เ ป็ น
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มตัวอย่างแล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป
อานวย แสงโนรี (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเสี่ ยงและความสามารถบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเสี่ ยงต่อการบริ หารจัดการกองทุน หมู่บา้ นและชุมชนเมือง และเพื่อประเมิน
ระดับความสามารถบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ น และชุมชนเมือง ในการศึ กษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลสัมภาษณ์
เจาะลึกประธานกองทุนหมู่บา้ นและ ชุมชนเมือง จานวนทั้งสิ้ น 80 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า การดาเนิ นงานของกองทุน
หมู่บา้ นและ ชุมชนเมือง สามารถแบ่งปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านการบริ หารจัดการหนี้ของ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นและด้านการทุจริ ตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น โดยพบว่า มากกว่าร้อยละ 60 ไม่เกิดข้อผิดพลาดใน
ด้านการบริ หารจัดการหนี้ และไม่เกิดปั ญหาด้านการทุจริ ต มากกว่าร้อยละ 95 ผูศ้ ึกษาได้นาแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัย
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เสี่ ยงโดยแบ่ง ปั จจัยเสี่ ยงออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านการบริ หารจัดการหนี้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและ ด้านการ
ทุจริ ตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินระดับความสามารถใน บริ หารความเสี่ ยงของกองทุน
หมู่บา้ น
ชยาภา คาเมรี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตาบลโพน
ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้นาทฤษฎีการบริ หารงานของกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองมาใช้ในการศึกษาสภาพปั ญหาการบริ หารงานของกองทุนหมู่บา้ นเพื่อนาข้อมูลทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริ หารงาน
มาเป็ นตัวอย่างในการจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยงให้กบั กองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ ึกษาในการดาเนินงานครั้งนี้
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการเก็บรวมรวมข้อมูลความรู ้จากหนังสื อแหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยศึกษา
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง ทฤษฎีเกี่ยวกับกองทุนหมู่บา้ น ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บา้ นและการบริ หารความเสี่ ยง
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที่ผศู ้ ึ กษาได้สร้างขึ้น โดย
สอบถามจากประธานกองทุนหมู่บา้ น เหรัญญิกตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและสมาชิกรวมทั้งสิ้นจานวน
75 คน
1.3 นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติต่อไป
2. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นว่ามีเนื้ อหาครอบคลุม น่ าเชื่ อถือในการศึกษา ภาษา ที่ ใช้มีความหมายรัดกุมและตรงกับเรื่ องที่
ต้องการศึกษาหรื อไม่
2.2 ผูศ้ ึกษาได้นาแบบสอบถามตอนที่1 เป็ นหัวข้อคาถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของ ผูต้ อบแบบสอบถามมาแจก
แจงความถี่และคานวณค่าร้อยละตามสถิติเชิงพรรณนา โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และกองทุนที่สงั กัด
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.3 นาแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 คาถามความคิดเห็นมาตรวจให้คะแนน และนาคะแนนมาคานวณหาค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย เกณฑ์คะแนนที่ใช้สาหรับแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ตามแนวทาง ของเบสท์ (Best, 1978: 174) เพื่อวิเคราะห์การบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา มีดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า มีระดับความเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.49 หมายความว่า มี ร ะดับ ความเห็ น น้อ ยมาก เกณฑ์ค ะแนนการวิเ คราะห์ สัม ประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์ (r) ค่า r จะอยูร่ ะหว่าง –1ถึง +1 ถ้า r เข้าใกล้ -1 และ +1;แสดงถึงความสัมพันธ์ สูงและถ้า r เข้าใกล้ 0;แสดงว่า
ความสัมพันธ์ต่าโดย กาหนดค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีดงั นี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า +1 ถึง -1 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
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ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.81-1.00 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.61-0.80 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสูง
ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.41-0.60 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.21-0.41 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า
ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.20 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า 39
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0 ถือว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั เชิงเส้นตรง
หากค่า r มีค่าเป็ นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
หากค่า r มีค่าเป็ นบวก (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าง

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ข้ อมูลสถานภาพทัว่ ไป
สถานภาพทัว่ ไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างกองทุนหมู่บา้ นอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุ 41-50 ปี ระดับการศึ กษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ประกอบอาชี พเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 5,00010,000 บาท
ข้ อมูลเกีย่ วกับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้าน
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ น
ข้อ
ปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยง
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับความเสี่ ยง
1
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1.1 ประธานและคณะกรรมการในกองทุ นหมู่บ้าน ให้ความ
4.00
.493
มาก
สนใจต่อการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุน หมู่บา้ น
1.2 ประธานกองทุ น หมู่ บ้ า นมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ตาม
3.89
.481
มาก
ความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ รับผิดชอบ
1.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดระบบโครงสร้าง
3.60
.545
มาก
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างชัดเจนถูกต้อง
2
การกาหนดวัตถุประสงค์
2.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการกาหนดวัตถุประสงค์และ ระเบียบการ
3.89
.481
มาก
ในเรื่ องการกูย้ มื เงินและชาระคืนเงินกู้ อย่างชัดเจน
2.2 กองทุ น หมู่ บ้า นมี ก ารด าเนิ น งานด้า นการบริ หาร ทาง
3.65
.647
มาก
การเงิ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้
2.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นมีส่วนร่ วมในการ กาหนด
3.52
.601
มาก
วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บา้ น
3
การระบุเหตุการณ์
3.1 ปั ญหาด้านเศรษฐกิจตกต่า ทาให้มีผลกระทบต่อ การกูย้ มื
3.89
.481
มาก
เงินและการชาระเงินกู้
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3.2 สมาชิกผูก้ ยู้ มื ไม่ชาระเงินกูต้ ามระยะเวลาที่ระบุ ไว้ใน
สัญญาเงินกูข้ องกองทุนหมู่บา้ น
3.3 ผูก้ ยู้ มื มีการเปลี่ยนแปลงที่อยูอ่ าศัยในระหว่าง สัญญาเงินกู้
ของกองทุนหมูบ่ า้ น ทาให้เกิดอุปสรรค ในการติดตามและทวง
ถาม
ข้อ
ปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยง
4
การประเมินความเสี่ ยง
4.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดประชุม เพื่อวิเคราะห์ โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยงและประเมินความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้น
4.2 ประธานกองทุนหมูบ่ า้ นมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ งานและ
นโยบาย เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ ยง
4.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้มีการจัดทา กระบวนการ
ประเมินความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมใน กรณี ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระ
5 การจัดการความเสี่ ยง
5.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจ เกิดขึ้นใน
เรื่ องหนี้สูญได้อย่างชัดเจน
5.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นมีการแบ่งแยก ความ
รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับลูกหน
5.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดประชุมบุคลากรทุกคน ภายใน
องค์กรในเรื่ องการจัดการกับความเสี่ ยง ที่จะเกิดขึ้น
6 กิจกรรมการควบคุม
6.1 กองทุนหมู่บา้ นจัดให้มีการฝึ กอบรมบุคลากร ภายใน
องค์กรให้มีความรู ้เพียงพอในเรื่ องการจัดการ กับความเสี่ ยง
6.2 กองทุนหมู่บา้ นจัดให้มีการสอบทานความ ถูกต้องของ
ข้อมูลกับสมาชิกผูก้ ยู้ มื ก่อนการทาสัญญาเงินกู้
6.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน การปฏิบตั ิ
หน้าที่ดูแลควบคุมงบประมาณภายใน องค์กรและการอนุมตั ิ
การกูย้ มื เงิน
ข้อ ปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยง
7 สารสนเทศและการสื่ อสาร
7.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการน าเครื่ องมือเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ดาเนินงานภายในองค์กร เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ นเตอร์
เป็ นต้น
7.2 บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้ นมีความสามารถ ในการใช้
โปรแกรมต่างๆ ในการดาเนินงาน เช่น Microsoft Word และ
Microsoft Excel
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2.77

.909

ปานกลาง

1.89

.649

น้อย

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความเสี่ ยง

3.31

.716

ปานกลาง

3.39

.590

ปานกลาง

3.44

.500

ปานกลาง

3.68

.470

มาก

3.73

.445

มาก

3.27

.502

ปานกลาง

3.03

.657

ปานกลาง

3.76

.541

มาก

3.52

.578

มาก

ค่าเฉลี่ย
3.28

S.D.
1.203

ระดับความเสี่ ยง
ปานกลาง

3.76

4.761

มาก
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7.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้มีการพัฒนา โปรแกรมที่
ใช้ในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ น ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกๆ 1
ปี
การติดตามประเมินผล
8.1 กองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจาปี เพื่อ
ประเมินการทางานของบุคลากรภายในองค์กร
8.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้มีการติดตาม การทวงถาม
หนี้ทุกเดือน
8.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการติดตามและประเมินผล การใช้
เครื่ องมือเทคโนโลยีมาปฏิบตั ิงานในกองทุน หมูบ่ า้ น ทุก ๆ 1
ปี
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3.04

1.179

ปานกลาง

3.44

.793

ปานกลาง

3.40

.637

ปานกลาง

2.64

.968

ปานกลาง

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ น ผลการศึกษา พบว่า
ด้านการบริ หารความเสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อพิจารณาตามหลักแนวคิดของ COSO
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่สุดคือ 4.00 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นให้ความสนใจต่อการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นaจากประเด็น
คาถามดังกล่าวประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นยังขาดความรู ้ทางด้านการบริ หารความเสี่ ยงและไม่ให้ความ
สนใจในการบริ หารความเสี่ ยง
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่สุดคือ 3.89 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
กองทุนหมู่บา้ นมีการกาหนดวัตถุประสงค์และระเบียบการในเรื่ องการกูย้ ืมเงินและชาระคืนเงินกู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กองทุน
หมู่บา้ นไม่ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและไม่ได้วางระเบียบในการให้กยู้ ืมเงินตลอดจนด้านการกาหนดชาระคืน
เงินกูท้ ี่ชดั เจน
ด้านการระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่สุดคือ 3.89 ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นคาถามเกี่ยวกับปั ญหา
ด้านเศรษฐกิ จตกต่ า ทาให้มีผลกระทบต่อการกูย้ ืมเงินและการชาระเงินกู้ ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าปั ญหาด้านเศรษฐกิ จตกต่านั้นมี
ผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้ นในระดับที่มาก
ด้านการประเมินความเสี่ ยง มีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่ สุดคือ 3.44 ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลาง ในประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดทากระบวนการประเมินความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมในกรณี ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระ
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นไม่มีการวางแผนการจัดทากระบวนการประเมินความเสี่ ยง จึงส่งผลให้ผกู ้ ยู้ มื เงินผิดชาระ
ด้า นการจัด การความเสี่ ย ง มี ค่ า เฉลี่ ย ความเสี่ ย งมากที่ สุ ด คื อ 3.73 ซึ่ งอยู่ ใ นระดับ มาก ในประเด็ น ค าถาม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ แสดงให้เห็นว่าทางคณะกรรมการ
ไม่ได้มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ด้านกิ จกรรมการควบคุม มีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่ สุดคือ 3.76 ซึ่ งอยู่ในระดับมาก ในประเด็นคาถามเกี่ ยวกับ
กองทุ นหมู่บา้ นจัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับสมาชิ กผูก้ ู้ยืมก่ อนการทาสัญญาเงิ นกู้ เนื่ องจากกองทุน
หมู่บา้ นยังขาดความรอบคอบในการสอบทานข้อมูลของผูก้ กู้ ่อนทาสัญญาเงินกู้
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ด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร มีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่สุดคือ 3.76 ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง ในประเด็นคาถาม
บุ คลากรภายในกองทุ นหมู่บ้านมี ความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการดาเนิ นงาน เช่ น Microsoft Word และ
Microsoft Excel บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้ นยังขาดความรู ้และทักษะในการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการดาเนินงาน
ด้านการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยความเสี่ ยงมากที่ สุดคือ 3.44 ซึ่ งอยู่ในระดับปานกลาง ในประเด็นคาถาม
เกี่ ยวกับกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจาปี เพื่อประเมินการทางานของบุคลากรภายในองค์กร จากประเด็น
คาถามดังกล่าวกองทุนหมู่บา้ นอาจมีการมีการจัดการประชุมประจาปี ค่อนข้างน้อย จึ งทาให้มีการประเมินการทางานของ
บุคลากรภายในองค์กรน้อยลงเช่นกัน

อภิปรายผลการวิจัย
ด้านสภาพแวดล้อ มภายในองค์กรมี ระดับความเสี่ ย งอยู่ในระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นให้ความสนใจต่อการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุน
หมู่ บ้า น ซึ่ ง แนวปฏิ บัติ ในการบริ หารความสี่ ย งกองทุ น หมู่บ้า นคื อ ประธานและคณะกรรมการในกองทุ นหมู่บ้านให้
ความสาคัญและสนใจในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดปัญหาความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของบุคลากรภายในกองทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์มีระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หาร ความเสี่ ยงในประเด็น
คาถามเกี่ยวกับประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นให้ความสนใจต่อการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ง
แนวปฏิบตั ิในการบริ หารความสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นคือจะต้องมีการวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
กองทุนอย่างชัดเจนและควรจัดทาระเบียบการในเรื่ องการกูย้ ืมเงินอย่างเคร่ งครัดและจะต้องกาหนดระยะเวลาในการชาระ
เงินคืนที่แน่นอนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริรัตน์ เกียรติพิริยะ(2553) ซึ่ งพบว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อประมวลข้อมูลและ
เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรั บปรุ งการดาเนิ นงานกองทุ นหมู่บ้านและชุ มชนเมื อง ให้มีประสิ ทธิ ภาพบรรลุตาม
เป้ าหมายของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองต่อไป
ด้านการระบุเหตุการณ์ มีระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับปั ญหาด้านเศรษฐกิจตกต่า ทาให้มีผลกระทบต่อการกูย้ ืมเงินและการชาระเงินกู้ ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความ
สี่ ยงคือ กองทุนหมู่บา้ นควรมีการสอบทานข้อมูลด้านรายได้ของผูก้ ูย้ ืมก่อนการทาสัญญากูย้ ืม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ
กองทุนหมู่บา้ นในขณะทีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านการประเมิ นความเสี่ ยง มี ระดับความเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลางจากปั จจัยด้านการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดทากระบวนการประเมินความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมในกรณีที่
ผูก้ ผู้ ิดนัดชาระ ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นจะต้องมีการจัดทา
กระบวนการประเมิ นความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอานวย แสงโนรี
(2554) ซึ่ งพบว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเสี่ ยงต่อการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง และเพื่อประเมิน
ระดับความสามารถบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองจากการศึ กษาพบว่า การดาเนิ นงานของกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง สามารถแบ่งปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านการบริ หารจัดการหนี้ของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นและด้านการทุจริ ตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
ด้านการจัดการความเสี่ ยง มีระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิในการ
บริ หารความสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นควรมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการวางแผนในการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

160

จัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ และหากลูกหนี้ ไม่ชาระเงินคืนตามระยะเวลาที่ กาหนดคณะกรรมการจะต้องมีการติดต่อทวงถามหนี้
อย่างสม่าเสมอ
ด้านกิจกรรมการควบคุมมีระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็นคาถาม
เกี่ ยวกับกองทุนหมู่บา้ นจัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับสมาชิ กผูก้ ู้ยืมก่อนการทาสัญญาเงิ นกู้ ซึ่ งมีแนว
ปฏิ บตั ิในการบริ หารความสี่ ยงคือกองทุนหมู่บา้ นจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ รับผิดชอบในการสอบทานความ
ถูกต้องของข้อมูลของสมาชิก ผูก้ ยู้ มื ก่อนทาสัญญาเงินกูซ้ ่ ึงคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นนั้นต้องมีความเป็ นกลาง เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมแก่สมาชิกผูก้ ยู้ มื ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรายุ หาญตระกูล(2557) ซึ่งพบว่าการบริ หารปั จจัยและ
ควบคุมกิ จกรรมการดาเนิ นงานต่างๆ ในทุกด้านเพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะเกิ ดความเสี ยหายขาดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผลโดยเฉพาะการจัดประชุมที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบฯข้อบังคับและเงื่อนไขของกองทุนหมู่บา้ น
ด้านสารสนเทศและการสื่ อสารมีระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็น
คาถามเกี่ยวกับบุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้ นมีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการดาเนิ นงาน เช่น Microsoft
Word และ Microsoft Excel ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ กองทุนหมู่บา้ นควรมีการจัดอบรม
ให้กบั บุคลากรของกองทุนในเรื่ องการนาระบบสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft
Word และ Microsoft Excel เพื่อให้การทางานมีความสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
ด้านการติดตามประเมินผลมีระดับความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับปานกลางจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี่ ยงในประเด็น
คาถามเกี่ยวกับกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจาปี เพื่อประเมินการทางานของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่ งมีแนว
ปฏิ บตั ิในการบริ หารความสี่ ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ กองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครั้ง
เพื่อประเมินและติดตามการทางานของบุคลากรภายในองค์กร
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งต่อไปหากจะมีการต่อยอดจากเรื่ องนี้ ควรวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของกองทุนหมู่บา้ นที่ยงั
ไม่ได้มีการศึกษาในงานวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้บรรลุวตั ถุประสงค์สาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจาก ดร.พัชริ นทร์ บุญุ
นุ่น ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้คาแนะนา คาปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี คณะผู ้
ศึกษารู ้สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาตระหนักถึงความตั้งใจและความอนุเคราะห์ของอาจารย์จึงขอขอบพระคุณไว้เป็ นอย่างสูง
รวมถึงขอขอบคุณผูป้ ฏิบตั ิงานของกองทุนหมู่บา้ นในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลาสาหรับคาแนะนาและข้อมูลภายในองค์กร
ตลอดจนให้ความร่ วมมือที่ดีตลอดมา
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการกาหนดค่ าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Determinants of audit fees : Listed companies
in the stock exchange of Thailand
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร1* จุฑามาศ ศรี บุญตา2
Jugkrit Mahoran1* Jutamart Sriboonta2

บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริ ษทั
ที่มีอยูใ่ นดัชนี sSET ระหว่างปี 2556-2559 จานวนทั้งสิ้น 64 บริ ษทั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่า อัตราส่ วน
หนี้สิน (RISK) และกาไรของบริ ษทั (YEND) มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ แต่จานวนพนักงาน
ภายในบริ ษทั (SIZE) การหมุนเวียนของลูกหนี้ (COMPAR) การหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (COMPINV) และผลตอบแทน
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (PROF) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คาสาคัญ : ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ, ดัชนี sSET, การตรวจสอบบัญชี
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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

บทนา
การสอบบัญชี เป็ นศาสตร์ ที่มีมาไม่นาน มี ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศไทย เป็ นวิชาชี พที่
เกิดขึ้นในโลกหลังการปฏิวตั ิอุสาหกรรม เป็ นเรื่ องราวของการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการทางการบัญชี
การทดสอบการผ่านบัญชีเอกสาร งบการเงินตลอดจนการให้ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินต่างๆ ซึ่งการสอบบัญชี
เริ่ มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการตั้งหน่วยสอบบัญชีรัฐบาลเพื่อทาการตรวจสอบบัญชีของหน่วยราชการต่างๆภายหลังมี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจดั ตั้งสานักงานคณะกรรมการการตรวจสอบเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2476 ซึ่ งมีหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี ของ หน่ วยราชการต่างๆ ตลอดทั้งรัฐวิสาหกิ จภายใต้การบังคับบัญชาของประธานการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน
ปั จจุบนั การสอบบัญชี เป็ นวิชาชี พที่ เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิ นธุ รกิ จในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการ
ดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ทั้งในด้านการบริ หารและการดาเนิ นงานรวมไปถึงระบบบัญชี การวางแผนภาษี และวิธีการจัดทา
บัญ ชี มี รู ป แบบวิธี ก ารที่ หลากหลายและมี ความซับซ้อนมากขึ้ น ผูส้ อบบัญชี จึง เข้า มามี ส่ วนส าคัญในฐานะผูท้ าหน้าที่
ตรวจสอบและตรวจทานรายงานทางการเงิน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินที่กิจการได้จดั ทาขึ้นนั้นถูกต้องตาม
ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปหรื อไม่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจในเชิงเศรษฐกิจ ของผูใ้ ช้งบการเงินในกลุ่มต่าง ๆ (จันทร์เพ็ญ ธงไชย
2551)
ซึ่ งสิ่ งที่ ผูท้ าการสอบบัญชี จะได้รับเป็ นค่าตอบแทนหรื อเรี ยกว่า ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี โดยค่าธรรมเนี ยม
สอบบัญชีสาหรับแต่ละสานักงานสอบบัญชีข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสม และความเสี่ ยงในการตรวจสอบ แต่ในปั จจุบนั กลับ
พบว่าค่าธรรมเนี ยมสอบบัญชี ขอแต่ละบริ ษทั มีความแตกต่างและเหลื่อมล้ าระหว่างกัน สาเหตุปัจจัยประการหนึ่ ง ได้แก่
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ที่มีการแข่งขันกันสูงและเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว สานักงานสอบบัญชีเองก็จดั เป็ นธุรกิจประเภทหนึ่งที่
มีการแข่งขันกันสู ง ฉะนั้นกลยุทธ์ที่ถูกนามาใช้ก็คือ ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่ถูกนามาใช้เพื่อการ
แข่งขันและความอยูร่ อดของธุรกิจ
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชี พและเป็ นหลักเกณฑ์อา้ งอิง รวมถึงต่อยอดองค์
ความรู ้ในการพัฒนาทางด้านการกากับดูแลอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
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เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (sSET)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ในการวิจัยครั้ งนี้ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี sSET ตั้งแต่ปี 2556 ถึ งปี 2559 จานวน 118 บริ ษทั (ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย,
2560, มกราคม 25)
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี sSET ตั้งแต่ปี
2556 ถึงปี 2559 ซึ่ งไม่รวมบริ ษทั ที่จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จานวน 10 บริ ษทั เนื่ องจากมีลกั ษณะการ
ประกอบธุ รกิ จไม่เหมือนกับกลุ่มธุ รกิ จอื่น ๆ และบริ ษทั ที่ มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน 4 ปี จานวน 44 บริ ษทั จึ งได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 64 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560, มกราคม 25)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.1 ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
3.1.1 SIZE คือ จานวนลู ก จ้า งภายในองค์ก รที่ ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทาการตรวจสอบ
3.1.2 COMPAR คือการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
3.1.3 COMPINV คือ การหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
3.1.4 PROF คือ ความสามารถในการทากาไร (ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ )
3.1.5 RISK คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์รวม
3.1.6 YEND คือ กาไรขององค์กรที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี
3.2 ตัวแปรตาม คือ ADFEES ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั

Independent Variable
SIZE
COMPAR
COMPINV
PROF
RISK
YEND

Dependent Variable
AUDIT FEE

ภาพที1่ แสดงกรอบความคิด
5. สมมติฐานการวิจยั
Ha1 SIZE มี ความสัมพันธ์กับการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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Hb1 COMPAR มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hc1 COMPINV มี ความสัมพันธ์กับการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hd1 PROF มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
He1 RISK มี ความสัมพันธ์กับการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hf1 YEND มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเป็ นข้อ มู ล
ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ประกอบด้ว ย รายงานทางการเงิ น (Financial Statement)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี sSET ตลอดจน
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางวิชาการ หนังสื อ วารสาร เว็บไซต์ต่างๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลบริ ษทั
ได้กลุ่มตัวอย่างบริ ษทั มา 64 บริ ษทั ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
7.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis)

ผลและวิจารณ์ผล
ตารางที่ 1. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษา มีดงั นี้

ADFEES
SIZE
COMPAR
COMPINV
PROF
RISK
YEND

Mean
2910960.9468
1660.6914
.9319
.1313
8.4098
.4842
1.6184E9

Minimum
.00
10.00
.00
.00
-138.69
.00
-4.56E9

Maximum
14700000.00
24247.00
194.23
.49
43.05
1.00
9.09E10

Std. Dev
1.86637E6
2941.20507
12.15309
.12028
18.82152
.18540
8.26396E9

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เมื่อพิจารณาค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี (ADFEES) ของบริ ษทั ที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 256 ข้อมูล พบว่าค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2,910,960 บาท จานวน
พนักงานภายในบริ ษทั (SIZE) ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,660 คน สภาพการหมุนเวียนของลูกหนี้ (COMPAR) พบว่าสภาพ
คล่องของลูกหนี้ การค้าในบริ ษทั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.93 ซึ่ งหมายถึง ลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั มีความคล่องตัวที่สูงสามารถ
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เปลี่ยนเป็ นสิ นทรัพย์ได้เร็ ว สภาพการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (COMPINV) พบว่าสภาพคล่องของสิ นค้าคงเหลือในบริ ษทั
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.13 ซึ่ งหมายถึ ง สิ น ค้า คงเหลื อ ของบริ ษ ัท มี ค วามคล่ อ งตัว สู ง สามารถเปลี่ ย นเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ด้เ ร็ ว
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (PROF) พบว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินปั นผลหรื อกาไรจากการดาเนิ นงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.41 อัตราส่ วนหนี้ สิน (RISK) พบว่าบริ ษทั มีความเสี่ ยง อยู่ในระดับต่ าเนื่ องจาก
ธุรกิจยังมีส่วนของสิ นทรัพย์มากกว่าส่ วนของหนี้ สินรวม 0.48 เท่า และกิจการยังมีในส่ วนของกาไรอยูท่ ี่ร้อยละ 1.61 โดย
เฉลี่ย
ตารางที่ 2. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ADFEES SIZE
COMP COMP PROF RISK YEND
AR
INV
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
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความเป็ นอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์
ในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ตัว แปรตาม สามารถกล่ า วได้ดัง นี้ SIZE COMPAR COMPINV PROF RISK และ YEND เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า
หากบริ ษทั มีขนาดใหญ่ข้ ึน มีการหมุนเวียนของลูกหนี้เร็ วขึ้น การหมุนเวียนของสิ นทรัพย์เร็ วขึ้น ผลตอบแทนต่อส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นดีข้ ึน ความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น และกาไรจากการดาเนินงานขององค์กรดีข้ ึน ก็จะส่ งผลต่อค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
สูงขึ้นตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันหากกิจการมี RISK เพิม่ สูงขึ้นก็จะส่งผลทาให้ PROF ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
จะน้อยลง ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อตรวจสอบตัว แปรที่จะมีผลกระทบต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีวา่ ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าที่อยูใ่ นระดับนัยสาคัญต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
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ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร

SIZE
COMPAR
COMPINV
PROF
RISK
YEND
R
Number

Unstandardized
Coefficients
B
-8.236
-5034.947
169396.834
-9766.001
2446336.962
-3.599
14.20
256

Std. Error
38.859
8976.489
932573.337
6263.708
657008.070
.000

standardized
Coefficients
Beta
-.013
-.033
.011
-.099
.243
-.160

t

Sig.
-.212
-.561
.182
-1.559
3.723
-2.608

.832
.575
.856
.120
.000***
.010**

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า จานวนพนักงานของบริ ษทั (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การกาหนดค่าธรรมการเนียมการตรวจสอบบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับ
สมมติฐาน H0 ที่วา่ จานวนพนักงานไม่มีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (COMPAR) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ที่อตั ราการหมุนเวียนของลูกหนี้ไม่
มีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (COMPINV) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งปฏิ เสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ที่ ว่าไม่มีผลต่อการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (PROF) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H1 แต่ ย อมรั บ สมมติ ฐ าน H0 ที่ ว่า ไม่ มี ผ ลต่ อ การก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
อัตราส่ วนหนี้ สิน (RISK) มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน H1 อัตราส่วนหนี้สินมีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
กาไรของบริ ษทั (YEND) มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .010 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน H1 กาไรของบริ ษทั มีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดว้ ยกัน 2 ปั จจัย คือ RISK ความเสี่ ยง ซึ่ งคานวณจากหนี้สินต่อสิ นทรัพย์
รวม และ YEND กาไรจากการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ ซึ่ งสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 และ .01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์เพ็ญ ธงไชย (2551) พบว่า ซึ่งอาจมาจากความเสี่ ยงใน
การดาเนิ นงานของกิจการมีผลต่อการพิจารณารับงานสอบบัญชีในการประเมินความเสี่ ยงหรื อโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด
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ของข้อมูลในงบการเงิน ทาให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังและใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นจึงส่งผล
ให้สานักงานสอบบัญชีมีการเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีจานวนมากขึ้น และนุปกรณ์ หาญภูวดล (2556) มี
ผลกระทบต่อความสามารถของการทางานของผูบ้ ริ หาร ในกิ จการที่ มีความสามารถในการทากาไรต่ า จะมีความกดดัน
ทางด้านการเงิ นซึ่ ง ซึ่ งเป็ นงานตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นในกิ จการที่ มี
ความสามารถ ในการท าก าไรต่ า ย่อ มมี ค่ า สอบบัญ ชี ที่ สู ง กว่า กิ จ การที่ มี ค วามสามารถในการท าก าไรสู ง กว่า การวัด
ความสามารถในการท าก าไร Ming‐Wei Zhang, Steven Myrteza, (1996) ศึ ก ษาปั จ จัย ที ่ ม ีผ ลต่อ ค่า ธรรมเนี ย มการ
ตรวจสอบในมุม มองของชาวออสเตรเลีย พบว่า จะดูจ าก auditee size, audit complexity, audit time, audit quality,
and audit risk ส่ ว นปั จ จัย ตัว อื่ น ๆ ประกอบด้ว ย SIZE COMPAR COMPINV และ PROF ไม่ มี ค วามสัม พันธ์ กับการ
กาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ Kamal Naser, Rana Nuseibeh, (2008) ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ พบว่า corporate size, Status of the audit firm, industry type, degree
of corporate complexity, and risk มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
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การศึกษามูลค่ าทางบัญชี ทสี่ ่ งผลต่ อราคาหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้ าอุปโภคบริ โภค
A study of accounting value affecting stock prices in the Stock Exchange of Thailand Consumer
Products Industry
พัชริ นทร์ บุญนุ่น1* อัญชลีรัตน์ ขุนเดื่อ2 และ ธัญญารัตน์ เสมอนุ่น2
Patcharin Bunnoon1* , Anchaleerat Khundar 2 and Thanyarat Samernoon 2

บทคัดย่ อ
การศึ กษามูลค่าทางบัญชี ที่ส่งผลต่อราคาหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามูลค่าทางบัญชี และปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้ และอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ใน
การศึกษาหรื อประเมินราคาหลักทรัพย์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค.ได้จานวนบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลที่ผา่ นเงื่อนไขการวิเคราะห์ทางสถิติท้ งั สิ้ น
17 บริ ษทั จากประชากรทั้งหมด 49 บริ ษทั รวมจานวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งสิ้น 85 Firm-Years โดยดาเนินการเก็บ
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ..2558 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สมการถดถอย
เชิงพหุ คูณ ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้ และอัตราส่ วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ มีความสัมพันธ์ต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ผลการศึ กษาพบว่าอัตราส่ วนมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ ้นมีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ ที่ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติเท่ากับ .028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ที่ 0.05 ในขณะที่อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่ วน
กาไรต่อหุ ้น ไม่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ในบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
คาสาคัญ : งบการเงิน, มูลค่าทางบัญชี, ราคาหลักทรัพย์
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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

สาขาการบัญชี วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตาบลท่าชะมวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90180 Department of
Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province,
Thailand
2
สาขาการบัญชี วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตาบลท่าชะมวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90180 Department of
Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province,
Thailand
2
สาขาการบัญชี วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตาบลท่าชะมวง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90180 Department of
Accounting Rattaphum College Rajamangaly University of Technology Srivijaya, Tha Chamuang Sub-district, Rattaphum District, Province,
Thailand

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

172

บทนา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ถือเป็ นสถาบันในตลาดทุนที่จดั ตั้งขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนและเพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์และการ
ระดมทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นแหล่งที่สามารถระดมเงินทุนได้จาก
ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้มีผปู ้ ระกอบการจานวนมากที่ตอ้ งการขยายกิจการนาหลักทรัพย์ของตนเองเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และทาการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน ทาให้มีบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องและมีผทู ้ ี่สนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยสามารถทาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นส่ งผลให้การซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว (ปาริ ชาติ ประจักษ์สูตร์ , 2555, หน้า 8)
การลงทุ นในตลาดหลักทรั พย์ราคาหลักทรั พย์ก็เป็ นสิ่ งสาคัญโดยในกลุ่มอุต สาหกรรมสิ นค้า อุปโภคบริ โ ภค
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอตั ราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ ้นที่ สูงกว่าหลายๆอุตสาหกรรมรวมทั้งสู งกว่าอัตราเฉลี่ยของ
ตลาด ซึ่ งหมายถึงการเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีราคาสู งแต่ในขณะเดียวกันกลับมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ต่าที่สุด อีก
ทั้งในอุตสาหกรรมกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคนี้ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในชี วิตประจาวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือความ
ต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภคนั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล การเมือง หรื อความผันผวนของเศรษฐกิจเช่นเดียวกับสิ นค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งถือได้วา่ เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจโดยผลตอบแทนจาก การลงทุนที่ได้รับมากหรื อน้อย
นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของตลาดทุนซึ่งสังเกตได้จากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์
กับราคาหลักทรัพย์ (เบญจพร เดชะ, ปภาวริ นท์ น่วมโพธิ, สุพรรษา นิสนธิ์, 2558, หน้า 10) ในการศึกษาในครั้งนี้ผจู ้ ดั ทาใช้
ข้อมูลจาก งบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นข้อมูลเพื่อศึกษามูลค่าทางบัญชีที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค (อริ ษา สุรัสโม, 2554, หน้า 12)
การวิจัยครั้ งนี้ ได้นาเอาตัวแปรที่ รวบรวมจากการศึ กษาในอดี ตมาว่าใช้ในการศึ กษา ได้แก่ อัตราส่ วนเงิ นทุ น
หมุนเวียน อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ ้น และอัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลครบมาทาการ
วิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริ งของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่สนใจในธุรกิจกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สามารถ
ตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมุมมองการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มประชากร จากการศึกษาขอมูลที่ได้จาก Set Smart ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
คื อตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 มี จานวนทั้งสิ้ น 17 บริ ษทั เนื่ องจากเป็ นการศึ กษาความสัมพันธ์ในเชิ งการพยากรณ์
ดังนั้นผูว้ จิ ยั คัดเลือกเฉพาะบริ ษทั ที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์ครบตามที่ตอ้ งจัดเก็บรายตัวแปรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สาหรับการทดสอบครั้งนี้ คือ โดยมีการศึ กษา 2 ส่ วน คือ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis)
1. ผลการวิเคราะห์สติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis)
2.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้สาหรับการสรุ ปและรายงานผลในรู ปแบบของ ตาราง ข้อความ
2.2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ประกอบด้วยอัตราส่วนต่างๆ ดังนี้
2.2.1) อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ประกอบด้วย
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน =

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

173
(1)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ สิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถจะเปลี่ยนเป็ นเงินสด เช่น เงินสด เงิน
ฝากธนาคาร เป็ นต้น หรื อสิ นทรัพย์อื่นที่เปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ ว โดยปกติจะไม่เกิน 1 ปี เช่น ตัว๋ เงินรับ ลูกหนี้การค้า สิ นค้า
คงเหลือ หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการต้องชาระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เช่น
เจ้าหนี้การค้าเงินเบิก เกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื จากธนาคารระยะสั้น ตัว๋ เงิน อัตราส่วนนี้ใช้สาหรับการวิเคราะห์งบการเงิน
ของแต่ละบริ ษทั เพื่อทราบผลการดาเนิ นงาน สภาพคล่องทางการเงิ น รวมถึ งประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานและการ
บริ หารงานของแต่ละบริ ษทั ได้อย่างครอบคลุม
2.2.2) อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้ =

ราคาตลาดของหุ ้น

(2)

กาไรต่อหุ ้น

ราคาตลาดของหุน้ (Market Price) เป็ นราคาที่ตกลงซื้อขายหุน้ กัน หากความต้องการซื้อหุน้ มีมากกว่าการเสนอขาย
หุ ้นราคาของหุน้ ก็จะสู ง แต่ถา้ ความต้องการเสนอขายมีมากกว่าความต้องการเสนอซื้ อหุน้ จะส่ งผลให้ราคาตลาดของหุน้ นั้น
ตกต่า กาไรต่อหุน้ (Earnings Per Share) คือ จานวนเงินกาไรสาหรับงวดบัญชีหนึ่งๆ ซึ่ งเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญหนึ่งหุน้ การ
คานวณกาไรต่อหุ ้นจะแสดงเฉพาะส่ วนของผลตอบแทน ที่เป็ นของหุ ้นสามัญเท่านั้น จานวนเงินที่คานวณได้จะเป็ นเครื่ อง
วัดผลการดาเนินงานเพื่อให้ทราบว่าในงวดหนึ่งๆผูถ้ ือหุน้ สามัญได้รับผลตอบแทนเท่าไร อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ คือ
กาไรสุทธิต่อหุน้ ประจางวด ซึ่งเป็ นตัวเปรี ยบเทียบราคา สามารถสะท้อนมูลค่าของกิจการ
2.2.3) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV Ratio)
ใช้อตั ราส่วนนี้ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามารถแก้ไขข้อจากัดของการประเมินมูลค่าหุน้ โดยใช้กระแสเงินสดจาก
เงินปั นผล และการใช้อตั ราส่ วนราคาต่อกาไรในกรณี ที่กิจการไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อมีผลการดาเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ มีมูลค่า
ตามบัญชี ต่อหุ ้นเป็ นมูลค่าเบื้องต้นที่ใช้วดั มูลค่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งธุรกิจมีการจดบันทึกไว้ จึ งเป็ นตัวแปรประเภทหนึ่ งที่มีความ
น่าเชื่อถือที่จะใช้ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ สามารถคานวณได้ดงั นี้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ =

สิ นทรัพย์ท้ งั หมด − หนี้สินทั้งหมด
จานวนหุ ้นสามัญทั้งหมด

(3)

ราคาตามบัญชีต่อหุน้ หมายถึง สิ ทธิ ส่วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุน้ ณ วันใดวันหนึ่ง ราคาตามบัญชีต่อหุน้ หมายถึง สิ ทธิ
ส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ จะได้รับคื อตามอัตราส่ วนเฉลี่ ยของมูลค่า สุ ท ธิ ของสิ นทรั พย์ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งจะได้รั บ
ผลตอบแทน ณ วันใดวันหนึ่ ง หุ ้นสามัญ (Common Stock) คือ เป็ นตราสารที่ออกโดยบริ ษทั มหาชนจากัด (บมจ.) ที่ตอ้ ง
ระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถ้ ือหุน้ สามัญจะมีสิทธิร่วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
2.2.4) กาไรทางบัญชี ต่อหุ ้น หมายถึง รายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม จะเป็ นการวัดผลการดาเนิ นงานที่มีเป็ น
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขอย่างชัดเจน ตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางบัญชี โดยที่ยงั ไม่มีการคิดคานวณถึงผลกระทบทางธุรกิจ
ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ ซึ่งสามารถคานวณได้จาก กาไรสุทธิหารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่เรี ยกชาระแล้ว
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กาไรทางบัญชีต่อหุน้ =
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กาไรสุ ทธิ

(4)

จานวนหุ ้นสามัญ

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษามูลค่าทางบัญชีที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ สามารถแสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) เป็ น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กนั เองระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิ จหรื อตัวแปรอิสระที่ได้เลือกนามาศึกษาทั้งหมด 3 ปั จจัย ซึ่ ง
ได้แก่ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ ้น อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี อัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเวียน โดยในการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรใช้คาสัง่ Pearson correlation
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กบั ตัวแปรอิสระ

Current Ratio

Correlation
Sig. (2-tailed)
P/E Ratio
Correlation
Sig. (2-tailed)
P/BV Ratio
Correlation
Sig. (2-tailed)
Stock Price
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Current
Ratio
1
.607**
.010
-.202
.438
-.045**
.000
17

P/E Ratio

P/BV
Ratio

Stock
Price

1
.172
.510
-.091**
.000
17

1
.047**
.000
17

1
17

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน เป็ นวิธีการทางสถิติที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวโดยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบ แสดงความสัมพันธ์ทางลบหรื อทางตรงกัน
ข้าม ค่าบวก แสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรื อทางเดียวกัน การบอกระดับหรื อขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตวั เลขของค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
สาหรับการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์โดยทัว่ ไปอาจใช้เกณฑ์ ดังนี้ ค่า r ระดับของความสัมพันธ์
.90-1.00 มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
.70- .90 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
.30- .50 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
.00- .30 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก
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ผลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามภายใต้การทดสอบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 2 ระดับที่ค่านัยสาคัญ 0.05 และ 0.1 พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กาไรต่อหุน้ มีค่า r = 607 ≤ p.01 แสดงว่ากิจการมีทรัพย์สินหมุนเวียนมากพอที่จะชาระหนี้ระยะสั้นทาให้มีความคล่องตัวใน
การชาระหนี้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับนักลงทุนมีความมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถในการทากาไรในอนาคต
ของกิจการ

ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติสรุ ปของสมการความถดถอย
สมการความ
R
R square Adjusted R
Std. error of the
Durbinถดถอย
square
estimate
Watson
Model
1 .609a
.371
.226
14.01968
1.903
a. Predictors: (Constant), อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี, อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้ , อัตราส่ วนเงินทุน
หมุนเวียน
b. Dependent Variable: ราคาหลักทรัพย์
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปรมีความสัมพันธ์กบั ราคา หลักทรัพย์ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.069 และค่าสัมประสิ ทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.371 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 14.02
การทดสอบค่าสถิติ (Durbin-Watson) จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดตัวอย่าง และจานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอยเพื่อ
ทดสอบความคลาดเคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กนั ในสมการถดถอย ถ้า Durbin-Watson มีค่าใกล้ 2 หรื อมีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5
จะสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิสระเป็ นอิสระต่อกัน แต่ถา้ Durbin-Watson < 1.5 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระอยูใ่ นทิศ
ทางบวก และถ้า Durbin-Watson มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) ซึ่ งจากการ
คานวณสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพบว่าค่าสถิติ (Durbin-Watson) อยูท่ ี่ 1.903 แสดงว่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
Unstandardized
Standardized
Collinearity statistics
ค่าสัมประสิ ทธิ์
coefficients
coefficients
ตัวแปรอิสระ
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
Tolerance
VIF
Model 1 Constant
11.602
8.736
1.33 .207
Current
1.281
2.412
.160
.531 .604
.536
1.867
Ratio
P/E Ratio
.028
.164
.050
.168 .869
.542
1.846
P/BV
0.165
.000
.601
2.49 .028
.823
1.216
Ratio
Dependent Variable: ราคาหลักทรัพย์
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity หมายถึง ตัวแปรที่นามาใช้พยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพันธ์
กันสู งเกิ นไป ดังนั้น จึ งทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ค่าที่ เหมาะสมไม่ควรเกิ น 4 หรื อ 5 หากเกิ นกว่านี้
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แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั เอง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) จาก ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่ ค่า VIF ของตัวแปร
ในตารางการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระทั้งสามมี่ค่าเท่ากับ 1.867, 1.846 และ1.216 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าต่ากว่า 5
ทุกตัวแปร แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity
ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่ามีตวั แปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 ได้แก่ อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ซึ่ งมีค่าเท่ากับ เท่ากับ 0.028 < α 0.05 (Sig) ดังนั้น ตัวแปรอัตราส่ วนราคาต่อ
มูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามสามารถนามาใช้ในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95% และสาหรับตัวแปรอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งมีค่าเท่ากับ 0.604 > α 0.05 (Sig) ซึ่ งมีค่า
มากกว่าระดับนัยสาคัญ จึงไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 95%
และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้ มีค่าเท่ากับ 0.896 > α 0.05 (Sig) ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ อัตราส่วน
ราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ ไม่สามารถนามาใช้ในการพยากรณ์ได้ สามารถสรุ ปผลการ
ทดสอบรายตัวแปร พบว่า
1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
จากการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเวีย นไม่มีค วามสัม พัน ธ์ กับราคาหลักทรั พย์ข องบริ ษ ัท ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่ งมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้ เท่ากับ
.604 ซึ่ งมี่ค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ (α) ที่ 0.05 อาจเนื่ องมาจากอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเป็ นอัตราส่ วนที่
สะท้อนถึงสภาพคล่องของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นการบอกถึงการชาระหนี้ ในระยะสั้นเท่านั้น อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนอาจไม่ได้
แสดงถึงกาไรที่บริ ษทั สร้างอย่างเห็นได้ชดั ที่จะกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนจึงไม่ได้เป็ นปั จจัย
หลักในการตัดสิ นใจ (เบญจพร เดชะและคณะ, 2558) จึ งส่ งผลให้อตั ราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพันธ์อ ย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติกบั ราคาหลักทรัพย์
2) อัตราส่วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุน้
จากการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้นไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึ่ งมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้ เท่ากับ
0.896 ซึ่งมี่ค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้ (α) ที่ 0.05เนื่องจากราคาตลาดต่อกาไรหุน้ เป็ นอัตราส่วนที่แสดงถึงว่านัก
ลงทุนจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อหุน้ เป็ นกี่เท่าของกาไรต่อหุน้ หากตัดสิ นใจซื้อหุน้ ตัวนั้นจะใช้เวลากี่ปีที่ผลตอบแทนหรื อกาไรที่
บริ ษทั ทาได้ จะเท่ากับเงิ นทั้งหมดที่ ซ้ื อไป ซึ่ งผูล้ งทุนอาจสนใจเพียงส่ วนต่างของราคาหลักทรัพย์ในระยะสั้นๆ หรื อ
อาจจะให้ความสนใจกับภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็ นปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจมากกว่าอัตราส่ วนราคาตลาดต่อ
กาไรต่อหุ ้น (เบญจพร เดชะและคณะ, 2558) จึ งทาให้อตั ราส่ วนราคาตลาดต่อกาไรต่อหุ ้นไม่มีความสัมพันธ์กับราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
3) อัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
จากผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชี ต่อหุ ้นมีความสัมพันธ์กนั กับราคาหลักทรัพย์ ซึ่ งมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่คานวณได้เท่ากับ .028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ได้กาหนดไว้ (α) ที่ 0.05 ซึ่งอัตราส่วนนี้จะบอก
ให้รู้วา่ ราคาหุน้ ณ ขณะนั้นสู งเป็ นกี่เท่าของมูลค่าตามบัญชี แสดงว่าเราซื้ อหุน้ ที่ต่ากว่ามูลค่าทางบัญชี หมายความว่า เราซื้ อ
หุน้ ได้ในราคาที่ถูกกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั (ณัฏฐ์ ณ ตะกัว่ ทุ่ง, 2558) จึงอาจทาให้เป็ นตัวเลือกที่สาคัญในการตัดสิ นใจ
ลงทุน จึงทาให้อตั ราส่วนมูลค่าตางบัญชีต่อหุน้ มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ
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อย่างไรก็ดีในการศึกษามูลค่าทางบัญชีที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ยังคงสามารถพัฒนาการศึกษาโดยอาจเพิ่มตัวแปรในการศึกษาที่หลากหลายและให้
มากกว่านี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ที่มีค่าความแม่นยามากยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กรณี ศึ ก ษา กลุ่ ม พลัง งานและสาธารณู ป โภค. (ระบบออนไลน์ ). แหล่ ง ข้อ มูล
htpp://www.repository.rmutt.ac.th
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การเปรี ยบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนจาก
การปลูกข้ าวไรซ์ เบอรี่และข้ าวสั งข์ หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
A Comparison of the Costs and Returns from
Rice Rice Berry and Sangyod Farmers in Phatthalung.

ระริ น เครื อวรพันธุ์1*
Khuawaraphan Rarin1*

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารปลู ก ข้า วไรซ์ เ บอรี่ และข้า วสั ง ข์ห ยด 2) วิ เ คราะห์
โครงสร้างของต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด 3) เปรี ยบเที ยบต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ เกษตรกรในจังหวัด
พัทลุง ที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ จานวน 30 ราย และปลูกข้าวสังข์หยด จานวน 30 ราย คัดเลือกโดยวิธีโควตาตามพื้นที่การ
เพาะปลูก ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละ
จากผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และกลุ่มตัวอย่างที่ ปลูกข้าวสังข์หยดทั้งหมดใน
จังหวัดพัทลุงใช้วิธีการปลูกด้วยวิธีหว่านแทนการปั กดา 2) ต้นทุนรวมจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 3,253.86 บาท
ต่ อ ไร่ ประกอบด้วย วัต ถุ ดิ บทางตรง ค่ า แรงงานทางตรง และค่ า ใช้จ่า ยในผลิ ต เท่ า กับ 407.74 , 1,130.00 และ
1,716.12 บาทต่อไร่ ตามลาดับ ในส่ วนของต้นทุ นรวมที่ เกิ ดจากการปลูกข้าวสังข์หยด เท่ากับ 3,655.34 บาทต่อไร่
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 254.42 , 999.34 และ 2,232.34
บาทต่อไร่ ตามลาดับ โดยต้นทุนรวมในการปลูกข้าวสังข์หยด สู งกว่าข้าวไรซ์เบอรรี่ เท่ากับ 401.48 บาท/ไร่ 3) อัตรา
กาไรขั้นต้นของข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 42.24 % ส่ วนอัตรากาไรขั้นต้นของข้าวสังข์หยดเท่ากับ 23.81%
คาสาคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวสังข์หยด
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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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บทนา
พื้นที่ในภาคใต้เป็ นที่ราบริ มทะเล และเป็ นที่ราบระหว่างภูเขา ส่ วนใหญ่ใช้น้ าฝนในการทานา และฝนจะมา
ล่าช้ากว่าภาคอื่นๆ ด้วยเหตุน้ ี การทานาในภาคใต้จึงล่าช้ากว่าภาคอื่น ชาวนาในภาคนี้ ปลูกข้าวเจ้าในฤดูนาปี กันเป็ น
ส่ วนใหญ่ ส่ วนน้อยในเขตชลประทานของจังหวัด เช่น นครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีการปลูกข้าวนาปรัง
และปลูกแบบนาสวน บริ เวณพื้ นที่ ดอน และที่ สูงบนภู เขา ชาวนาปลูกข้าวไร่ เช่ น การปลูกข้าวไร่ เป็ นพื ชแซม
ยางพารา การเลือกพันธุ์ขา้ วและช่วงเวลาปลูกข้าวของเกษตรกรหรื อชาวนา พันธุ์ขา้ วที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (กรมวิชาการเกษตร, 2556)
1. พันธุ์ ข ้า วชนิ ด ไม่ ไวแสง เกษตรกรสามารถเพาะปลู กได้ท้ งั นาปี และนาปรั ง โดยมี อายุการเก็บเกี่ ยว
ประมาณ 4 เดือน ส่ วนมากให้ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 100 ถัง เนื่ องจากข้าวชนิ ดนี้ มีการตอบสนองต่อปุ๋ ยดี ตัวอย่าง
เช่ น ข้า วพันธุ์ สุ พ รรณบุ รี , ข้า วพันธุ์ ชัย นาท, ข้า วพันธุ์ กข. 23, ข้า วพันธุ์ เ จ้า หอมคลองหลวง, ข้า วพันธุ์ เ จ้า หอม
สุ พรรณบุรี และ ข้าวไรซ์เบอรี่ ช่ วงเวลาปลูกทาได้ตลอดทั้งปี ขึ้ นอยู่กบั สภาพน้ า เหมาะกับวิธีทานาโดยการปั กดา
หรื อการหว่านข้าวตม แต่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวติ ดต่อกันตลอดทั้งปี เป็ นเวลานาน จาเป็ นต้องปลูกคัน่ ด้วยพื ช
หมุนเวียนในบางฤดูกาล ซึ่ งจะช่วยให้ตดั วงจรศัตรู พืชและรักษาสภาพพื้นดินที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว ให้คงความ
สมบูรณ์อยูต่ ลอด
2. พันธุ์ขา้ วชนิดไวแสง โดยเกษตรกรปลูกได้เฉพาะนาปี มีวนั เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ค่อนข้างแน่นอน ส่ วนมาก
จะให้ผลผลิตที่ ไม่สูงมากนัก เพราะการปลูกข้าวประเภทนี้ ตอบสนองต่อปุ๋ ยต่ า ข้าวไวแสงเป็ นข้าวพันธุ์ทอ้ งถิ่นที่
ชาวนาในภาคใต้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นคัดเลือกสายพันธุ์มาเป็ นเวลานานในปั จจุ บนั สามารถรวบรวมพันธุ์ขา้ วได้
มากกว่า 300 ชนิ ดมีพ้ืนที่ ปลูก และความนิ ยมปลูกแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดขึ้ นอยู่กบั สภาพ
พื้นที่และความนิยมบริ โภคข้าวของคนในพื้นที่ ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจัดเป็ นข้าวไวต่อช่วงแสง จะปลูกเฉพาะในช่วงละ
ปี เท่านั้นพันธุ์ เช่ น ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ข้าวพันธุ์กข.15 ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 ข้าวพันธุ์
เหลืองประทิว 123 และข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 ช่วงเวลาในเพาะปลูกที่เหมาะสมต่อเกษตรกรประมาณเดือนกรกฎาคม
ถึง สิ งหาคม โดยเกษตรกรจะนับวันเก็บเกี่ยวย้อนขึ้ นมา โดยให้ขา้ วมีอายุ 3 ถึง 4 เดือน โดยถ้าใช้การวิธีหว่านอายุ
ข้าวจะสั้นลง โดยต้องพิจารณาประกอบกับสภาพน้ า ในเขตหน้าน้ าฝน ซึ่ งอาจใช้วิธีหว่านข้าวแห้ง หรื อปักดา
ในจัง หวัด พัท ลุ ง มี ก ารปลู ก ข้า วเล็บ นก (PTNC 84210 ) เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ของจัง หวัด โดยมี พ้ื น ที่ ป ลู ก
ประมาณ 207,536 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 45 ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด แต่เนื่องจากเกษตรประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่า
เกษตรกรบางส่ วนในจังหวัดพัทลุงได้หนั มาเพาะปลูกข้าวพันธุ์ไรเบอร์รี่และพันธุ์ขา้ วสังข์หยดอย่างจริ งจัง ควบคู่กบั
การปลูกข้าวพันธุ์เ ล็บนกซึ่ งเป็ นพันธุ์ ด ังเดิ มที่ ปลู ก แต่ เกษตรกรได้ประสบกับปั ญหาคุ ณ ภาพข้า ว ช่ องทางการ
จาหน่ายข้าวว่าในระยะยาวจะส่ งผลอย่างไร และราคาของผลผลิตจะเกิดความคุม้ ค่าหรื อไม่ การตัดสิ นใจเลือกปลูก
ข้าวของเกษตรกรขึ้นอยู่กบั ต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับ (สาเริ ง แซ่ กนั , 2548) ปั ญหาของเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุงคื อ ไม่ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ซึ่ งจะใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลื อกปลู กข้าว
ผูว้ ิจยั จึงสนใจการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวพันธุ์ไรเบอรี่ และข้าวพันธุ์สังข์หยดของเกษตรกร
ในจังหวัดพัทลุง เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้ในการสนับสนุนทางเลือกในการตัดสิ นใจของเกษตรผูป้ ลูกข้าวต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนในการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุง
3. เพื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงที่ ปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่ จานวน 83 ราย และ
เกษตรกรที่ ป ลู กข้าวสังข์หยด จานวน 3,521 ราย กลุ่ มตัวอย่า งทั้ง 2 กลุ่ ม คัด เลื อกโดยวิธีโ ควตาตามพื้ นที่ การ
เพาะปลูก โดยแยกเป็ น
-เกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่ จานวน 30 ราย
-เกษตรกรที่ปลูกปลูกข้าวสังข์หยด จานวน 30 ราย
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในจังหวัดพัทลุง
ลาดับ
ภาค/จังหวัด/อาเภอ
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1
เมืองพัทลุง
17
6
2
กงหรา
3
เขาชัยสน
1
1
4
ตะโหมด
12
4
5
ควนขนุน
41
14
6
ปากพะยูน
4
1
7
ศรี บรรพต
8
ป่ าบอน
7
3
9
บางแก้ว
10
ป่ าพะยอม
1
1
11
ศรี นคริ นทร์
รวม
83
30
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 2559
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรที่ปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
ลาดับที่
อาเภอ
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
1
เมือง
448
4
2
กงหรา
12
3
เขาชัยสน
226
2
4
ตะโหมด
167
1
5
ควนขนุน
1180
10
6
ปากพะยูน
638
5
7
ศรี บรรพต
106
1
8
ป่ าบอน
509
4
9
บางแก้ว
91
1
10
ป่ าพะยอม
80
1
11
ศรี นคริ นทร์
64
1
รวม
3,521
30
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 2559
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 5
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพอื่น กรรมสิ ทธิ์ ที่นา แหล่งเงินทุนที่ใช้ใน
การทานา แรงงานในครอบครัวแบบเต็มเวลา หนี้สินที่เกิดขึ้นในการทานาแต่ละปี และรู ปแบบการจาหน่าย
ตอนที่ 2 วิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย วิธีการ
ปลูก ขั้นตอนการเตรี ยมดิน ขั้นตอนการหว่านเมล็ด ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และประเภทปุ๋ ยที่ใช้
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนในการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย พื้นที่ในการปลูกข้าว วัตถุดิบทางตรง ค่างแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุง ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวม รายได้ต่อไร่ รายได้รวม และราคาขายต่อกิโลกรัม
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วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ประกอบด้วยต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
ไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
2) การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ สรุ ปผลจากการศึกษากระบวนการ
ปลูกข้าว ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรในการปลูกข้าว
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
1) สถิติพ้ืนฐาน คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ตน้ ทุนรวมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด โดยจาแนกต้นทุนเป็ น วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต (TC = DM + DL + OH) (ดวงมณี โกมารทัต, 2546)
3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
รายการ

ข้าวไรซ์เบอรี่
จานวน ร้อยละ

ข้าวสังข์หยด
จานวน ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

8
22

26.7
73.3

11
19

36.7
63.3

2
5
23

2
16.7
76.7

14
16

46.7
53.3

22
1
7

73.3
3.3
23.3

27
1
2

90
3.3
6.7

อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
อาชีพอื่น
เกษตรกร
ประมง
ค้าขาย
รับจ้าง
อื่นๆ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการ
กรรมสิ ทธิ์ ที่นา
เจ้าของ
เช่า
แหล่งเงินที่ใช้ลงทุนในการทานา
เงินทุนตัวเอง
เงินกู้
เงินทุนตัวเองและเงินกู้
แรงงานในครอบครัวแบบเต็มเวลา
ไม่มี
1-3 คน
4-6 คน
มากกว่า 6 คน
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทานาในแต่ละปี
ไม่มี
น้อยกว่า 10,000
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รู ปแบบการจาหน่าย
ข้าวเปลือก
ข้าวสาร

ข้าวไรซ์เบอรี่
จานวน ร้อยละ

ข้าวสังข์หยด
จานวน ร้อยละ

30
-

100
-

30
-

100
-

30
-

100
-

27
3

90
10

30
-

100
-

1
28
1
-

3.3
93.3
3.3
-

29
1
-

96.7
3.3
-

25
2
1
2

83.3
6.7
3.3
6.7

30
-

100
-

30
-

100
-

จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในจังหวัดพัทลุงส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 76.7 อาชีพอื่นนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูม้ ี กรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินปลูกข้าว ร้ อยละ 100 แหล่งทุ นในการปลูกข้าวมาจากเงิ นทุ นของตัวเอง ร้ อยละ 100 โดย
แรงงานแบบเต็มเวลา มาจากสมาชิ กในครอบครัว มีจานวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่ วนใหญ่ไม่มีหนี้ สินที่เกิดจากการ
ปลูกข้าว ร้อยละ 96.7 และมีการจาหน่ายเป็ นข้าวเปลือก ร้อยละ 100
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุงส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายุมากกว่า 50
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 53.3 อาชีพอื่นนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ใน
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ที่ดินปลูกข้าว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกข้าวมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มา
จากสมาชิกในครอบครัว มีจานวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่ วนใหญ่ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการปลูกข้าว ร้อยละ 83.3
ร้อยละ 100
ตารางที่ 4 แสดงวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
รายการ
วิธีการปลูก
นาหยอด
นาหว่าน
นาดา
ขั้นตอนการเตรี ยมดิน
แรงงานตนเอง
จ้างแรงงาน
ขั้นตอนการหว่านเมล็ด
แรงงานตนเอง
จ้างแรงงาน
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
แรงงานตนเอง
แรงงานเครื่ องจักร/รถเกี่ยวข้าว
จ้างแรงงานคน
ประเภทปุ๋ ยที่ใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
ปุ๋ ยเคมี
ทั้งปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี

ข้าวไรซ์เบอรี่
จานวน ร้อยละ

ข้าวสังข์หยด
จานวน ร้อยละ

30
-

100
-

30
-

100
-

4
26

13.33
86.7

9
21

30
70

8
22

26.7
73.3

11
19

36.7
63.3

30
-

100
-

30
-

100
-

1
27
2

3.3
90
6.7

10
9
11

33.3
30.3
36.7

จากการวิจยั พบว่า เกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูก
ข้าวส่ วนใหญ่ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิน จ้างแรงงาน ร้อยละ
86.7 การหว่านเมล็ด จ้างแรงงาน ร้อยละ 73.3 การเก็บเกี่ ยว ใช้แรงงานเครื่ องจักร/รถเกี่ ยวข้าวร้อยละ 100 ปุ๋ ยที่ ใช้
เป็ นปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 90
ส่ วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวสังข์หยด ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูกข้าวส่ วนใหญ่
ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิน จ้างแรงงาน ร้อยละ 70 การหว่าน
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เมล็ด จ้างแรงงาน ร้อยละ 63.3 การเก็บเกี่ยว ใช้แรงงานเครื่ องจักร/รถเกี่ยวข้าวร้อยละ 100 ใช้ปุ๋ยทั้งปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละ
ปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 36.6
ตอนที่ 2 ต้ นทุนในการปลูกข้ าวไรซ์ เบอรี่และข้ าวสั งข์ หยดในจังหวัดพัทลุง
ตารางที่ 5 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ต้นทุน
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวสังข์หยด
จานวนเงิน/ไร่ (บาท)
ร้อยละ
จานวนเงิน/ไร่ (บาท)
วัตถุดิบทางตรง
407.74
12.53
254.42
ค่าแรงงานทางตรง
1,130.00
34.73
999.34
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
1,716.12
52.74
2,232.64
ต้นทุนรวม
3,253.86
100.00
3,655.34

ร้อยละ
6.96
27.34
61.08
100.00

จากตารางพบว่า ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 3,253.86 บาทต่อไร่
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต
1,716.12 บาทต่อไร่
ต้นทุ นในการปลูกข้าวสังข์หยดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เท่ ากับ 3,655.34 บาทต่ อไร่ ประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,232.64 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ
ตารางที่ 6 แสดงค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ค่าแรงงานทางตรง
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวสังข์หยด
จานวนเงิน/ไร่ (บาท)
ร้อยละ
จานวนเงิน/ไร่ (บาท)
ร้อยละ
ค่าเตรี ยมดิน
650
57.52
401.67
40.19
ค่าจ้างหว่าน
80
7.08
66.01
6.60
ค่าปักดา
0
ค่าเก็บเกี่ยว
400
35.40
531.67
53.20
รวม
1,130
100.00
999.34
100.00
จากตารางพบว่า ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานในการเตรี ยมดิ น
รองลงมาเป็ นค่ าแรงในการเก็บเกี่ ยว และค่ าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิ น 650, 400 และ 80 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ
57.52, 35.40 และ 7.08 ตามลาดับ
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ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวสังข์หยด ส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว รองลงมาเป็ นค่าแรง
ในการเตรี ยมดิน และค่าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.01 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.20, 40.19
และ 6.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวสังข์หยด
จานวนเงิน/ไร่
ร้อยละ
จานวนเงิน/ไร่
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
ค่าปุ๋ ย
1,000.00
58.27
946.24
42.38
ค่ากาจัดศัตรู พืช
10.04
0.58
8.37
0.37
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือ อุปกรณ์
702.01
40.91
786.84
35.24
ค่าซ่อมแซม
205.95
9.22
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
4.07
0.24
276.89
12.40
ค่าเช่าที่นา
อื่นๆ
8.33
0.37
รวม
1,716.12
100.00
2,232.64
100.00
จากตารางพบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 1,716.12 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สูดคือ ค่า
ปุ๋ ย รองลงมาเป็ นค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ค่ากาจัดศัตรู พืช และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็ นเงิน 1,000 , 702.01,
10.04 และ 4.07 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.27 , 40.91 , 0.58 และ 0.24 ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวสังข์หยด เท่ากับ 2,232.64 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายที่สูงที่สูดคือ ค่าปุ๋ ย รองลงมาเป็ น
ค่ าเสื่ อมราคาเครื่ องมื อและอุปกรณ์ ค่ าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่ าซ่ อมแซม ค่ ากาจัดศัตรู พืช และอื่ นๆ เป็ นเงิ น 946.24,
786.84, 276.89, 205.95, 8.37 และ 8.33 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.38 , 35.24 , 12.40 , 9.22 , 0.37 และ 0.37 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ผลตอบแทน
ตารางที่ 8 แสดงจานวนผลผลิตและรายได้ในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ผลผลิต (กก./ไร่ )
รายได้ต่อไร่ (กก./ไร่ )
ราคาขายต่อกิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่
452.67
5,633.07
12

ข้าวสังข์หยด
318.32
4,797.83
15.10

จากตารางพบว่า ผลผลิตของเกษตรกรที่ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 452.67 กิ โลกรัม/ไร่
และมีรายได้ในการขายข้าวเปลือก เท่ากับ 5,633.07 บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท สาหรับผลผลิต
ของเกษตรกรที่ ปลูกข้าวสังข์หยด เท่ากับ 318.32 กิ โลกรัม/ไร่ และมีรายได้ในการขายข้าวเปลือกเท่ากับ 4,797.83
บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 15.10 บาท
ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์อตั รากาไรขั้นต้นของปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ และสังข์หยด
ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวสังข์หยด
ขาย
5,633.07
4,797.83
ต้นทุนขาย
3,253.86
3,655.34
กาไรขั้นต้น
2,379.21
1,142.49
อัตรากาไรขั้นต้ น
42.24%
23.81%
จากการวิจยั พบว่า ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ มีอตั รากาไรขั้นต้นต่อไร่ เท่ากับ 42.24% และข้าว
สังข์หยด เท่ากับ 23.81% โดยข้าวไรซ์เบอรี่ มีอตั ราผลตอบแทนขั้นต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยด คิดเป็ น 18.43%

สรุ ปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. กลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 76.7 อาชีพอื่นนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินปลูกข้าว
ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกข้าวมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 100 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มาจากสมาชิกใน
ครอบครัว มีจานวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการปลูกข้าว ร้อยละ 96.7 และมีการจาหน่ายใน
รู ปแบบข้าวเปลือก ร้อยละ 100

2. กลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุงส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายุมากกว่า 50 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 53.3 อาชี พอื่นนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ ใน
ที่ดินปลูกข้าว ร้อยละ 90 แหล่งทุนในการปลูกข้าวมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มา
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จากสมาชิกในครอบครัว มีจานวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่ วนใหญ่ไม่มีหนี้สินที่เกิดจากการปลูกข้าว ร้อยละ 83.3
และมีการจาหน่ายในรู ปแบบข้าวเปลือก ร้อยละ 100
3. เกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูกข้าวส่ วน
ใหญ่ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิ น จ้างแรงงาน คิ ดเป็ นร้อยละ
86.7 การหว่านเมล็ด จ้างแรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 73.3 การเก็บเกี่ยว จ้างแรงงานคิดเป็ นร้อยละ 100 ปุ๋ ยที่ใช้เป็ นปุ๋ ยเคมี
คิดเป็ นร้อยละ 90
4. เกษตรกรที่ปลูกข้าวสังข์หยด ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ขั้นตอนการปลูกข้าวส่ วน
ใหญ่ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิน จ้างแรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 70
การหว่านเมล็ด จ้างแรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 63.3 การเก็บเกี่ยว จ้างแรงงานคิดเป็ นร้อยละ 100 ใช้ปุ๋ยทั้งปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละ
ปุ๋ ยเคมี คิดเป็ นร้อยละ 36.6
5. ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 3,253.86 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายในผลิต 1,716.12 บาทต่อ
ไร่
6. ต้นทุนในการปลูกข้าวสังข์หยดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 3,655.34 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,232,64 บาทต่อ
ไร่
7. ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต คิดเป็ นร้อยละ 12.53, 34.73 และ 52.74 ตามลาดับ และต้นทุนในการปลูกข้าวสังข์หยด ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 6.96, 27.34 และ 61.08 ตามลาดับ
8. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานในการเตรี ยมดิ น รองลงมาเป็ น
ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว และค่าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิน 650, 400 และ 80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.52, 35.40 และ
7.08 ตามลาดับ
9. ค่ าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวสังข์หยด ส่ วนใหญ่เป็ นค่ าแรงงานในการเก็บเกี่ ยว รองลงมาเป็ น
ค่าแรงในการเตรี ยมดิน และค่าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.01 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.20,
40.19 และ 6.60 ตามลาดับ
10. ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 1,716.12 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ ย ค่ากาจัดศัตรู พืช
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ค่าซ่ อมแซม ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าเช่าที่น่า และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 58.27, 0.58,
40.91, 0 , 0.24 , 0 และ 0 ตามลาดับ
11. ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวสังข์หยด เท่ากับ 2,232,64 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ ย ค่ากาจัดศัตรู พืช
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ค่าซ่ อมแซม ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าเช่าที่นาและอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 42.38, 0.37,
35.24, 9.22, 12.40, 0 และ 0.37 ตามลาดับ
11. ผลผลิตของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ในจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 452.67 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายได้ใน
การขายข้าวเปลือก เท่ากับ 5,633.07 บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท
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12. ผลผลิ ต ของเกษตรกรที่ ป ลู ก ข้า วสั ง ข์ ห ยด เท่ า กับ 318.32 กิ โ ลกรั ม /ไร่ และมี ร ายได้ใ นการขาย
ข้าวเปลือกเท่ากับ 4,797.83 บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 15.10
13. ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ม อัตรากาไรขั้นต้นเท่ากับ 42.24% และ ข้าวสังข์หยด เท่ากับ
23.81% โดยข้าวไรซ์เบอรี่ มีอตั ราผลตอบแทนขั้นต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยด
อภิปรายผลการวิจยั
1. เกษตรกรที่ปลูกข้าวทั้ง 2 ชนิ ด ทั้งข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ
100 แทนการทานาแบบนาดา ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ วาทิ นี จันทร์ ช่วงโชติ (2557) ได้ศึกษา เรื่ อง การ
เปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 แบบหว่านและปักดาของเกษตรกร อาเภอสาโรง
ทาบ จังหวัดสุ รินทร์ พบว่า การปลูกข้าวแบบนาดาให้ผลผลิตที่สูงกว่านาหว่าน แต่ตน้ ทุนแรงงานจะเพิ่มขึ้นจากการ
จ้างปั กดา ทั้งนี้ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพัทลุงที่มีการจ้างแรงงานในการทานา ตั้งแต่การเตรี ยมดิน การหว่าน
เมล็ด ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว การทานาแบบนาดาจึงเป็ นการลดต้นทุนแรงงานของเกษตรกร
2. ในขั้นตอนกระบวนการเก็บเกี่ ยว มีการใช้รถเกี่ ยวข้าวคิ ดเป็ นร้อยละ 100 ทั้งเกษตรกรที่ ปลูกข้าวไรซ์
เบอรี่ และข้าวสังข์หยด เนื่ องจากการจ้างรถเกี่ยวข้าวมีตน้ ทุนต่ากว่าการจ้างแรงงานคน และใช้เวลาในการเก็บเกี่ ยว
น้อยกว่าแรงงานคน
3. ชาวนาผูป้ ลูกข้าวทั้งสองชนิดในจังหวัดพัทลุง เป็ นเกษตรกรที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในที่นาเป็ นของตนเอง ร้อยละ
100 จะเห็นได้ว่าในปั จจุบนั เกษตรกรที่ เช่ าพื้นที่ นาเพื่ อทานามี อตั ราที่ ลดลงและมีการเปลี่ยนอาชี พจากทานาไป
ประกอบอาชี พอื่น โดยจะเห็นว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรรี่ และข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง ส่ วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 76.7 และ 53.3 ตามลาดับ
4. ต้นทุนรวมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 3,253.86 บาทต่อไร่ ต่ากว่าต้นทุนรวมในการปลูกข้าวสังข์
หยด ซึ่ งเท่ากับ 3,655.34 บาทต่อไร่ ต้นทุนที่เกิดขึ้นประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต ข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 407.74, 1130.00 และ 1,716.12 บาทต่อไร่ ข้าวสังข์หยด เท่ากับ 254.42, 999.34,
และ 2,232.64 บาทต่อไร่ ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์แล้ว สาเหตุที่ทาให้ตน้ ทุนในการปลูกข้าวสังข์หยดมีตน้ ทุนสู งกว่า
เนื่องมากจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่ องมือ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่มากกว่า หากสามารถหาวิธีแก้ไขได้
จะทาให้ตน้ ทุนในการผลิตต่อไร่ ลดลง
7. จากการศึกษาของ นงลักษณ์ จิ๋วจู (2556) เรื่ อง การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลู กข้า วระหว่างพันธุ์ ขาวตาแห้งกับพันธุ์ ไ รซ์เ บอร์ รี่ ของเกษตรกรต าบลท่ าไม้ อาเภอพรานกระต่ าย จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์ รี่ มีตน้ ทุนเท่ากับ 2,785.43 บาทต่อไร่ วัตถุดิบเท่ากับ 739.99
บาทต่ อไร่ ค่ าแรงงานเท่ ากับ 1,713.63 บาทต่ อไร่ และค่ าใช้จ่ายการผลิ ตเท่ ากับ 331.81 บาทต่ อไร่ ซึ่ งจะเห็ นว่า
ต้นทุ นวัตถุดิบทางตรงในการทานาของเกษตรกรในจังหวัดกาแพงเพชร สู งกว่าต้นทุ นวัตถุดิบของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุ ง แต่ ค่าใช้จ่ายในการทานาของเกษตรกรในจังหวัด พัทลุ งสู งกว่า เกษตรกรในจังหวัด กาแพงเพชร
สาหรับค่าแรงงานทางตรงอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
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8. ค่าปุ๋ ยของเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ คิดเป็ นร้อยละ 58.27 ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด ส่ วนค่า
ปุ๋ ยของเกษตกรที่ปลูกข้าวสังข์หยด คิดเห็นร้อยละ 42.38 จะเห็นได้วา่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ มีค่าใช้จ่ายที่เป็ น
ค่าปุ๋ ยสู งกว่า ทั้งนี้ เนื่ องมากจากเกษตรกรที่ ปลูกข้าวสังข์หยดมีการใช้ปุ๋ยนิ นทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 36.7 ในขณะที่
เกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ร้อยละ 90
9. เมื่อเปรี ยบเทียบผลผลิตต่อไร่ ของเกษตรกรพบว่า ข้าวไรซ์เบอรี่ ให้ผลผลิต เท่ากับ 452.67 กิโลกรัม/ไร่
ส่ วนข้าวสังข์หยดให้ผลผลิต เท่ากับ 318.32 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่กระบวนการปลูกข้าวใช้วิธีนาหว่านเหมื อนกัน
ทั้งนี้ อาจอาจแตกต่างในกระบวนการดูแลรักษา โดยเกษตรกรที่ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 90 ในขณะผู ้
ปลูกข้าวสังข์หยดใช้ปุ๋ยเคมีเพียง ร้อยละ 36.7
10. เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายข้าวเปลือกของเกษตรกรพบว่า ผูป้ ลูกข้าวไรซ์เบอรี่ มีรายได้ เท่ากับ
5,633.07 บาท/ไร่ มีราคาขายกิโลกรัมละ 12 บาท ข้าวสังข์หยดเท่ากับ เท่ากับ 4,797.83 บาท/ไร่ มีราคาขายกิโลกรัม
ละ 15.10 บาท จะเห็นว่ารายได้จากข้าวไรซ์เบอรี่ สูงกว่า แม้ว่าราคาขายต่อกิโลกรัมจะต่ากว่า ทั้งนี้ เกิดจากจานวน
ผลิตต่อไร่ ที่สูงกว่า
11. อัตรากาไรขั้นต้นของข้าวไรซ์เบอรี่ เท่ากับ 42.24% และข้าวสังข์หยด เท่ากับ 23.81% โดยข้าวไรซ์เบอรี่
มีอตั ราผลตอบแทนขั้นต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยด เท่ากับ 18.43% ดังนั้น ข้าวไรซ์เบอรี่ ถือได้วา่ เป็ นข้าวที่ให้อตั รากาไร
ขั้นต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยดถึงแม้ราคาขายแต่กิโลกรัมจะต่ากว่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลแตกต่างระหว่างการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสังข์หยด
เพื่อเป็ นทางเลือกในการปลูกข้าวของเกษตรกร
2. รัฐบาลควรมีช่องทางการสนับสนุ นในด้านความรู ้เกี่ ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ าย และเทคโนโลยีใน
การทานาของเกษตรในจังหวัดพัทลุงเพื่อส่ งเสริ มการประกอบอาชีพที่ยงั่ ยืนต่อไป
3. รัฐบาลควรมีการเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี และวิธีการจัดการที่ ถูกต้องเพื่อลดต้นทุ น
ให้กบั เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
4. ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์แทนการจาหน่ายในรู ปข้าวเปลือก เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้
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Analysis of costs and returns of rice cultivation in Amphoe Si Prachan. Suphanburi Province
วราภรณ์ นาคใหม่1* ศิริมา แก้วเกิด2
Waraporn Nakmai1* , Sirima Kaewkerd 2

บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่อาเภอศรี ประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งตามขนาดและเพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปลูกข้าวโดยข้อมูลที่ใช้
ในการศึ ก ษาเป็ นข้อมู ล ปฐมภู มิ จากการสุ่ ม ตัว อย่า งและสัม ภาษณ์ ช าวนาตัว อย่า งในเขตอ าเภอศรี ประจัน ต์ จัง หวัด
สุพรรณบุรีโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษารวม 252 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นนาข้าว ขนาดเล็ก (15 ไร่ ) จานวน 112 ตัวอย่าง นาข้าว ขนาดกลาง (6-15 ไร่ ) จานวน 92 ตัวอย่าง และนาข้าวขนาดใหญ่ (15 ไร่ ข้ ึนไป) จานวน
48 ตัวอย่าง
ถ้าพิจารณาผลผลิตและรายได้จากปลูกข้าว โดยแยกตามขนาด พบ ว่าจานวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ขา้ ว ขนาดเล็ก เท่ากับ
4,750 ขนาดกลาง เท่ากับ 14,250 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 76,000 ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม) ต้นทุนรวม (บาทต่อ
ขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 3,698.20 ขนาดกลาง เท่ากับ 3,997.49 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 4,411.46 ต้นทุนคงที่
ทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 364.35 ขนาดกลาง เท่ากับ 370.56 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 379.18 ต้นทุน
ผันแปรทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 3,333.85 ขนาดกลาง เท่ากับ 3,997.49 และขนาดใหญ่ เท่ากับ
4,411.46 จานวนผลผลิต (กิ โลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 8,750 ขนาดกลาง เท่ากับ 16,250 และขนาดใหญ่
เท่ากับ 21,154 ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ 0.76 ขนาดกลาง เท่ากับ 0.36 และขนาดใหญ่ เท่ากับ
0.10 ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อกิ โลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ 7.12 ขนาดกลาง เท่ากับ 7.25 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 7.68
ปริ มาณการผลิตคุม้ ทุน (กิโลกรัมต่อไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 1,304.13 ขนาดกลาง เท่ากับ 1,508.37 และขนาดใหญ่ เท่ากับ
1,625.71 และ ราคาขายคุม้ ทุน (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ 3.75 ขนาดกลาง เท่ากับ 5.56 และขนาดใหญ่ เท่ากับ
5.98 ตามลาดับ ปั ญหาการผลิตและการตลาดของชาวนาจะคล้ายคลึงกัน โดยปั ญหาการผลิตที่สาคัญที่สุด ได้แก่ ปั ญหาราคา
ปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช เป็ นต้น มีราคาแพง ส่ วนปั ญหาการตลาดที่สาคัญที่สุด ได้แก่ ปั ญหาตลาดไม่มี
ความแน่นอน ราคาข้าวขึ้นๆ ลงๆ
คาสาคัญ : ชาวนาปลูกข้าว ต้นทุนและผลตอบแทน จุดคุม้ ทุน อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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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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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม มี ก ารท าไร่ ท านาเป็ นส่ ว นใหญ่ ดิ น แดนพื้ น ที่ ที่ เพาะปลู ก ย่อ มมี
ความสาคัญ นัน่ หมายถึงหากพื้นที่ดินดามีธาตุอินทรี ยอ์ ุดมสมบูรณ์ พืชผลย่อมเติบโตงอกงามให้ดอกผลอย่างเต็มที่ แต่
หากดินขาดสารอาหาร ดอกผลก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ชาวนาไทยมีการทานาสองแบบ คือ การทานาในช่วงที่เหมาะสม
คือฤดูฝน ซึ่งมีฤดูน้ ีปีละครั้ง เรี ยกว่า นาปี ส่วนการทานาในฤดูอื่นเพิ่มขึ้นคือทาในฤดูแล้ง จึงเรี ยกว่านาปรัง ผลผลิตจาก
นาปี และนาปรังอาจไม่เหมือนกัน เนื่องจากนาปี เป็ นการทานาปี ละครั้ง ในวิถีชีวติ ของคนไทยนั้นผูกพันธ์กนั มานานนับ
แต่โบราณจนถึงปั จจุบนั เพียงแต่ในปั จจุบนั มีเครื่ องไม้เครื่ องมือช่วยในการทานา ซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณ ที่
ใช้ววั หรื อควายที่ใช้ในการไถนา และใช้แรงงานคนเป็ นส่วนใหญ่บทบาทสาคัญของข้าวในวิถีแห่งชีวติ คนไทยและคน
ในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวใช้เพื่อการปริ โภค ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยน กับปั จจัยอื่นๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ เช่น เสื้ อผ้า ยา
รักษาโรค หรื ออาหารประเภทอื่นด้านการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิ ดความไม่สมดุลในแร่ ธาตุและ
กายภาพของดิ นทาให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิ นนั้น สู ญหายและไร้สมรรถภาพ ความไม่สมดุลนี้ เป็ นอันตรายจะ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างต่อเนื่ อง และดินสู ญเสี ยความสามารถในการดูดซับแร่ ธาตุส่งผลให้ดินเสื่ อมคุณภาพ ทา
ให้ผลผลิตมีแร่ ธาตุ และวิตามินต่า เป็ นผลให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารเสริ มในพืช พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิตา้ นทาน
โรคและทาให้การคุกคามของแมลงและเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งจะนาไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเชื้อราเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ดินที่เสื่ อมคุณภาพนั้น จะเร่ งการเจริ ญเติบโตของวัชพืชให้แข่งกับพืชเกษตร และนาไปสู่ การใช้
สารเคมีสังเคราะห์กาจัดวัชพืช ข้อบกพร่ องเช่นนี้ ก่อให้เกิดวิกฤติในห่ วงโซ่อาหารและระบบการเกษตร ซึ่ งทาให้เกิด
ปั ญหาทางสุขภาพ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยิง่ เกษตรอินทรี ยจ์ ะเป็ นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ เนื่องด้วยเกษตร
อิ นทรี ย ์ คื อ การทาการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่ การเกษตรที่ ไม่มีสารพิษตกค้าง และหลี กเลี่ ยงจากการ
ปนเปื้ อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ า และทางอากาศ เพื่อส่ งเสริ มความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในระบบนิเวศน์ และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสงั เคราะห์(นริ นทร์ ,2557)
นอกจากนี้การปลูกข้าวโดยใช้สารเคมียงั ทาให้เกษตรกรมีตน้ ทุนที่คาด ว่าจะสูงกว่า
ผู ้ท าวิ จัย จัด ท าวิ จัย ขึ้ นเพื่ อ ศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ต ้น ทุ น และผลตอบแทนของการปลู ก ข้า ว ในเขตพื้ น ที่
อ าเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุ รี ส าหรั บข้อมู ลที่ ได้จากการศึ กษานี้ จะใช้เป็ นแนวทางส าหรั บเกษตรกรหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ นใจในการทานาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูผ้ ลิต รวมทั้ง
เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาโดยทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปและปั ญหาของการการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี คือ
ศึกษาต้นทุนการปลูกข้าว ตั้งแต่ข้ นั ตอนการไถ่กลบหน้าดิน เตรี ยมเม็ดพันธุ์ขา้ ว หว่านข้าว การดูแลบารุ งรักษา
การป้ องกันกาจัดโรค แมลงและศัตรู พืช การเก็บเกี่ยว
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การศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบ่งลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าตาราที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจยั ตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และหลักการทางวิชาการ ซึ่งมีความสาคัญในการนามา
ประกอบการวิเคราะห์ และกาหนดแนวทางการศึ กษา ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่ อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ชาวนาตัวอย่างในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยการสุ่ มตัวอย่าง แบบง่าย ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษารวม 252 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นนาข้าว ขนาดเล็ก (1-5 ไร่ ) จานวน 112 ตัวอย่าง นาข้าว ขนาดกลาง (615 ไร่ ) จานวน 92 ตัวอย่าง และนาข้าวขนาดใหญ่ (15 ไร่ ข้ ึนไป) จานวน 48 ตัวอย่าง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง โดยประยุกต์จากงานวิจยั ของจุฑา
ทิ พย์ สองเมือง และคณะ (2551) เรื่ อง “การเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรี ยแ์ ละข้าวใช้
สารเคมีของเกษตรกร ในอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ” แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
ข้ อมูลส่ วนที่ 1. เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามของเกษตรกรการเพาะปลูกข้าว ใน
เขตพื้นที่อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการ
วิเคราะห์ในรู ปตาราง และภาพ ประกอบคาอธิบายโดยค่าสถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ข้ อ มู ล ส่ ว นที่ 2. เป็ นการรวบรวมข้อ มูล เกี่ ยวกับต้น ทุ นจากการเพาะปลู ก ข้า ว วิเ คราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางและภาพประกอบคาอธิ บาย โดยอภิปรายเป็ นร้อย
ละโดยหาค่าเฉลี่ยของต้นทุนต่อไร่ สาหรับการคานวณต้นทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้นทุนรวมต่อไร่ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็ นเงินสด และไม่เป็ นเงินสด
จาแนกเป็ นสองชนิด คือ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร แสดงได้ดงั นี้
ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร
2. ต้นทุนคงที่ ต่อไร่ ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ค่าใช้ที่ดิน ค่าภาษีบารุ งท้องที่ ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือ
และอุปกรณ์การเกษตรโดยแสดงรายละเอียดดังนี้
3. ต้นทุนผันแปรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แสดง
รายละเอียดดังนี้
ข้ อมู ลส่ วนที่ 3 เป็ นการรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าว ในเขตพื้นที่ อาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ป
ตารางประกอบค าอธิ บ าย โดยอภิ ป รายเป็ นร้ อ ยละโดยหาค่ า เฉลี่ ย ของผลตอบแทนต่ อ ไร่ ส าหรั บ การค านวณ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
1. ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ ) = ผลผลิตเฉลี่ยต่อหนึ่งฤดูกาลปลูก
2 . ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.) = ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัมจากการจาหน่ายโดยอิสระ
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3. รายได้ท้ งั หมด = จานวนผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ ) x ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กก.)
4. กาไรส่วนเกินที่เป็ นเงินสด = รายได้ท้ งั หมด – ต้นทุนผันแปรที่เป็ นเงินสด
5. กาไรส่วนเกิน = กาไรส่วนเกินที่เป็ นเงินสด – ต้นทุนผันแปรที่ไม่เป็ นเงินสด
6. กาไรสุทธิ = กาไรส่วนเกิน – ต้นทุนคงที่ หรื อ (รายได้ท้ งั หมด – ต้นทุนรวม) ข้อมูลส่วนที่ 4
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรที่ ป ลู ก ข้า ว ในเขตพื้ นที่ อ าเภอศรี ประจันต์
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ดาเนิ นการโดยนัดหมายล่วงหน้าตามวันเวลาที่ กลุ่มตัวอย่างอนุ ญาตให้เข้า
สัมภาษณ์

ผลและวิจารณ์ผล
ขนาดเล็ก (1-5 ไร่ ) จานวน 112 ตัวอย่าง นาข้าว ขนาดกลาง (6-15 ไร่ ) จานวน 92 ตัวอย่าง และนาข้าวขนาด
ใหญ่ (15 ไร่ ข้ ึนไป) จานวน 48 ตัวอย่าง ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเป็ นข้อมูลเพื่อสนับสนุนความสมบูรณ์ของการศึกษา โดยได้
รวบรวมส่ วนใหญ่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวมี อายุโดยเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 30-39 ปี ซึ่ งเป็ นช่ วงอายุที่เหมาะกับการทางาน
การศึกษาจบชั้นประถมปี ที่ 4 ส่ วนประสบการณ์การปลูกข้าวมากกว่า 5 ปี จานวนสมาชิกในครัวเรื อนมีขนาด 4-6 คน
สมาชิกที่ช่วยในการเพาะปลูกข้าวเต็มที่ ร้อยละ 88.59 ลักษณะการถือครองที่ดินเป็ นของตนเองร้อยละ 86.96 เนื้ อที่
เพาะปลูกข้าวเฉลี่ย
9.25 ไร่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกข้าวส่ วนใหญ่เป็ นของตนเอง แหล่งเงินกู้
ส่ วนใหญ่กจู้ ากแหล่งเงินกูใ้ นระบบ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็ นแหล่งเงินกูท้ ี่สาคัญ
ร้อยละ 46.85 อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ภาวะหนี้ สินของเกษตรกรเป็ นผูม้ ีหนี้ สินร้อยละ 65.39 โดยมีหนี้ สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรื อนที่กยู้ มื 44,176 บาท และหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อครัวเรื อนทั้งหมดเท่ากับ 28,854 บาท
ต้นทุนรวมจากการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ ขนาดเล็ก เท่ากับ 3,698.20 บาท ขนาดกลาง เท่ากับ 3997.49 บาท
และขนาดใหญ่ เท่ากับ 4411.46 โดยต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่ ขนาดเล็ก เท่ากับ 364.35 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 9.20 ขนาดกลาง เท่ากับ 370.56 คิดเป็ นร้อยละ 9.27 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 379.18 คิดเป็ นร้อยละ 8.59 และ
ต้นทุนผันแปรขนาดเล็ก เท่ากับ 3,333.85 บาท คิดเป็ นร้อยละ 90.15 ขนาดกลาง เท่ากับ 3,627.43 คิดเป็ นร้อยละ 90.73
และขนาดใหญ่ เท่ากับ 4,032.28 คิดเป็ นร้อยละ 91.40 ซึ่ งต้นทุนคงที่ประกอบด้วยค่าใช้ที่ดิน ค่าภาษีบารุ งท้องที่ และ
ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องมือและอุปกรณ์การเกษตร ส่ วนต้นทุนผันแปรส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงาน รองลงมาคือค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น เป็ นต้น
จานวนผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 8,750 ขนาดกลาง เท่ากับ 16,250 และขนาด
ใหญ่ เท่ากับ 21,154 ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากับ 7.12 ขนาดกลาง เท่ากับ 7.25 และขนาด
ใหญ่ เท่ากับ 7.68 รายได้ท้ งั หมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 12,285.00 ขนาดกลาง เท่ากับ 14,991.00
และขนาดใหญ่ เท่ากับ 20,482.00 ต้นทุนผันแปร (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 3,333.85 ขนาดกลาง เท่ากับ
3,627.43 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 4,032.28 กาไรส่ วนเกิน (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 8,951.15 ขนาดกลาง
เท่ากับ 11,363.57 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 16,449.72 ต้นทุนคงที่ท้ งั หมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 364.35
ขนาดกลาง เท่ากับ 370.56 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 379.18 กาไรสุ ทธิ (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 8,586.80
ขนาดกลาง เท่ากับ 10,993.01และขนาดใหญ่ เท่ากับ 16,070.54 ตามลาดับ
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ต้นทุนรวม (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 3,698.20 ขนาดกลาง เท่ากับ 3,997.49 และขนาดใหญ่
เท่ากับ 4,411.46 ต้นทุนคงที่ท้ งั หมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 364.35 ขนาดกลาง เท่ากับ 370.56 และ
ขนาดใหญ่ เท่ากับ 379.18 ต้นทุนผันแปรทั้งหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 3,333.85 ขนาดกลาง เท่ากับ
3,997.49 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 4,411.46 จานวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 8,750 ขนาดกลาง
เท่ากับ 16,250 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 21,154 ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากับ 0.76 ขนาดกลาง
เท่ากับ 0.36 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 0.10 ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อกิ โลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ 7.12 ขนาดกลาง
เท่ากับ 7.25 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 7.68 ปริ มาณการผลิตคุม้ ทุน (กิโลกรัมต่อไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 1,304.13 ขนาด
กลาง เท่ากับ 1,508.37 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 1,625.71 และ ราคาขายคุม้ ทุน (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ
3.75 ขนาดกลาง เท่ากับ 5.56 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 5.98 ตามลาดับ
สรุ ปผลการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพื้นที่ อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงงาน และค่าวัตถุดิบ จะ
เห็นได้วา่ ในการปลูกข้าวของเกษตรกรมีสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตสู งมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมนึก
เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการปลูกข้าวปั จจุบนั เกษตรมีค่าใช้จ่ายมาก ทั้งค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ ค่าจ้างรถ
เกี่ ยวข้าว ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าปุ๋ ยเคมี ค่าจ้างไถนา ค่าบารุ งฮอร์ โมนบารุ งข้าว ค่ายากาจัดวัชพืช จะเห็ นได้ว่าความ
จาเป็ นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึ้นทาให้ตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย
2. ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาของเกษตร จะเห็นได้วา่ ผลผลิตต่อไร่ ที่ได้ยงั ต่าอยูเ่ มื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุน
ที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้ที่จะนามาใช้เพิ่มประสิ ทธิภาพ ในการผลิตข้าวเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มากขึ้นตลอดจนประสบปั ญหาภัยแล้งจึงทาให้ผลผลิตต่อไร่ ที่ได้ต่า และเมื่อพิจารณาจากจานวนผลผลิตเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 8,750 ขนาดกลาง เท่ากับ 16,250 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 21,154 ราคาขาย
เฉลี่ย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากับ 7.12 ขนาดกลาง เท่ากับ 7.25 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 7.68 รายได้ท้ งั หมด
(บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ 12,285.00 ขนาดกลาง เท่ากับ 14,991.00 และขนาดใหญ่ เท่ากับ 20,482.00
ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่ค่อนข้างต่า ผลการวิจยั ที่ ได้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนี รนาท ศรี เจริ ญและคณะ (2554) ที่ ได้
ศึกษาการพัฒนาบัญชีตน้ ทุนการผลิตข้าวเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรที่มีนาเป็ นของตนเอง ตาบลบ้านวัง
ยาว อาเภอโกสุ มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า รายได้จากการปลูกข้าวจ้าวที่เป็ นนาหว่าน เฉลี่ยไร่ ละ 6,571.25 บาท
ผลตอบแทนที่เป็ นกาไรเฉลี่ยไร่ ละ 3,328 บาท อัตรากาไรต่อยอดขาย เท่ากับ 50.65% ทั้งนี้ เนื่ องจากการปลูกข้าวของ
เกษตรมีตน้ ทุนในการผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้หลังหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงทาให้มีอตั รากาไรต่อต้นทุน
เพียงร้อยละ 7.49
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) จะเห็นได้วา่ การลงทุนปลูกข้าว ให้ผลตอบแทนต่ามาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของสุ ขใจ ตอนปั ญหา (2554) ที่ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5
ตาบลหัวดง อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า เกษตรกรที่มีพ้นื ที่เพาะปลูกขนาดเล็ก (10-30 ไร่ ) มีอตั ราผลตอบแทนจาก
เงิ นลงทุ น (ROI) เท่ ากับร้ อยละ 9.16 อาจเนื่ องมาจากการลงทุ นปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อยให้ผลผลิ ตต่อไร่ ต่ า
ในขณะที่ตน้ ทุนในการผลิตสูงขึ้น จึงทาให้กาไรสุทธิเฉลี่ยต่อไร่ ต่า
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าต้นทุนผันแปรการปลูกข้าว ในส่วนของต้นทุนค่าวัสดุ โดยเฉพาะค่าปุ๋ ยเคมีและค่า
เมล็ดพันธุ์มีตน้ ทุนสู ง ปั ญหาศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมีราคาแพงและมีขอ้ สังเกตเพิ่มเติมคือเกษตรกรไม่มีการจดบันทึ กรายรับ
รายจ่าย ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. การใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ดแทนปุ๋ ยเคมีโดยอาจซื้ อหรื อเลี้ยงสัตว์เอง เช่น โค กระบื อ เพื่อให้ได้มูลสัตว์เป็ นปุ๋ ย
อินทรี ยแ์ ละยังสามารถนาหญ้าที่ เป็ นวัชพืชในนาข้าวมาให้สัตว์เลี้ยงกิ นช่ วยลดการใช้ยาฆ่ าแมลงในการกาจัด และ
ปั ญหาวัชพืชได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากผลการวิจยั การเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรี ยแ์ ละข้าว
ใช้สารเคมีของเกษตรกรในเขตอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี พบว่าเกษตรกรที่ผลิตข้าวอินทรี ยม์ ีตน้ ทุนการผลิตที่ ต่า
กว่าเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวใช้สารเคมี (จุฑาทิ พย์ สองเมือง และคณะ, 2551) และยังส่ งผลดี กบั สุ ขภาพที่ ได้บริ โภคข้าว
อินทรี ย ์
2. เมล็ดพันธุ์ขา้ วเกษตรกรควรคัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง ซึ่ งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตไม่ตอ้ งซื้ อพันธุ์
ข้าวจากภายนอกโดยมีหลักการคัดเลือกพันธุ์ขา้ วของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชี พราษฎรไทยบริ เวณชายแดนเชี ยงราย
(2555) ดังนี้ 1) เกษตรกรจาเป็ นต้องรู ้จกั ลักษณะประจาพันธุ์ขา้ วที่จะคัดเลือก เช่น ลักษณะลาต้น สี อายุ รสชาติ
ความต้องการน้ าและแสง เป็ นต้น เพื่อที่ ว่าเมื่อทาการคัดพันธุ์ขา้ วก็จะสามารถระบุได้ว่าข้าวที่ มีคุณภาพที่ ดีตรงตาม
พันธุ์เป็ นอย่างไร 2) เลือกเก็บรวงข้าวพันธุ์ที่ตอ้ งการ จากกอที่ไม่มีโรคหรื อไม่มีแมลงรบกวน เลือกรวงที่สมบูรณ์ติด
เมล็ดดี รวงยาวเป็ นต้น 3) คัดเลือกเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ดี รวมทั้งมีลกั ษณะตรงตามสายพันธุ์ที่ตอ้ งการ ทั้งนี้วธิ ีน้ ีจะทา
ครั้งแรกเท่านั้น ปี ต่อไปเกษตรกรเพียงปลูกรักษาพันธุ์ไว้และทาการสุ่มตรวจคุณภาพเป็ นระยะ ๆ เท่านั้นก็เพียงพอ
3. การสะท้อนการใช้จ่าย โดยเกษตรกรควรจัดทาบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้ทราบข้อมูลเป็ น “กระจกส่องเงา”
สะท้อนผลการทางาน สะท้อนการใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน และนาไปใช้เป็ นข้อมูลปรับปรุ งการผลิตในรอบต่อ ๆ ไป
4.จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีกระบวนการเพาะปลูกและการจาหน่าย
แปลงตัวอย่างที่มีกาไรสูงสุดจากการปลูกข้าว’

กิตติกรรมประกาศ
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ เทศบาลตาบลวังยาง สานักเกษตรอาเภอศรี ประจันต์ ผูน้ าชุมชน ชาวนาปลูก
แห้ว ชาวนาปลูกข้าว วิสาหกิ จชุ มชน รศ.ระวิวรรณ สุ วรรณศร และรศ.ดร.กิ ตติ บุ ญเลิ ศนิ รันดร์ ที่ คอยให้การ
สนับสนุน พัฒนาและชี้แนวทางในการดาเนิ นการวิจยั ตลอดทุกช่วงเวลาของการดาเนิ นการด้วยความเอาใจใส่ อย่างดี
เยีย่ ม ในการศึกษา ตลอดจนได้กรุ ณาแก้ไขและปรับปรุ งจนงานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่และน้อง และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้
กรุ ณาให้คาแนะนา และข้อคิดอันเป็ นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ ตลอดมา ตั้งแต่ตน้
จนกระทัง่ งานวิจยั ฉบับนี้สมบูรณ์ การสนับสนุนและเป็ นกาลังใจสาคัญที่สุดของข้าพเจ้าตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ กรุ ณาอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู ้ ความสามารถและมีความมานะ
พยายาม อันประมาณค่ามิได้จนงานวิจยั ได้สาเร็ จ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็ นอย่างสูง
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าวิจยั ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ อนึ่งหากมีขอ้ บกพร่ องประการ
ใด ข้าพเจ้าขออภัยและขอน้อมรับไว้เพียงผูเ้ ดียว
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ความพร้ อมในการบริหารงานการคลังด้ วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี
The resdiness in finance administration with the operation of electronic systems (e-LAAS) subdistrict administration organization
in Suphan Buri province
จุรีพร สุขสมกิจ1* จุฑามาศ ศรี บุญตา2
Jureeporn Suksomgij1* Jutamart Sriboonta2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) และเพื่อเปรี ยบเทียบความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษา คื อ บุ ค คลากรองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจัง หวัด
สุพรรณบุรี จานวนทั้งสิ้น 77 กลุ่มตัวอย่าง ได้รับการตอบกลับมาคิดเป็ นร้อยละ 95.06 เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมี
ความเชื่ อมัน่ 0.978 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และทดสอบสมมติ ฐานโดยการทดสอบที (t-test) การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และทดสอบค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ต ามวิ ธี ข องฟิ ชเชอร์ (Fisher’s least significant
difference :LSD) ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน บุคลากรมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงตามลาดับ
ดังนี้ ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ ังคับบัญชา ด้านเทคโนโลยี ด้านความรู ้ และประสบการณ์ และด้านบุ คลากร 2)
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่า เพศ และอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และเขตพื้นที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05
คาสาคัญ : ระบบ e-LAAS, องค์การบริ หารส่วนตาบล, การบริ หารงานการคลัง
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ABSTRACT
This research aimed to examine the resdiness in financeadministration 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 financeadministrative 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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บทนา
ในทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กว้างขวาง ประเทศที่พฒั นาหลายประเทศประสบผลสาเร็ จในการรักษาอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ ในขณะเดียวกันความสะดวกของระบบสื่ อสารนาสมัย ทาให้ความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว ทัว่ โลกเริ่ มมองเห็นความสาคัญของการสร้างฐานความรู ้ในสังคมท่ามกลางกระแสโลกาภิ
วัตน์ อันทาให้คุณภาพชีวติ ของประชาชนในสังคมดี การเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกตื่นตัวและได้ทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อการบริ หารกิจกรรมบ้านเมืองและสังคมของตนให้ทนั โลกทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกติกา
ใหม่ของสังคม (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545, หน้า 6)
จากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปั จจุบนั จึงทาให้สถาบันแต่ละสถาบัน ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการเงิน สถาบันการ
ลงทุน หรื อแม้แต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ตอ้ งเปลี่ยนบทบาทการดาเนินงานต่าง ๆ ให้ทนั สมัยต่อการนาข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้ในการบริ หารจัดการธุรกิจหรื อหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถือเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เพราะในอดีตองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณและสถิติจากการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ว่าจะเป็ นในด้านงบประมาณ การเงิ นการคลัง การบัญชี หรื อแม้แต่ขอ้ มูลในส่ วนของบุคคลากรต่าง ๆ ของท้องถิ่น ที่
สามารถนามาใช้ในเชิงการวิเคราะห์และประสิ ทธิภาพการทางานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนองนโยบายต่างจาก
รัฐบาลที่ได้มอบหมายให้ปฏิบตั ิ การได้มาซึ่ งข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการวางแผนการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นนั้นย่อมต้องมีการนาข้อมูลแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์ แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลที่มีอยู่น้ นั กลับเป็ นข้อมูลที่กระจัด
กระจายอยูค่ นละส่ วนงานขององค์กร ทาให้ขอ้ มูลที่ได้มาไม่ทนั กาล ในบางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรง
กับความเป็ นจริ ง รวมถึ งเสี ยเวลาในการค้นหาหรื อสื บค้นมาก จึ งจาเป็ นต้องสร้ างระบบงานที่ เป็ นประโยชน์ต่ อการ
ดาเนิ นงานประจาวันขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เกิดมาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยจัดเก็บไว้ใน
รู ปแบบของระบบที่สามารถนาไปใช้งานในองค์กรได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานในการทางานรวมถึง
สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อการวิเคราะห์ในเชิงนโยบายด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
มีความทันสมัย และตรวจสอบได้ง่าย (กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559)
โครงการระบบบัญ ชี คอมพิ ว เตอร์ ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล หรื อ (Electronic Local Administrative
Accounting Systems : e – LAAS ) ซึ่งประกอบด้วย งานด้านซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบ โดย
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ได้ให้ทางหน่วยงานสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TURAC) เขียนโปรแกรมระบบงานดังกล่าวในวงเงิน 50 ล้านบาท (กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2561, มีนาคม 2) ซึ่ง
ลักษณะของโปรแกรมเป็ นลักษณะWeb Based Application คื อผูใ้ ช้งานสามารถทาธุ ร กรรมผ่านระบบ Onlineจาก
หน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตตามสิ ทธิ ส่วนงานที่รับผิดชอบภายใต้ระบบความปลอดภัยสู งจาก
ส่ วนกลาง ซึ่ งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปส่ งไปยังส่ วนกลางหรื อกรมส่ งเสริ มการปกครองปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลถื อเป็ นนโยบายของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการดาเนิ นการปรับปรุ งระบบการ
บริ หารงานด้านการคลังท้องถิ่นเข้าสู่ ระบบอิเลคทรอนิ คส์
ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกบัญชีผ่านระบบออนไลน์
จากหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามสิ ทธิส่วนงานที่รับผิดชอบภายใต้ระบบความปลอดภัยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2561, หน้า 2) แต่ปัจจุบนั องค์กรป้ องครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ทั่วประเทศมี การจัดทารายงานทางการเงิ นและบัญชี ดว้ ยระบบมือและได้มีการพัฒนาโปรแกรมทางบัญชี เพื่อเพิ่ม
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ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กร ช่วยในการจัดทาบัญชีและรายงานที่มีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ประเทศ ง่ายต่อการติดตาม และประมวลผลสถานการณ์การคลังในภาพรวม
ดังนั้นจึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาเรื่ องความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล ในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี เพื่ อ น าข้อ มู ล มาพัฒ นาและปรั บปรุ ง แก้ไ ขการ
บริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบ
กับเพื่อเตรี ยมความพร้อมทั้งทางบุคลากร เทคโนโลยี และความรู ้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อมใช้และใช้ประโยชน์
จากระบบ (e-LAAS) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะส่ งผลทาให้การดาเนิ นงานเกิดประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้นต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ หัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรีจานวน
ทั้งสิ้น 81 คน (กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2561, มีนาคม 5)
2. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั คือ หัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน
ทั้งสิ้ น 81 คน เนื่ องจากจานวนประชากรที่ศึกษามีจานวนที่แน่นอน (Finite populations) สู ตรที่ใช้ในการหาขนาดของ
ตัวอย่างจึงใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการ
คานวณหาขนาดของตัวอย่าง (Taro Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 67 คน แต่เนื่องจากจานวนประชากร
มีจานวนน้อยผูว้ จิ ยั จึงนาประชากรทั้งหมด 81 คนมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ ผูว้ ิจัยได้สร้ างขึ้ นจาก
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และเขตพื้นที่
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
บุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านความรู ้และประสบการณ์
โดยลักษณะการให้คะแนนของแต่ละคาถามนั้นแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (rating scale) และมีระดับการวัด
ประเภทช่วง (interval scale) การให้คะแนนในแต่ละข้อถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง มีความพร้อมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพร้อมมาก
3 หมายถึง มีความพร้อมปานกลาง
2 หมายถึง มีความพร้อมน้อย
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1 หมายถึง มีความพร้อมน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพของเครื่ องมือตามลาดับ
ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่ องมื อให้สอดคล้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษา
4.2 ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้ อหา
และนาไปปรึ กษาคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมกันวิจารณ์และแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่วจิ ยั โดยให้คะแนน
เป็ น 3 ระดับ คือ
1 = สอดคล้อง 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยทาการทดสอความเที่ยงตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการบัญชี และระบบคอมพิวเตอร์ ELAAS จานวน 3 ท่านโดยค่าความเที่ยงตรงรวมทั้งฉบับและแยกรายด้านมีค่าเท่ากับ 0.67 ซึ่ งถือว่ามากกว่าเกณฑ์ข้ ึนต่า
ของระดับความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้
4.3 การหาความเชื่ อมัน่ (reliability) ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ โดยการนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับเจ้าหน้าที่ บญ
ั ชี องค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดชัยนาท ซึ่ งไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ มาตรวจสอบหาสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าที่ได้จากข้อคาถามในภาพรวมทั้งฉบับและ
แยกในรายด้านมีค่า 0.978 ซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าของระดับความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้
4.4 นาแบบสอบถามที่ ได้ทดลองใช้แล้ว มาปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ว
นาไปเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐาน
ในการวิจยั ต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ผูว้ ิจยั ติดต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
สุพรรณบุรี
5.2 ส่ งแบบสอบถามไปถึ งผูท้ ี่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุ กรายโดยผูว้ ิจยั ส่ งด้วยตนเอง รวมถึ งส่ งทาง E-mail
ให้กบั หัวหน้าบัญชีที่รู้จกั และรับแบบสอบถามคืน
5.3 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการตรวจสอบการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ และ
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
6.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิ บาย โดยแปลความหมายเฉลี่ยระดับความพร้อม
การบริ หารงานการคลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยกาหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของ
ชูศรี วงษ์รัตนะ (2541, หน้า 90) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพร้อมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพร้อมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพร้อมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพร้อมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพร้อมน้อยที่สุด
6.3 ทดสอบและเปรี ยบเที ยบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ การ
ทางาน
และเขตพื้นที่
โดยใช้การทดสอบค่าที่ (t-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 3
กลุ่ ม ขึ้ นไป เมื่ อ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ จึ ง เปรี ยบเที ย บรายคู่ โ ดยใช้วิ ธี ข องฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least Signification
Difference : LSD)

สรุ ปผลการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาแบบสอบถามแจกไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าบัญชีองค์การบริ หารส่ วนตาบลใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวนทั้งสิ้ น 81 ชุด และได้กลับมาจานวน 77 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 95.06 โดยผลการวิจัยสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 สรุปลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าบุคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
77.30 มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 25 - 35 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.60 จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 74.00 มี
ประสบการณ์ในการทางาน 4 - 6 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.60 ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์การบริ หารส่ วนตาบลที่อยูใ่ นเขตอาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี และอาเภอสองพี่นอ้ ง คิดเป็ นร้อยละ 16.90
ตอนที่ 2 ความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
บุคลากร
ด้านเทคโนโลยี และด้านด้านความรู ้และประสบการณ์ โดยจาแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1. ด้านการสนับ สนุ น จากผูบ้ ัง คับบัญ ชา พบว่า หัว หน้า บัญ ชี ข ององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจัง หวัด
สุ พรรณบุ รี
ได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ ยวกับการใช้งานระบบบัญชี บริ หารการคลัง (e-LAAS)
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เรี ยงตามลาดับได้ดังนี้ ผูบ้ ังคับบัญชาเห็ นถึ งความสาคัญในการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยให้การทางานมีความสะดวกสบายและยังดาเนิ นงาน
ได้รวดเร็ ว รองลงมาผูบ้ งั คับมีการสนับสนุนในเรื่ องอุปกรณ์การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการ
ใช้งาน และผูบ้ งั คับบัญชามีการจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
2. ด้านบุคลากร พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุน
จากผูบ้ ัง คับบัญชาเกี่ ย วกับการใช้ง านระบบบัญ ชี บริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด เรี ย ง
ตามลาดับได้ดังนี้ ผูป้ ฏิ บัติงานได้รับการฝึ กอบรมการใช้ง านระบบบัญ ชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพียงพอต่อ การ
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ปฏิบตั ิงาน รองลงมาผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถนาความรู ้ที่ได้รับการฝึ กอบรมมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง และการใช้งาน
ระบบ (eLAAS) ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. ด้านเทคโนโลยี พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี มีความพร้อมใน
การบริ หารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ การอบรม
ใช้งานระบบ (e-LAAS) ทาให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงเมื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง คู่มือในการใช้งานระบบมี
รายละเอียดครบถ้วนและเข้าใจง่ายต่อการนาไปใช้จริ ง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์เหมาะสม
ต่อการใช้งานระบบ (e-LAAS)
4. ด้านความรู ้และประสบการณ์ พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี มี
ความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงตามลาดับได้
ดังนี้ มีการเข้าใช้งานระบบบัญชีการบริ หารงานคลังด้วยคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยูเ่ ป็ นประจา และมีการพัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับปั ญหาการใช้งานโดยสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบ ประกอบกับอ่านคู่มือ รองลงมามีการถ่ายทอด
ความรู ้ จ ากประสบการณ์ การใช้งานระบบ (e-LAAS) แก่ ผูอ้ ื่ น และผูใ้ ช้หมั่นทาความเข้า ใจการใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็ นประจา
5. ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีที่บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทั้ง 4 ด้าน มีความพร้อมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานได้ดงั นี้ ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้านบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี และด้านความรู ้และด้านประสบการณ์
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยจาแนกตามสถานภาพทัว่ ไปของหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และเขตพื้นที่
ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. จาแนกตามเพศ เป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่มีเพศแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. จาแนกตามอายุ เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุต่ากว่า 25 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี และมากกว่า 45 ปี พบว่าหัวหน้า
ฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่มีอายุแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลัง
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
3. จาแนกตามระดับการศึ กษา เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. กลุ่มอนุ ปริ ญญา/ปวส. กลุ่ม
ปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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3.1 ด้านบุ ค ลากร พบว่า หัว หน้า ฝ่ ายบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ที่ มี
การศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กับกลุ่มปริ ญญาตรี มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง กับ
กลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001
3.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุ รี ที่ มี
การศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ กับกลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพร้อมในการบริ หารงานการ
คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 ด้านความรู ้ แ ละประสบการณ์ พบว่า หัว หน้า ฝ่ ายบัญ ชี ขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจังหวัด
สุ พรรณบุรี
ที่ มีการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กลุ่มระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง กับกลุ่ม
ปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี
มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ มีการศึ กษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กลุ่มระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง กับกลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
4. จาแนกตามประสบการณ์การทางาน เป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มต่ากว่า 1 ปี 1 - 3 ปี 4 - 6 ปี 7 - 9 ปี และมากว่า 9 ปี
พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกันมี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
4.1 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุ รี ที่ มี
ประสบการณ์ทางานต่ ากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1-3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ มากกว่า 9 ปี มีความพร้อมในการ
บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ด้านความรู ้ แ ละประสบการณ์ พบว่า หัว หน้า ฝ่ ายบัญชี ขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจังหวัด
สุ พรรณบุรี
ที่มีประสบการณ์ทางาน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และ
มากกว่า 9 ปี มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4.3 ภาพรวม พบว่ า หั ว หน้ า ฝ่ ายบัญ ชี ข ององค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ที่ มี
ประสบการณ์ทางาน ต่ากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และมากกว่า 9 ปี มีความพร้อม
ในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. จาแนกตามเขตพื้นที่ เป็ น 10 เขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่อาเภอดอนเจดีย ์ เขตพื้นที่อาเภอเดิมบางนางบวช เขต
พื้นที่ด่านช้าง เขตพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ เขตพื้นที่อาเภอบางปลาม้า เขตพื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี เขตพื้นที่
อาเภอศรี ประจันต์ เขตพื้นที่อาเภอสองพี่น้อง เขตพื้นที่อาเภอสามชุก และเขตพื้นที่อาเภออู่ทอง พบว่าหัวหน้าฝ่ าย
บัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่อยูเ่ ขตพื้นที่ที่แตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการ
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คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้
5.1 ด้านบุคลากร พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ทางานอยู่
ในเขตพื้นที่อาเภอบางปลาม้า เขตพื้นที่อาเภอสองพี่นอ้ ง กับเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี และเขตพื้นที่อาเภอดอน
เจดีย ์ มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี กับเขตพื้นที่อาเภอเมืองอู่ทอง มีความพร้อมในการบริ หารงานการ
คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ทางาน
อยูใ่ นเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี เขตพื้นที่อาเภอดอนเจดีย ์ เขตพื้นที่อาเภอสามชุก กับเขตพื้นที่อาเภอหนองหญ้า
ไซ และเขตพื้นที่อาเภอด่านช้าง มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี เขตพื้นที่อาเภอเมืองอู่ทอง กับเขตพื้นที่
อาเภอเดิมบางนางบวช มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ด้านความรู ้ แ ละประสบการณ์ พบว่า หัว หน้า ฝ่ ายบัญ ชี ขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจังหวัด
สุ พรรณบุรี
ที่ทางานอยูใ่ นเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี กับเขตพื้นที่อาเภอหนองหญ้าไซ และเขตพื้นที่
อาเภอด่ านช้าง มี ความพร้ อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเขตพื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี เขตพื้นที่อาเภอเมืองอู่ทอง กับเขตพื้นที่อาเภอเดิม
บางนางบวช มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ทางานอยูใ่ น
เขตพื้ นที่ อ าเภอเมื องสุ พ รรณบุ รี กับ เขตพื้ นที่ อาเภอดอนเจดี ย ์ และเขตพื้ นที่ อาเภอสามชุ ก มี ค วามพร้ อมในการ
บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเขต
พื้นที่อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี
เขตพื้นที่อาเภอเมืองอู่ทอง กับเขตพื้นที่อาเภอเดิมบางนางบวช และเขตพื้นที่
อาเภอศรี ประจันต์ มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความพร้ อมของหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี
พบว่าทั้ง 4 ด้าน มีความสาคัญและหัวหน้าฝ่ ายบัญชีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งอาจะเป็ นเพราะว่า
ปั จจุบนั การทางานภายใต้ระบบปฏิบตั ิการหรื อระบบการทางานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนั้นจาเป็ นต่อการ
บริ หารจัดการงานภายใต้เครื อข่าย (network) เพราะรัฐบาลให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการงานแบบเป็ นระบบ
เพื่อให้การทางานสามารถตรวจสอบความโปร่ งใส ความยุติธรรม ความรวดเร็ ว และที่สาคัญอีกประการก็คือ เพื่อเป็ น
การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกัน (data bases) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในทุก ๆ ภาคส่ วน แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของวรรณา เจริ ญนาน (2556) ศึกษาเรื่ องความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (eLAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารงานคลังด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี มีความพร้อมในการบริ หารอยูใ่ น
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ระดับปานกลาง ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าในปี 2556 นั้น ระบบ (e-LAAS) เริ่ มมีการนามาใช้แต่ยงั ไม่มีนโยบายที่ชดั เจน
จากภาครัฐว่าจะให้ประเทศไทยเป็ นประเภทที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการอย่างเต็มรู ปแบบ จึงทาให้
ความพร้อมในการบริ หารงานคลังยังมีความพร้อมอยู่ในระดับกลาง เพราะบุคลากรอาจจะยังไม่เห็นถึงความจาเป็ น
ประกอบกับยังไม่มีการศึกษาการใช้ระบบอย่างแท้จริ ง
1. ด้านการสนับ สนุ น จากผูบ้ ัง คับ บัญ ชา พบว่า หัว หน้า บัญ ชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในจัง หวัด
สุ พรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่ สุด อาจะเป็ นเพราะว่าผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุดในอันดับต้น ๆ ขององค์กรเพราะเมื่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสาคัญกับการใช้ระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ก็จะทาให้การทางานในส่ วนต่าง ๆ เริ่ มมี
การใช้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทาให้องค์กรเกิดการกระตุน้ ถึงการศึกษาวิธีการใช้ของระบบ (e-LAAS) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของทองสุ ข บุญศรี (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อการใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปั จจัยการบริ หารจัดการที่มีผล
ต่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม อยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านการควบคุมโดยผูบ้ งั คับบัญชา จะอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาด้นการจัดหาบุคคล ด้านการสัง่ การ ด้าน
การจัดองค์กร และด้านการวางแผน
2. ด้า นบุ คลากร พบว่า หัว หน้า บัญชี ขององค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในจังหวัด สุ พ รรณบุ รี มี ค วามพร้ อม
เกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่าหัวหน้าฝ่ าย
บัญชี หรื อทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนระบบ e-LAAS จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้การใช้งานอย่างสม่าเสมอ เพราะ
เมื่อใดที่บุคลากรในองค์กรเกิดปั ญหา หรื อต้องการปรึ กษา เกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS หัวหน้าบัญชีซ่ ึง
เป็ นผูท้ างานเกี่ยวกับการบริ หารงานคลังโดยตรง จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องให้คาปรึ กษาแก่ผขู ้ อรับคาปรึ กษา เพราะฉะนั้น
บุคคลากรจึงเป็ นต้องมีความพร้อมในการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) อย่างสม่าเสมอและแท้จริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจิรวดี สื บสุ นทร (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารงาน
คลังท้องถิ่นด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโพธิ์ ชัย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่
สนับสนุนให้การบริ หารงานคลังโดยการนาโปรแกรมบัญชีระบบบัญชี บุคคลผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ที่แล
เห็ นความสาคัญในการพัฒนาการบริ หารงานคลังในทุก ๆ ด้าน ยึดหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็น ความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
ใช้จิตวิทยา
มีความยุติธรรม ประกอบกับบุคลากรปฏิบตั ิงานในส่ วนการคลังมีความพร้อม บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ดี ปฏิ บตั ิงานเป็ นทีม ซึ่ งการนาโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช้น้ นั จึ งเป็ นการ
เริ่ มต้นที่ดีในการสร้างมาตรฐานการทางานการบริ หารเป็ นไปอย่างมีระบบตามหลักการบริ หารงานจัดการที่ดี และมี
ประสิ ทธิภาพมัน่ คง ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ขอ้ มูลทางการคลังเป็ นเครื่ องมือใน
การวางแผนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั ก่อให้เกิดการเกิดการควบคุมภายในที่ดี
3. ด้านเทคโนโลยี พบว่าหัวหน้าบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี มีความพร้ อม
เกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะว่าความพร้อม
เรื่ องของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องตระหนักถึงการรับรองของระบบคอมพิวเตอร์
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ ตอ้ งมีความเสถียร รองรับต่อการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (internet) และ
ความรวดเร็ วในการประมวลผลของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จาเป็ นต้องใช้ควบคู่กบั ระบบ (e-LAAS) ด้วย ซึ่ งสอดคล้อง
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กับผลงานวิจัยของวรรณา เจริ ญนาน (2556) ความพร้ อมในการบริ ห ารงานคลังด้วยระบบบัญ ชี คอมพิ วเตอร์ (eLAAS)ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีมีส่วนสาคัญต่อการใช้ระบบ
(e-LAAS) โดยหน่วยงานจะต้องมีความพร้อมในการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจานวนที่เพียงพอกับบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบงบประมาณ เกี่ยวกับระบบข้อมูลรายรับ และเกี่ยวกับระบบบัญชี
4. ด้านความรู ้และประสบการณ์ พบว่าหัวหน้าบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี มี
ความพร้อมเกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด อาจเป็ นเพราะว่า
ทักษะความรู ้ และประสบการณ์ ในการใช้ระบบ (e-LAAS) จาเป็ นต่อการให้ความรู ้ ต่อบุคลากรท่านอื่น ๆ รวมถึ ง
แนวทางการแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิ ดปั ญหาในการใช้ระบบ (e-LAAS) สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรพรรณ อินทรแหยม
(2556) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบลตามระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (eLAAS) ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประสบการณ์และความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบ ในด้านระยะเวลาในการเข้าใช้งาน จานวนครั้งที่เข้ารับการฝึ กอบรม สถานการณ์เข้าใช้งาน และระดับความรู ้
ความเข้าใจที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบตั ิงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปั จจัยด้านการนาเข้าข้อมูล
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านความเหมาะสมของระบบ และด้านความช่วยเหลือจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบตั ิงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
จากการเปรี ยบเที ยบความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี พบความแตกต่างจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลได้ดงั นี้
1. จาแนกตามเพศ พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่มีเพศแตกต่าง
กันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณา เจริ ญนาน (2556) ศึกษาเรื่ องการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิ วเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนต าบล จังหวัดจันทบุ รี พบว่า เพศ การศึ กษา ต าแหน่ งหน้าที่ และ
ประสบการณ์ ต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลในจังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน
2. จาแนกอายุ พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุแตกต่างกันมี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภาพร พรมโคตร (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดย
ส่วนมากมีตาแหน่งงาน คือ เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
และส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน ระยะเวลา 6-10 ปี ส าหรั บ ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การใช้ร ะบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เคย เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่ มทดลองการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี 2555-2556 การเปรี ยบเทียบปั จจัย
ส่วนบุคคลข้าราชการหน่วยงานคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย กับประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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3. จาแนกระดับการศึกษา พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภาพร พรมโคตร (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดหนองคาย ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี โดยส่ ว นมากมี ต าแหน่ ง งาน คื อ เจ้า หน้า ที่ ก ารเงิ น และ บัญ ชี ห รื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน ระยะเวลา 6-10 ปี สาหรับข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ ยวกับการใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เคย เข้ารับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เริ่ มทดลองการใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี
2555-2556 การเปรี ยบเทียบปั จจัย ส่ วนบุคคลข้าราชการหน่วยงานคลังขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
หนองคาย กับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. จาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมหญิง ตุม้ เมืองโดน (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหา
และแนวทางแก้ไขปั ญหาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่ น (e-LAAS) ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ที่ มีประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่ วน ท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบงบประมาณ ด้านระบบรายรับ ด้านระบบรายจ่าย
ด้านระบบบัญชี และด้านระบบรายงานผูบ้ ริ หาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ด้านเขตพื้นที่ พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที่ อยู่เขตพื้นที่ที่
แตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 ซึ่ ง สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของทรงสิ ทธิ์ ประสานศัก ดิ์ (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัยที่ มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี ผลการศึ กษาพบว่า ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี นายกองค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูอ้ านวยการกองคลังหรื อหัวหน้าส่ วนการคลังองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา และด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนินงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลังขององค์ ก รป กคร อง ส่ วนท้ อ งถิ ่ น ในเขตจังหวัดอุดรธานี การ
บริ หารงานคลังโดยรวม ปั จจัยส่ วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู ้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการบริ หารงานคลั ง การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน
ตามความคิดเห็นของนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูอ้ านวยการกองคลัง
หรื อหัวหน้าส่ วนการคลังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
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ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. จะเห็นได้วา่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นหน่วยงานควรจะต้องให้คาแนะนา คาปรึ กษา และการฝึ กอบรม แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การใช้โปรแกรม e-LAAS โดยอาจจะพิจารณาถึงระดับการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพื้นที่ เพื่อให้หวั หน้าฝ่ ายบัญชีเกิด
ความรู ้ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการการใช้โปรแกรม e-LAAS เพิ่มมากขึ้น
2. เขตพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มีการทางานที่เหมือนกัน เนื่ องจากองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีโครงสร้างองค์กร
ที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่อาจจะต่างกันคือทักษะความรู ้ และความชานาญ เพราะฉะนั้น ผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรนั้น ๆ
ควรจะต้องให้ความรู ้ ในหลาย ๆ รู ปแบบ เกี่ ยวกับการใช้โปรแกรม e-LAAS แก่หัวหน้าฝ่ ายบัญชี หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้การทางานเกิดประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรจะต้องทาการศึ กษาเชิ งลึ ก โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการใช้โปรแกรม e-LAAS
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และตรงกับความต้องการในการพัฒนามากยิง่ ขึ้น
2. ควรจะต้องเพิ่มเติมตัวแปรให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และได้ประเด็นหรื อประโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงควรจะต้องเพิ่มคาถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามในแต่ละข้อเพื่อจะได้มองเห็นถึงมิติอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
3. ควรจะต้องศึ กษาถึงสภาพปั ญหาการใช้โปรแกรม e-LAAS เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงสภาพปั ญหา อันจะ
ส่งผลทาให้ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการใช้โปรแกรมลดน้อยลง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุ รี เล่มนี้ จัดทาขึ้ นเพื่อศึ กษาความพร้ อม และเปรี ยบเที ยบความพร้ อมในการ
บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ( e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ ง
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยภายใต้ความอนุ เคราะห์จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุก ๆ พื้นที่ ในจังหวัดสุ พรรณบุรี รวมทั้ง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล และตอบแบบสอบถามงานวิจยั เรื่ องนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่ อนุ เคราะห์ให้งบประมาณในการจัดทางานวิจยั
ดัง กล่ า ว ตลอดจนอาจารย์ทุ ก ๆ ท่ า นที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและให้ ค าแนะน า และให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการตรวจ
แบบสอบถาม
ขอขอบคุ ณพระคุ ณบิ ดา มารดา ตลอดจนเพื่อน ๆ ร่ วมงานทุ กท่ าน ที่ ให้กาลังใจและให้ความช่ วยเหลื อ
เกี่ยวกับงานวิจยั เรื่ องดังกล่าว จนทาให้งานวิจยั เรื่ องนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรับ
วัสดุสิ้นเปลืองไว้ใช้ของหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายก่อนปรับ
กระบวนการในเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 9.67 วัน ช้ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 7 วัน วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของการเบิก-จ่ายโดยใช้เทคนิค 5W1H แผนผังก้างปลา และแผนภูมิ
กระบวนการ พบว่า ปั ญหาความล่าช้าเกิดขึ้นจากกระบวนการทางานที่มีหลายขั้นตอนและซ้ าซ้อน ความไม่สมบูรณ์
ของเอกสารเบิก-จ่าย สถานที่จดั เก็บวัสดุ และปั ญหาด้านบุคลากร หลังจากนั้นได้ปรับกระบวนการทางานโดยใช้
เทคนิค ECRS ตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ น รวมขั้นตอนการทางาน จัดลาดับงานใหม่ และจัดสถานที่จดั เก็บวัสดุ
ให้ง่ายต่อการทางาน เก็บข้อมูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายภายหลังการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.67 วัน ทาให้ระยะเวลาการรอคอยการ
รับวัสดุสิ้นเปลืองลดลง 3 วัน และเร็ วกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
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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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บทนา
โรงพยาบาลมีพนั ธกิจหลักในเรื่ องบริ การวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผปู ้ ่ วย ให้บริ การทางการแพทย์ พยาบาล
และสาธารณสุ ขเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรคหรื อภาวะเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรค และการฟื้ นฟูสภาพภายหลังการ
เจ็บป่ วย ในการดาเนิ นการดังกล่าวนี้ หน่ วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลต่างมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเพื่อให้โรงพยาบาลบรรลุตามพันธกิจที่ได้กาหนดไว้ กลุ่มงานพัสดุเป็ นกลุ่มงานหนึ่ งที่มีส่วนสาคัญดังกล่าว
ซึ่ งผลงานวิจยั ของเรณู (2559) พบว่า หากหน่วยงานไม่มีการบริ หารงานพัสดุที่เหมาะสมแล้วอาจทาให้เกิดความเสี่ ยง
ขึ้นในหลายประการ เช่น การสู ญหายหรื อเสี ยหายของพัสดุ พัสดุเสื่ อสภาพไม่สามารถใช้งานได้ และการถูกเรี ยกเงิน
คื นในการจัดหาพัสดุ เป็ นต้น ความเสี่ ย งเหล่านี้ ส่ งผลกระทบต่อ การด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานในภาพรวม ส่ วน
ผลงานวิจยั ของตาลทิพย์ และคณะ (2557) แสดงให้เห็ นว่า หากการบริ หารพัสดุเกิ ดความบกพร่ อง ล่าช้า ย่อมส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพการให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยและบริ การต่างๆ ของโรงพยาบาล ในทางกลับกัน หากการบริ หารพัสดุใน
โรงพยาบาลมีประสิ ทธิภาพจะส่งผลให้การบริ การผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพตามมา ดังนั้นการบริ หารงานพัสดุ
เพื่อสนับสนุ นโครงการ กิ จกรรม และการดาเนิ นงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้บรรลุตามเป้ าหมาย มุ่งเน้นความ
คล่องตัว และลดความความผิดพลาดต่างๆ จึงมีความสาคัญยิง่
กลุ่มงานพัสดุของโรงพยาบาลแห่ งหนึ่ งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานสานักงานของ
หน่ วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล มีหน้าที่ ในการจัดหาวัสดุสารองคลังหรื อวัสดุสิ้นเปลืองให้กบั หน่วยงาน วัสดุที่
จัดซื้ อมานั้นนามาใช้ในการทางานประจาวันของพนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ A4 กระดาษทิ ชชู่ ลวดเย็บกระดาษ
และแฟ้มเอกสาร เป็ นต้น วัสดุเพื่อการทาความสะอาดสานักงาน เช่น ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า สเปรย์ดบั กลิ่นฆ่า
เชื้อ ไม้กวาด และไม้ถูพ้ืน เป็ นต้น กลุ่มงานพัสดุยงั ทาหน้าที่ กากับดูแล และประมาณการใช้วสั ดุของหน่ วยในแต่ละ
เดือน โดยการเบิกวัสดุของแต่ละหน่วยงานนั้นทางคลังได้กาหนดให้เบิกได้เดือนละครั้ง
การเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในช่วงแรกเริ่ มของปี ที่ก่อตั้ง ทางกลุ่มงานยังคงใช้ระบบมือ (manual) ซึ่ งปั ญหาที่
พบ คือ การสู ญหายของเอกสาร ความผิดพลาดของเอกสารเบิก -จ่าย และปั ญหาของการตรวจสอบและตัดยอดวัสดุ
(stock) ส่งผลให้หน่วยผูร้ ับบริ การได้รับของที่ตอ้ งการเบิกช้ากว่าที่ควรจะเป็ น ในปี พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มงานพัสดุได้นา
ระบบสารสนเทศเข้า มาใช้เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการท างานทั้ง หน่ ว ยงานที่ ขอเบิ ก และหน่ ว ยพัส ดุ เองที่ เป็ นผู ้
ให้บริ การ หน่วยงานต่างๆ สามารถทาเรื่ องเบิก-จ่ายและตรวจสอบยอดวัสดุผ่านระบบสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะ
ทาการเบิก-จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ แต่ยงั คงต้องให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาลงนามอนุมตั ิ โดยรอง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเป็ นผูอ้ นุมตั ิคนสุ ดท้าย ทาให้ยงั มีการสู ญหายของเอกสาร และมีความล่าช้าจากการที่ตอ้ งรอ
อนุมตั ิตามสายงาน ซึ่งในบางครั้งระยะเวลาในการเบิก-จ่ายนานถึง 17 วัน ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ขาดวัสดุสิ้นเปลือง
เพื่อนามาใช้งาน และเกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การจากการที่ตอ้ งเสี ยเวลาในการรอคอยการเบิกจ่าย ดังนั้นการปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยจึงมีความจาเป็ น
การลดระยะเวลการรอคอยสามารถทาได้โดยการนาแนวคิดของลีนมาประยุกต์ใช้ ดังเช่น ผลการวิจยั ของ ธนิ
ตา, จิราพร, และนภาพร (2556) ที่ได้นาแนวคิดลีนเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน โดย
มุ่งเน้นการลดความสู ญเปล่าที่ เกิ ดขึ้ นในขั้นตอนการทางาน ทาให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ ช่ วยให้
พยาบาลมีเวลาเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือและดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพยิง่ ขึ้น ขณะที่ชุติพร และปณิ ธาน (2559)
ได้ทาการปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การและจัดระบบคิวเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผูร้ ับบริ การในคลินิกทันตก
รรมแห่งหนึ่งโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ซึ่งประกอบด้วยการตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ น การรวมขั้นตอน
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การทางาน การจัดลาดับงานให้เหมาะสม และการปรับปรุ งการทางานหรื ออุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการทางาน ทาให้เวลา
รอคอยลดลงถึงร้อยละ 50.69 ช่วยให้คลินิกแห่งนี้รองรับการให้บริ การได้จานวนมากขึ้น
จากสภาพปั ญหาระยะเวลาการรอคอยการเบิ ก -จ่ ายพัสดุ และประโยชน์ของการนาแนวคิ ดลี นมาใช้เพื่อ
ปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้นข้างต้นนี้ ทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการ
เบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองโดยใช้แนวคิดลีนของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายเพื่อทาให้
การบริ หารงานของกลุ่มงานพัสดุ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสร้ างความพึงพอใจให้กับหน่ วยงานต่างๆ ใน
โรงพยาบาลได้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรับวัสดุสิ้นเปลืองไว้ใช้ของ
หน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ทบทวนวรรณกรรม
ลี น เป็ นแนวทางที่ เ ป็ นองค์ร วมและน าไปสู่ ค วามยัง่ ยืน (holistic & sustainable approach) โดยอาศัย การ
ดาเนินงานที่พยายามใช้ทรัพยากรที่นอ้ ยลงแต่ได้ผลงานมากกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
(Pepper & Spedding, 2010; Kuma et al., 2015) สิ่ งที่ลดน้อยลงคือ ความสู ญเปล่า (waste) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเวลา การใช้
แรงงาน เครื่ องมือ และพื้นที่ปฏิบตั ิงาน หัวใจสาคัญของลีนคือ การเปลี่ยนจากความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของ
ผูร้ ับผลงาน มุ่งเน้นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ โดยอาศัยแนวคิด กิจกรรม และวิธีการที่จะช่วยผลักดันให้
วัฒนธรรมขององค์การเป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม ผ่านการพัฒนาจิตสานึ กที่ดีในการทางานของพนักงานทุกระดับ
การนาแนวคิดลีนเข้ามาใช้ในการทางานช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกันด้วยการบริ หารห่ วง
โซ่คุณค่า (value chain) เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ และความได้เปรี ยบในการแข่งขัน การนาแนวคิดลีนเข้ามาใช้
ให้ประสบความสาเร็ จนั้นขึ้นอยู่กบั การมีส่วนร่ วมของพนักงาน โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งขับเคลื่อน ผลักดัน และการ
กาหนดทิศทาง ซึ่ งจาเป็ นต้องเข้าใจถึงปั ญหาอุปสรรคและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนิ นการโดยใช้แนวคิดลีน
(Mann, 2014)
แนวคิดลีนมีพ้ืนฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า ซึ่ งมุ่งเน้นความต่อเนื่ องของการไหลของงานโดย
ปราศจากความสูญเสี ยและความสิ้นเปลือง หลักการสาคัญแบบลีนมี 5 ประการ ได้แก่ 1) การระบุคุณค่าของสิ นค้าหรื อ
บริ การสู่ ลูกค้า เพื่อสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าเป็ นสาคัญ 2) การระบุสายธารแห่ งคุณค่า (value
stream) ทาให้เกิดคุณค่าในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ 3) การดาเนิ นการให้เกิดกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิด
ความสู ญเปล่า 4) ระบบดึง (pull system) จากความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตและการ
ขาย โดยที่ลูกค้าเป็ นตัวกาหนดจานวนสิ นค้าที่จะทาการผลิต ซึ่งแตกต่างจากการผลิตแบบผลัก (push system) ที่ปฏิบตั ิ
กันมาช้านาน และ 5) การพยายามปรับปรุ งแก้ไขไปสู่ความเป็ นเลิศเพื่อนาไปสู่ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Womack
& Jones, 2003; StenZel, 2007; Gündüz, 2015)
การนาแนวคิดลีนเข้ามาใช้ในการปรับกระบวนการทางานสามารถช่วยลดระยะเวลาการทางาน การรอคอย
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้ ดังเช่นผลงานของเมืองมนต์ (2545) เรื่ อง “การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการบริ หารคลังสิ นค้า: กรณี ศึกษาบริ ษทั โซลูเซีย เคมีคลั ส์(ประเทศไทย) จากัด”
พบว่า เมื่อนาแนวคิดลีนเข้ามาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารคลังสิ นค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้บริ ษทั ลด
กิจกรรมการทางานที่ซ้ าซ้อน ลดเวลาในการทางาน พนักงานสามารถทางานได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบการทางาน
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ส่งผลให้มีการบริ หารคลังสิ นค้ามีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอรรถพร และรุ่ งฉัตร (2555) ที่ได้ทาการศึกษาการ
ปรับปรุ งการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สาขาสันป่ าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิ คลีนและ
การจาลองสถานการณ์เพื่อหาแนวทางการลดการรอคอยของลูกค้าและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ เข้ามาใช้
บริ การ ซึ่ งพบว่า สามารถลดเวลาเฉลี่ยของการรอคอยของลูกค้าจาก 7.22 นาที เหลืออยูท่ ี่ 0.95 นาที หรื อลดลงถึงร้อย
ละ 86.84
เทคนิ คการลดความสู ญเปล่าที่สาคัญ คือ เทคนิ ค ECRS ซึ่ งประกอบด้วยหลักการกาจัด การรวม การจัดใหม่
และการท าให้ง่า ย ซึ่ ง มาจากคาว่า Eliminate, Combine, Rearrange และ Simplify โดยสรุ ป ได้ว่า ECRS คื อ การตัด
ขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นในกระบวนการออกไป รวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดเวลาหรื อแรงงาน
ในการทางาน มีการจัดลาดับงานใหม่ให้เหมาะสม และปรับปรุ งวิธีการทางานหรื อสร้างเครื่ องมืออุปกรณ์ข้ ึนมาช่วยให้
สามารถทางานได้ง่ายขึ้น เทคนิ ค ECRS สามารถนามาใช้ลดความสู ญเปล่าทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการดาเนินงาน
ดังตัวอย่างผลงานวิจยั ของธนิ ดา สุ นารักษ์ (2555) ทาการปรับปรุ งการทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
ผลิ ตให้กับสายการผลิ ตขดลวดแม่เหล็ก โดยประยุกต์ใช้หลักการศึ กษาการเคลื่ อนไหวและเวลา การปรั บสมดุ ล
สายการผลิต และการลดความสูญเปล่าด้วยเทคนิค ECRS ซึ่งได้มีการรวมขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การออกแบบอุปกรณ์
ช่ วยในการปฏิ บัติงาน การจัดทาเวลามาตรฐานเพื่อปรั บความสมดุ ลของสายการผลิ ต จากนั้นทาการเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพสายการผลิต ค่าความแปรปรวน และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานของแต่ละขั้นตอนการทางาน
จากผลการดาเนินการดังกล่าว พบว่า ประสิ ทธิภาพสายของการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.7
ขณะที่ ผลงานของอรพรรณ และนิ วิท (2554) ทาการวิจยั เพื่อลดปริ มาณของเสี ยที่ เกิ ดขึ้นในการผลิ ตห้อง
สะอาดโดยใช้เทคนิ คการปรับปรุ งงาน โดยทาการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาแล้วจึงปรับปรุ งงานด้วยการกระตุน้ ให้
เกิดจิตสานึ กของการประหยัด การเพิ่มค่าแรงจูงใจ การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเทคนิ คการควบคุมด้วยการมองเห็ น
(visual control) และการทาให้ง่ายขึ้น (simplify) ตามหลัก ECRS เก็บข้อมูลภายหลังการปรับปรุ งงานเป็ นระยะเวลา 3
เดือน พบว่า สามารถลดความสู ญเปล่าลงได้ โดยค่าเฉลี่ยของปริ มาณของเสี ยก่อนการปรับปรุ งงานอยูท่ ี่ ร้อยละ 75.72
ขณะที่ภายหลังทาการปรับปรุ งงานแล้ว ของเสี ยมีปริ มาณลดลง อยูท่ ี่ร้อยละ 55.03 จากแนวคิดและผลงานวิจยั ข้างต้นนี้
แสดงให้เห็นว่า แนวคิดลีนสามารถนามาปรับกระบวนการทางานเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ลดความสู ญเปล่า และ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้เป็ นอย่างดี ในการวิจยั ครั้งนี้ จึงได้นาแนวคิดลีนเข้ามาใช้ศึกษาเพื่อปรับปรุ ง
กระบวนการเพื่อลดการระยะเวลารอคอยการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองของโรงพยาบาล

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการปรับปรุ งกระบวนการการเบิก -จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดการรอคอยของโรงพยาบาลแห่ ง
หนึ่งโดยใช้แนวคิดของลีน มีข้ นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. ศึ กษาระยะเวลาการเบิ ก -จ่ ายวัสดุ สิ้นเปลื อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึ กการเบิ ก-จ่ า ยวัส ดุ
สิ้นเปลือง และบันทึกข้อร้องเรี ยน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560
2. วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าและหาแนวทางแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิ
กระบวนการ และแผนผังก้างปลา สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปั ญหา โดยอาศัยการระดมสมองพนักงานภายในกลุ่มงาน
พัสดุ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าทะเบียนคุมทรัพย์สิน หัวหน้าคลังพัสดุ รองหัวหน้า
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คลังพัสดุ เจ้าหน้าที่พสั ดุ พนักงานธุ รการ พนักงานคลัง และพนักงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน รวมจานวน 16 คน จากนั้น
ได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น
3. ประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ปรับปรุ งกระบวนการ โดยนาปั ญหาที่วเิ คราะห์ได้มาปรับปรุ งกระบวนการ
ตามแนวทาง 4 ประการ ได้แก่ 1) การตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ น 2) การรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน 3) การ
จัดลาดับงานให้เหมาะสม และ 4) การปรับปรุ งสถานที่เพื่อให้ง่ายต่อการทางาน
4. ศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองหลังการปรับปรุ งกระบวนการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บันทึ กการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง และบันทึกข้อร้องเรี ยน เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า ระยะเวลา
การเบิก-จ่ายมีความล่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 7 วันทาการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองก่อนการปรับกระบวนการ
เดือน
ระยะเวลาการเบิก-จ่ายเฉลี่ย
สรุ ปผลการเบิกจ่าย-วัสดุสิ้นเปลือง (เร็ ว ปกติ ช้า)
กรกฎาคม 60
9 วัน
ช้า
สิ งหาคม 60
11 วัน
ช้า
กันยายน 60
9 วัน
ช้า
เฉลี่ย 3 เดือน
9.67 วัน
ช้า
จากปั ญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้น ผูว้ จิ ยั ได้ระดมสมองร่ วมกันกับพนักงานภายในกลุ่มงานพัสดุ เพื่อค้นหาสาเหตุ
ของปั ญหาโดยใช้เทคนิค 5W1H ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองโดยใช้เทคนิค 5W1H
5W1H
คาถาม
คาตอบ
Who ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ กลุ่มงานพัสดุ
What อะไรคือปั ญหา
การจ่ายวัสดุล่าช้า มีการทางานซับซ้อน
Where ปั ญหาเกิดที่ไหน
คลังพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ
When ปั ญหาเกิดเมื่อไหร่
เมื่อ 1 ปี ที่ผา่ นมา
Why ทาไมถึงเกิดปั ญหา มีการเบิกของจากหน่วยงาน ส่งตามสายงาน ซึ่งใช้เวลานานในการลงชื่อ มีการ
ทางานซับซ้อน และใช้เวลาในการจัดของตามที่หน่วยเบิกนาน
How ทาการเบิกจ่ายวัสดุ 1. หน่วยงานทาเรื่ องเบิกวัสดุ และส่งตามสายงานผ่านระบบสารสนเทศ
อย่างไร
2. กลุ่มงานพัสดุตรวจสอบและเช็คเอกสารเบิก-จ่าย
3. จัดของตามใบเบิกที่หน่วยเสนอมา และเช็คของที่จดั ว่าถูกต้องหรื อไม่
4. โทรแจ้งหน่วยงานให้มารับวัสดุที่ขอเบิก
ปั ญหาเกิ ดขึ้นจากขั้นตอนการเบิ กจ่ายตามสายงานที่มีหลายขั้น และต้องให้หัวหน้าของแต่ละหน่วยงานลง
นามอนุมตั ิตามลาดับการบังคับบัญชา รวมทั้งปั ญหาภายในหน่วยคลังพัสดุเองที่มีการทางานซ้ าซ้อน และมีความล่าช้า
ในการจัด วัส ดุ ต ามที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ขอเบิ ก ปั ญ หาความล่ า ช้า ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น มี ส าเหตุ ม าจากกระบวนการท างาน
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โดยเฉพาะการเดิ นทางของเอกสารที่ ต ้องได้รับการเซ็นอนุ มตั ิการเบิ ก -จ่ายตามสายงาน และมีข้ นั ตอนการทางานที่
ซ้ าซ้อน รวมทั้งสาเหตุในเรื่ องของเอกสารที่ มีการหล่นหายระหว่างการส่ งเรื่ องอนุ มตั ิ ตามสายงาน ประกอบกับมี
เอกสารที่ไม่สมบูรณ์จึงทาให้ตอ้ งส่งเอกสารกลับไปแก้ไข ใช้เวลาในการเบิก-จ่ายยาวนานขึ้น (ดูภาพที่ 1 ประกอบ)

บุคลากร
ขาดความรู ้
ความเข้าใจใน
การทางาน
การเดินทางของ
เอกสาร

กระบวนการทางาน

สถานที่จดั เก็บ
การจัดวางวัสดุ

ขาดการ
ประสานงานกัน
การจัดประเภทวัสดุ
เอกสารหล่นหาย
การทางาน
ซ้ าซ้อน

ปัญหาความ
ล่ าช้ าในการ
เบิกจ่ ายวัสดุ

เอกสารไม่สมบูรณ์
เอกสาร

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าในการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองด้วยแผนผังก้างปลา
ความล่าช้ายังมีสาเหตุมาจากสถานที่จดั เก็บวัสดุ ซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้มีการออกแบบพื้นที่การจัดวางวัสดุไว้
ให้เป็ นระเบียบ และไม่ได้แยกประเภทของวัสดุ ทาให้เสี ยเวลาในการจัดของ/วัสดุ นอกจากนี้ สาเหตุของความล่าช้ายัง
เกิดขึ้นจากบุคลากรที่ขาดการประสานงาน และขาดความรู ้ความเข้าใจในการทางาน ประกอบกับในด้านกระบวนการ
ทางาน พบว่ามีเส้นทางเดินของเอกสารที่ไม่จาเป็ น และมีการทางานที่ซ้ าซ้อนของการตัดยอดวัสดุที่มีการใช้ท้ งั ระบบ
มือและการตัดยอวัสดุผ่านระบบสารสนเทศ และความซ้ าซ้อนของขั้นตอนการตรวจเช็ควัสดุ ซึ่ งเกิดจากการขาดการ
สื่ อสารกันระหว่างพนักงานภายในคลังพัสดุเอง จึงทาให้เกิดการเสี ยเวลาโดยไร้ประโยชน์
ความล่าช้าของการเบิ ก-จ่ ายวัสดุ ยงั เกิ ดขึ้ นจากการขออนุ มตั ิ การเบิ ก-จ่ ายตามสายงานที่ ค่อนข้างยาว ใน
บางครั้งระยะเวลาของการเบิก-จ่ายยังเพิ่มขึ้นจากการที่ ตอ้ งรอหัวหน้าแผนกลงนามเพื่อเสนอเรื่ องเบิก-จ่ายระหว่าง
แผนก จนกว่าจะมาถึงแผนกพัสดุ ในบางครั้งใช้เวลานานถึง 17 วัน ขณะที่ในด้านบุคลากร ปั ญหาความล่าช้าเกิ ดขึ้น
เนื่องจากบุคลากรขาดความรู ้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ ทาให้การทางานผ่านระบบสารสนเทศนั้นยังไม่
สามารถลดระยะเวลาการเบิก- จ่ายได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ดังที่
มีปรากฏให้เห็นว่ามีการส่งเอกสารเบิก-จ่ายผิดหน่วยงาน เอกสารที่ส่งถึงแผนกพัสดุมีความผิดพลาด และยังมีเอกสารที่
หน่วยงานเสนอเรื่ องมาแต่ไม่ถึงแผนกพัสดุเนื่ องจากเอกสารหล่นหายระหว่างขั้นตอนการอนุมตั ิตามสายงาน สาเหตุ
ของความล่าช้ายังเกิดจากสถานที่จดั เก็บวัสดุ โดยพบว่า มีการจัดวางของไม่เป็ นประเภท กระจัดกระจาย และไม่เป็ น
ระเบียบ ทาให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และเสี ยเวลาในการจัดวัสดุตามใบเบิก
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ปั ญหาความล่าช้าของการเบิก-จ่าย ส่ งผลกระทบต่อการทางานภายในภายในโรงพยาบาล และมีผลทางอ้อม
ต่อการให้บริ การผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาลอีกด้วย จากปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาที่ได้วิเคราะห์น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยใช้เทคนิ ค ECRS เพื่อแก้ปัญหา มุ่งเน้นการลดความสู ญเปล่าในการทางาน โดยการตัด
ขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นออก ความล่าช้าเกิดขึ้นจากการตัดยอดวัสดุที่ซ้ าซ้อนกันของการใช้ระบบมือ (manual)
และการตัดยอดวัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ดังนั้นจึงได้ปรับกระบวนการทางานใหม่ โดยลดขั้นตอนการตัดยอดวัสดุ
แบบมือออก รวมทั้งได้มีการรวมขั้นตอนการทางาน จากการที่ภายในหน่วยคลังพัสดุเองที่มีการเช็คยอดวัสดุซ้ าหลาย
ครั้งโดยที่ไม่มีการสื่ อสารกันภายในหน่วยงาน ส่ งผลให้มีการทางานซ้ าซ้อนและเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายวัสดุ ทาง
ผูว้ ิจยั จึ งได้การรวมขั้นตอนการตรวจเช็คยอดวัสดุ ไว้ที่พนักงานคนใดคนหนึ่ ง เพื่อลดการทางานที่ ซ้ าซ้อน และลด
ระยะเวลาการรอคอย รวมทั้งได้มีการจัดลาดับงานใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 2

ผูท้ าเบิกในระบบ
EMR ลงนาม

หน.แผนก/หน.
หน่วย ลงนาม

หน.กลุ่มงาน
ลงนาม

ธุรการ รพ.

เสนอ ผอ.รพ.
รอง ผอ.รพ.ลงนาม

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วจัด
ของจ่าย
หน่วยงาน

หน.คลังลุหภัณฑ์
ลงนาม

หน.กลุ่มงานพัสดุ
ลงนาม

กลุ่มงานพัสดุ

ธุรการ รพ.

ผูท้ าเบิกในระบบ
EMR ลงนาม

หน.แผนก/หน.
หน่วย ลงนาม

หน.กลุ่มงาน
ลงนาม

หน.คลังลุหภัณฑ์
ลงนาม

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วจัด
ของจ่าย

หน.กลุ่มงานพัสดุ
ลงนาม

เส้นทางการเดินของเอกสารก่อนปรับกระบวนการ
ธุรการ รพ.

เสนอ ผอ.รพ.
รอง ผอ.รพ.ลงนาม

กลุ่มงานพัสดุ

ธุรการ รพ.

เส้นทางการเดินของเอกสารหลังปรับกระบวนการ
ภาพที่ 2 การปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายวัสดุ
ผูว้ ิจยั ได้มีการจัดลาดับงานใหม่ โดยการปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายตามสายงานที่ตอ้ งรอหัวหน้า
กลุ่มงานพัสดุลงนามอนุมตั ิ ซึ่งก่อนปรับกระบวนการนั้นจะอยูใ่ นลาดับที่ 8 การรอหัวหน้าแผนกลงนามอนุมตั ิกระทบ
ต่อระยะเวลารอคอยเอกสารเบิ ก-จ่ายเป็ นอย่างมาก ดังนั้นจึ งได้มีการจัดลาดับการเดิ นทางของเอกสารใหม่ โดยได้
เปลี่ยนขั้นตอนการลงชื่ออนุมตั ิของหน้าหน้ากลุ่มงานพัสดุมาอยูใ่ นลาดับที่ 10 ดังภาพที่ 2
ผูว้ จิ ยั ยังได้มีการปรับปรุ งสถานที่ภายในคลังพัสดุใหม่ โดยได้จดั หมวดหมู่ของวัสดุและทาแยกจัดเก็บตามประเภทของ
วัสดุ ได้แก่ ห้องวัสดุใช้ทาความสะอาด ห้องวัสดุใช้ในสานักงาน และห้องวัสดุทวั่ ไป รวมทั้งได้ทาการจัดระเบียบการ
วางวัสดุในแต่ละห้องให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และปรับให้สามารถเดินทางานได้อย่างคล่องตัว
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นอกจากนี้ ทางคลังพัสดุได้มีการอบรมให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจแก่พนักงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้มี
ความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย หรื อการส่งเอกสารผิดหน่วยงานลดลงให้เหลือน้อยที่สุด แก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุ
ด้านบุคลากร สาหรับภายในหน่วยคลังพัสดุดว้ ยนั้นได้มีการหมุนเวียน เพื่อให้พนักงานสามารถทาหน้าที่แทนกันได้
เพื่อป้ องกันความล่าช้าที่ เกิ ดจากการลา และกรณี ที่พนักงานเกิ ดอุบตั ิเหตุจนไม่สามารถมาทางานได้เป็ นระยะเวลา
ยาวนาน ผลจากการปรับกระบวนการทางานทาให้ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุลดลง และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองหลังการปรับกระบวนการ
สรุ ประยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
เดือน
ระยะเวลาเฉลี่ย
(เร็ ว ปกติ ช้า)
พฤศจิกายน 60
7วัน
ปกติ
ธันวาคม 60
7 วัน
ปกติ
มกราคม 61
6 วัน
เร็ ว
เฉลี่ย 3 เดือน
6.67 วัน
เร็ ว
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุภายการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และเดื อนมกราคม พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 6.67 วัน เร็ วขึ้นกว่าก่อนปรับกระบวนการเป็ นเวลา 3 วัน และเร็ วกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า แนวคิดลีนสามารถนามาปรับใช้เพื่อปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายเพื่อช่วย
ลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองของโรงพยาบาลได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของธนิตา และคณะ (2556)
ที่ได้นาแนวคิดลีน และเทคนิ ค ECRS มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุ ณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน
ของโรงพยาบาลระยอง โดยสามารถลดความสู ญเปล่าในเรื่ องขั้นตอนการทางาน และทาให้ระยะเวลาการรอคอยของ
ผูป้ ่ วยลดลง รวมทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธนิดา (2555) ที่ได้มีการปรับปรุ งการทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตด้วยเทคนิค ECRS กระบวนการผลิตทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ยงั เป็ นไปตามแนวคิดลีนซิ กส์ซิกมา (lean six sigma) ซึ่ งนาหลักการ DMAIC มาปรับปรุ ง
กระบวนการลดข้อผิดพลาดต่างๆ โดยเริ่ มจากการระบุปัญหาหรื อข้อผิดพลาด กาหนดเป้ าหมายการปรับปรุ ง การ
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั เทียบกับความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงสิ่ งที่ยงั เป็ นช่องว่าง
(gap) และแหล่งของความผิดพลาดต่างๆ แล้วจึงดาเนินการปรับกระบวนการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งถือเป็ นการปรับ
กระบวนการใหม่ดว้ ยการออกแบบทางเลือกของการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ น
การควบคุมประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ การนาหลักการดังกล่าวนี้ มาใช้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยดังเช่น
ผลงานวิจยั ของ Pandit & Debmallik (2016) ที่ สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของการให้บริ การทางรังสี วิทยาใน
โรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งกระบวนการเบิก -จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการรับ
วัสดุสิ้นเปลืองไว้ใช้ของหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยได้ทาการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
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วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าและหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และ
แผนผังก้างปลา จากนั้นได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้สาเหตุของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น แล้วจึ งประยุกต์ใช้
เทคนิค ECRS ปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
ผลการปรั บปรุ งกระบวนการเบิ ก-จ่ายวัสดุ สิ้นเปลื องด้วยการตัดขั้นตอนการทางานที่ ไม่จาเป็ น การรวม
ขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน การจัดลาดับงานให้เหมาะสม และการปรับปรุ งสถานที่เพื่อให้ง่ายต่อการทางานทาให้
สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวัสดุลงได้ กล่าวคือ จากก่อนปรับปรุ งกระบวนการที่มีระยะเวลาเฉลี่ย 9.67 วัน
ภายหลังการปรับปรุ งกระบวนการระยะเวลาการเบิก-จ่ายอยูท่ ี่ 6.67 วัน ลดลงร้อยละ 31.02
ผลการวิจยั ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดลีนสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน
พัสดุของโรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นโรงพยาบาลอื่นๆ จึงสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้เพื่อการ
เบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองภายในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยควรเริ่ มต้นทาการศึกษาระยะเวลาการ
เบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองว่ามีความล่ามากน้อยเพียงใด หากพบว่าล่าช้ากว่าจึงทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาพร้อม
หาแนวทางไข
โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และแผนผังก้างปลา ซึ่ งเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาได้อย่างครอบคลุมนั้นควรได้ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้
ข้อมูล และระดมสมองร่ วมกันพิจารณาถึงสาเหตุและหาแนวทางการแก้สาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงทา
การปรับปรุ งกระบวนการ ซึ่ งควรได้ดาเนิ นการการตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ น การรวมขั้นตอนการทางาน การ
จัดลาดับงานให้เหมาะสม และการปรับปรุ งสถานใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการทางาน การปรับกระบวนการดังกล่าวนี้ จะทา
ให้หน่วยงานสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองลงได้เป็ นอย่างดี
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Factors affecting to Manufacturing costs Determination Case Study: Agricultural Product Processing Group
of Ban Nong Mai Kaen Tambon Thachamuang, Songkhla.
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Ammonrut Konggachod1*, Pennapa Choawana1, Sudarat thammarat1 and Jutamas Kanjamanee1

บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการคานวณต้นทุนการผลิต กรณี ศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั ญหา การคานวณ
ต้นทุนตามสภาพจริ งสาหรับการจัดทาบัญชีตน้ ทุนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานของชุมชน จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้าน
หนองไม้แก่น มีกระบวนการผลิตสิ นค้าตามคาสัง่ ของลูกค้า แต่ไม่ได้มีการบันทึกต้นทุน อย่างครบถ้วน ส่งผลให้มูลค่า
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่คานวณไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ทาให้มีการรับรู ้ผล การดาเนิ นงานผิดพลาด จากประเด็น
ปั ญ หาดัง กล่ า วจึ ง น ามาสู่ ก ารออกแบบบัต รต้น ทุ น งานสั่ง ท า และการให้ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการให้
ความสาคัญและสร้างความเข้าใจการคานวณต้นทุนที่ แท้จริ ง ตามลักษณะของ การคานวณต้นทุนอย่างเป็ นระบบ
ให้แก่กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สามารถบันทึ กต้นทุนงานสั่งทาได้อย่างถูกต้อง ทาให้ชุมชนทราบถึงผลการดาเนิ นงานที่ แท้จริ งในแต่ละงวดเวลา
ส่งผลให้มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกรายการต้นทุนในการผลิตได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : ต้นทุนงานสัง่ ทา, บัตรต้นทุนงานสัง่ ทา
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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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บทนา
ต้นทุนในการผลิตสิ นค้าถือได้ว่าเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ่ งที่มีความสาคัญมากในการกาหนดราคาขายและสามารถ
นาไปใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่หรื อแม้แต่กระบวนการผลิตกล้วยที่
ทาการศึกษา ก็จะมีการคานวณต้นทุนการผลิตหลังจากการผลิตทุกครั้ง การกระทานี้เพื่อที่จะได้ทราบต้นทุนของการผลิตใน
งานนั้นๆ และสามารถจะกาหนดราคาขายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จากกล้วยได้ ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้มาซึ่ งผลกาไร วิธีที่จะทา
ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด คือ การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกาไรจะต้องอาศัยความร่ วมมือกันภายในกลุ่มการผลิต และการลด
ต้นทุ นนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ นค้าที่ ผลิ ต หากเมื่ อทราบถึ งต้นทุ นของสิ นค้าในแต่ละขั้นตอนแล้ว ก็จะ
สามารถกาหนดราคาสิ นค้าได้ ในส่วนของการกาหนดต้นทุนการผลิตเพื่อนาไปซึ่ งการผลิตและส่งผ่านไปยังการตั้งราคาขาย
เพื่อการจัดจาหน่ายนั้น จะต้อง มีความละเอียดและรอบคอบค่อนข้างสูงเพราะทั้งหมดจะต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน
ในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ จะส่ งผลให้เกษตรกรผูผ้ ลิตสามารถวางแผนการผลิตตลอดจนวางแผนการขายได้อย่างต่อเนื่ องนั่นเอง
(ทศพรไชยประคอง และคณะ, 2559)
การดาเนิ นงานของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตาบลท่าชะมวง อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา เริ่ มต้นจากในอดีตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกพืช (ยางพารา) เลี้ยงสัตว์เป็ นส่วนใหญ่ ชาวบ้าน
ในชุมชนจะปลูกพืชหลายชนิดเพื่อการบริ โภคและในส่วนที่เหลือจากบริ โภค ก็นาไปขาย และ ที่ขาดไม่ได้ทุกครัวเรื อนจะ
มีการต้องปลูก คือ กล้วย ซึ่ งก็จะมี กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ เมื่อก่อนจะมีการนากล้วยมาทาขนมและนามาแปรรู ป
ภายในครัวเรื อน เช่น ทาข้าวต้มมัด กล้วยตาก กล้วยฉาบต่างๆทุกรู ปแบบ ดังนั้นทางชุมชนบ้านหนองไม้แก่นจึงได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มภายในชุมชน และมีการนากล้วยมาแปรรู ปรวมกันโดยการทากล้วยฉาบขาย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งราคาเดิมค่อนข้างต่า เมื่อแปรรู ปใหม่ๆ ราคา 2 บาท และเพิ่มขึ้นมาเป็ น 5 บาท 10 บาท ตามลาดับ และทาง
กลุ่มชุมชนได้มีการพัฒนารู ปแบบจากกล้วยฉาบแบบธรรมดามาเป็ นกล้วยกรอบแก้วในรสชาติต่างๆ ที่แปลกใหม่และมีการ
พัฒนาตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความสวยงามและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งราคาที่ขายก็ไม่แพงมากและมีการผลิต
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากวัตถุดิบมีปริ มาณมากทั้งในกลุ่มและในชุมชน
จากการลงพื้นที่กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น พบปั ญหาสาคัญคือ ทางกลุ่ม
ชุมชนยังไม่มีการคานวณต้นทุนงานสัง่ ทาที่ชดั เจน จึงทาให้ทางกลุ่มไม่สามารถทราบได้วา่ ต้นทุนงานสัง่ ทาในการผลิตแต่
ละหน่วยเป็ นอย่างไร จึงทาให้เกิดความยุง่ ยาก และซับซ้อนในการจัดทาบัญชี และใช้ระยะเวลาใน การทาบัญชีเป็ นระยะ
เวลานาน ซึ่งในการจัดทาบัญชีแต่ละครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดาเนินงาน
จากการศึกษาประเด็นปั ญหาดังกล่าวข้างต้นที่มาของของคาถามการวิจยั เราจะมีกระบวนการอย่างไรให้ การบันทึก
บัญชี ตน้ ทุนมีความถูกต้องชัดเจน ทางกลุ่มผูว้ ิจยั จึงสนใจในการจัดทาวิจยั ทางการบัญชี เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการคานวณ
ต้นทุนการผลิต กรณี ศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตาบล ท่าชะมวง อาเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา สาหรับการออกแบบการจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา และการจัดทาบัญชีบตั รต้นทุนงานสัง่ ทา เพื่อแก้ไข
ปั ญหาการคิดต้นทุนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพจริ ง ทาให้ได้กระบวนการเอกสาร แบบฟอร์มสาหรับการบันทึกรายการต้นทุน
งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานของชุมชน
การทบทวนวรรณกรรม
อารี กมล ต.ไชยสุ วรรณและคณะ (2560) ได้ทาการศึกษา การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพร
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุ วรรณ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัด จากการศึ กษาพบว่า เกษตรกรมีผลกาไรสุ ทธิ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

230

ทางการบัญชี เฉลี่ยเท่ากับ 2,708.76 บาท ต่อครัวเรื อนต่อปี มีอตั รากาไรส่ วนเกินต่อยอดขายรวมเท่ากับ ร้อยละ 40.81 และมี
ยอดขาย ณ จุดเสมอตัว เฉลี่ยเท่ากับ1,473.39 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า
เกษตรกรมีกาไรสุ ทธิ เหนือต้นทุนเงินสด เท่ากับ 6,416.48 บาทต่อครัวเรื อนต่อปี หรื อมากกว่ากาไรสุ ทธิ ทางการบัญชี 2.37
เท่า จากผลตอบแทนทางการบัญชี และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทาให้ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกสมุนไพรตาบล
บ้านกลาง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ มีรายได้รวมจากการปลูกสมุนไพรเป็ นอาชีพเสริ มและรายได้หลักเพียงพอ มีค่าใช้จ่าย ที่
สามารถประหยัดได้และสามารถดารงชีพอยูไ่ ด้ นอกจากนี้ การทาความร่ วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรได้อย่างยัง่ ยืน
ยศนนท์ ศรี วิจารย์และกิ ตติ (2560) ได้ทาการศึ กษา เรื่ องต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาหยอดของ
เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่เลือกปลูกข้าวแบบ นาหยอดใช้ปัจจัย
การผลิ ตด้านเมล็ดพันธุ์ 5.34 กิ โลกรั มต่อไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี ในอัตรา 17.91 กิ โลกรั มต่อไร่ และมี ตน้ ทุ น การผลิ ต ต่ าเท่ ากับ
3,249.59 บาทต่อไร่ และได้รับผลตอบแทน 1,838.68 บาทต่อไร่ สูงกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบนาดาและนาหว่าน ที่ได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากับ 1,586.77 และ 552.40 บาทต่อไร่ ตามลาดับ ดังนั้นการให้ความรู ้ ในการปลูกข้าวแบบนาหยอดจึงเป็ น
สิ่ งสาคัญ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าว และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรผูผ้ ลิต เมล็ดพันธุ์ให้กบั ศูนย์ขา้ วชุมชน และ
เกษตรกร ผูป้ ลูกข้าวทัว่ ๆ ไปได้หนั มาสนใจทานาในรู ปแบบนาหยอดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
ดุษฎี บุญธรรม (2556) ได้ทาการศึ กษา เรื่ องการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตของแท่งชิ้นงานในอุตสาหกรรม จาก
การศึกษาพบว่า ผลจากการที่ปรับเปลี่ยนวิธีการคานวณต้นทุน การผลิตใหม่โดยปรับมาใช้การคานวณต้นทุนกิจกรรม ทาให้
ทราบถึงความแตกต่างของต้นทุน แท่งชิ้นงานทั้ง 4 ชนิ ดพบว่าต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงาน ชนิ ดที่ 1 และชนิ ดที่ 2 นั้นมีส่วน
ต่างกับการคิดต้นทุน แบบเดิมอยูท่ ี่ -25.1% และ -24.4% ตามลาดับ ส่วนการต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงาน ชนิดที่ 3 และชนิดที่
4 นั้น แตกต่างกับการคิดต้นทุนแบบเดิมอยูท่ ี่ 25.3% และ 23.2% ตามลาดับ จากการคานวณต้นทุนกิจกรรมทาให้ทราบว่า
ทางบริ ษทั สามารถที่ จะทาการลดราคาขายหรื อให้ส่วนลดต่าง ๆ ของแท่งงานชนิ ดที่ 1 และ ชนิ ดที่ 2 ลงได้ เมื่อเกิ ดการ
แข่งขันในเรื่ องของราคา ส่ วนต้นทุนแท่งชิ้นงานชนิ ดที่ 3 และชนิ ดที่ 4 มีตน้ ทุนกิ จกรรมมากกว่าการคิดต้นทุนแบบเดิม
ดังนั้นอาจจะต้องทาการพิจารณาอย่างถี่ถว้ นก่อนที่จะลดราคาหรื อให้ส่วนลดต่างๆกับลูกค้าเพื่อไม่ให้ขาดทุน
ปรี เ ปรม นนทลี รั กษ์แ ละคณะ (2554) ได้ท าการศึ ก ษา เรื่ อ งการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบบัญ ชี ต ้น ทุ น งานสั่ง ท าใน
หน่ วยงานโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ จากการศึ กษาพบว่า การคิดต้นทุนสิ่ งพิมพ์ของโรงพิมพ์น้ นั ไม่ได้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 โดยไม่ได้รวมต้นทุนแปลงสภาพมาคิดเป็ นต้นทุนการผลิตของสิ่ งพิมพ์ตน้ ทุนการผลิตที่คานวณ
ได้จึงไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ส่ งผลให้มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือต่ากว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง และแสดงมูลค่าที่ไม่ถูกต้อง
ในงบการเงิน ผลจากการศึกษานาเสนอต้นแบบการคานวณต้นทุนงานสั่งทา กาหนดให้ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต
ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ วัตถุดิบซึ่ งเป็ นวัสดุมาตรฐานที่ใช้ในการผลิต โดยเสนอวิธีการปั นส่ วนค่าแรงงานการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายการผลิตและคานวณหาอัตราคิดเข้างานของแต่ละงาน ต้นแบบการคิดต้นทุนแสดงให้เห็นต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง
ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาข้อมูลด้านต้นทุนมาใช้ในการบริ หารงานและตัดสิ นใจ
จตุพร พินิจนึกและนภาพร วงศ์วชิ ิต (2559) ได้ทาการศึกษา เรื่ องการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน การผลิตเส้น
ไหมกลุ่มผูป้ ลูกหม่อนเลี้ยงไหมตาบลเนิ นยาง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูป้ ลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ มากกว่า 50 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึ กษา มีประสบการณ์ในการผลิตเส้นไหม
ส่ วนใหญ่ 0-5 ปี แหล่งเงินทุนส่ วนใหญ่จากทุนส่ วนตัว ต้นทุนผันแปรต่อผลผลิตเส้นไหม 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,215.41 บาท
ประกอบด้วย ค่าแรงเลี้ยงไหมจานวน 449.94 บาท ค่าแรงสาวไหมจานวน 300.08 บาท ค่าแรงเก็บใบหม่อนจานวน 281.25
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บาท ค่าปุ๋ ยเคมี จานวน 49.95 บาท ค่าถ่านจานวน 44.97 บาท ค่าพันธุ์หม่อน จานวน 29.17 บาท ค่าแรง เตรี ยมดิ นจานวน
25.04 บาท ค่าแรงปลูกหม่อน จานวน 25.04 บาท และค่าน้ าต้มสาว ไหมจานวน 9.97 บาท ตามลาดับ ผลตอบแทนจากเส้น
ไหมพุ่งกิโลกรัมละ 1,700 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ1.49 ซึ่ งมีค่ามากกว่า1 สรุ ปคือมีความคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุน
จากการศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยั หรื อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทาและมา
ใช้เป็ นรู ปแบบในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบต้นทุนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนทางตรงหรื อต้นทุนทางอ้อมสามารถนามา
เป็ นแนวทางในการศึกษาและดาเนินงานในการจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทาสาหรับผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้วของชุมชนบ้าน
หนองไม้แก่นซึ่งจะมีการศึกษา ที่สอดคล้องกับการดาเนินงานของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ประยุกต์เพื่อนาผลการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการคิดต้นทุนของกลุ่ม
แปรรู ปผลิตภัณฑ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ตามปรากฏการ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับ
การออกแบบฟอร์ม และบัตรต้นทุนงานสัง่ ทา มาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน การผลิตจริ ง โดยมีวธิ ีการศึกษาดังนี้
1. แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดาเนินงาน ในการจัดทาบัญชี
ของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 23/3 หมู่ที่ 14 ตาบลท่าชะมวง อาเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 โดยสอบถามจากผูท้ ี่จดั ทาบัญชี เพื่อทาให้ทราบเกี่ยวกับผล การดาเนินงานของกลุ่มแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ ตารา เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจยั ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับการเผยแพร่ ในรู ปแบบของหนังสื อและสื่ ออินเทอร์ เน็ต เพื่อนามาใช้ในการจัดทาบัญชี
ต้นทุนงานสัง่ ทาและการออกแบบฟอร์มทางการบัญชีสาหรับการผลิตกล้วยกรอบแก้วของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การลงพื้นที่จดั เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อการออกแบบเอกสารทางการบัญชี
ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์กบั การดาเนินงานเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้จ่ายจริ ง หากพบข้อบกพร่ อง จะทาการปรับปรุ งแก้ไข
ข้อผิดพลาดนั้นๆ ตามความเหมาะสมและจาเป็ นต่อการจัดทาบัญชีของการวิจยั
การจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทาและ
ออกแบบฟอร์มให้กบั กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จะต้องคานึงถึงรู ปแบบและโครงสร้างของ
การดาเนินงาน
เพื่อให้สามารถออกแบบฟอร์ มทางการบัญชีมาใช้ในการบันทึกบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทาและสามารถใช้ในการดาเนินงานได้
จริ ง (ยศนนท์ ศรี วจิ ารย์และกิตติ, 2560)
2.1 การออกแบบฟอร์มในการบันทึกบัญชีของการวิจยั ในครั้งนี้ จะออกแบบฟอร์มที่มีรูปแบบไม่ยงุ่ ยาก เข้าใจง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และผูจ้ ดั ทาบัญชีของกลุ่มสามารถจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 เกณฑ์ ใ นการวิ เ คราะห์ ใ ช้แ บบสั ม ภาษณ์ ใ นการสอบถามข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของกลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น โดยจะสอบถามข้อมูลทัว่ ไปและเอกสารที่ใช้ในการลงบัญชีของกลุ่มแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น เพื่อใช้ในการจัดทาต้นทุนงานสั่งทาและออกแบบฟอร์ มทางการ
บัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีและเพื่อให้เห็นถึงข้อบกพร่ องในการจัดทาบัญชีของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
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2.3 กระบวนการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ประธานและผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในส่วน
ของลักษณะต้นทุนงานสัง่ ทาของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น มาใช้ในการออกแบบ
ฟอร์มเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานของกลุ่มชุมชนและเป็ นแบบฟอร์มที่สามารถ
ใช้งานได้จริ ง

ผลและวิจารณ์ผล
จากการออกแบบการจัดทาบัญชี ผูจ้ ดั ทาบัญชีได้นาข้อมูลที่ได้จาการศึกษา สัมภาษณ์ และข้อมูลในการบันทึกบัญชี
มาวิเคราะห์และสรุ ปผลจากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจนได้การจัดทาบัญชีที่สอดคล้องกับการจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทา
ที่เหมาะสมกับกระบวนการทางานของกลุ่มชุมชน และทาการออกแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับการจัดทาบัญชีให้ง่ายยิง่ ขึ้นดังนี้
แบบฟอร์ มทางการบัญชี
ใบคุมวัตถุดบิ

บั ต รลงเวลาทางาน
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บั ต รบั น ทึ ก เวลางาน

ต้ นทุนงานสั่ งทา
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งบกาไรขาดทุน
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของชุมชนบ้ านหนองไม้แก่น (1)
งบกาไรขาดทุน
สาหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุ ด 31 มกราคม 25X1
บาท : หน่วย (2)
ราคาขาย (3)
หัก ต้นทุนขาย : (4)
วัตถุดิบในการผลิต (4.1)
ค่าแรงงานในการผลิต (4.2)
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (4.3)
กาไรขั้นต้น (5)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (6) (ค่าผูจ้ ดั ทาบัญชี)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (7) d

d
d
d

d

d

d
d
d

d
d
d

d
d
d

.

.

การลงข้ อมูลลงในแบบฟอร์ ม ดังตัวอย่ าง ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสัง่ ทา
พ.ศ. 2560
พ.ย. 1 ยอดยกมา
1) น้ ามันพืช
10 ถุง ๆ ละ
2) น้ าตาลทรายแดง
4 ถุง ๆ ละ
พ.ย. 4 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ดังนี้
1) กล้วย
110 ก.ก. ๆ ละ
2) น้ าตาลทรายแดง
5 ก.ก. ๆ ละ
3) น้ ามันพืช
16 ถุง ๆ ละ
4) กระดาษซับมัน
2 ก.ก. ๆ ละ
5) ถุง ขนาด 20 x 30
6 แพ็ค ๆ ละ
6) แก๊ส
1 ถัง ๆ ละ
พ.ย. 4 เบิกใช้วตั ถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ดังนี้
1) กล้วย
110 ก.ก. ๆ ละ
2) น้ าตาลทรายแดง
9 ก.ก. ๆ ละ
3) น้ ามันพืช
26 ถุง ๆ ละ
4) กระดาษซับมัน
5 แผ่น ๆ ละ
5) ถุง ขนาด 20 x 30
784 ถุง ๆ ละ
6) แก๊ส
6 ก.ก. ๆ ละ

30 บาท
25 บาท
10 บาท
25 บาท
30 บาท
70 บาท *1 ก.ก. มี 35 แผ่น
45 บาท *1 แพ็ค มี 150 ถุง
360 บาท *1 ถัง มี 15 ก.ก.
10 บาท
25 บาท
30 บาท
2 บาท
0.3 บาท
24 บาท
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พ.ศ. 2560
พ.ย. 8 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ดังนี้
1) น้ าตาลทรายแดง
5 ก.ก. ๆ ละ
25 บาท
2) น้ ามันพืช
16 ถุง ๆ ละ
30 บาท
3) แก๊ส
1 ถัง ๆ ละ
360 บาท
พ.ย. 11 ขายสิ นค้า 784 ถุง ๆ ละ 7 บาท รวมเป็ นเงิน 5,488 บาท
พ.ย. 12 แบ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานดังนี้
1) ค่าแรงงาน
75%
ของกาไรทั้งหมด
2) ค่าจัดทาบัญชี
2%
ของกาไรทั้งหมด
3) ค่าขนส่ง
12%
ของกาไรทั้งหมด
4) ค่าน้ าค่าไฟ
1%
ของกาไรทั้งหมด
5) ค่าเงินปั นผลสิ้นปี
10%
ของกาไรทั้งหมด
ข้อมูลการลงเวลาทางานของสมาชิกกลุ่มชุมชน
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พี่แกน
12.00
น้องแมว
13.00
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พี่แกน
11.00
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พี่แกน
09.00
พี่หมี
13.00
พี่ยุ
10.00
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พี่แกน
10.00
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พี่แกน
08.30
พี่หมี
08.30
พี่ยุ
09.00
น้าพิน
09.00
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
น้าพิน
08.00
พี่แกน
09.30
พี่หมี
08.00
พี่ยุ
12.00
พี่แมว
08.30

17.00
17.00

5 ชม.
4 ชม.

17.30

6.5 ชม.

17.30
17.30
15.30

8.5 ชม.
4.5 ชม.
5.5 ชม.

15.30

5.5 ชม.

17.00
17.00
16.00
17.00

8.5 ชม.
8.5 ชม.
7 ชม.
8 ชม.

15.30
15.30
12.00
15.30
15.30

7.5 ชม.
6 ชม.
4 ชม.
3.5 ชม.
7 ชม.
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ขั้นตอนการลงข้ อมูล
จากข้อมูลข้างต้น ให้ท่านนาข้อมูลที่ได้มาลงในใบคุมวัตถุดิบ เป็ นลาดับแรก ดังในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การบันทึกข้อมูลลงในในคุมวัตถุดิบ
จากภาพที่ 1 อธิ บายได้วา่ ข้อมูลที่เป็ นยอดยกมาจะบันทึกในช่องคงเหลือ ข้อมูลการซื้ อวัตถุดิบจะบันทึกใน
ช่องนาเข้า แล้วนาไปบวกกับยอดคงเหลือ ในแต่ละชนิดของวัตถุดิบ ข้อมูลการเบิกใช้วตั ถุดิบจะบันทึกในช่อง
เบิ กใช้ แล้วนาไปหักกับยอดคงเหลือในแต่ละชนิ ดของวัตถุดิบ ต่อไปจะเป็ นการบันทึ กข้อมูลลงในบัตรลง
เวลางาน โดยนาข้อมูลการลงเวลาทางานของสมาชิกกลุ่มชุมชนมาลงในแบบฟอร์ ม ดังภาพที่ 2 ซึ่ งข้อมูลลง
เวลาทางานจะเป็ นข้อมูลค่าแรงงานในการผลิต แต่ละครั้งที่ผลิต

ภาพที่ 2 การลงข้อมูลในบัตรลงเวลาทางาน
จากภาพที่ 2 เมื่อทาการลงข้อมูลลงในบัตรลงเวลาทางานแล้ว จะนาข้อมูลมาแยกเป็ นรายบุคคลเพือ่ ให้ง่าย
ต่อการคิดค่าแรงงานในบัตรต้นทุนงานสัง่ ทา โดยจะนาข้อมูลที่วงรี สีแดง ในภาพที่ 2 มาบันทึกในบัตร
บันทึกเวลางาน ดังภาพที่ 3-1 – ภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3-1 แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน

ภาพที่ 3-2 แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน

ภาพที่ 3-3 แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน
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ภาพที่ 3-4 แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน

หมายเหตุ : บัตรบันทึกเวลางานจะบันทึกหลังจากผลิตสิ นค้าเสร็ จ พร้อมกับการคิดค่าจ้างหลังจากขาย
สิ นค้าเป็ นที่เรี ยบร้อยในครั้งนั้น
เมื่อบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขั้นต้นเรี ยบร้อย ต่อไปจะเป็ นการนาข้อมูล ที่ได้จากแบบฟอร์มขั้นต้น
มาลงในบัต รต้น ทุ น งานสั่ ง ท าเป็ นขั้น ตอนสุ ด ท้า ย ก่ อ นจะน าข้อ มู ล ไปบัน ทึ ก ลงในงบก าไรขาดทุ น
โดยประมาณต่อไป
ภาพที่ 4 บัตรต้นทุนงานสัง่ ทา
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หมายเหตุ :
1. ค่าขนส่งและค่าน้ าค่าไฟ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการผลิต
2. ค่าแรงงานต่อหน่วย ค่าขนส่งและค่าน้ าค่าไฟได้มาจาก ขายหักวัตถุดิบ ในการผลิตคูณด้วยการ
ปั นส่ วนค่าใช้จ่ายในกาหนดของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ต้นทุนในการปั นส่ วนค่าให้จ่าย เท่ากับ 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 หรื อ 359 บาท
2.3 ค่าน้ า-ค่าไฟ (2,994 x 1%) = 29.94 หรื อ 30 บาท
งบกาไรขาดทุน
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
งบกาไรขาดทุน
สาหรับระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุด 31 มกราคม 2560
ราคาขาย (784 x 7)
หัก ต้นทุนขาย :
วัตถุดิบในการผลิต
ค่าแรงงานในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
กาไรขั้นต้น
หัก ค่าผูจ้ ดั ทาบัญชี (2,994 x 2%)
กาไรสุทธิโดยประมาณ

(บาท) : หน่วย
5,488.2,494.2,245.. 389.-

5,128.360.. 60.. 300.-

หมายเหตุ :
กาไรสุทธิ เป็ นจานวนเงินที่จะเก็บเงินปั นผลสิ้นปี ให้แก่สมาชิก

สรุ ปผลการวิจัย
1. เนื่องจากลักษณะการดาเนินงานของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่นเป็ นการ
แปรรู ปกล้วยกรอบแก้วขึ้นเอง โดยจะซื้อวัตถุดิบ มาจากพ่อค้าหรื อแม่คา้ ปลีกหรื อร้านประจา ในการลงบันทึกแต่ละครั้ง ไม่
มีการลงรายการบัญชีมีเพียงแต่การเก็บเอกสารที่สาคัญที่ได้รับจากการซื้อ ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทาให้กบั กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น เพื่อให้การลงบันทึกบัญชีแต่ละ
ครั้งเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
2. การจัดทาบัญชีตน้ ทุนงานสั่งทาช่วยให้ชุมชนทราบถึงต้นทุนในการผลิตทั้งสิ้ น ที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน และช่วยให้กลุ่มชุมชนทราบผลกาไรขาดทุนโดยประมาณจากการดาเนินงาน
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จากการศึ กษาปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นกับกลุ่มแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร ของชุ มชนหนองไม้แก่ น เพื่ อการออก
แบบฟอร์ มในการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต สาหรับการสรุ ปผลการดาเนินงานของกลุ่มในการรับรายการสัง่ ซื้ อในแต่ละ
ครั้ง ทาให้ทราบถึงข้อมูลต้นทุนในการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการ ผ่านการกาหนดเกณฑ์การปั นส่ วนตามตัวผลักดัน
ต้นทุน ซึ่ งช่วยแก้ปัญหาให้กบั กลุ่มที่มีปัญหาการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าก๊าซหุ งต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ า เข้า
เป็ นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังนาผลการวิจยั ต้นทุนการผลิตเพื่อการออกแบบการบันทึกบัญชีตน้ ทุนงาน มาอบรมทา
ความเข้าใจให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มรับรู ้ถึงความสมเหตุสมผลของการคานวณต้นทุน เพื่อการรับรู ้กาไรขาดทุนที่แท้จริ ง
การวางแผน การลดต้นทุนที่ไม่จาเป็ น รวมถึงการบริ หารจัดการต้นทุนเพื่อความอยูร่ อดของกลุ่มในอนาคตต่อไป
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างอัตราส่ วนด้ านภาษีเงินได้ นิติบุคคลกับมูลค่ าของกิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารทีจ่ ดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
Relationship Between Corporate Income Taxand Value Of Firms Agriculture And Food Industry
Listed Companies In The Stock Exchange Of Thailand
จินตนา โสมโสดา1* จักรกฤษณ์ มะโหฬาร2 สุลิตา พลเสน3 ศิรินภา ซาวสกุล4
Jintana Somsoda1* Jugkrit Mahoran2 Sulita Polasen3 Sirinapa Soundsakul4

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงิ นได้นิติบุคคลกับมูลค่ าของ
กิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
งบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริ ษทั ที่เป็ นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างปี 2557 - 2560 จานวนทั้งสิ้ น 38
บริ ษทั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สาหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า กาไรสุทธิ (NI) และอัตราส่วนด้านภาษีต่อ
สิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิ จการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 001 ภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลที่แท้จริ ง (ETR) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (TAX/CFO) และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ
คาสาคัญ : ภาษีเงินได้นิติบุคคล, 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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บทนา
ประเทศไทยนั บ ได้ ว่ า เป็ นประเทศที่ มี ความอุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ นอย่ า งมากอั น เนื่ องมากจากสภาพ
ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่ เอื้ ออานวยต่อการทาการเกษตร การปศุ สัตว์และการประมง ตลอดจนทั้งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนได้ให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีที่จะให้ความรู ้และช่วยเหลือผูท้ ี่ทาหน้าที่ดงั กล่าว จึงทาให้ประเทศไทยสามาร
สร้างผลผลิตเพื่อส่ งออกไปสู่ นานาประเทศได้เป็ นจานวนมากและนารายได้เข้าสู่ ประเทศได้เป็ นอย่างมากเช่นกัน เมื่อมี
วัตถุดิบเป็ นจานวนมากจึงทาให้อุตสาหกรรมอาหารในไทยเติบโตขึ้นเป็ นอย่างมาก มีแรงงานที่มีฝีมือและมีประสบการณ์
เป็ นจานวนมาก มีการขนส่งที่เชื่อมโยงกันทั้งทางบกและทางน้ าทาให้วตั ถุดิบต่างๆขนส่งได้ทนั เวลา โดยในปั จจุบนั ได้มีการ
ลงทุ น ในด้า นอุ ต สาหกรรมอาหารในไทยเป็ นจ านวนมาก ยิ่ ง ในตอนนี้ เปิ ดเสรี ท างการค้า AEC (ASEAN Economic
Community) ด้วยแล้วจึงมีต่างประเทศเข้ามาให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งไทยได้เปรี ยบกว่าประเทศอื่นๆในหลายๆด้าน
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น สิ นค้าของไทยจึงเป็ นที่ยอมรับจากหลายประเทศทัว่ โลกมีการส่งออกสิ นค้าไปทุกทวีปและมีแนวโน้ม
ว่ายังมีการเติบโตอีกมากทาให้ไทยเราได้เปรี ยบดุลการค้าในส่วนนี้ (Coats, A.W., 1961)
ในปี ที่ ผ่านมาภาพรวมของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปรั บตัวดี ข้ ึ น ได้แก่ เศรษฐกิ จและการค้าของกลุ่ม
ประเทศ Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV ขยายตัว อย่า งต่ อ เนื่ อ ง หรื อ นโยบายส่ ง เสริ ม ของภาครั ฐ ได้แ ก่
นโยบาย Super Cluster “การจัดตั้งเมืองวัตกรรมด้านอาหาร” ที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาด้านวัตกรรมอาหารอย่างครบ
วงจร และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จพิเศษตามแนวชายแดน ส่ งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มมีแนวโน้มขยายตัว
(ธนาคารออมสิ น, 2561, มกราคม 29) ซึ่ งการเลือกลงทุนในประเทศที่มีทรัพยากรและค่าแรงถูกเพื่อความได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขันด้านราคา และความได้เปรี ยบเรื่ องกฎเกณฑ์ทางการค้าที่จะได้รับในประเทศที่ทาการลงทุน รวมถึงนโยบายด้ายภาษี
ของรัฐบาลในประเทศ เป้ าหมายที่เป็ นแรงจูงใจและดึงดูดให้นกั ลงทุนเข้าไปลงทุน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยวิธีการวิเคราะห์ที่สาคัญวิธีหนึ่ งคือ การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปั จจัยพื้นฐาน ซึ่ งมูลค่ากิจการในส่ วนของการวิเคราะห์บริ ษทั เป็ นหนึ่ งในข้อมูลที่นกั ลงทุนควรให้ความสาคัญและใช้เป็ น

ปัจจัยช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนในการซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่ งมูลค่ากิจการอาจได้รับผลกระทบ
จากการบริ หารภาษี กล่าวคือ การบริ หารภาษีเป็ นการเลือกใช้นโยบายในการดาเนินธุรกิจ หรื อการเลือกวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีที่ส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการลดลง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลกับมูลค่ากิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อ
เป็ นพื้นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร รวมถึงเพื่อเป็ นตัวแบบที่ใช้ในการคานวณก่อนที่จะมีการลงทุนในหุ ้นทุน
ของบริ ษทั รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ ได้มีขอ้ มูลใช้ในการตัดสิ นใจก่อนการลงทุน อันจะส่ งผลทาให้เกิดความ
คุม้ ทุนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คือ บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร จานวน 59 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จานวน 59 บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนจานวน 11 บริ ษทั และเป็ นกลุ่มธุ รกิจ Market
for Alternative Investment - MAI เนื่องจากเป็ นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศกั ยภาพขนาดกลางและเล็ก จานวน 10
บริ ษทั จึงเหลือจานวน 38 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นงบการเงินสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม ระหว่างปี 2557 - 2560 ได้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น
152 กลุ่มข้อมูล (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย
3.1.1 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง (ETR)
3.1.2 อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน (TAX/CFO)
3.1.3 อัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET)
3.1.4 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX)
3.2 ตัวแปรตาม คือ มูลค่าของกิจการ
3.3 ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย
3.3.1 ขนาดของบริ ษทั (SIZE)
3.3.2 อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (NI)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั นาแนวคิดทฤษฎีของ Philip K. M'Pherson (1998) มาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพ 1
Independent Variable
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง
อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน
อัตราส่วนภาษีเต่อสิ นทรัพย์รวม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Dependent Variable
มูลค่าของกิจการ

Control Variable
อัตรากาไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์รวม
ขนาดของบริ ษทั
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5. สมมติฐานการวิจยั
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง (ETR)
Ha0 : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง (ETR) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Ha1 : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง (ETR) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (TAX/CFO)
Hb0 : อัต ราส่ ว นภาษี ต่ อ กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน (TAX/CFO) ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
กับมูลค่าของกิจการ (V)
Hb1 : อัต ราส่ ว นภาษี ต่ อ กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งานมี (TAX/CFO) มี ค วามสั ม พัน ธ์
กับมูลค่าของกิจการ (V)
อัตราส่วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET)
Hc0 : อัตราส่วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Hc1 : อัตราส่วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภาษีอากร (DIFFTAX)
Hd0 : ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Hd1 : ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์รวม (NI)
He0 : อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์รวม (NI) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
He1 :
อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์รวม (NI) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
ขนาดของบริ ษทั (SIZE)
Hf0 : ขนาดของบริ ษทั (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Hf1 : ขนาดของบริ ษทั (SIZE) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 งบการเงิน และ แบบรายงาน 56 - 1 ปี 2557 - 2560 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันที่
31 ธันวาคมของทุกปี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยทา
การรวบรวมจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ข้อ มู ล มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ต ามราคาตลาด ณ วัน ที่ 30 ธั น วาคมของทุ ก ปี ปี 2557 - 2560 ของบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยทาการเก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล
จากเว็บไซต์บริ การข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแบบ 56 - 1
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
7.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) ใช้ในเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
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ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึ กษาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานอัตราส่ วนทางการเงิ นด้านภาษีเงิ นได้นิติบุคคลกับมูลค่าของ
กิจการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีดงั นี้
ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอัตราส่วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของ
กิจการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
Min
Max
Mean
S.D
0.5343
16.1223
2.1135
1.9780
VALUE
-11.0352
42.4049
0.1635
3.6452
ETR
-7.0440
2.6015
0.0572
0.8088
TAX/CFO
0.0000
0.0460
0.0131
0.0123
TAX/ASSET
-6.96
356.35
54.51
4.4930
DIFFTAX
-0.1410
0.2540
0.0609
0.0674
NI
20.39
30.08
22.6758
1.4376
SIZE
พบว่า อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง (ETR) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.35 ล้านบาทอัตราภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.31 ล้านบาท อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน (TAX/CFO) มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
5.72 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DIFFTAX) มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 54.51 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากิจการมีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสูง และมูลค่าของกิจการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 211.35 ล้านบาท
ตาราง 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Simple Correlation Analysis) ของตัวแปร
Variable
VALUE
ETR
TAX/CFO
TAX/ASSET
DIFFTAX
NI
SIZE

VALUE
1.000
-0.031
0.090
0.376**
0.000
0.246**
-0.061

ETR
1.000
0.006
-0.032
0.000
-0.011
-0.005

TAX/CFO

TAX/ASSET

DIFFTAX

1.000
0.170*
0.029
0.148
-0.004

1.000
0.079
0.639**
-0.253**

1.000
0.015
0.001

NI

1.000
-0.065

SIZE

1.000

ตาราง 2 พบว่า อัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าของกิจการ และ
อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน (TAX/CFO) อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (NI) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับมูลค่าของกิจการ (VALUE) และอัตราส่วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) และขนาดของบริ ษทั (SIZE) มี
ความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) ซึ่งแสดงเห็นว่าเมื่อใดที่กิจการมีอตั ราส่ วนด้านภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น ก็จะส่ งผลทาให้เกิดมูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้นด้วยในทิศทางเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันหากกิจการมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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มูลค่าของสิ นทรัพย์รวม (SIZE) เพิ่มขึ้นหรื อลดลงก็จะส่ งผลทาให้อตั ราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นหรื อลดลงใน
ทิศทางผกผันกัน
ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการ (Regression Analysis)

Vit+1 = β0 + β1 ETRit + β2NIit + β3SIZEit+ β4TAX/CFOit + β5TAX/ASSETit + β6DIFFTAXit + eit
MODEL 1
ETR
NI
SIZE
TAX/CFO
TAX/ASSET
DIFFTAX
R2 = 44%
N = 148

Coefficient
.316
-.381
-.139
.908
-.011
.321

t-stat.

Sig

-0.353
3.009
-0.561
0.678
3.662
-0.049

0.725
0.003**
0.248
0.499
0.000***
0.961

ตาราง 3 พบว่ากาไรสุ ทธิ (NI) และอัตราส่ วนด้านภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์เชิ งลบ
กับมูลค่าของกิจการ (VALUE) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่ วนอัตราส่ วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ ง (ETR)
ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน (TAX/CFO) และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (VALUE) และสามารถทาการพยากรณ์การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของกิจการ
ได้ร้อยละ 44

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมรมอาหาร สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลที่ แท้จริ ง (ETR) ขนาดของกิ จการ (SIZE) และอัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงิ นสดจาก
กิ จกรรมดาเนิ นงาน TAX/CFO และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิ จการ เนื่ องจาก
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริ งเป็ นอัตราภาษีที่เกิดจากสิ นทรัพย์ของกิจการซึ่งจะเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณี คือ กรณี สินทรัพย์
สุ ทธิ ของกิจการ และกรณี ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นทรัพย์ จึงทาให้ผลออกมาปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของธัญพร ตันติยวรงค์ (2552) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่าง
การวางแผนภาษีกบั มูลค่าของกิจการ ผลพบว่าการวางแผนภาษีไม่มีผลกระทบกับมูลค่าของกิจการ ซึ่ งการวางแผนภาษี วัด
ค่าตัวแปรจาก อัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลที่ แท้จริ ง (ETR) และอัตราส่ วนภาษี ต่อกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
(TAX/CFO) แสดงถึงการวางแผนภาษีไม่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานหลักของบริ ษทั ตลาดทุนไม่ได้ให้ความสาคัญกับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายภาษี ธัญพร ตันติยวรงค์ (2552) แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่ อาจไม่คานึงถึงการวางแผนภาษีหรื ออาจถูก
ควบคุมโดยรัฐบาลจึงทาให้ไม่สามารถควบคุมนโยบายการบริ หารได้ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของอาทิตย์ นิ รันดรธรา
กุล (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการ ของบริ ษทั จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าการภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าของกิจการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
0.01 ซึ่ งหากการเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายทางภาษีมีค่าสู งขึ้น ก็จะส่ งผลให้มูลค่าของกิจการต่าลง แสดงว่าหากกิจการใดมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายทางภาษีของปี ปั จจุบนั กับปี ทีผา่ นมาในจานวนที่สูงมากๆ แล้วนั้น ก็จะส่งผลในเชิงลบให้แก่มูลค่าของ
กิจการ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายทางภาษีทีแตกต่างกันมากๆ นัน่ อาจเกิดจากการบริ หารภาษีหรื อการวางแผนภาษีทีสูง
นั่นเอง ทาให้เกิ ดค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ต่ าลงอย่างเห็ นได้ชดั ซึ่ งคนภายนอกอาจคิดว่ากิ จการนั่นๆ มีการดาเนิ นกิ จการที ไม่
ตรงไปตรงมาหรื อพยายามที จะหลบภาษีทาให้มีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ต่ า แต่ทาการยอมรับสมมติฐานที่ 2 ขนาดของกิจการ
(NI) และสมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนด้านภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของแต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสัตยา ตันจันทร์ พงษ์ (2558) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของการกากับดูกิจการ การบริ หารกาไรและการวางแผนภาษีที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า การวางแผนภาษี คืออัตราส่ วนด้านภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม
(TAX/ASSET) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนิ นงาน คือ มูลค่ากิจการ แสดงให้เห็นว่าในปั จจุบนั บริ ษทั ส่ วนใหญ่เลือก
ลงทุนในสิ นทรัพย์มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาษีอากร

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สาเร็ จลงได้ดว้ ยการสนับสนุน และให้
ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มาโดยตลอด ผูว้ ิจยั จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุกญั ญา วงษ์ลคร อาจารย์ที่ปรึ กษาในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอย่างยิง่ ที่ให้คาปรึ กษา พร้อม
ทั้งคาแนะนา ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ซึ่ งทาให้งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ที่ได้ให้คาปรึ กษาและแนวคิด ตลอดจนได้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยั ฉบับนี้ มาตั้งแต่เริ่ ม
จนกระทัง่ แล้วเสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยความเต็มใจ
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด าและมารดาที่ เ ป็ นก าลัง ใจแก่ ผูว้ ิ จัย มาโดยตลอดของการท าวิ จัย ครั้ งนี้ ตลอดจน
ท่านอื่น ๆ ที่มิได้เอ่ยนามในที่น้ ี ที่เป็ นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทาให้การทางานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
และหากงานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีน้ ี แก่บิดามารดา และอาจารย์ทุก
ท่าน ที่ถ่ายทอดวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ บริการชาระค่ าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ใช้ ไฟฟ้ า ในเขตอาเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
Factors affecting the selection of electricity payment service. By clearing the bank account of the
consumer. In the district of Sri Prachan. Suphanburi Province
ฐิติธนา ไตรสิ ทธิ์1 วราภรณ์ นาคใหม่2*
Thitithana Trisit 1 , Waraporn Nakmai 2*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชี
เงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่มา
ชาระค่าไฟฟ้า ณ สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 390 ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.7 มีอายุ มากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 42.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 62.8 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 70.5อาชีพเกษตรกร คิดเป็ น
ร้ อยละ 60.3 ชาระค่าไฟฟ้ าของสถานที่ บา้ นพักอาศัย คิ ดเป็ นร้อยละ 96.7 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการบริ การ มีความสาคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก และอันดับแรกที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธี
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเชื่อถือในการบริ การถูกต้องแม่นยา มีข้ นั ตอนในการให้บริ การชัดเจน สะดวก รวดเร็ ว
และไม่ยุ่งยาก ซึ่ งสานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุ รี มี ความพยายามในการ
ผลักดันให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าหันไปชาระผ่านตัวแทน หรื อจุดบริ การการรับชาระเงิ นค่าไฟฟ้ าจุดอื่น ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าให้มิตอ้ งเดินทางมาชาระเงินค่าบริ การด้วยตนเอง ณ สานักงาน และเป็ นการลดภาระงานให้แก่ลูกจ้าง
พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
คาสาคัญ : บัญชีธนาคาร ชาระค่าไฟฟ้า อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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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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บทนา
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็ นผูเ้ ริ่ มกิจการไฟฟ้า ทาให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในปี พ.ศ. 2427 และต่อมาในปี
พ.ศ. 2497 ได้มีการขยายกิจการไฟฟ้าโดยการจัดตั้ง “องค์การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค” และได้ดาเนิ นงานจนประสบความสาเร็ จ
อย่างต่อเนื่ อง และมีการปรับเปลี่ยนจาก “องค์การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค” มาเป็ น “การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค” ให้เป็ นผูด้ าเนิ นการ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่ วนภูมิภาคแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจะเป็ นผูซ้ ้ื อพลังงานไฟฟ้ ามาจากการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย แล้วนามาจาหน่ายให้กบั ประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง การคิดค่าไฟฟ้าจะคิดเป็ นรอบเดือน โดย
จะให้พนักงานมาจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และออกบิลค่าไฟฟ้า ซึ่งผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีช่องทางการชาระเงินค่าไฟฟ้าได้ 3 ทาง คือ การ
รับชาระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริ การ , การรับชาระเงิ นค่าไฟฟ้ าต่างสานักงาน และการรับชาระเงินค่าไฟฟ้าโดยหัก
บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยการที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคได้มีช่องทางในการชาระการบริ การไฟฟ้าที่มีความหลากหลายนั้น ก็
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกต่อลูกค้าผูใ้ ช้บริ การโดยที่ไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาชาระด้วยตนเองที่ สานักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค
จากการสังเกตการณ์ พ ฤติ ก รรมของผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าในเขตพื้นที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ วนภู มิภ าค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความนิยมเข้ามาชาระที่สานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นจานวนมาก
เต็มพื้นที่ให้บริ การชั้น 1 จากข้อมูลที่ได้มีการสังเกตและรวบรวมจากสรุ ปรายได้ค่าไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 พบว่า มี
จานวนครัวเรื อนผูใ้ ช้ไฟฟ้าในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสิ้น 19,106 ครัวเรื อน
การที่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าส่ วนใหญ่นิยมวิธีชาระค่าไฟฟ้ าผ่านตัวแทนจุดบริ การ และวิธีชาระด้วยตนเองที่ สานักงานการ
ไฟฟ้ามากกว่าการชาระโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั เกิดความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาสาเหตุ และปั ญหาของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ไม่ชาระค่าไฟฟ้าด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อจะได้หาข้อสรุ ปอันจะเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด ในการที่จะโน้มน้าวชักจูงผูใ้ ช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมาเลือกชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสาเหตุและปั ญหาของผูใ้ ช้ไฟฟ้าที่ไม่เลือกวิธีชาระค่าไฟฟ้า โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขต
อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
1. ศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงิ นฝากธนาคารของ

ผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
การศึกษา
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่า
ไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงิ นฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี บทความวิชาการ เอกสาร รายงานการวิจยั รายงานการศึ กษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อเป็ นกรอบในการศึกษาและนามาสร้างเป็ นแบบสอบถามเพื่อนาไปเก็บข้อมูล
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2. ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบแล้วไปแจกให้กบั
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เดินทางมาใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้าที่สานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 รายประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ) ในการศึ กษาวิจยั คื อ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุ รี ที่
เดินทางมาใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้าที่สานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน
11,721 ราย (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสรุ ปการรับชาระเงินประจาเดือนมกราคม 2560 ของสานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี)
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่
เดิ นทางมาใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ าที่ สานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 390 ราย วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณโดยใช้สูตรของ Yamane
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรั บการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชี เงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ (แบบสอบถาม) ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ดังนี้
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นลักษณะคาถาม ปลายปิ ด (CloseEnded Questions) โดยแบ่งโครงสร้างคาถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ท่านชาระค่าไฟฟ้าของสถานที่ เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) โดยให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 สาเหตุของการไม่เลือกวิธีชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale method) ซึงใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)
ส่วนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นปั จจัยที่มีผลต่อการชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ใน
เขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา
ด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านพนักงานที่ให้บริ การ และด้านกระบวนการบริ การ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale method) ซึ่งใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้วไปแจกให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ในพื้นที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่เดินทางมาใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ าที่สานักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 ราย

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.7 เป็ นเพศชาย จานวน 161 คน คิด
เป็ นร้อยละ 41.3 ส่ วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ42.3 รองลงมาคือ มีอายุ 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรสคิดเป็ น
ร้อยละ 62.8 รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 32.3 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 70.5 รองลงมา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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คือระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 3.8 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 60.3 รองลงมาคืออาชีพ
ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 16.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.9 มีท่านชาระค่าไฟฟ้ าของสถานที่บา้ นพักอาศัย คิดเป็ นร้อยละ
96.7 รองลงมาคือท่านชาระค่าไฟฟ้าของสถานที่สานักงาน / กิจการ คิดเป็ นร้อยละ 3.3
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การโดยภาพรวมมีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การ การชาระค่าไฟฟ้ า โดยการ
ชาระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี มีความสาคัญอยูใ่ น
เกณฑ์ระดับมาก ซึ่ งปั จจัย ด้านราคา เป็ นอันดับแรก รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ ปั จจัยด้านพนักงานที่
ให้บริ การ และปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้านราคา มีความสาคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก เนื่ องจากมีอตั ราค่าธรรมเนี ยม
ในการใช้บริ การมีความเหมาะสม ซึ่งการชาระเงินค่าบริ การไฟฟ้า
ณ สานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ถา้ หาก
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าชาระเงิ นค่าบริ การผ่านช่องทางอื่น ๆ จะมีค่าใช้จ่ายในการชาระค่าบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler
(1997) ที กล่าวว่า คุ ณค่าผลิ ตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์ สู งกว่าราคาของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคทาการประเมินทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติ
ผูบ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ากว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการบริ การ มีความสาคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก และอันดับ
แรกที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเชื่อถือในการบริ การถูกต้อง
แม่นยา มีข้ นั ตอนในการให้บริ การชัดเจน สะดวก รวดเร็ ว และไม่ยงุ่ ยาก ซึ่งสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพยายามในการผลักดันให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าหันไปชาระผ่านตัวแทน หรื อจุดบริ การการรับชาระ
เงิ นค่าไฟฟ้ าจุดอื่น ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าให้มิตอ้ งเดิ นทางมาชาระเงิ นค่าบริ การด้วยตนเอง ณ
สานักงาน และเป็ นการลดภาระงานให้แก่ลูกจ้างพนักงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ ด้านพนักงานที่ให้บริ การ มีความสาคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง และอันดับ
แรกที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การการชาระค่าไฟฟ้า โดยการชาระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีอธั ยาศัยดี ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ สุภาพเรี ยบร้อย ซึ่งเป็ นธรรมชาติขอผูใ้ ช้บริ การสิ่ งใดก็ตามที่ยอ่ มต้องการได้รับความดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดีจาก
ผูท้ ี่ให้การบริ การ เนื่องจากการบริ การนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ผใู ้ ช้บริ การนั้นสามารถสัมผัสได้จากความรู ้สึกที่
ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การที่ส่งผ่านออกมาจากการกระทา หากผูใ้ ห้บริ การนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ น
อย่างดีแล้วนั้นก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และกลับเข้ามาใช้บริ การดังเช่นเคย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler
(1997) ที่กล่าวว่า บุคลากร (People) หรื อพนักงาน (Employee) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่าง
เหนื อคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่ดี เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร มีความสาคัญอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง และอันดับแรกที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีการให้คาแนะนาแก่
ผูใ้ ช้ไฟให้เลื อกใช้วิธีน้ ี มี การอธิ บายขั้นตอนการให้บริ การ ซึ่ งในกระบวนการการประชาสัมพัน ธ์ข ้อมูลข่ า วสารของ
สานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ในส่ วนของบริ การรับบริ การชาระค่าไฟฟ้ า
อย่างชัดเจนมีการอธิ บายขั้นตอนในการรับบริ การอย่างชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (1997) ที่ กล่าวว่า การ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ประชาสัมพันธ์ หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผน โดยองค์กรหนึ่ ง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้เกิ ดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การชาระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขต
อาเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูว้ จิ ยั ในครั้งต่อไป คือ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการให้บริ การของพนักงาน / เจ้าหน้าที่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารอ้างอิง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2545. คู่มือการรับชาระค่ าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร. สื บค้น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
จาก http://intra.pea.co.th/fd/New/detail-p1-85.pdf
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค . สว่ างทั่วแดนไทย 40 ปี ภูมิใจ กฟภ.รับใช้ สังคม กรุ งเทพ : การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค2543 สื บค้นวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560จาก http://www.research.rmutt.ac.th/?p=2337
._________________. ระเบียบการเงิน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2545, 2556
._________________. หลักเกณฑ์ การดาเนินการชาระค่ าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงินฝากธนาคาร: การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าค
2536
._________________. แผนวิสาหกิจ ประจาปี 2544 : การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค 2544
._________________. รายงานทางบัญชี ประจาเดื อนพฤศจิกายน 2544 ดนัยศักดิ์ อุทยั ลักษณ์. “2597 วัน กับตานานแห่ ง
ความสาเร็ จ” สายใจไฟฟ้ า (กรกฎาคม 2544)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค . กองรายได้ . สื บค้น วันที่ 17 มีนาคม 2560 จาก http://intra.pea.co.th/revenue/ กองรายได้
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ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัททีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Facters Relating to Director Compensation Listed Companies in the stock Exchange of Thailand
สุกญั ญา วงษ์ลคร1* นฤพล อ่อนวิมล1 กาญจนาพร เงินมาก2
Sukanya Wonglakron1* Naruphon Oanwimon1 Kanjanaporn Negunmak2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริ ษทั ที่มีอยูใ่ นดัชนี Set
100 ระหว่างปี 2556 - 2559 จานวนทั้งสิ้ น 65 บริ ษทั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิ ง
อนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุสาหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั
พบว่า สัดส่ วนกรรมการอิ สระ ขนาดคณะกรรมการ และขนาดของบริ ษทั เป็ นปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธาน
กรรมการบริ ษทั อายุของบริ ษทั อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และสัดส่ วนการถือหุ ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ค่าตอบแทน, บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรรมการของบริ ษทั
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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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บทนา
ปั จจุบนั ในการดาเนิ นธุ รกิ จคณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญ เนื่ องจากเป็ นกลุ่มคนที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็ น
ตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ดาเนิ นธุรกิจ อีกทั้งทาหน้าที่กากับดูแลการทางานของ คณะกรรมการบริ หารให้บริ หารงานเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลภายใต้ก รอบของกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ และมติ ที่ ป ระชุ ม ด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต อีกทั้งคณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการดาเนินดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นตาแหน่งที่มีความสาคัญในการ
บริ หารงานขององค์กร ซึ่ งควรเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและลักษณะการดาเนิ นกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ไปใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม คานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่สาคัญในการตัดสิ นใจ เกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
สาคัญของกิจการ และดูแลให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้นานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วย ผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทาหน้าที่ดงั กล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
องค์ประกอบที่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารในสัดส่ วนที่จะทาให้
เป็ นคณะกรรมการที่มีความรู ้ความชานาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุ รกิ จและมีการถ่วงดุลอานาจ ภายในคณะกรรมการ
ของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดมีอานาจเหนื อการ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2560, สิ งหาคม 28) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารไม่ได้ถูกกาหนดตามคุณสมบัติของคณะกรรมการ แต่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะมีความเกี่ ยวข้องกับทั้ง
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั และโครงสร้างคณะกรรมกรรมการ จะเห็นได้วา่ การกาหนดผลตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมีความสาคัญในโลกธุรกิจปั จจุบนั และเป็ นเรื่ องที่บุคคลภายนอกให้ความสนใจ เพราะจานวนผลตอบแทนนั้นอาจ
ไม่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของกิ จการ และการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่เหมาะสม
ดังกล่าว อาจเป็ นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบการดาเนิ นดูแลกิจการขององค์กร ในการดาเนินธุรกิจ
จาเป็ นต้องมี กลุ่มบุคคลที่ ดาเนิ นงานเพื่อให้กิจการบรรลุตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ บุ คคลที่ ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
กระทาการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น คือ 2 คณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนที่ กรรมการได้รับเป็ นเรื่ องที่
ละเอียดอ่อน เนื่ องจากค่าตอบแทนเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการจูงใจเพื่อให้การทางานเป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่ งค่าตอบแทน
ควรกาหนดหรื อประเมินโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องในค่าตอบแทนนั้น ค่าตอบแทนควรกาหนดให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลงานและความรู ้ ความสามารถ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระควรที่
จะมากพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้อยูก่ บั องค์กร เพื่อสร้างมัน่ ใจให้กบั นักลงทุน (Ryan and Wiggins iii, 2004)
จากความสาคัญดัง กล่ า วผูว้ ิจัยจึ ง ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กับค่ าตอบแทนกรรมการของบริ ษ ัท ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูลในการลงทุน หรื อแนวทางในการบริ หารจัดการ
องค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากที่ สุด และรวมถึงทาให้รู้ถึงแนวทางถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การจ่ายค่าตอบแทนอันจะ
นาไปสร้างเป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารและดาเนินงานของธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
ผู ้วิ จัย ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างประชากร
บริ ษทั ที่ อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 ถึ งปี 2559 โดยจัดเก็บเป็ นรายปี
จานวน 100 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560, สิ งหาคม 28)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจากจ านวนบริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ นดัช นี SET100 ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2560, สิ งหาคม 28) ในการนี้ หัก
บริ ษทั ที่มีขอ้ มูลในงบการเงินไม่ครบถ้วนออกจานวน 35 บริ ษทั คงเหลือบริ ษทั ที่สามารถนามาใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 65
บริ ษทั
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยองค์กร ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระ
3.2 ตัวแปรตาม คือ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3. ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย
3.1.1 ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI)
3.1.2 ขนาดของบริ ษทั (สิ นทรัพย์รวม) (SIZETA)
3.1.3 ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธานกรรมการบริ ษทั (INBOD)
3.1.4 กรรมการบริ ษทั (INBOD)
3.1.5 อายุของบริ ษทั (AGE)
3.1.6 ผลการดาเนินงาน (ROA และ ROE)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดของการทาวิจยั ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET100) (Ryan and Wiggins iii,2004)
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การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจัยองค์ กร
สัดส่ วนกรรมการอิสระ

ปัจจัยควบคุม
ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI)
ขนาดของบริ ษทั (สิ นทรัพย์รวม) (SIZETA)
ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธาน
กรรมการบริ ษทั (INBOD)
อายุของบริ ษทั (AGE)
ผลการดาเนินงาน (ROA และ ROE)

5. สมมติฐานการวิจยั
Ha1 สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hb1 ขนาดคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hc1 ขนาดของบริ ษทั มี ความสัม พันธ์ กับการก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hd1 ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธานกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
He1 อายุของบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
Hf1 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Hg1 อัต ราผลตอบแทนต่อส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นมี ค วามสัมพันธ์กับการก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย รวบรวมจากแหล่ ง ทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ งเป็ นการรวบรวมข้อ มู ล แบบหลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ (empirical study) ประกอบด้วย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56 - 1 จากเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการ
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กากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจาปี และข้อมูล อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของแต่ละ
บริ ษทั
7. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากงบการเงินและรายงานประจาปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปี 2559 จานวน 4 ปี จากแหล่งที่มาดังนี้
1. ฐานข้อมูลสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ฐานข้อมูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool)
8. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อสมมติฐาน
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หรื อค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation : S.D.)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยค่าสหสัมพันธ์ (Correlation analysis)
3. ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ (multiple linear regression ) ในการทดสอบ
สมมติฐาน

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษา เป็ นดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น โดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) กรณี ศึ ก ษาบริ ษ ัท จดทะเบี ย น
หลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET 100 ยกเว้นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขอ้ มูลในงบการเงินไม่สมบูรณ์หรื อไม่
เพียงพอต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนกรรมการอิสระ
ขนาดของคณะกรรมการ (คน)
ความเป็ นอิสระในด้านการบริ หารของประธานกรรมการบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
อายุของบริ ษทั (ปี )
ขนาดของบริ ษทั (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ (ROE)

ค่าเฉลี่ย (Mean)
29.6692
0.4230
11.9923
0.2500
33.1377
22.7308
1.1621
10.2621
16.7076

ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)
3.4804
0.0997
2.6740
0.4338
34.1471
1.8218
1.6515
1.0373
1.8289

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลี่ยเป็ น 29.6692 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.4804
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย (Mean) สัดส่ วนกรรมการอิสระที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็ น 0.4230 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.0997 แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วบริ ษทั มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน
3 ของคณะกรรมการตามหลักปฏิ บัติที่ดีของหลัก การดู แ ลก ากับ กิ จการที่ ดีแ ละขนาดของคณะกรรมการมี ค่าเฉลี่ ย เป็ น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

262

11.9923 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.6740 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานมีค่า
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย (Mean) และสัดส่ วนการถือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกโดยเฉลี่ยเป็ น 33.1377 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 34.14716
ตารางที่ 2 การแจกแจงความถี่ของตัวแปรควบคุมความเป็ นอิสระจากการบริ หารของประธานกรรมการ
ปั จจัยควบคุมความเป็ นอิสระจากการบริ หารของประธานกรรมการบริ ษทั
อิสระ
ไม่อิสระ
รวม

เปอร์เซ็นต์
75
25
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ประธานกรรมการที่ มีความเป็ นอิสระในด้านการบริ หาร (CEO Duality) คิดเป็ นร้อยละ 75
และไม่มีความเป็ นอิสระในด้านการบริ หารคิดเป็ นร้อยละ 25

2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อชี้วดั ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยองค์กรและการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เรี ยกว่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s - r) และทดสอบ
นัยสาคัญเพื่อการตัดสิ นใจเชิงสถิติซ่ ึ งค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง -1≤ r ≥ 1โดย ที่ถา้ r มีค่าเป็ นลบแสดง
ว่าปั จจัยองค์กรและการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แต่ ถ้า r มีค่าเป็ นบวกแสดงว่า ปั จจัยองค์กรและการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และถ้า r มีค่าเป็ นศูนย์แสดงว่า
ปั จจัยองค์กรและการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
SIZEID
SIZEDI
INBOD
SHOLDER
AGE
SIZETA
ROA
ROE

SIZEID
1
.162**
-.047
-.040
.210***
.142*
-.073
-.115

SIZEDI

INBOD

SHOLDER

AGE

SIZETA

1
-.015
.030
.154*
.345***
-.281***
-.212***

1
.023
-.245***
.051
-.021
-.011

1
.056
.088
-.093
.016

1
.315***
-.231***
-.175**

1
-.043
.797***

ROA

1
.008

ROE

1

*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001
จากตารางที่ 3 พบว่าสัดส่ วนของขนาดกรรมการ (SIZEDI) มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนกรรมการอิสระ อายุของ
กิ จการมี ความสัมพันธ์กับสัด ส่ วนกรรมการอิ สระ ขนาดของกรรมการ และความเป็ นอิ สระของกรรมการบริ หารและ
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ประธานกรรมการ ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนกรรมการอิสระ ขนาดของกรรมการ และอายุของกิจการ ซึ่ ง
สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่สาหรับอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับขนาด
ของกรรมการ อายุของกิจการ แต่ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
การทดสอบสมมติฐานแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant)
-56.609 12.411
-4.561 .000
สัดส่วนกรรมการอิสระ
59.652 20.023
.171
2.979 .003**
ขนาดคณะกรรมการ
4.152
.791
.319
5.250 .000***
ความเป็ นอิสระจากการบริ หารของประธาน
4.642
4.560
.058
1.018 .310
กรรมการบริ ษทั
.124
.114
.065
1.091 .276
อายุของบริ ษทั
.042
.013
.197
3.318 .001***
ขนาดของบริ ษทั
.102
.318
.030
.320 .749
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
.208
.176
.109
1.180 .239
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นสัดส่ วนการถื อ
.063
.056
.062
1.117 .265
หุน้
*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001
จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกอบไปด้วยปั จจัยองค์กรคือ สัดส่วนกรรมการอิสระ และตัวแปรควบคุมประกอบไปด้วย
ขนาดของคณะกรรมการ และอายุของกิจการ โดยมีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 จึงยอมรับสมมติฐานที่
Ha1 Hb1 และ He1 ส่วนตัวแปรอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ Hc1 Hd1 Hf1 และ Hg1

สรุ ปผลการวิจัย
สาหรับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อภิปรายได้ว่า บริ ษทั ที่ มีสัดส่ วนกรรมการอิสระที่ สูง ค่าตอบแทนกรรมการจะสู งตาม เพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ ภาระความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลงานและความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการอิสระ และจะมีผล
ต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารที่จะต้องสู งตาม เพื่อเป็ นการเหนี่ ยวรั้งให้อยูก่ บั บริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของ Ryan and Wiggins III (2004) ซึ่ งพบว่ากรรมการอิสระที่ มีสัดส่ วนมากจะมีค่าตอบแทนที่ มากตามเพื่อที่จะ
รักษากรรมการอิสระไว้ ค่าตอบแทนควรที่จะให้มากพอที่จะรักษากรรมการอิสระไว้และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุ ้นด้วย ซึ่ งค่าตอบแทนกรรมการถือเป็ นกลไกหนึ่ งตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีซ่ ึ งจะทาให้ผถู ้ ือหุ ้นมีความมัน่ ใจที่
จะได้ประโยชน์สูงสุดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่สูง
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เมื่อทาการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดของบริ ษทั มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เนื่ องจาก
ขนาดของบริ ษทั จะศึ กษาจากสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ยของกิ จการ ซึ่ งทาให้เห็ นว่าเมื่อกิ จการมีสินทรัพย์รวมที่ มากเพียงพอ จะ
ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงการไหลเวียนของสิ นทรัพย์ในธุรกิจ หรื อฐานะทางการเงินของธุรกิจ และท้ายสุดก็จะเป็ นตัวชี้วดั อีก
ด้านหนึ่ งในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของอัญชลี ทัศนวงศ์(2553) ศึ กษาเรื่ อง
สัดส่ วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกับค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารต่อผลการดาเนิ นงานพบว่าสัดส่ วนกรรมการ
อิ สระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์กับการจ่ ายค่าตอบแทนแก่ ผูบ้ ริ หารโดยตรง แต่อตั ราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรัพย์ (ROA) ขนาดของกิ จการ (Size) และอายุของบริ ษทั (Age) มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลจิรา สมวงศ์ (2551) พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์
กันกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในทิศทางเดี ยวกันเล็กน้อย นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าขนาดของบริ ษทั และอายุของ
บริ ษทั มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญเชิ งบวกกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กล่าวคือเมื่อยอดรวมสิ นทรั พย์บริ ษทั
สูงขึ้น บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Davila and Penalva (2006)
ขนาดของบริ ษทั ถือเป็ นอีกหนึ่ งตัวชี้ วดั ผลการการดาเนิ นการของผูบ้ ริ หาร ในการนามาพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและสะท้อนให้เห็นถึงความมัง่ คัง่ ของผูถ้ ือหุน้ กับผูบ้ ริ หาร
ในส่ วนของอายุของกิจการนั้น ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งอาจเกิดจากเมื่อกิจการมีการ
ดาเนิ นงานมาหลายปี ทาให้กิจการมีทิศทางในการดาเนินงานที่คงที่ รวมทั้งมีผลการดาเนินงานที่แน่นอน หรื ออาจจะพูดได้
ว่ากิจการมีฐานะทางการเงินที่ดีและสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทน
ของกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัญ ชลี ทัศนวงศ์(2553) ศึ กษาเรื่ องสัดส่ วนกรรมการอิ ส ระและ
กรรมการตรวจสอบกับค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารต่อผลการดาเนินงานพบว่าสัดส่ วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หารโดยตรง แต่อตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) ขนาดของกิจการ
(Size) และอายุของบริ ษทั (Age) มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธัญญ์นรี
แซ่โง้ว (2559) ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และสัดส่ วนผูบ้ ริ หารหญิงกับผลตอบแทน
ของผู ้ ถือหุน้ ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของ
ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบกับ อัต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และจ านวนคณะกรรมการบริ ษ ัท และอัต รา
ผลตอบแทนของผูถ้ ื อ หุ ้นมี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ ขนาดของบริ ษทั อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร สัดส่วนผูบ้ ริ หารเพศหญิง อายุของกิจการ และสัดส่วนจานวนกรรมการอิสระ
กับจานวนกรรมการทั้งหมดไม่พบความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อสมมติฐาน
ดังนั้น สรุ ปได้วา่ สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และอายุของบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทน
ของกรรมการอย่างมีนยั สาคัญ แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 ที่มีสัดส่ วนกรรมการ
อิสระที่สูงจะมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการดารงรักษากรรมการที่มีความรู ้ความสามารถไว้และยังถือ
เป็ นกลไกการก ากับดู แ ลกิ จการที่ ดี ซ่ ึ งจะทาให้ผูถ้ ื อ หุ ้นมี ความมัน่ ใจที่ จ ะได้ป ระโยชน์สู ง สุ ดจากการจ่ า ยค่า ตอบแทน
กรรมการที่มากพอ และยังสามารถลดปั ญหาตัวแทนในส่วนของบริ ษทั ที่มีสินทรัพย์รวมขนาดใหญ่แสดงถึงประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารจัดการของบริ ษทั และจะมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่สูงกว่าบริ ษทั ขนาดเล็กอย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ขนาดใหญ่จะมีกรรมการบริ ษทั เป็ นจานวนมากตามเพื่อกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อีกทั้งยังคอยสอดส่ องดูแล ติดตามการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อเป็ นการตรวจสอบ ถ่วงดุล
ได้อย่างทัว่ ถึง
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยสาเร็ จลงได้ดว้ ยการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผูเ้ กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คาปรึ กษา ให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พิธาน แสนภักดี อาจารย์ที่ปรึ กษาในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอย่างยิ่งที่ให้คาปรึ กษา พร้อม
ทั้งคาแนะนา ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ งทาให้งานวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ที่ได้ให้คาปรึ กษาและแนวคิด ตลอดจนได้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยั ฉบับนี้ มาตั้งแต่เริ่ ม
จนกระทัง่ แล้วเสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยความเต็มใจ
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด าและมารดาที่ เ ป็ นก าลัง ใจแก่ ผูว้ ิ จัย มาโดยตลอดของการท าวิ จัย ครั้ งนี้ ตลอดจน
ท่านอื่น ๆ ที่มิได้เอ่ยนามในที่น้ ี ที่เป็ นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทาให้การทางานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี
และหากงานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีน้ ี แก่บิดามารดา และอาจารย์ทุก
ท่าน ที่ถ่ายทอดวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ในธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ พรรณบุรี
The Factor Contributing to Stress of Accountant in Small and Medium Enterprises Business in
Meuang, Suphan Buri Province
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Pitan Sanpakdee1* Phuttiphong Kulsopon2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ
SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ พนักงานบัญชีธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมือง
สุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวนทั้งสิ้ น 140 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองและมีความเชื่อมัน่
0.882 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีของฟิ ชเชอร์ (Fisher’ Least
Significant Difference : LSD) ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พนักงานบัญชี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรี ยงตามลาดับดังนี้ ด้านลักษณะของงานที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน ด้าน
นโยบายการบริ หารในองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมและปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน และเมื่ อเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่าง พบว่า ตาแหน่ง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : พนักงานบัญชี, ธุรกิจ SMEs, ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
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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 andMedium 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

1

สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
Department of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Compus
2
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
2
Student of Accounting , Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphan Buri Campus
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Pitan_ku@hotmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
1

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

269

บทนา
ภายใต้แผนงานเสริ มสร้างศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุ นการ
เตรี ยมความพร้อมในการแข่งขันที่ จะมีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)
ได้ทาการศึกษาแนวทางการส่งเสริ มกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงของประเทศ (SMEs High Growth
Sectors) เพื่อหาตัวชี้ วดั ในการกาหนดกลุ่มธุ รกิ จ SMEs ที่ มีการเติบโตสู ง วิเคราะห์หาโอกาสและศักยภาพในการเติ บโต
ศึกษาประเด็น ปั ญหา อุปสรรค ของธุรกิจ SMEs ที่เป็ น High Growth Sector ในไทย รวมทั้งแนวทางและนโยบายภาครัฐที่
เหมาะสมในการสนับสนุ นส่ ง เสริ ม กลุ่ ม SMEs ดัง กล่ า ว ให้เ ติ บ โตและเป็ นหัว เรื อในการนากลุ่ ม อุ ตสาหกรรมต่างๆ
เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ ว (สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) ในสภาวะเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั การดาเนิ นธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การค้า การลงทุนและการส่ งออก
มิได้จากัดอยูแ่ ต่เพียงในประเทศเท่านั้น แต่ได้มีการขยายตัวออกไปยังต่างประเทศในลักษณะที่ไร้พรมแดน (Globalization)
ซึ่ งภายใต้สภาวการณ์ดงั กล่าว ส่ งผลให้ทุกผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารองค์กร ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น
ความกดดันด้านการแข่งขัน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร การร่ วมลงทุนจากบริ ษทั ต่างประเทศ การประหยัดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย (สายหยุด ใจสาราญ และสุ ภาพร พิศาลบุตร, 2545 : 12) ทั้งนี้ การดาเนิ นธุรกิจ จาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์
เป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างศักยภาพในการดาเนินงาน ผูป้ ระกอบการควรต้องให้ความสาคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการดาเนิ นงาน เพราะการที่องค์การ มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถจะช่วยให้
องค์การนั้น ๆ สามารถเพิ่มผลผลิต และเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (กตัญญู หิ รัญญสมบูรณ์, 2546 : 72)
การทาบัญชีเป็ นงานหนึ่งซึ่งมีลกั ษณะการทางานภายใต้ความกดดัน เนื่องจากต้องสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั
และถือว่าเป็ นขั้นตอนสุดท้ายที่ตอ้ งรับเอกสารหรื อรายการต่าง ๆ ซึ่งสร้างความเครี ยดให้กบั นักบัญชีเป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
การทางานด้านบัญชีเป็ นงานที่เกี่ยวพันกับบุคคลหลายฝ่ าย เกี่ยวข้องกับตัวเลข และความลับของบริ ษทั (สุ ธาทิพย์ พาโพธิ์ ,
2547 : 8) ดังนั้นงานบัญชีจึงเป็ นลักษณะงานที่มีความซ้ าซ้อน และปั ญหามากมาย แต่ตอ้ งใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
รั บผิดชอบอย่างสู ง ต้องใช้ความรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ งในหลักวิชาการบัญชี และความรู ้ทางธุ รกิ จ รวมถึ งหลักวิชาที่
เกี่ ยวข้อง เช่น ภาษีอากร และกฎหมาย ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้ความคิด สมาธิ และเวลาที่ต่อเนื่ องในการ
ทางาน ต้องมีระเบี ยบวินัยและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชี พ ซึ่ งลักษณะงานดังกล่าวทาให้นักบัญชี ตอ้ งมีความจริ งจัง มี
บุคลิกภาพเคร่ งและเงียบขรึ ม อาจส่งผลให้เกิดความเครี ยด วิตกกังวลหดหู่และเหนื่อยล้าได้ (กชกร ภัททกวงศ์, 2542)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูศ้ ึกษาวิจยั จึงได้ศึกษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีใน
ธุ ร กิ จ SMEs ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ผลการวิจัย ที่ อ อกมานั้น อาจใช้เ ป็ นแนวทางในการให้
ผูป้ ระกอบการใช้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและคุณภาพการทางานของ
พนักงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้นในการทางาน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บัติงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมื อง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน ประสบการณ์การทางาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจะทาการสุ่มแบบเจาะจงจากสถานประกอบการธุรกิจ SMEs จานวน 216 แห่ง (สานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด
สุพรรณบุรี, 2560 เมษายน 12)
2. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั คื อ พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
จานวน 216 คน เนื่ องจากจานวนประชากรที่ ศึกษามีจานวนที่ แน่ นอน (Finite populations) สู ตรที่ ใช้ในการหาขนาดของ
ตัวอย่างจึ งใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการ
คานวณหาขนาดของตัวอย่าง (พิชิต ฤทธิ์จรู ญ, 2547, หน้า 138) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นเพื่อสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบัญชี จานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งงาน ประสบการณ์การทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิจ SMEs
ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน สภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน ผลตอบแทน และนโยบายการบริ หารในองค์กร
โดยลักษณะการให้คะแนนของแต่ละคาถามนั้นแบ่ งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (rating scale) และมี ระดับการวัด
ประเภทช่วง (interval scale) การให้คะแนนในแต่ละข้อถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง มีความเครี ยดมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเครี ยดมาก
3 หมายถึง มีความเครี ยดปานกลาง
2 หมายถึง มีความเครี ยดน้อย

1 หมายถึง มีความเครี ยดน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพของเครื่ องมือตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
4.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ก าหนดขอบเขตในการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
ตัวแปรที่ศึกษา
4.2 ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้ อหา และ
นาไปปรึ กษาคณะกรรมการผูเ้ ชี่ ยวชาญร่ วมกันวิจารณ์ และแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหาที่ วิจยั โดยให้คะแนนเป็ น
3 ระดับ คื อ 1 = สอดคล้อ ง 0 = ไม่ แ น่ ใ จ -1 = ไม่ ส อดคล้อ ง โดยค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบสอบถามต้อ ง
มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 ซึ่งเป็ นค่าที่แสดงถึงความเที่ยงตรงของเนื้อหาที่สอดคล้องกับงานวิจยั
4.3 การหาความเชื่ อ มั่น (reliability) ผู ้วิ จัย ได้ด าเนิ น การหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ องมื อ โดยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานบัญชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอาเภออู่ทองและอาเภอศรี
ประจัน ต์ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 30 คน และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ มาตรวจสอบหาสัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อ มั่น โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา
(α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.882
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

271

4.4 นาแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้แล้ว มาปรับปรุ งแก้ไขและจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนาไปเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานในการวิจยั ต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ผูว้ ิจยั ติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
5.2 ส่ งแบบสอบถามไปถึงผูท้ ี่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกรายโดยผูว้ ิจยั ส่ งด้วยตนเอง รวมถึงส่ งทาง E-mail ให้กบั
หัวหน้าฝ่ ายบัญชีของธุรกิจที่รู้จกั และรับแบบสอบถามคืน
5.3 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการตรวจสอบการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การจัด กระท าข้อ มู ลและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ และ
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
6.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ใน
อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และนาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย โดยแปลความหมายเฉลี่ยระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
โดยกาหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของชูศรี วงษ์รัตนะ (2541, หน้า 90) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ส่งผลมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ส่งผลมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ส่งผลปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ส่งผลน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ส่งผลน้อยที่สุด
6.3 ทดสอบและเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคูข่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
ประสบการณ์การทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใช้การทดสอบค่าที่ (t-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนยั สาคัญทางสถิติจึงเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วธิ ีของฟิ ชเชอร์
(Fisher’sLeasSignification Difference : LSD)

ผลและวิจารณ์ผล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาแบบสอบถามแจกไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบัญชี ของธุ ร กิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอาเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวนทั้งสิ้ น 140 ชุ ด และได้กลับมาจานวน 140 ชุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ
100.00 โดยผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 สรุ ปลักษณะสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าพนักงานบัญชีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อย
ละ 83.60 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 67.10 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.90 มีตาแหน่งเป็ น
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 47.90มีประสบการณ์ทางานระหว่าง 1 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.30 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 8,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.60
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ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ทั้ง 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านลักษณะของงานที่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน ด้านผลตอบแทน และ
ด้านนโยบายการบริ หารในองค์กร โดยจาแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1. ด้านลักษณะของงานที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ พบว่า มีผลทาให้พนักงานบัญชี มีความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานในธุ ร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
(  = 2.97, S.D.= 0.67) เรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ งานที่ท่านปฏิบตั ิมีความรับผิดชอบสูง (  = 3.45, S.D.= 0.97) รองลงมาคือ
งานที่ท่านปฏิบตั ิมีความซับซ้อนหลายขั้นตอน (  = 3.33, S.D.= 0.81) และมีทกั ษะการทางานไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
(  = 2.51, S.D.= 1.03) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่ามีผลทาให้พนักงานบัญชี มีความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
(  = 2.58, S.D.= 0.79) เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ การเลื่อนขั้นหรื อตาแหน่งงานมีหลักเกณฑ์การในประเมินพนักงานที่สูง (  =
2.71, S.D.= 0.96) รองลงมาคือ งานที่ ท่านปฏิบตั ิมีความก้าวหน้าในหน้าที่ การงานล่าช้า (  = 2.66, S.D.= 1.02) และการ
เลื่อนตาแหน่งงานไม่ได้รับความยุติธรรม (  = 2.39, S.D.= 1.11) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
3. ด้านสภาพแวดล้อมและการปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพื่อนร่ วงงาน พบว่ามีผลทาให้พนักงานบัญชีมีความเครี ยดในการ
ปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี ภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย (  = 2.50, S.D.= 0.83) โดยเรี ยงตามลาดับได้ดังนี้ สถานที่ ปฏิ บัติงานของท่านไม่มีความเป็ นส่ วนตัว
(  = 2.87, S.D.= 0.91) รองลงมา สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เช่น มีเสี ยงดัง อากาศไม่
ถ่ายเท (  = 2.85, S.D.= 0.98) และการที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานหรื อร่ วมงานกับเพื่อนร่ วมงานอื่น ๆ ได้ (  = 2.09, S.D.=
1.12) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
4. ด้านผลตอบแทน พบว่ามีผลทาให้พนักงานบัญชี เกิ ดความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานในธุ รกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 2.60, S.D.= 0.86)
โดยเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในปั จจุบนั (  = 3.04, S.D.= 1.11) รองลงมา เงินเดือนที่ได้รับ
ไม่เหมาะสมกับปริ มาณงานที่ปฏิบตั ิ หรื อความสามารถในการทางานของท่าน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และองค์กรของท่าน
ไม่มีค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน(  = 2.29, S.D.= 1.00) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
5. ด้านนโยบายการบริ หารในองค์กร พบว่ามีผลทาให้พนักงานบัญชีเกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดับปานกลาง (  = 2.55, S.D.= 0.79) โดยเรี ยงตามลาดับดังนี้ องค์กรมี
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานที่เคร่ งครัด (  = 2.80, S.D.= 1.04) รองลงมา องค์กรมีนโยบายในการบริ หารงานไม่
ชัดเจนในการปฏิ บัติงาน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และการเปลี่ ยนแปลงนโยบายขององค์กรมิ ได้แจ้งให้พนักงานทราบ
ล่วงหน้า (  = 2.33, S.D.= 0.96) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
6. ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีผลทาให้พนักงานบัญชีเกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.64, S.D.= 0.67) โดยเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิ บั ติ (  = 2.97, S.D.= 0.67) ด้ า นผลตอบแทน (  = 2.60, S.D.= 0.86) ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน
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(  = 2.58, S.D.= 0.79) ด้านนโยบายการบริ ห ารในองค์ก ร (  = 2.55, S.D.= 078) และด้านสภาพแวดล้อ มและการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน (  = 2.50, S.D.= 079) มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยจาแนกตามสถานภาพทัว่ ไปของพนักงาน ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. จาแนกตามเพศ เป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่าพนักงานบัญชีในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. จาแนกตามอายุ เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มต่ ากว่า 25 ปี กลุ่ม 25 - 35 ปี กลุ่ม 36 - 45 ปี และ กลุ่ม 45 ปี ขึ้นไป พบว่า
พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสาเหตุของการเกิ ด
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
3. จาแนกตามระดับการศึ กษา เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มต่ ากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง กลุ่มประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสูง กลุ่มปริ ญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริ ญญาตรี
4. จาแนกตามตาแหน่งงาน เป็ น 4 กลุ่มคือ พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และอื่นๆ
พบว่าพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสาเหตุ
ของการเกิ ดความเครี ยดในการปฏิ บัติ ง านในธุ ร กิ จ แตกต่ า งกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5. จาแนกตามประสบการณ์ทางาน เป็ น 4 กลุ่ม คือ ต่ ากว่า 1 ปี 1-5 ปี 6 - 10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป พบว่าพนักงาน
บัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสาเหตุของการเกิ ด
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อ ม (SMEs) ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี พบว่า ทั้ง 5 ด้า น เป็ นปั จ จัยที่ ส่ งผลต่ อความเครี ย ดในการ
ปฏิบตั ิงานระดับปานกลาง ซึ่ งอาจจะเกิดจากส่ วนมากพนักงานบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนมากจะจัดทา
เอกสารบัญชี การรับจ่ายเท่านั้น ส่ วนการจัดทารายงานทางการเงิ นทางธุ รกิ จ จะจัดส่ งให้สานักงานบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประกอบกับพนักงานบัญชีส่วนใหญ่จะเป็ นพนักงานที่มีประสบการณ์ทางานมาบ้างแล้ว จึงทาให้เกิดความเครี ยดอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนงนุช สงวนสัตย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางาน
ของพนั ก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชน ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่ า พนั ก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร เกิดความเครี ยดจากปั จจัยต่างๆ และด้านความเครี ยดที่ส่งผลต่อการทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในด้านเพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนในด้านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปั จจัยภายนอก ในด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมือง มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดที่ส่งผลต่อการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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1. ด้านลักษณะของงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ พบว่าทาให้พนักงานบัญชีเกิดความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งเกิดจาก
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิน้ นั พนักงานบัญชีไม่ได้ทาหน้าที่จดั ทางบการเงินประจาปี แต่ทาหน้าที่ออกเอกสารรับหรื อจ่ายเงิน
ให้กับผูใ้ ช้บริ การ และเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับสรรพากรเท่ านั้น จึ งทาให้เกิ ดความเครี ยดปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของนิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
ในสานักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ่ 4 แห่ งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานตรวจสอบบัญชีในสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยเชิงบวก คือ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปั จจัยด้านเงินเดือนและสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส และปั จจัยด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน ส่ วนปั จจัยด้านเสรี ภาพในการปฏิ บตั ิงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน และ
ปั จจัยความเหมาะสมของปริ มาณงานและความรับผิดชอบในงานส่ งผลเชิ งลบ ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคล ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าจะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดย
เฉลี่ยสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และยังพบว่าระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับเงินเดือนต่าจะมีระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับเงินเดือนที่สูงกว่า ในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุไม่ได้ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน พบว่าทาให้พนักงานเกิดความเครี ยด อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งเกิดจาก
พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมส่ วนมากจะมีลกั ษณะความก้าวหน้าคล้าย ๆ กัน เพราะธุ รกิ จ SMEs ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากพนักงานบัญชีจะมีประสบการณ์ทางานและมีครอบครัว และมีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดสุพรรณบุรี
จึงทาให้พนักงานเกิดความเครี ยดในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเพ็ญภาวีร์ อัครรัฐวงศา (2557) ศึกษา
เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดและบุคลิกภาพของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีความเห็ นโดยรวมต่อปั จจัยที่ มีผลต่อความเครี ยดทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับเห็ นด้วยปานกลาง คิดเป็ น
ค่าเฉลี่ย 3.17 ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าปั จจัยที่ มีผลต่อความเครี ยดคือ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ลูกค้า อยู่ในระดับความ
คิดเห็ นค่อนข้างเห็ นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.52 รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยู่ในระดับความ
คิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.49 และปั จจัยด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับความคิดเห็นค่อนข้าง
เห็นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.46 พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่มีความเครี ยดอยูใ่ นระดับปกติ จานวน 176 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 48.2 รองลงมาคื อ ความเครี ย ดอยู่ใ นระดับ สู ง กว่า ปกติ เล็ก น้อ ย จ านวน 126 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.5 และ
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับต่ากว่าปกติอย่างมาก จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
3. ด้านสภาพแวดล้อมและปฏิ บัติ งานร่ ว มกับเพื่อนร่ ว มงาน พบว่าทาให้พนักงานเกิ ดความเครี ยดในระดับ
ปานกลาง อาจเกิ ดจากสภาพแวดล้อมของการปฏิ บตั ิงานของธุ รกิ จ SMEs ในจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นลักษณะธุ รกิ จแบบ
ครอบครั ว จึ งทาให้สภาพแวดล้อ มการปฏิ บัติง านและการดาเนิ น งานต่าง ๆ ของธุ รกิ จจะมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเจตน์ รอดอ่อน (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดจากการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดภาค 4 ผลการศึ กษาพบว่า 1) ข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดภาค 4 มีความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมในระดับน้อย 2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานได้แก่ ปั จจัยปั ญหาด้านความสาเร็ จ
และความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่ งมีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนปั จจัยอื่นๆ
ได้แก่ ปั จจัยปั ญหาด้านลักษณะงาน บทบาทหน้าที่โครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร และสัมพันธภาพในการทางาน ไม่มี
ผลต่อความเครี ยดของข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดภาค 4 3) ความคิดเห็นที่สาคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความเครี ยด
ได้แก่ ควรเน้นการจัดการความเครี ยดโดยให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้ างและบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่ อการ
ปฏิบตั ิงาน นอกจากนั้น ควรพิจารณาให้บุคลากรรับการอบรมพัฒนาตามความเหมาะสม จัดให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อลด
ความซ้ าซากจาเจในการทางาน และควรกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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4. ด้านผลตอบแทน พบว่า มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดในการท างานของพนัก งานบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าค่าตอบแทนใน
จังหวัดสุพรรณบุรีมีค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการต่าง ๆ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันมาก เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงเป็ นบริ ษทั ที่ทางานแบบครอบครัวมากกว่าที่จะทางานแบบโครงสร้างการถือหุน้ ใหญ่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของเพ็ญภาวีร์ อัครรัฐวงศา (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดและบุคลิกภาพของพนักงานการไฟฟ้า
ส่ วนภูมิภาค สานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีความเห็นโดยรวมต่อปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยด
ทั้ง 10 ด้าน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดคือ ปั จจัย
ด้า นความสัม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า อยู่ใ นระดับ ความคิ ด เห็ น ค่ อ นข้า งเห็ นด้ว ย คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 3.52 รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.49 และปั จจัยด้านสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับความคิดเห็ นค่อนข้างเห็ นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.46 พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่มี
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับปกติ จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ความเครี ยดอยูใ่ นระดับสู งกว่าปกติเล็กน้อย
จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 และความเครี ยดอยูใ่ นระดับต่ากว่าปกติอย่างมาก จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
5. ด้านนโยบายการบริ หารในองค์กร พบว่ามีผลต่อความเครี ยดในการทางานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจากนโยบายการ
บริ หารงานจะจัดวางแบบครอบครัวมากกว่าจะจัดทาแบบระบบใหญ่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุดารัตน์ ครุ ฑสึ ก
(2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการสื่ อสารในองค์กร
ส่งผลต่อการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวติ ใน
การทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมส่งผลต่อการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน ด้านสิ ทธิ์ส่วนบุคคลในการทางาน ด้านการมี
ส่วนร่ วมในการทางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชื่อถือ และยอมรับใน
เป้ าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้านความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 44.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า
1. จาแนกตามเพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ
SMEs ในอาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้แต่สอดคล้องกับกัญนิษฐ์ แซ่วอ่ ง (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ พบว่า ปั จจัยด้านเพศ ส่งผลต่อความเครี ยดไม่แตกต่างกัน
2. จาแนกตาม อายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบัญชี ใน
ธุ ร กิ จ SMEs ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 จึ ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้แต่สอดคล้องกับ กัญนิ ษฐ์ แซ่ ว่อง (2558) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ พบว่า ปั จจัยด้านอายุ ส่งผลต่อความเครี ยดไม่แตกต่างกัน
3. จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งานบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ SMEs ในอ าเภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของฐาปนี วังกานนท์ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัย
ด้านการทางานที่มีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษทั แอมพาส อินดัสตรี จากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ส่ วนบุคคล ประกอบด้วยระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางานและสถานภาพมีอิทธิ พลต่อความเครี ยดของพนักงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่าตาแหน่งงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมื องสุ พรรณบุ รี จังหวัดสุ พรรณบุ รี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเจษฎา คูงามมาก (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ความเครี ยดในการทางาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่ วนใหญ่มีความเครี ยดในการทางานในระดับต่ าถึงปานกลาง
ขณะที่ ความแตกต่างของเพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ต่อเดื อนสถานภาพสมรส สถานภาพภายในสถาบันอุดมศึ กษา
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชาตาแหน่งทางวิชาการ อายุงาน และจานวนชัว่ โมงการทางานสอนต่อสัปดาห์ พบว่าไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ส่วนปั จจัยเกี่ยวกับองค์การที่มีผลต่อความเครี ยดในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเป็ นอันดับแรก
คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ ด้านระบบบริ หารและการ
จัดการภายในมหาวิทยาลัยและด้านตาแหน่งทางวิชาการ ตามลาดับนอกจากนี้ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดต่ า
เห็นว่า ปั จจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ ด้านตาแหน่งทางวิชาการ มีผล
ต่อความเครี ยดในการทางานต่ากว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดปานกลางและเครี ยดสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ยกเว้น ปั จจัยด้านระบบบริ หารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดสู ง กลับเห็นว่า
ปั จจัยดังกล่าวมีผลต่อความเครี ยดในการทางานในระดับสูงกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดปานกลางและเครี ยด
ต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐที่ควรได้รับ
ความสนใจจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในอันดับต้น คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน
5. จาแนกตามประสบการณ์ทางาน พบว่า ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องงานวิจยั ของสอดคล้องกับ นงนุ ช สงวนสัตย์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนงนุช สงวนสัตย์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางานของ
พนักงานบัญชี บริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทางานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. จากที่ ผลการวิจยั พบว่าตาแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการทางาน
เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารองค์กร ควรให้ความสาคัญในการวิเคราะห์พิจารณาการให้สวัสดิการ
หรื อเงินเดือนแก่พนักงานโดยคานึงถึงตาแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นรายการหลัก ๆ
2. ผูบ้ ริ หาร ที่ มีส่วนในการประเมินผลการทางาน เพื่อเป็ นการลดความเครี ยดในการทางานของพนักงานควร
จะต้องให้ความสาคัญกับพนักงานในทุก ๆ ตาแหน่ งงาน และให้ความสาคัญกับฐานรายได้ของทุก ๆ ตาแหน่ งให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
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3. การที่ตาแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้น ส่ งผลต่อความเครี ยดก็อาจเป็ นเพราะว่าบุคคลที่ดารงตาแหน่ง
สูงและมีประสบการณ์มาก อาจจะมีฐานเงินเดือนที่ไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับ เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณางานต่าง
ๆ
ให้เหมาะสมกับตาแหน่งงานและรวมถึงสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับตาแหน่งเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรจะต้องมีการศึกษาเกี่ ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที่ เป็ นปลายเปิ ดที่ส่งผลกระทบการเกิ ดความเครี ยดในการทางาน
ของพนักงาน
2. ควรจะต้องศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ เช่น ผลการดาเนินงาน ลักษณะการดาเนินงานของธุรกิจ เพิ่มเติม
3. ควรจัดทาการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บัติงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมื อง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เล่มนี้จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาระดับปั จจัยและและเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อความเครี ยดในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งสาเร็ จลุล่วงไปด้วยภายใต้
ความอนุเคราะห์จากผูบ้ ริ หารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุพรรณบุรี ในทุก ๆ พื้นที่ให้ขอ้ มูล วิจยั เรื่ องนี้
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และผูม้ ีส่วนร่ วมทุกท่านที่ให้คาปรึ กษา และให้คาแนะนาในการจัดทางานวิจยั ดังกล่าว
ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถาม
ขอขอบคุณพระคุณบิ ดา มารดา ตลอดจนเพื่อน ๆ ร่ วมงานทุกท่าน ที่ ให้กาลังใจและให้ความช่วยเหลือเกี่ ยวกับ
งานวิจยั เรื่ องดังกล่าว จนทาให้งานวิจยั เรื่ องนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิม่ รายได้ ภาคครัวเรื อนสาหรับเกษตรกร บ้ านสองธาร ตาบลบ้ าน
ทับ อาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัด เชียงใหม่
Integrated Planting Form of Increasing Household Income for Famers in Song Tan Village, Bann
Tab Sub-District,
Mae Chaem District, Chiang Mai Province
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต1* , ปรางทิพย์ เมธางสุพทั ธน์ 2 , สุริยนต์ สูงคา 3 และนพรัตน์ สุขสวรรค์4
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรบ้านสองธาร
ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ซ่ ึงเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีประชากรได้แก่ เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร
มีจานวน 24 ครัวเรื อน ใช้วิธีการวิจยั แบบการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม และการจัดกลุ่ม
สนทนา ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนิ นการ
ปลูกพืชแบบผสมผสานจานวน 15 ชนิ ด ซึ่ งมี จานวนการปลูกทั้งสิ้ น 23,751 ต้น ต้นทุ นในการเพาะปลูก จานวนทั้งสิ้ น
222,805 บาท ประมาณการรายได้ จานวนทั้งสิ้ น 1,813,275 บาท และประมาณการกาไร จานวนทั้งสิ้ น 1,590,470 บาท ซึ่ ง
เมื่อเทียบกับอัตรารายได้ของเกษตรกรของบ้านสองธารแล้ว พบว่า การปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ , แขกดาและฮอลแลนด์
สามารถสร้างรายได้ให้กบั อาชีพได้สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.19 รองลงมาได้แก่ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 11.46
และแก้วมังกร คิดเป็ นร้อยละ 9.55
คาสาคัญ : เกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรกร, รายได้ภาคครัวเรื อน
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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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บทนา
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นดินแดนแห่งหนึ่งที่ต้งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บา้ น
อยูต่ ามที่ราบและกระจัดกระจายอยูต่ ามหุบเขาใหญ่นอ้ ยที่ลอ้ มรอบอยูม่ องจากที่สูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ ปั จจุบนั อาเภอ
แม่แจ่ม มี 7 ตาบลด้วยกันประกอบด้วย ตาบลช่างเคิ่ง ตาบลท่าผา ตาบลบ้านทับ ตาบลบ้านศึก ตาบลแม่นาจร ตาบลปางหิ น
ฝน และตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม มีลกั ษณะภูมิประเทศที่ เป็ นพื้นที่ ป่าและภูเขาสู งชันประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่
ทั้งหมด ที่ราบเชิงเขาประมาณร้อยละ 20 และที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 10 มี พื้นที่อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่
อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ตามกฎกระทรวง ฉบับ 712 พ.ศ. 2517 (สานักงานที่ดินส่วนแยกแม่แจ่ม, 2556)
บ้านสองธาร เดิมมีชื่อว่า บ้านแม่ข้ ีมูก ตั้งอยู่ ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีลกั ษณะภูมิประเทศที่
เป็ นป่ า ภู เขาสู งและมี ความลาดชัน พื้นที่ ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 85 เป็ นพื้นที่ ภูเขา เกษตรกรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทาอาชี พปลูก
ข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรื อน โดยใช้พ้ืนที่ลาดเชิ งเขาเป็ นพื้นที่เพาะปลูก อีกทั้งยังบุกรุ กแผ้วถางป่ าเพื่อทาเป็ น
พื้นที่ ทากิ นมาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี แต่แม้ว่าเกษตรกรจะป้ องกันวัชพืชโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยคาดว่าวิธีการ
ดังกล่วจะเป็ นการเพิม่ ผลผลิตให้แก่ขา้ วโพดในพื้นที่ทากินของตน แต่ในทางกลับกันการใช้วิธีเหล่านี้ กบั ให้ผลผลิตตกต่ าไม่
คุม้ ทุน อีกทั้งยังทาให้เป็ นสาเหตุที่นาไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา คือการมีหนี้สินค่อนข้างสูง เนื่องจากรายได้จากการเพาะปลูก
ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ผลผลิ ตตกต่ า ราคาผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ขายได้ราคาไม่แน่ นอน ส่ งผลให้ขาดแคลนเงิ นทุนที่
นาไปใช้จ่ายเพื่อประกอบอาชีพ เกษตรกรจึงหาแนวทางเพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มรายรับให้กบั ครัวเรื อนมาก
ขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือพื้นที่ป่ากลับลดลง จึงทาให้เกิดความแห้งแล้ง จึงนับได้วา่ พื้นที่บา้ นสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอ
แม่แจ่ม เป็ นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ส่ งผลให้พ้ืนที่ป่าลดลงเป็ นผลจากเกษตรกรที่ใช้พ้นื ป่ า
ที่ทาการเกษตร
จากข้อมูลสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่าช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2552 - 2554 ผืนป่ าต้น
น้ าแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็ นพื้นที่ทากินมากขึ้น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็ นไร่ ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
ในปี เดียวกันมีเกษตรกรปลูกข้าวโพดในพื้นที่มากขึ้นจึงทาให้ราคาข้าวโพดตกต่าลงอย่างเห็นได้ชดั ทาให้เกิ ดปั ญหา เช่น
การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ าตื้นเขิน/ชารุ ด น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก น้ าประปาไม่มีคุณภาพ และไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน และปั ญหาการจัดการน้ าเกษตรกร อีกทั้งปั ญหาจากการใช้สารเคมีในการทาการเกษตรเชิงเดี่ยว
ได้แก่การปลูกข้าวโพด ทาให้เกษตรกรมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทาการเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานโดยการสนับสนุนของภาครัฐบาลทั้ง ภาคการศึกษา อันได้แก่ มหาวิทยาลัยที่เข้าไปช่วยให้ความรู ้ในการทาเกษตร
การจัดการแหล่งน้ า การปรับปรุ งดิน การจัดการหนี้ สิน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภายในพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นกรมป่ า
ไม้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และส่ วนราชการในอาเภอแม่แจ่มเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้หลุดพ้น
จากสภาวะของการมีหนี้สินจากการทาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ พบว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่ วมโครงการเพื่อรับซื้ อ
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตร ดังกล่าวด้วย
สาหรับงานวิจยั นี้ นักวิจยั จึงได้มุ่งประเด็นงานวิจยั ในแนวทางการสร้างรายได้ดว้ ยการปลูกพืชแบบผสมผสานของ
เกษตรกรของบ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผลการวิจยั จะแสดงผลลัพธ์รายได้จากการวาง
แผนการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพื้นที่ดงั กล่าว
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แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองจันทบุรี (2555) กล่าวว่า ระบบเกษตรผสมผสาน
เป็ นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรื อการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิ ดอยูใ่ นพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อ
กันและกันอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยูร่ วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่ งแวดล้อมการอยูร่ วมกันอาจจะอยู่
ในรู ปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์หรื อสัตว์กบั สัตว์ก็ได้ ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลสาเร็ จได้
จะต้องมีการวางแนวทาง และดาเนิ นการ โดยให้ความสาคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิ ดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เศรษฐกิ จ สังคม มี การใช้แรงงาน เงิ นทุ น ที่ ดิน ปั จจัย การผลิ ตและทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ตลอดจนรู ้จกั นาวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิ ดหนึ่งมาหมุน เวียนใช้ประโยชน์กบั การผลิตอีกชนิ ดหนึ่งกับการผลิตอีกชนิด
หนึ่ งหรื อหลาย ชนิ ด ภายในไร่ นาแบบครบวงจร ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเลี้ยงไก่ หรื อสุ กรบนบ่อปลา การเลี้ยง
ปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ เป็ นต้น
แนวทางของระบบเกษตรผสมผสาน
ระบบเกษตรผสมผสานนั้น ถึ งแม้ว่าเกษตรกรจะมี การดาเนิ นการกันมาช้านานแล้วก็ตามแต่ลกั ษณะของการ
ดาเนิ นการ ยังมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่การจะนาองค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานกันมากน้อยแค่ไหน และผสมผสาน
ในรู ป แนวทางใดก็ตามยังมีความหมายหลากหลาย การศึกษารายละเอียดเชิงวิชาการในด้านนี้ก็ยงั มีไม่มาก เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการศึ กษาในด้านกิ จกรรมเดี่ ยว ๆ ไม่ว่าจะเป็ นพืช สัตว์ หรื อปลาก็ตาม ฉะนั้นการกาหนดแนวทางดาเนิ นการเกษตร
ผสมผสานก็จะมีหลายแบบเช่นกัน ทั้งนี้ อาจจะยึดการแบ่งตามวิธีการดาเนิ นการลักษณะพื้นที่กิจกรรมที่ดาเนิ น ทรัพยากร
เป็ นต้น ซึ่งพอที่จะกล่าวได้ดงั นี้
1. แบ่งตามกิจกรรมที่ดาเนินการอยูเ่ ป็ นหลัก
1.1 ระบบเกษตรผสมผสานที่ยดึ กิจกรรมพืชเป็ นหลัก ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการนี้จะมีพืชเป็ นรายได้หลัก
1.2 ระบบเกษตรผสมผสานที่ยดึ กิจกรรมเลี้ยงสัตว์เป็ นหลัก ซึ่งการดาเนินการเลี้ยงสัตว์จะเป็ นรายได้หลัก
1.3 ระบบเกษตรผสมผสานที่ยดึ กิจกรรมประมงเป็ นหลัก ซึ่งจะมีกิจกรรมเลี้ยงสัตว์น้ าเป็ นรายได้หลัก
1.4ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่ นาป่ าผสมหรื อวนเกษตรเป็ นระบบที่มีการจัดการป่ าไม้ เป็ นหลักร่ วมกับการเกษตร
ทุกแขนง อาจประกอบด้วยการปลูกพืชเกษตรในสวนป่ า การปลูกพืชเกษตรร่ วมกับการเลี้ยงสัตว์ในสวนป่ าระบบนี้มุ่ง หวังที่
จะให้เป็ นตัวกลางเพื่อผ่อนคลายความต้องการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กับความต้องการป่ าไม้ เพือ่ ควบคุมสิ่ ง แวดล้อมให้
สามารถดาเนินควบคู่กนั ไปโดยคานึงถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งช่วย พัฒนาความเป็ นอยู่
ของราษฎรที่เกี่ยวข้อง ระบบวนเกษตรที่ดีควรสามารถเพิ่มการซึมซับน้ า รักษาน้ าใต้ดิน ลดการสูญ เสี ยดิน ลักษณะพันธุ์พืชที่
ใช้ควรเป็ นทรงพุม่ เพื่อลดความรุ นแรงของเม็ดฝนที่ตกกระทบ
ผิวดินสามารถรักษาสภาพดุลของสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสมกับพืชที่ปลูกร่ วม เช่น บังร่ มเงา พายุ ฝน อีกทั้งควบคุมสภาพความชุ่มชื้นและอุณหภูมิ ให้ดี พันธุ์ไม้ที่ปลูกควรมีราก
ลึกพอที่สามารถหมุนเวียนธาตุอาหารในระดับที่ลึก ขึ้นมาสู่บริ เวณผิวดิน เป็ นประโยชน์ต่อพืชรากตื้นที่ปลูกร่ วม โดยรวมทั้ง
ระบบควรให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรหลายด้าน เช่น ผลผลิตในรู ปอาหาร ยารักษา โรค ไม้ฟืน ไม้สร้างบ้านและรายได้ สิ่ ง
สาคัญที่สุดควรเป็ นระบบที่อนุรักษ์ดินและน้ าได้ดีปลูกได้หลายสภาพแวด ล้อม และง่ายต่อการปฏิบตั ิในสภาพของเกษตรกร
วนเกษตรที่พอประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมี อยู่ 3 ระบบใหญ่ คือ ระบบป่ า ไม้-ไร่ นา, ระบบป่ าไม้-เลี้ยงสัตว์ และระบบเลี้ยง
สัตว์-ป่ าไม้-ไร่ นา ซึ่งวิธีการนาแต่ละระบบไปประยุกต์ใช้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของพื้นที่เป็ นเกณฑ์
2. แบ่งตามวิธีการดาเนินการ
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2.1ระบบเกษตรผสมผสานที่มีการใช้สารเคมี ในระบบการผลิตจะมีการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์
ให้ได้ผลผลิตและรายได้สูงสุด
2.2ระบบการเกษตรอินทรี ยห์ ลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช ฮอร์โมน สารเคมีในอาหาร
สัตว์ คานึงถึงการสงวนรักษาอินทรี ยว์ ตั ถุในดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืช คลุมดิน ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ ยหมัก ใช้ เศษ
อินทรี ยว์ ตั ถุจากไร่ นา มุ่งสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่พืชด้วยการบารุ งดินให้อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ก็จะอยูใ่ นรู ป ปลอด
สารพิษ
2.3ระบบการเกษตรธรรมชาติ เป็ นระบบการเกษตรที่ใช้หลักการจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ประสาน ความ
ร่ วมมือกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน งดเว้นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ ไม่มีการ พรวน
ดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่กาจัดวัชพืช ไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช ทั้งนี้จะมีการปลูกพืชตระกูลถัว่ คลุมดิน ใช้วสั ดุเศษ พืชคลุมดิน
อาศัยการควบคุมโรคแมลงศัตรู ดว้ ยกลไกการควบคุมกันเองของสิ่ งมีชีวติ ตาม ธรรมชาติ การปลูกพืชใน ในสภาพแวดล้อมที่
มีความสมดุลทางนิเวศวิทยา
3. แบ่งตามประเภทของพืชสาคัญเป็ นหลัก
3.1ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขา้ วเป็ นพืชหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นที่นาทาการปลูกข้าวนาปี เป็ นพืชหลักการผสม
ผสานกิจกรรมเข้าไปให้เกื้อกูลอาจทาได้ท้ งั ในแนวทางของพืช-พืชเช่นการปลูกพืช ตระกูลถัว่ พืชผัก พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ก่อน
หรื อหลังฤดูกาลทานา อีกระบบหนึ่งที่นบั ได้วา่ มีความสาคัญเช่นกัน แต่ยงั ไม่ได้มีการกล่าวถึงมากนักในแง่ของการ เกษตร
ผสมผสาน แต่จะมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของเกษตรกรในช่วงเวลาที่ผา่ นมาอยูค่ ่อนข้าง มากและมีให้เห็นอยูท่ วั่ ๆ ไปใน
พื้นที่นาดอนอาศัยน้ าฝนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ ระบบต้นไม้ในนาข้าว ต้นไม้เหล่านี้มีท้ งั เป็ นป่ าดั้ง เดิม และเป็ น
ป่ าไม้ที่ชาวบ้านปลูกขึ้นใหม่หรื อเกิดจากการแพร่ พนั ธุ์ตามธรรมชาติ ภายหลังต้นไม้เหล่านี้จะอยูท่ ้ งั ในนา บนคันนา ที่สูง
เช่น จอมปลวก หรื อบริ เวณเถียงนา เป็ นต้น ที่พบเห็นโดยทัว่ ๆ ไป ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง กะบาก สะแบง ไม้รัง จามจุรี
มะขาม มะม่วง เป็ นต้น นับได้วา่ เป็ นทรัพยากรเอนกประสงค์ใช้เป็ นอาหารและยาแก่มนุษย์ อาหารสัตว์ เชื้อเพลิง ไม้ก่อสร้าง
ไม้ใช้สอยขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้นาไปใช้ประโยชน์ เช่น น้ ายาง ทาคบไต้ ครั่ง เครื่ องจุดไฟ ให้ร่มเงา นอกจากนี้ยงั
ช่วยรักษาคันนาให้คงรู ป สามรถเก็บกักน้ า ทั้งนี้เนื่องด้วยดินโดยทัว่ ไปมีเนื้อดินเป็ น ทราย มีโครงสร้างอ่อนแอ ไม่สามารถ
สร้างคันนาให้ทนทาน เว้นเสี ยแต่จะมีสิ่งมาเสริ มหรื อยึดไว้ ต้นไม้ยงั ใช้เป็ นหลัก ที่เก็บฟางข้าวมาสุมไว้ สาหรับเอาไว้เลี้ยง
สัตว์ในฤดูแล้ง ระบบพืชในนาข้าวที่นบั ว่าเป็ นคู่สมพงษ์และมีความยัง่ ยืนมา ช้านาน ได้แก่การปลูกตาลร่ วมกับระบบการ
ปลูกข้าว ที่พบเห็นกันในพื้นที่บางส่วนของภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่างและ ภาคใต้ เป็ นต้น เป็ นลักษณะการปลูกต้นตาลบน
คันนาเป็ นส่วนใหญ่ และมีบางส่วนที่ตน้ ตาลขึ้นอยูใ่ นกระทงนา เกษตรกร ได้ท้ งั ผลผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากตาล ซึ่งอาจอยู่
ในรู ปของน้ าหวานน้ ามาเคี่ยวเป็ นน้ าตาล ผลตาลอ่อน ผลตาลแก่นามา ทาขนมต่าง ๆ ได้ ต้นตาลที่มีอายุมาก ผลผลิตลดลง
สามารถแปรสภาพเนื้อไม้มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ดว้ ย เช่น ทาเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อีกแนวทางหนึ่งที่ปัจจุบนั มีการ
ดาเนินการกันมากขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉี ยงเหนือได้แก่ การนา ปลาเข้ามาร่ วมระบบ ซึ่งทาได้ท้ งั ในลักษณะการเลี้ยง
ปลาในนาข้าว การผสมผสาน พืช-สัตว์-ปลา เช่น การแปรเปลี่ยน พื้นที่นาบางส่วนเป็ นร่ องสวนปลูกไม้ผลเลี้ยงปลาในร่ อง
สวน เลี้ยงสัตว์ปีก โค โดยใช้เศษอาหารจากพืชต่าง ๆ ในฟาร์ม ให้เป็ นอาหารสัตว์ได้ดว้ ย
3.2ระบบเกษตรผสมผสานที่มีพืชไร่ เป็ นพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น ลักษณะการปลูกพืชตระกูลถัว่
แซมในแถวพืชหลัก เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง ฝ้าย เป็ นต้น สาหรับแนวทางของกิจกรรม พืช-สัตว์ เช่น ปลูกพืชอาหาร สัตว์
ต่าง ๆ ควบคู่กบั การเลี้ยงโค การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็ นต้น
3.3ระบบเกษตรผสมผสานที่มีไม้ผล ไม้ยนื ต้น เป็ นพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น การใช้ไม้ผลต่างชนิด
ปลูกแซม เช่น ในกรณี โกโก้แซมในสวนมะพร้าว การปลูกพืชตระกูลถัว่ ในแถวไม้ผลยืนต้น การปลูกพืชต่างระดับ เป็ นต้น
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แนวทางกิจกรรม พืช-สัตว์ โดยการเลี้ยงสัตว์ เช่น โคในสวนไม้ผล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสัตว์ในแถวไม้ผล ไม้ยนื
ต้น แล้วเลี้ยงโคควบคูจ่ ะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
4. แบ่งตามลักษณะของสภาพพื้นที่เป็ นตัวกาหนด
4.1ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่สูง ลักษณะของพื้นที่จะอยูใ่ นที่ของภูเขาซึ่ งเดิมเป็ นพื้นที่ป่าแต่ได้ถูกหัก ล้างถาง
พง มาทาพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพต่าง ๆ ส่ วนใหญ่พ้ืนที่มีความลาดชันระหว่าง ร้อยละ 10-50 ซึ่ งเดิมเกษตรกรจะปลูกพืช
ใน ลักษณะเชิงเดี่ยวอายุส้ นั เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชตระกูลถัว่ ผักต่าง ๆ ซึ่ งมักจะเกิดปั ญหาของการทาลายทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่ งแวดล้อม มีการชะล้างหน้าดินสู ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงรวดเร็ ว มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชใน ระยะ
ยาว ฉะนั้น แนวทางของการทาการเกษตรผสมผสานจะช่วยรักษาหรื อชะลอความสู ญเสี ยลงได้ระดับ หนึ่ ง การ ดาเนิ นการ
อาจทาในรู ปของวนเกษตร การปลูกไม้ผลไม้เมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ผสมผสาน เช่น ได้มีการศึกษาระบบพืช แซมของไม้ผล
เมืองหนาว ได้แก่ บ๊วยแซมด้วยท้อ บ๊วยแซมด้วยพลับ พลับแซมด้วยท้อ และพลับแซมด้วยพลับ ทั้งนี้ การจัดการดินโดยทา
ขั้นบันได เพื่อลดการพังทะลายของดินพร้อมทั้งทาการปลูกหญ้าแฝกตามขอบบันได ผลการศึกษา ในระยะแรกขณะที่ไม้ผล
ยังไม่ให้ผลผลิต ได้นาพืชอายุส้ นั ปลูกในแถวไม้ผล ได้แก่ ถัว่ แดง และข้าวไร่ ซึ่งได้ผลผลิตถัว่ แดง 82 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวไร่
เจ้าฮ่อ และข้าวเจ้าอาข่า ให้ผลผลิต 302 และ 319 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ นอกจากนี้การเจริ ญ เติบโตของแฝกค่อนข้างดี มี
ใบแฝกปริ มาณมาก ซึ่ งจะทาการเกี่ยวใบแฝกแล้วนามากองเป็ นระยะในระหว่างขั้นบันได และให้สลายตัวใช้เป็ นปุ๋ ยหมัก
และเพิ่มอินทรี ยว์ ตั ถุ เกิดประโยชน์ต่อไม้ผลหลัก มีการศึกษาในแนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ การผสมผสานระบบปลูก
พืชร่ วมกับแถบไม้พมุ่ (Alley Cropping) หรื อแถบหญ้า (Grass Strip Cropping) ตามแนวระดับในพื้นที่ความลาดชัน 10-50%
ตัวอย่างของไม้แถบ เช่น กระถิน แคฝรั่ง แคบ้าน ถัว่ มะแฮะ ครามป่ า ต้นเสี ยว เป็ นต้น สาหรับพืชแซมในแถวไม้พุ่ม ได้แก่
พืชตระกูลถัว่ พืชอาหารสัตว์ เช่น ถัว่ ดา ถัว่ เล็บมือนาง ถัว่ แปบ ถัว่ นิ้วนางแดง ถัว่ เหลือง ถัว่ ลิสง หญ้ารู ซี่ เนเปี ยร์ กินี บาเฮีย
แฝกหอม เป็ นต้น
4.2ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็ นที่ดอนอาศัยน้ าฝน มีการปลูกพืชไร่ ชนิ ด

ต่าง ๆ เป็ นหลัก รองลงมาจะเป็ นไม้ผลยืนต้น ข้าวไร่ การจัดการในรู ปผสมผสาน ได้แก่ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
ตลอดจนไม้ใช้สอยร่ วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ในด้านผลผลิต รายได้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดี
ขึ้นได้ การปลูก พืชเศรษฐกิจแซมด้วยพืชอาหารสัตว์ ซึ่ งมีรายงานผลการดาเนิ นการปลูกข้าวไร่ แซมด้วยพืชอาหาร
สัต ว์พ วกเซ็ นโตรซี ม า และแกรมสไตโล จะท าให้ท้ ัง ผลผลิ ต ข้าวและถั่วต่ าง ๆ ซึ่ ง ใช้เ ป็ นอาหารสัต ว์ไ ด้ต่ อ ไป การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกพืชไร่ เศรษฐกิ จอายุส้ ัน หรื อข้าวไร่ บางส่ วน มาทากิ จกรรมการเลี้ ยงสัตว์และปลูกพืชอาหารสัต ว์
ประเภทต่าง ๆ ควบคู่กนั ไป จะเป็ นการสร้างความหลากหลายของระบบได้มากขึ้นและช่วยลดความเสี่ ยง
4.3ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดอน โดยทัว่ ไปในพื้นที่ดอนจะมีการปลูกพืชไร่ เศรษฐกิจต่าง ๆ เชิงเดี่ยวเป็ นหลัก
ลักษณะของการทาการเกษตรผสมผสานอาจทาได้หลายแนวทาง เช่น ลักษณะการปลูกพืชแซม โดยใช้พืชตระกูลถัว่ แซม ใน
แถวพืชหลักต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ฝ้าย มันสาปะหลัง ฯลฯ การเปลี่ยนพื้นที่เป็ นไม้ผล ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอยผสมผสาน และ
อาจจะมีพืชตระกูลถัว่ แซมในแถวพืชหลักในระยะแรก ๆ อีกแนวทางหนึ่ง ได้แก่ การใช้พ้นื ที่มาดาเนินการเลี้ยง ปศุสตั ว์ เช่น
โค และปลูกพืชอาหารสัตว์ควบคูก่ นั ไป เป็ นต้น
4.4ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็ นนาข้าวแบบแผนการปลูกพืชส่ วนใหญ่จะเป็ นข้าว
อย่างเดียว ข้าว-ข้าว, ข้าว-พืชไร่ เศรษฐกิจ, ข้าว-พืชผักเศรษฐกิจ, พืชผัก-ข้าว-พืชไร่ , พืชไร่ -ข้าว-พืชไร่ เป็ นต้น การจะปลูก
พืชได้มากครั้งในรอบปี ขึ้นอยู่กบั ระบบการชลประทานเป็ นหลัก การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ น้ ี จะมีแนวทางและ
กิจกรรมที่ดาเนินการเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 3.1 (ระบบเกษตรผสมผสานที่มีขา้ วเป็ นพืชหลัก) สาหรับในพื้นที่ที่มี
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ระดับน้ าสูง นอกจากจะทาการปลูกข้าวขึ้นน้ าแล้ว ยังมีลู่ทางพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทา กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อ
ได้ดว้ ยแนวทางการเกษตรผสมผสานหลัก ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ยงั อาจแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายแนวทาง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
ว่าจะใช้หลักการอะไรมาเป็ นตัวกาหนด ซึ่งจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น การใช้ลกั ษณะของทรัพยากรน้ าเป็ น
ตัวกาหนดก็จะมี แนวทางเกษตรผสมผสานแบ่ งเป็ น 2 ลักษณะ คื อ เกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ เขตใช้น้ าฝนและเกษตร
ผสมผสานในพื้ น ที่ เ ขตชลประทาน นอกจากนี้ ในเขตชลประทานก็ ส ามารถแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ย่อ ยได้อี ก ตามระบบของ
ชลประทาน คือ ชลประทานที่มีเขื่อนกักเก็บน้ าและมีคลองส่งน้ าไปในไร่ -นาชลประทานโดย การสูบน้ าด้วยไฟฟ้าจากแหล่ง
น้ า ระบบบ่อบาดาลน้ าตื้น น้ าลึก ตลอดจนระบบการใช้น้ าหยด เป็ นต้น นอกจากนี้ การใช้คุณสมบัติของดินเป็ นตัวกาหนด ก็
จะสามารถกาหนดแนวทางของการเกษตรผสมผสานได้ดงั นี้ คือ เกษตรผสมผสานใน พื้นที่ดินเปรี้ ยว พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ดิน
ด่ าง และพื้นที่ ดินพรุ เป็ นต้น ถึ งแม้จะมี การแบ่ งแนวทางการเกษตรผสมผสานได้ ์้หลายอย่าง แต่การดาเนิ นการตาม
กิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งประกอบด้วย พืช-พืช พืช-สัตว พืช-ปลา สัตว์-ปลาและพืช-สัตว์- ปลา จะมีลกั ษณะเป็ นไปในทานอง
เดียวกัน แล้วแต่วา่ ในแนวทางต่าง ๆ จะมีศกั ยภาพในการดาเนินการมากน้อยแตกต่าง กันออกไปตามลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร
และสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างไรก็ตามการที่จะนาองค์ประกอบด้าน พืช สัตว์ ประมง มาดาเนิ นการผสมผสานเข้าด้วยกัน
ในระบบการเกษตรนั้น ย่อมที่จะมีท้ งั ปฏิสมั พันธ์เชิงเกื้อกูลและเชิงแข่งขัน ทาลายกัน
ปัจจัยและความสาเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน
กรมวิชาการเกษตร (2547: หน้า 15) กล่าวว่า การดาเนิ นงานวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรผสมผสานมี หลาย
หน่ วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้พฒั นางานวิจยั และส่ งเสริ มให้เกษตรกรดาเนิ นการ หน่ วยงาน
ดังกล่าวได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ซึ่ งมี สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 เป็ นผูด้ าเนิ นการในส่ วนภูมิภาค กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร โดยมีสานัก งานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเป็ นผูด้ าเนิ นการสาหรับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ ยังได้
เล็งเห็ นความสาคัญของระบบ การผสมผสานว่า เป็ นระบบที่สามารถจะแก้ปัญหาการว่างงานของประชากรและลดความ
เสี่ ยงจากการ ประกอบอาชีพ ทางการเกษตรของเกษตรกรได้ จึงมีนโยบายการพัฒนาการเกษตรตามระบบแผนการผลิตของ
เกษตรกรโดยเริ่ มโครง การตั้งแต่ปี 2535 เป็ นต้นมา และได้ยดึ หลักการที่สาคัญ 3 ประการคือ
ประการที่ 1 จะเน้นการพัฒนาที่ตวั เกษตรกรให้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มคิดเอง ทาเองจนในที่สุดสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่
พึ่งตนเองได้ และจะเป็ นผูก้ าหนดแผนการผลิตของตนเอง
ประการที่ 2 แผนการผลิตของเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชเดี่ยว เช่น ข้าว หรื อพืชไร่ ชนิ ดใดชนิดหนึ่ง
มาทาการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่ งรวมถึงการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์และการประมง โดย
คานึงถึงความต้องการของตลาดภายในประเทศและความสอดคล้องกับทรัพยากรของ พื้นที่น้ นั เป็ นหลัก
ประการที่ 3 สาหรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นให้ความรู ้และทางเลือกในการ และ
ทางเลือกในการประกอบอาชี พ เพื่อให้เกษตรกรตัดสิ นใจ ปรึ กษาหารื อคิดร่ วมกับเกษตรกรและให้การสนับสนุน ตามที่
จาเป็ น
การดาเนิ นงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงั กล่าว มีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการในปี 2535-2537
รวมพื้นที่ 42 จังหวัด และเพิ่มครบทุกจังหวัดในปี 2539 ผลของการดาเนิ นงานปรากฎว่ามีเกษตรกร จานวนหนึ่ งประสบ
ผลสาเร็ จ และมีเกษตรกรอีกจานวนหนึ่ งไม่ประสบความสาเร็ จ ในด้านระบบเกษตรผสมผสาน ทั้งนี้ เพราะระบบเกษตร
ผสมผสานเป็ นระบบที่ตอ้ งมีการวางแผน มีการจัดการทรัพยากรการผลิตในระดับไร่ นาและ การจัดการในด้านเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทุน แรงงาน และการตลาด ซึ่ งปั จจัยและความสาเร็ จ ของระบบเกษตรผสมผสาน โดย
การสรุ ปผลจากผลการดาเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
วัตถุประสงค์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

286

เพื่อศึ กษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรบ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัย ชิ้ น นี้ เ ป็ นงานวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ การศึ ก ษาวิจัย ในครั้ งนี้ จะมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับแนวทางการปลูก พื ชแบบ
ผสมผสานเพื่อการสร้างรายได้ภาคครัวเรื อนของเกษตรกรพื้นที่ บ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ใช้การเจาะลึกรายบุคคล โดยใช้เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจัดกลุ่ม
สนทนา ที่มุ่งเน้นศึกษาไปพร้อมกับการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการศึกษาวิจยั สามารถนาไป
ปรับใช้และเกิดประโยชน์โดยตรงให้กบั ประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ (Formal Interview) คือ เกษตรกรในบ้านสองธาร จานวน 24 ครัวเรื อน
โดยศึกษาจานวนชนิดพืชที่ปลูกแบบผสมผสานในพื้นที่ และนามาประกอบการวิเคราะห์
2. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จัดกลุ่ม
สนทนา โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม

ผลและวิจารณ์ผล
จากการสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจากเกษตรกรบ้านสองธาร จานวน 24 ครัวเรื อน ถึงแนวทาง
การปลูกพืชแบบผสมผสานและการสร้างรายได้ภาคครัวเรื อนของเกษตรกร พบว่า การปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ ๆ มี
ความสูง 780-890 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง และมีความแห้งแล้งเนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวเกษตรกรใช้ปลูกข้าวโพด มี
การใช้สารเคมีมากกว่า 18 ปี ทาให้หน้าดินขาดการดูแลรักษาและไม่มีสารอาหารที่เหมาะสม ดังนั้น การเลือกชนิ ดพืชที่จะ
นามาปลูกจึงควรเป็ นพืชที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี ดังสรุ ปไว้ในตารางที่ 3 โดยการปลูกพืชของ
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชจากบริ ษทั เชี ยงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจากัด โดยคานึ งถึงความเหมาะสมของพื้นที่
เพาะปลูกกับชนิดของพืช เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็ นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและมีความแห้งแล้ง พืชที่นามาปลูกจึงจาเป็ นต้องมีความ
ทนต่อความแห้งแล้งได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผสู ้ นับสนุนยังได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทั้งนี้เกษตรกรบ้าน
สองธารได้รับการสนับสนุนองค์ความรู ้เรื่ องการปลูกพืช การดูแลรักษา การบารุ งดิ นและพืช จากมูลนิ ธินวัตกรรมเกษตร
อิ น ทรี ย ์ไ ทยที่ ไ ด้ล งพื้ นที่ ทางานกับ ชาวบ้า นโดยเฉลี่ ย 2 ครั้ งต่ อ เดื อน มี เ กษตรกร จ านวน 24 ครั ว เรื อ น ปลู ก พื ช แบบ
ผสมผสาน ทั้งหมด จานวน 15 ชนิด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนชนิดพืชที่ปลูกแบบเกษตรกรรมผสมผสาน
ลาดับที่
รายการ
จานวน (ต้น)
ลาดับที่
รายการ
จานวน (ต้น)
1

กล้วยไข่

495

8

ตะไคร้

2

กล้วยน้ าว้า

2,800

9

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

606

3

กล้วยหอม

589

10

ฝรั่งพันธุ์กิมจู

664

4

แก้วมังกร

510

11

มะกรู ดเสี ยบยอด

460

5

ขมิ้น

86

12

มะละกอพันธุ์แขกดา

112
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จานวน (ต้น)
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รายการ

จานวน (ต้น)

6

ข่า

1,367

13

มะละกอพันธุ์เรดเลดี้

240

7

ขิง

31

14

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

421

15

สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย

12,650

รวม (ต้น)

23,751

จากตารางที่ 1 พบว่า เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานจานวน 15 ชนิ ด ซึ่ งมีจานวนการปลูกทั้งสิ้ น 23,751 ต้น ซึ่ งพืชที่เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธารนิ ยมปลูกมากที่สุด
ได้แก่ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 53.26 รองลงมา ได้แก่ กล้วยน้ าว้า คิดเป็ นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็ นร้อยละ
11.45 ข่า คิดเป็ นร้อยละ 5.76 ฝรั่งพันธุ์กิมจู คิดเป็ นร้อยละ 2.80 และอื่น ๆ ตามลาดับ ทั้งนี้สามารถจาแนกพันธุ์พืชที่เกษตรกร
นาไปปลูกในไรแบบผสมผสานและดาเนินการคานวนต้นทุนของพืชที่นาไปปลูกในแต่ละพื้นที่ของเกษตรกรดังนี้
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลพืชที่ปลูก ต้นทุนรายบุคคล รวมถึงการประมาณการรายได้หลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต โดยอ้างอิงราคาพืชผลการเกษตรของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าเกษตรกรมีรายได้หลังจากหลักต้นทุน
ดังนี้
ตารางที่ 2 ต้นทุน ประมาณการรายได้และประมาณกาไร (ขาดทุน) ต่อปี ของการปลูกพืชแบบผสมผสาน

เกษตรกร
รายที่ 1
รายที่ 2
รายที่ 3
รายที่ 4
รายที่ 5
รายที่ 6
รายที่ 7
รายที่ 8
รายที่ 9
รายที่ 10
รายที่ 11
รายที่ 12
รายที่ 13
รายที่ 14
รายที่ 15

ต้นทุนพืช
(บาท)

ประมาณการรายได้
(บาท)

7,200.00
8,180.00
11,570.00
8,358.00
8,193.00
11,900.00
11,705.00
14,115.00
9,313.00
12,976.00
5,710.00
9,818.00
8,400.00
9,513.00
8,563.00

90,690.00
66,450.00
77,750.00
74,460.00
50,320.00
92,150.00
107,710.00
96,370.00
81,170.00
107,190.00
56,310.00
96,570.00
47,900.00
58,135.00
77,495.00

ประมาณการกาไร
(ขาดทุน)
(บาท)

83,490.00
58,270.00
66,180.00
66,102.00
42,127.00
80,250.00
96,005.00
82,255.00
71,857.00
94,214.00
50,600.00
86,752.00
39,500.00
48,622.00
68,932.00
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เกษตรกร
รายที่ 16
รายที่ 17
รายที่ 18
รายที่ 19
รายที่ 20
รายที่ 21
รายที่ 22
รายที่ 23
รายที่ 24
รวม (บาท)

ต้นทุนพืช
(บาท)

ประมาณการรายได้
(บาท)

6,600.00
13,593.00
7,030.00
5,000.00
7,020.00
7,500.00
7,810.00
11,655.00
11,083.00
222,805.00

47,650.00
98,170.00
47,600.00
52,650.00
49,165.00
90,690.00
61,600.00
96,390.00
88,690.00
1,813,275.00
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ประมาณการกาไร
(ขาดทุน)
(บาท)

41,050.00
84,577.00
40,570.00
47,650.00
42,145.00
83,190.00
53,790.00
84,735.00
77,607.00
1,590,470.00

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยของการคานวณต้นทุ นของพืชที่ นาไปปลูกในแต่ละพื้นที่ ของเกษตรกร จานวน 24
ครัวเรื อน พบว่า จานวนชนิ ดพืชแบบผสมผสาน พบต้นทุนในการเพาะปลูก จานวนทั้งสิ้ น 222,805 บาท ประมาณการ
รายได้ จานวนทั้งสิ้น 1,813,275 บาท และประมาณการกาไร จานวนทั้งสิ้น 1,590,470 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตรารายได้ของ
เกษตรกรของบ้านสองธาร
นอกจากนี้ จากการค านวณต้นทุ นและรายได้ของพื ช ผสมผสานของเกษตรในพื้ นที่ ดังกล่ า ว พบว่า การปลูก
มะละกอพันธุ์เรดเลดี้, แขกดาและฮอลแลนด์สามารถสร้างรายได้ให้กบั อาชีพได้สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.19 รองลงมาได้แก่
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 11.46 และแก้วมังกร คิดเป็ นร้อยละ 9.55

สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาแนวทางการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้ภาคครัวเรื อนของเกษตรกรบ้านสองธาร ตาบล
บ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ เป็ นการปรับเปลี่ยนการทาเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวจากการปลูกข้าวโพด เป็ นการ
ทาการปลูกพืชแบบผสมผสานแบบเกษตรปลอดภัยสอดคล้องกับงานวิจยั ของเพชรบุญ ฟั กเกตุและคณะ (2559: หน้า 96104) ซึ่ งศึกษาเรื่ องการสร้างความมัน่ คงทางอาหารของเกษตรอินทรี ยใ์ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างและวัลลภจันดา
เบ้าและคณะ (2556: หน้า131-150) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนาแนวทางวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนิ นการปลูก
พืชแบบผสมผสานจานวน 15 ชนิ ด ซึ่ งมีจานวนการปลูกทั้งสิ้ น 23,751 ต้น โดยพืชที่ นิยมปลูกมากที่ สุด ได้แก่ สับปะรด
พันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 53.26 รองลงมา ได้แก่ กล้วยน้ าว้า คิดเป็ นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็ นร้อยละ 11.45 ข่า คิด
เป็ นร้อยละ 5.76 ฝรั่งกิมจู คิดเป็ นร้อยละ 2.80 และอื่น ๆ ตามลาดับ แต่เมื่อเทียบกับอัตรารายได้ของเกษตรกรของบ้านสอง
ธาร พบว่า การปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้และแขกดา สร้างรายได้ให้กบั อาชีพได้สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.19 รองลงมาได้แก่
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.46 และแก้วมังกร คิ ดเป็ นร้ อยละ 9.55 ในส่ วนการส่ งเสริ มการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรบ้านสองธาร ตาบลบ้านทับ อาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จะเป็ นการปลูกพืชผสมผสานที่ไม่ใช่การ
ปลูกพืชร่ วมกับพืชหลักเพื่อเพิ่มรายได้ พบว่ามีความแตกต่างกับงานวิจยั ของนุ จนาจย์ งิ ดชัยภูมิและบุศรา ลิ้มนิ รันดร์ กุล
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(2555: หน้า 245-248) ที่ ได้ศึกษาการปลูกพืชเพื่อการปรับตัวของเกษตรกรรยย่อยในการลดต้นทุนการผลิตข้าวนาน้ าฝน
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แต่เป็ นการปลูกพืชผสมผสานเพื่อเป็ นอาชีพหลักโดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ จากการทาเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็ นการทาเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้ พบว่างานวิจยั นี้ ได้นาเสนอเฉพาะแนวทางการสร้างรายได้จากการปลูกพืช
แบบผสมผสาน ซึ่ งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องรายได้จากการทาเกษตรลักษณะอื่น เช่น การเลี้ยงสัตว์ หรื อการปลูกพืชใน
พื้ น ที่ ป่ าในลัก ษณะป่ าสามอย่า งประโยชน์ สี่ อ ย่ า งซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสาระส าคัญ ของศาสตร์ พ ระราชาของรั ช กาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (บุษกรและคณะ, 2561: หน้า 539-552)
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สภาวะการตลาดค้ าส่ งพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Study the chili wholesale market in Northeast of Thailand.
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาวะการตลาดค้าส่งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู ้
รวบรวมพริ ก และผูค้ ้า ส่ ง พริ ก ในตลาดค้า ส่ ง พื ช ผัก ทางการเกษตรเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ท้ ัง หมด 4 ตลาด
ประกอบด้วย 1. ตลาดสุ รนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสี มา 2. ตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี 3. ตลาดเมือง
ทองเจริ ญศรี จงั หวัดอุดรธานี 4. ตลาดเจริ ญศรี เมืองทอง จังหวัดขอนแก่น
ผลวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ ส่ วนใหญ่ผรู ้ วบรวมพริ กในหมู่บา้ นจะรวบรวมพริ กจากเกษตร และส่ งต่อให้กบั พ่อค้าแม่คา้
ในตลาดค้าส่ งพืชผักทางการเกษตร โดยปั จจัยที่มีผลต่อราคาซื้ อขายพริ ก ขึ้นอยู่กบั คุณภาพของพริ ก และการจ่ายเงิ นส่ วน
ใหญ่จะซื้ อขายเป็ นเงินสด ปั ญหาที่พบในการซื้ อพริ กคือคุณภาพพริ กไม่ตรงตามความต้องการของตลาดและการเก็บรักษา
พริ ก ส่ วนการรับซื้ อพริ กในฤดูฝนนั้นผูค้ า้ ส่ งพริ กจะซื้ อจากผูร้ วบรวมในหมู่บา้ น และพริ กในฤดูแล้งจะซื้ อจากเกษตรกร
โดยตรงเนื่ องจากพริ กในฤดู แล้งมี ไม่มากและออกสู่ ตลาดเป็ นจานวนน้อย กลยุทธ์การตลาดในการจัดจาหน่ ายพริ กคือ
สามารถต่อรองราคาพริ กได้ รวมถึงความสนิทสนมกันระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
คาสาคัญ : การค้าส่ง, พริ ก
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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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บทนา
พริ กเป็ นพื ช ที่ ป ลู ก อยู่ ทั่ ว ไปในทุ ก ภาคของประเทศไทย ทั้ งภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ แ ละภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การปลูกพริ กส่ วนใหญ่มีท้ งั ปลูกเพื่อบริ โภคในครั วเรื อนและจาหน่ ายเพื่ อเป็ นรายได้หลัก ของ
ครอบครัว ทั้งพริ กยังเป็ นพืชผักที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากและมีปริ มาณการบริ โภคที่สูงทั้งในรู ปของพริ ก
สด และการนาพริ กมาแปรรู ปต่าง ๆ ซึ่ งปั จจุบนั ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 540,000 ไร่ ต่อปี ผลผลิตทั้งหมด
ประมาณ 333,672 ตัน ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีแหล่งที่ปลูกประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ท้ งั ประเทศ
ผลผลิตพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ออกสู่ตลาดมีจานวนทั้งหมด 32,681 ตันต่อปี (วีระ ภาคอุทยั และคณะ, 2549)
ประเทศไทย มี พ้ืนที่ การผลิ ตพริ กกระจายทัว่ ทั้งประเทศ จากข้อมูลพื้นที่ ปลูก (เฉลี่ ย 5 ปี เพาะปลูก 2541/422545/46) ของกรมส่งเสริ มการเกษตรพบว่า ปั จจุบนั มีการปลูกพริ ก 5 ชนิดคือ พริ กขี้หนูเม็ดใหญ่ พริ กขี้หนูสวน พริ กชี้ฟ้า
พริ กหยวกและพริ กยักษ์ เป็ นพื้นที่รวม 597,157 ไร่ /ปี ได้ผลผลิตสดรวม 311,831 ตัน/ปี พริ กที่ปลูกมากที่สุดคือพริ กขี้หนู
เม็ดใหญ่ พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ พันธุ์จินดา หัวเรื อ ห้วยสี ทนและยอดสน แหล่งผลิตสาคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา ชัยภูมิ เลย ศรี สะเกษ และอุบลราชธานี ลาดับที่ 2 คือพริ กชี้ฟ้า แหล่งผลิตสาคัญคือ เชียงใหม่
นครสวรรค์ ลาพูน อุตรดิตถ์ ราชบุรี และนครราชสี มา และลาดับที่ 3 คือพริ กขี้หนูสวน ที่มีแหล่งผลิตสาคัญคือ เชียงใหม่
นครปฐม กาญจนบุรีและศรี สะเกษ โดยปลูกเป็ นพื้นที่ 364,367 ไร่ 119,421 ไร่ และ 104,692 ไร่ ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ
61, 20 และ 18 ของพื้นที่ปลูกพริ กทั้งหมดตามลาดับ
(กมล เลิศรัตน์, 2550 : 15)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นแหล่งการผลิตพริ กที่สาคัญของประเทศไทย ที่
มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ การปลูกพริ กของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลผลิตพริ กจะ
ออกสู่ตลาด 2 ช่วงคือฤดูแล้งและฤดูฝน พริ กฤดูแล้งจะเริ่ มตกกล้าในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เริ่ มปลูกตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และเริ่ มให้ผลผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคมไปเรื่ อย ๆ จนถึงเดือนสิ งหาคม โดยจังหวัดที่มีการปลูก
พริ กในฤดูแล้งเป็ นจานวนมากได้แก่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ ส่ วนพริ กฤดูฝนผลผลิตจะออกสู่ ตลาดช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยจังหวัดที่มีการปลูกพริ กฤดูฝนเป็ นจานวนมากได้แก่ จังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อเก็บผลผลิตพริ กเรี ยบร้ อยแล้วจะมีผูร้ วบรวมพริ กทั้งในท้องถิ่นและผูร้ วบรวมในต่างถิ่นมารับซื้ อพริ กจากเกษตรกร
ก่อนที่จะนาไปจาหน่ายยังพ่อค้าขายส่งพริ กในตลาดค้าส่งพืชผักทางการเกษตร ซึ่งการซื้อขายพริ กนั้นราคาพริ กจะขึ้นอยูก่ บั
การกาหนดราคาของตลาดกลาง
ตลาดรับซื้ อพริ กที่ สาคัญในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อโดยได้แบ่งเป็ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ได้แก่
ตลาดศรี เมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ตลาดเมืองทองเจริ ญศรี จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างได้แก่
ตลาดสุรนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสี มา ตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี โดยพริ กจากตลาดสุรนครเมืองใหม่
จังหวัดนครราชสี มาจะถูกส่งไปจาหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยัง
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ได้แก่จงั หวัดสงขลา จังหวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต ส่วนตลาด
วาริ น เจริ ญ ศรี พริ กจะใช้ภายในจัง หวัด อุ บ ลราชธานี แ ละกระจายไปยัง จัง หวัด นครราชสี ม าและกรุ ง เทพมหานคร
ส่ วนพริ กจากตลาดศรี เมื องทอง จังหวัดขอนแก่ น จะถูกส่ งไปจาหน่ ายยังจังหวัดร้ อยเอ็ด และจังหวัดต่างๆในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน ส่วนพริ กจากจังหวัดชัยภูมิ จะมีการกระจายพริ กไปยังจังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสี มา
รวมไปถึงขายส่งให้แก่โรงงานแปรรู ป พริ กจากตลาดเมืองทองเจริ ญ จังหวัดอุดรธานี จะขายภายในจังหวัดและส่งไปยัง
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จังหวัดใกล้เคียง เช่น หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และหนองบัวลาพู เป็ นต้น และในบางส่ วนเข้าโรงงาน
แปรรู ปทาซอสพริ ก และบางส่วนส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านการตลาดพริ ก จะมีตลาดกลางหรื อจุดศูนย์กลางรวบรวมพริ ก แล้วทาการกระจายพริ กออกไปยังตลาดต่าง ๆ
ในจังหวัดหรื อตลาดต่างจังหวัดโดยผ่านพ่อค้า คนกลาง พริ กที่จาหน่ายในตลาดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ พริ กสดและพริ ก
แห้ง สาหรับพริ กสดจะเก็บไว้ได้ไม่นาน จึงจาเป็ นต้องมีการแปรรู ป เป็ นพริ กแห้งเพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน สาหรับพริ ก
แห้งผลผลิตจะกระจายออกสู่ ตลาดตลอดทั้งปี เพราะสามารถเก็บรักษาได้นาน ราคาพริ กแห้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าราคา
พริ กสดค่อนข้างมาก อีกทั้งจากพริ กแห้งสามารถนามาผลิตแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์
ได้ โดยสามารถนามา แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องจิ้มต่าง ๆ หรื อน้ าพริ กต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็ นการทาความเข้าใจรู ปแบบของธุรกิจการค้าส่งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เนื่องจากเป็ นแหล่งการผลิตพริ กราย
ใหญ่ของประเทศ ตลาดค้าส่ งจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลไกการตลาดของพริ ก ดังนั้นการทาความเข้าใจ
สภาวะการตลาดค้าส่ งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อว่ามีสภาวะการตลาดอย่างไร มีระดับช่องทางและรู ปแบบช่องทาง
การค้าส่ งพริ ก รวมถึงรู ปแบบการจัดจาหน่ายพริ กจากผูผ้ ลิตไปยังพ่อค้าคนกลางระดับต่างมีลกั ษณะวิธีการทางการตลาด
อย่างไร ซึ่งตลาดค้าส่งเป็ นห่วงโซ่อุปทานหนึ่ งที่สาคัญในการผลิตพริ ก และนาผลผลิตไปสู่ผบู ้ ริ โภค ข้อมูลจากตลาดค้าส่ ง
จึงเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญอีกเรื่ องที่จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะพัฒนาการวางแผนทางด้านการตลาดในประเด็น
เรื่ อง กลยุทธ์ผลิ ตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ าย และกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด เพื่อให้ได้
แผนการตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และนาไปสู่ การถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่เกษตรกร
หรื อผูท้ ี่สนใจที่จะขยายการผลิตในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสบผลสาเร็ จต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาสภาวะการตลาดค้าส่งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย สภาวะการตลาดค้าส่ งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ศึ กษากลุ่มผูค้ า้ ส่ งใน 2 ลักษณะ คื อ
ผูร้ วบรวมพริ ก และกลุ่มผูค้ า้ ส่งพริ ก
ประชากร คื อ ผู ้ร วบรวมพริ ก และกลุ่ ม ผู ้ค ้ า ส่ ง พริ กในตลาดขายส่ ง พื ช ผัก ทางการเกษตรรายใหญ่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่ ผูค้ า้ ในตลาดศรี เมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ผูค้ า้ ในตลาดเมืองทองเจริ ญศรี จังหวัดอุดรธานี
ผูค้ า้ ในตลาดสุรนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสี มา และผูค้ า้ ในตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่ าง จานวน 70 ตัวอย่าง ซึ่งมีวธิ ีการเลือกหน่วยตัวอย่างดังนี้
การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 1 ใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยจาแนกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ประกอบด้วย ผูร้ วบรวมพริ ก และผูค้ า้ ในตลาดศรี เมืองทอง จังหวัดขอนแก่น
ผู ้ร วบรวมพริ ก และผู ้ค ้า ในตลาดเมื อ งทองเจริ ญ ศรี จัง หวัด อุ ด รธานี และเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง
ประกอบด้วยผูร้ วบรวมพริ ก และผูค้ า้ ในตลาดสุ รนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสี มา ผูร้ วบรวมพริ กและผูค้ า้ ในตลาดวา
ริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี
การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่ 2 ใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบใช้วจิ ารณญาณ (Judgment Sampling)
โดยมีแผนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน ประกอบด้วย
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1. ผูร้ วบรวมพริ ก และ ผูค้ า้ ในตลาดศรี เมืองทองจังหวัดขอนแก่น สุ่ม 20 ตัวอย่าง
2. ผูร้ วบรวมพริ ก ผูค้ า้ ในตลาดเมืองทองเจริ ญศรี จงั หวัดอุดรธานี สุ่ม 15 ตัวอย่าง
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย
1. ผูร้ วบรวมพริ ก ผูค้ า้ ในตลาดสุรนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสี มา สุ่ม 20 ตัวอย่าง
2. ผูร้ วบรวมพริ ก ผูค้ า้ ในตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี สุ่ม 15 ตัวอย่าง
เครื่ องมื อที่ใช้ การรวบรวมข้ อมูล คื อ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็ นการสัมภาษณ์ ที่ให้ผูต้ อบตอบได้อย่างอิสระรู ปแบบของคาถามในแบบ
สัมภาษณ์จะใช้ท้ งั 2 รู ปแบบ คือ คาถามปลายเปิ ด (Opened-Ended Questions) คาถามแบบปลายปิ ดซึ่ งแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ข้อมูลการรับซื้อพริ ก
ตอนที่ 3 ข้อมูลการขายพริ ก
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
คือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
พิสยั และค่าฐานนิยม

ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของผูร้ วบรวมพริ กและผูค้ า้ พริ ก มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจาหน่ายพริ กเฉลี่ย 11 ปี (𝑥̅ = 10.9, SD =
6.56) รายได้จากการขายพริ กเฉลี่ยต่อเดือน 30,000-40,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว
ข้ อมูลการรับซื้อพริก
ตารางที่ 1 แหล่งซื้อพริ ก
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ผูค้ า้ พริ ก
รวม
ข้อมูล
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
แหล่งซื้อพริ กฤดูฝน
1. ผูร้ วบรวมในหมู่บา้ น
22
11
391
61
41
49
2. เกษตรกร
161
84
182
28
34
41
3. พ่อค้าในจังหวัดอื่น
13
5
63
9
7
9
4. พ่อค้าพริ กในอาเภอ
0
0
1
2
1
1
รวม
19
100
64
100
83
100

ตารางที่ 2 การกาหนดราคาการซื้ อพริ กเพื่อนามาขายต่อ
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ข้อมูล
ความถี่
ร้อยละ
ลักษณะการซื้อพริ กมาจาหน่าย

ผูค้ า้ พริ ก
ความถี่
ร้อยละ

รวม
ความถี่
ร้อยละ
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1. เลือกซื้อตามต้องการ
2. เหมาซื้อทั้งหมด
รวม
ในการซื้อพริ ก ใครเป็ นผูก้ าหนดราคา
1. ผูข้ ายเป็ นผูก้ าหนด
2. ต่อรองราคา
3. ตามราคาตลาด
4. ผูซ้ ้ือเป็ นผูก้ าหนด
รวม
ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาซื้อพริ ก
1. การบริ การการขายแบบต่างๆ
2. คุณภาพของพริ ก
3. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. ปริ มาณผลผลิตที่ผลิตได้
5. ความห่างไกลจากตลาด
รวม
ลักษณะการจ่ายเงินในการซื้อพริ ก
1. เงินสดทั้งหมด
2. ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ
3. เงินเชื่อทั้งหมด
รวม
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4
6
10

40
60
100

49
11
60

82
18
100

53
17
70

76
24
100

111
22
23
2
17

64
12
12
12
100

341
102
93
0
53

64
19
17
0
100

45
12
11
2
70

64
17
16
3
100

171
112
83
5
1
42

41
26
19
12
2
100

531
402
303
12
3
138

38
29
22
9
2
100

70
51
38
17
4
180

39
28
21
10
2
100

13
2
2
17

76
12
12
100

34
14
5
53

64
26
10
100

47
16
7
70

67
23
10
100

ตารางที่ 3 ปั ญหาในการรับซื้อพริ ก และแนวทางการปรับตัวของผูข้ ายเพื่อเพิ่มยอดขาย
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ผูค้ า้ พริ ก
ข้อมูล
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ปั ญหาในการซื้อพริ กเนื่องจาก
1. การแข่งขันกับพ่อค้าคนอื่น
4
57
6
28
2. คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ
1
14
9
43
3. ปริ มาณพริ กไม่เพียงพอต่อการขาย
1
15
5
24
4. การขนส่งลาบาก
1
14
1
5
รวม
7
100
21
100
แนวทางการปรับตัวของผูข้ าย
1. ศึกษาความต้องการของลูกค้า
10
59
29
55
2. ติดตามข้อมูลราคาพริ ก
1
6
9
17

รวม
ความถี่
ร้อยละ
10
10
6
2
28

36
36
21
7
100

50
10

72
14
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3. ติดตามข้อมูลปริ มาณพริ กที่ออกสู่
ตลาด
4. เพิ่มจานวนลูกค้าประจา
รวม
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1

6

7

13

8

11

1
17

6
100

1
53

2
100

2
70

13
100

ข้ อมูลการขายพริก
ตารางที่ 4 แสดงการซื้อ-ขาย พริ ก และการกาหนดราคา
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ข้อมูล
ความถี่
ร้อยละ
กลุ่มลูกค้าที่จาหน่ายพริ กให้
1. พ่อค้าปลีก
72
23
3
2. พ่อค้าต่างอาเภอ
6
19
3. พ่อค้าส่งรายย่อย
4
13
4. ผูใ้ ช้รายย่อย
3
10
1
5. พ่อค้าส่งรายใหญ่
10
32
6. โรงงานแปรรู ป
1
3
รวม
31
100

ผูค้ า้ พริ ก
ความถี่
ร้อยละ
481
322
263
23
3
5
137

35
23
18
15
3
8
100

รวม
ความถี่
ร้อยละ
55
38
30
26
13
6
168

33
23
18
15
8
3
100

ตารางที่ 4 (ต่อ)
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ข้อมูล
ในกรณี ขายใครเป็ นผูก้ าหนดราคา
1. ต่อรองราคากัน
2. ผูค้ า้ เป็ นผูก้ าหนด
รวม
ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาในการ
ซื้อพริ ก
1. คุณภาพของพริ ก
2. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ปริ มาณผลผลิตที่ผลิตได้
4. ความห่างไกลจากตลาด
5. การบริ การการขายแบบต่างๆ
รวม
ลักษณะการจ่ายเงินในการซื้อพริ ก
1. ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ

ผูร้ วบรวมพริ ก
ความถี่
ร้อยละ

ผูค้ า้ พริ ก
ความถี่
ร้อยละ

รวม
ความถี่
ร้อยละ

12
5
17

71
29
100

45
8
53

85
15
100

57
13
70

81
19
100

82
111
33
0
1
23

35
48
13
0
4
100

361
332
153
5
0
89

40
37
17
4
0
100

44
44
18
5
1
112

39
39
16
5
1
100

7

41

40

75

41

55
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2. เงินสดทั้งหมด
3. เงินเชื่อทั้งหมด
รวม

9
1
17

53
6
100

12
1
53

23
2
100

ตารางที่ 5 การจัดการกับปั ญหาในการขาย และกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ผูค้ า้ พริ ก
ข้อมูล
ความถี่
ร้อยละ
ความถี่
ร้อยละ
ปั ญหาการขายพริ ก
1. มีปัญหาลูกค้าซื้อเป็ นเงินสดแล้วไม่
2
66.67
17
94.44
จ่ายตามกาหนด
2. มีปัญหารับซื้อพริ กมาขายมากกว่า
1
33.33
1
5.56
ความต้องการของลูกค้า
รวม
3
100
18
100
กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า
1. สามารถต่อรองราคาได้
3
17
21
40
2. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
8
48
9
17
3. สร้างมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
2
12
9
17
4. สิ นค้ามีคุณภาพ
3
18
4
7
5. มีการให้สินเชื่อ/เครดิตต่อลูกค้า
0
0
5
9
6. มีพริ กจาหน่ายตลอดเวลา
1
6
3
6
7. การบริ การด้านการขนส่ง
0
0
2
4
รวม
17
100
53
100
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31
2
70

42
3
100

รวม
ความถี่
ร้อยละ
19

90.48

2

9.52

21

100

24
17
11
7
5
4
2
70

34
24
16
10
7
6
3
100

วิจารณ์ ผล
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นภาคที่ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีตลาดกลางค้าส่ งพืชผักและ
ผลไม้ที่สาคัญที่เป็ นเสมือนศูนย์กลางของการกระจายสิ นค้าไปสู่ทวั่ ทุกภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตลาดที่สาคัญได้แก่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ประกอบด้วยตลาดศรี เมื องทอง จังหวัดขอนแก่น และตลาดเมืองทองเจริ ญศรี จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็ นศูนย์กลางตลาดรับซื้อขายสิ นค้าพืชผักทางการเกษตร ทั้งในและนอกพื้นที่ซ่ ึงพ่อค้าและแม่คา้ จะรับซื้อพริ ก
มาจาก จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพริ กส่วนใหญ่ก็จะเป็ นพริ กส้ม จาหน่ายพริ ก
ให้แก่ลูกค้าทั้งในภูมิภาคและยังส่ งไปประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศลาว และวิถีหรื อช่องทางที่ทาให้ผลผลิตมาสู่ ตลาด
คือ หมู่บา้ น ที่ทาการปลูกพริ กจะมีผรู ้ ับซื้อพริ กที่เรี ยกว่าผูร้ วบรวมในหมู่บา้ นหรื อผูร้ วบรวมในท้องถิ่น ในหมู่บา้ นประมาณ
4 – 5 ราย จะรับซื้อพริ กจากเกษตรกรแล้วนามาจาหน่ายให้พอ่ ค้าแม่คา้ ในตลาดค้าส่ง แต่บางส่วนจะมีพอ่ ค้าจากตลาดกลาง
ไปรับซื้ อพริ กจากเกษตรกรผูป้ ลูกพริ กถึงสวน ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างประกอบด้วยตลาดสุ รนครเมืองใหม่
จังหวัดนครราชสี มาและตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งที่มาของพริ กจะเป็ นพริ กที่มาจากจังหวัดศรี ษะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งเป็ นแหล่งพริ กขนาดใหญ่พริ กส่ วนใหญ่จะเป็ นพริ กแดง เช่น
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พันหัวเรื อ ซุปเปอร์ฮอท ส่วนวิถีและช่องทางของพริ กส่ วนใหญ่จะมีผรู ้ วบรวมจะนาพริ กมาส่งให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ในตลาด
แต่ในบางส่วนเกษตรกรหรื อผูร้ วบรวมจะนาพริ กมาจาหน่ายเองในตลาด แต่พอ่ ค้าส่งบางรายจะจ้างเกษตรกรเป็ นผูป้ ลูกพริ ก
ให้เวลาเก็บผลผลิตพ่อค้าก็จะกาหนดจานวนในการเก็บแต่ละวันและจะไปรับพริ กเองลักษณะความแตกต่างระหว่างตลาด
กลางพืชผักและผลไม้จะมี ช่องทางและวิถีแตกต่างกันบางเล็กน้อยตามภูมิศาสตร์ เรื่ องราคาและจานวนพ่อค้าที่ เข้ามา
เกี่ยวข้องในระดับช่องทาง ซึ่งสนับสนุนแนวคิดกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านการ
บริ หารจัดการการผลิต การตลาดและการบริ การลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การกระจายสิ นค้าและการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดส่ง และเชื่อมโยงสู่ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งผูท้ ี่มีบทบาทในการกระจายสิ นค้า
ค้าจากแหล่งวัตถุดิบไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ผูข้ ายปั จจัยการผลิต ผูผ้ ลิต/บริ การศูนย์กระจายสิ นค้า ร้านค้าปลีก
ผูบ้ ริ โภค เปรี ยบเสมือนผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการตลาดค้าส่ งพริ ก เกษตรกรผูป้ ลูกพริ ก ผูร้ วบรวมพริ ก พ่อค้าขาย
ส่งพริ กพ่อค้าขายปลีก ผูใ้ ช้รายย่อย /โรงงานแปรรู ปพริ ก
ราคาซื้อ-ขายพริ กจะขึ้นอยูก่ บั กลไกการกาหนดราคาของตลาด ราคาขายจะแตกต่างอยูก่ บั ช่วงฤดูกาลและคุณภาพ
ของพริ ก คือ พริ กในช่วงฤดูแล้งมีราคาตกต่า เนื่ องจากหมดช่วงฤดูกาลทานา เกษตรกรจะหันมาปลูกพริ กที่เป็ นพืชทนแล้ง
นิ ยมปลูกกัน ดังนั้นผลผลิตที่ออกมาในช่วงเดือนมีนาคม จึงมีจานวนมาก ส่ งผลให้การแข่งขันในตลาดสู ง เกิดการต่อสูด้ า้ น
ราคา และความต้องการขายของพ่อค้าส่ ง พริ กในช่วงฤดูฝนที่มีราคาสู ง เนื่องจากผลผลิตพริ กที่ออกมาช่วงฤดูฝนมีนอ้ ย และ
คุณภาพของพริ กไม่ตรงตามความต้องการของตลาดเกิดการเน่าเสี ยและเกิดโรคระบาดที่ส่งผลต่อคุณภาพพริ ก ค่าขนส่งและ
ระยะทางในการขนส่งก็เป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคาพริ ก ซึ่งสิ่ งเหล่านี้เป็ นต้นทุนในการขายทั้งนั้น ราคาจะ
ถูกบวกเมื่อมีการซื้ อขายหลายทอด ถ้าพริ กขาดตลาดราคาก็จะเพิ่มสู งขึ้นตามราคากลไก และ ทาให้ราคาถูกลงเมื่อพริ กล้น
ตลาด โดยกลไกนี้ จะทางานได้ดีภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในตลาดการค้าเสรี สมบูรณ์แบบ ซึ่ งสนับสนุ น
ทฤษฏี แบบจาลองแรงดัน 5 ประการ (Five Forces Model) ของ Michael E. Porter ในประเด็นเรื่ องอานาจการต่อรองของ
ซัพพลายเออร์จะสูงเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและมีราคาสูง การคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดค้าส่งพริ กที่
นอกเหนื อจากผูค้ า้ ส่ งที่จาหน่ายในตลาดแล้ว เนื่ องจากเป็ นตลาดที่มีลกั ษณะแข่งขันสมบูรณ์ผซู ้ ้ื อมากผูข้ ายมาก ราคาจึง
เป็ นไปตามกลไกตลาด และหากช่วงในที่ผรู ้ วบรวมที่ตอ้ งการระบายพริ กในช่วงที่มีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและ เกิดอานาจการต่อรองของลูกค้า
จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกพริ กจะจาหน่ ายพริ กให้แก่ ผูร้ วบรวมในหมู่บ้านหรื อผูร้ วบรวมที่ อยู่ใน
ท้องถิ่น จากนั้นผูร้ วบรวมก็จะนาพริ กที่รับซื้ อจากเกษตรกรไปส่ งให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ในตลาดกลางพืชผักผลไม้ในจังหวัด
หรื อจังหวัดใกล้เคียง ในหมู่บา้ นแต่ละหมู่บา้ นจะมีผรู ้ วบรวมประจาหมู่บา้ นละ 4 – 5 ราย แต่ละรายจะมีลูกค้าประจาเป็ น
ของตัวเองหรื อผูร้ วบรวมบางรายจะเป็ นผูล้ งทุนให้กบั เกษตรกร บางกรณี ผรู ้ วบรวมจะนาพริ กไปส่งให้พอ่ ค้าส่งแค่เพียงครึ่ ง
ทางเพราะจะมีรถของพ่อค้าส่งมารับรับที่ปลายทาง ซึ่งบางช่วงเวลาที่พริ กขาดตลาดก็จะมีพอ่ ค้าที่มาจากที่อื่นจะเข้ามารับซื้ อ
พริ กกับเกษตรกรเพื่อนาไปจาหน่ายหรื อนาไปขายเอง ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีห่วงโซ่อุปาน (Supply Chain) คือประกอบ ผูข้ าย
ปั จจัยการผลิต ผูผ้ ลิต/บริ การ ศูนย์กระจายสิ นค้า ร้านค้าปลีกและผูบ้ ริ โภค ซึ่งเชื่องโยงกับผูม้ าเกี่ยวข้องกับระบบตลาดค้า
ส่งประกอบด้วยเกษตรกรผูป้ ลูกพริ ก ผูร้ วบรวมพริ ก ผูค้ า้ ส่งพริ ก พ่อค้าปลีก ผูใ้ ช้รายย่อย /โรงงานแปรรู ปพริ ก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราวดี สุ แดงน้อยและคณะ(2554) การศึกษาเรื่ องการจัดการการผลิตและการตลาดพริ กสดของ
เกษตรกร ตาบลแหลมทอง อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สาหรับการจัดการการตลาด เกษตรกรทุกรายขายให้กบั พ่อค้า
รวบรวมในหมู่บา้ นซึ่ งจะมารับซื้ อตามจุดต่างๆ ในหมู่บา้ นหรื อไปรับที่บา้ นของลูกไร่ ที่เป็ นจุดรวบรวมผลผลิตพริ ก ซึ่ ง
พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้ นจะเป็ นคนรวบรวมและขายต่อให้กบั พ่อค้าส่ งต่างถิ่น อีกต่อหนึ่ ง โดยพ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้ น
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ส่งต่อให้กบั พ่อค้าขายส่งต่างถิ่น เกษตรกรไม่สามารถที่จะต่อรองราคาพริ กได้ เนื่องจากราคาพริ กจะถูกกาหนดจากพ่อค้าคน
กลางและพ่อค้าคนกลางได้กาหนดราคาจากตลาดอีกครั้งหนึ่ง

สรุ ปผลการวิจัย
เส้นทางธุ รกิ จของการรับซื้ อพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า ผูร้ วบรวมพริ กท้องถิ่นจะรับซื้ อพริ กจาก
เกษตรกรโดยตรง และผูค้ า้ ส่งจึงจะเข้าไปรับซื้อพริ กต่อจากผูร้ วบรวมพริ กในหมู่บา้ นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ผูกขาดเป็ นเจ้าประจา ในด้านการขายพริ กนั้นจะมี ผูใ้ ช้พริ ก เช่ นกลุ่มผูใ้ ช้เชิ งอุตสาหกรรมซื้ อพริ กไปเพื่อแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และส่ วนหนึ่งจะถูกขายเพื่อนาไปใช้ในลักษณะการรับประทานสด โดยจะมีผคู ้ า้ ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการ ปั จจะยในการกาหนดราคา คือ คุณภาพของพริ ก ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และปริ มาณผลผลิตที่ผลิต
ออกสู่ ตลาด ซึ่ งราคาขายจะถูกบวกเพิ่มตามจานวนคนกลางที่เกิดขึ้นในระบบ ส่ วนระบบการขายมักจะใช้ระบบเงิ นสด
แต่มีบางส่ วนที่ซ้ื อขายกันในลักษณะเงินเชื่อ และปั ญหาที่เกิดขึ่นคือ มักจะไม่จ่ายเงินตามกาหนด ในการซื้ อขายพริ กใน
วงการตลาดขายส่ง คือ มิตรไมตรี ความสัมพันธ์กนั ระหว่าง ผูซ้ ้ือและผูข้ าย รวมถึงพ่อค้าแม่คา้ ด้วยกัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่สนับสนุนทุนการวิจยั งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2555 – 2556 ในชุดโครงการวิจยั เรื่ อง การวิจยั พัฒนาและถ่ายทอดทอดเทคโนโลยีการแปรรู ปพริ ก
ประหยัดพลังงานระดับวิสาหกิจชุมชน โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากพริ ก และการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชน
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ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
เพื่อสิ่ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
An Influence of Marketing Mix toward Buying decision of Environmental Friendly Electronic
Products in KhonKaen Municipality
นทยา กัมพลานนท์1* จิราภา คาหยุก1,ญาธิดา พูลทอง1ปรารถนา พลทองสถิต1และ
ศุรตรี กานต์ เลิศล้นพรมหม1
NatayaKumplanon1*JirapaKhamyuk2,YatidaPoonthong3,ParttanaPolthongsatit4 and SuratrikanLoeslonphrom5

บทคัดย่อ
งานวิ จัย มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดและพฤติ ก รรม ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าประเภทตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาจานวน 400 ชุด ใช้สถิติที่ใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า Chi-square Crosstabs สถิติสหสัมพันธ์ Pearson
Correlation พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 30-34 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ย
ครอบครัวต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้ตเู ้ ย็นแบบ 2 ประตู ยีห่ อ้ ที่ใช้มากที่สุด คือ มิตซูบิชิ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ทราบว่าตูเ้ ย็นมีการปล่อยสาร CFC (สารคลอโรฟลูออคาร์ บอน) เหตุผลในการซื้ อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม คือ เพื่อช่วยในการ
ประหยัดพลังงาน ราคาที่เลือกซื้ อโดยเฉลี่ย คือ7,000-12,000 บาท ตัดสิ นใจซื้ อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อมเมื่อตูเ้ ย็นหลังเดิมมีการ
ชารุ ด ซื้ อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อมจาก ห้างดิสเคาน์สโตร์ โดยเดินทางไปซื้ อด้วยตัวเอง สื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คือ
โทรทัศน์ และเงื่อนไขที่มีการเลือกใช้ คือ ชาระด้วยการผ่อนชาระเป็ นงวดๆ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลในการซื้ อ สามารถสรุ ป ได้ดัง นี้ ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ผูบ้ ริ โ ภคให้
ความส าคัญ เรื่ อ ง มี เ ครื่ อ งหมายรั บรองมาตรฐานสิ นค้า เช่ น มอก.ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้านราคา (Price) ผูบ้ ริ โ ภคให้
ความสาคัญ เรื่ อง ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ประหยัดพลังงาน แสงสี ฟ้าที่ช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกั
ช่องแช่แข็ง ด้านการจัดจาหน่าย (Place) ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ เรื่ อง คานึงถึงการขนส่งที่รวดเร็ วและรักษาสิ่ งแวดล้อม โดย
มีคลังสิ นค้าช่วยลดระยะทางในการขนส่ ง ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ เรื่ อง พนักงานมี
ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและมีทกั ษะในการเลือกนาเสนอสิ นค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, เครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
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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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บทนา
ในปั จจุบนั สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทาลายเพิ่มมากขึ้น ใน
ขณะเดี ยวกันสิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น) กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็ นลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ในปั จจุบนั
จานวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้อานวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมาก
ขึ้ น ผลจากการทาลายสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ งผลกระทบต่อ มนุ ษย์หลายประการเช่ น ปั ญหาการแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก การลดลงอย่างรวดเร็ วของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบตั ิมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึ้น มลพิษสิ่ งแวดล้อมขยาย
ขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ นัน่ คือ สภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ
บนโลกสู งขึ้น ซึ่ งสาเหตุเกิดจากการที่มีแก๊สเรื อนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป แก๊สเรื อนกระจกตัวหนึ่ งที่สาคัญ ได้แก่
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อใช้งาน การใช้พลังงานจากเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อนก็เป็ นอีกหนึ่ง
สาเหตุหลักทาให้โลกร้อนเพราะเป็ นการใช้พลังงานอยูต่ ลอดเหมือนกับเครื่ องใช้ไฟฟ้าอย่างตูเ้ ย็นที่ตอ้ งมีการเสี ยบปลัก๊ อยู่
ตลอดเวลา ตูเ้ ย็นเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้าชนิ ดหนึ่ งที่ส่งที่ปล่อยสารสาคัญที่เป็ นเหตุให้โลกร้อนออกมามาก นัน่ คือสารประกอบ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า "ฟรี ออน" (Freon) มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์
ของมนุษย์ มีแหล่งกาเนิ ดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่ องใช้ในชีวิตประจาวัน (จงจุรีย ์ เก่งคา, เศรษฐศาสตร์
โวหารกล้า, อาทิตย์ บุตรพรม และคณะ, 2556 ) ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยูบ่ ่อยครั้ง ไม่วา่ จะเป็ น
น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติส่งผลให้คนเสี ยชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ และพาหะนา
โรคที่เพิ่มจานวนมากขึ้น ที่ผา่ นมาพบว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ใส่ใจในสิ่ งแวดล้อมเท่าที่ควร รวมทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ
คมนาคม และ ภาคครัวเรื อน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิ ดวิกฤตต่อโลกที่รุนแรงมากขึ้นจึง นามาสู่ การหาหน ทางในการปรับปรุ ง
แก้ไข โดยในปั จจุบนั กระแสการรณรงค์ให้ตระหนักและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมได้เกิ ดขึ้นทัว่ โลก จึ งส่ งผลให้เกิ ดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ที่ใส่ใจและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น (ชัยวัฒน์ คุประตกุล, 2553) สิ นค้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
คือ สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ ใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อม เริ่ มตั้งแต่
การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานจากน้ าและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุม้ ค่า และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จน
เสร็ จสมบูรณ์เป็ นสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ การบรรจุลงในหี บห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ การขนส่ งและจัดจาหน่าย รวมถึงการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ อย่างถูกวิธี
1. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.1 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
1.2 เพื่อศึกษาด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
2.1. เพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั ธุ รกิ จเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมทาให้ทราบถึงส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
2.2. เพื่อนามาใช้พฒั นาและปรับปรุ งสิ นค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทาให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจยั
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขอบเขตของการศึกษางานวิจยั จะมุ่งศึกษาโดยกาหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้าได้ดงั นี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จะทาการศึกษาวิจยั ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 เขต (เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รวมถึงพื้นที่ติดกับเขตเทศบาล) ซึ่งได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตาบลบ้านเป็ ด เทศบาลตาบลเมืองเก่า และเทศบาลตาบล
พระลับ) จากข้อมูล สานักนโยบายการออมและการลงทุนสานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2557 พบว่า กลุ่มประชากร ช่วงอายุ
25-59 ปี ทั้งชายและหญิง ช่วงอายุดงั กล่าวส่ วนใหญ่เป็ นวัยทางานและมีครอบครัว มีการวางแผนในชีวิต มีเป้ าหมายในชีวติ
รวมถึงมีภาระและมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ ในช่วงวัยนี้ ส่วนใหญ่จะมีงานทาแล้ว และมีรายได้เป็ นของตนเอง ซึ่ งมีจานวน
256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบ่งเป็ นเขตเทศบาลนครขอนแก่น จานวน 115,585 คน เขตเทศบาลตาบลศิลา
จานวน 50,224 คน เขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ ด 40,343 คน เขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า 28,653 คน และเขตเทศบาลตาบลพระ
ลับ จานวน 22,192 คน (สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จากจานวนประชากร 256,997 คน คานวณจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่า
สัดส่ วนของประชากรจากสู ตร Taro Yamane และการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มประชากรใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีจานวนประชากร 256,997 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจงช่วงอายุ
คือ ช่วงอายุ 25 – 59 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 400 คน มีการแบ่งเขตพื้นที่ในการแจกแบบสอบทั้งหมด 5 เขตพื้นที่ และ
ให้สถิตแบบระดับชั้นคานวณจานวนในการแจกแบบสอบถาม สามารถแบ่งได้ดงั นี้
- เขตเทศบาลนคร
จานวน 180
คน
- เขตเทศบาลบ้านเป็ ด
จานวน 78
คน
- เขตเทศบาลเมืองเก่า
จานวน 63
คน
- เขตเทศบาลศิลา
จานวน 45
คน
- เขตเทศบาลพระลับ
จานวน 34
คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 400 ชุด
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประกอบด้วย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดเสนอ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้ อหาและความสอดคล้องของหัวข้อที่
ศึกษาแล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามกับผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และ
คณะ, 2545: 145) เพื่อวัดความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่ งค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.83 นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ Cronbach's Alpha Coefficient สู ตรของควอนบราค (Cronbach) (อ้างอิงจาก กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา. 2550 :
41-42) ซึ่งค่าความเชื่อมัน่ รวมเท่ากับ 0.941
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3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาแจกให้กบั กลุ่มตัวอย่าง 256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จานวน 400 ชุ ด ตรวจสอบข้อมูลที่ ได้ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบสอบถาม
หลังจากดาเนิ นการเก็บรวบรวม ตรวจสอบการบันทึ กข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ทาการประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั และแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปร แล้วนาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการแจก
แบบสอบถามทาการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 โดยทาการเก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น แบ่งออกเป็ น 4 เขต (เขตเทศบาลนครรวมถึงพื้นที่ติดกับเขตเทศบาล ซึ่ งได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาล
ตาบลบ้านเป็ ด เทศบาลตาบลเมืองเก่า และเทศบาลตาบลพระลับ) จานวน 400 ชุด จากกลุ่มประชากร ช่วงอายุ 25-59 ปี ทั้ง
ชายและหญิง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น,2559
4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแจกแจงหรื ออธิบายลักษณะทัว่ ไป
ของข้อมูลหรื อตัวแปรในการวิจยั โดยแสดงในรู ปแบบของร้อยละ ตารางแจกแจงความถี่ และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของประชากรซึ่งสามารถนาผลการวิเคราะห์น้ นั ไปสรุ ปอ้างถึงประชากร
ได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า Chi-square, Crosstabs และ Pearson Correlation

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 247 คน (ร้อยละ62) โดยมีอายุระหว่าง 30-34
ปี จานวน 80 คน (ร้อยละ 20) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 143 คน (ร้อยละ 36)และมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน
อยูท่ ี่ 15,001-20,000 บาท จานวน 129 คน (ร้อยละ 32)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1. ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากการศึกษา พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม
ระดับความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการ สาคัญ
สาคัญ
SD การแปลผล
สาคัญ สาคัญ X
เลือกซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม มาก สาคัญมาก ปาน
น้อย น้อยที่สุด
ที่สุด
กลาง
มีเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสิ นค้า
301
83
14
2
0
มาก
4.711 0.555
เช่น มอก. ,ประหยัดไฟเบอร์ 5
(75.3%) (20.8%) (3.5%) (0.5%) (0.00%)
ที่สุด
ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ
เช่น ประหยัดพลังงาน แสงสี ฟ้าที่ช่วยคง 153
206
37
4
0
4.271 0.666
มาก
ความสดภายในช่องแช่ผกั ช่องแช่แข็ง
(38.3%) (51.5%) (9.3%) (1.0%) (0.00%)
ด่วน
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คานึงถึงการขนส่งที่รวดเร็ วและรักษา
สิ่ งแวดล้อมโดยมีคลังสิ นค้าช่วยลด
ระยะทางในการขนส่ง
พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและมี
ทักษะในการเลือกนาเสนอสิ นค้าที่
เหมาะสมกับลูกค้า
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191
153
51
5
0
(47.8%) (38.3%) (12.8%) (1.3%) (0%)

4.331 0.742

มาก

239
136
25
0
(59.8%) (34.0%) (6.3%) (0%)

4.541 0.612

มากที่สุด

0
(0%)

วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ในด้านต่างๆ ดังนี้ ส่ วนใหญ่เลือกใช้ตูเ้ ย็นแบบ 2 ประตู จานวน 246 คน (ร้ อยละ 62)
เลือกใช้ตูเ้ ย็นยี่ห้อมิตซูบิชิ จานวน 100 คน (ร้อยละ 25) โดยตูเ้ ย็นที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ นตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม จานวน 241 คน
(ร้อยละ 60) และทราบถึงตูเ้ ย็นมีการปล่อยสาร CFC จานวน 230 คน (ร้อยละ 57) มีเหตุผลในการเลือกซื้ อตูเ้ ย็นเพื่อช่วยใน
การประหยัดพลังงาน จานวน 231 คน (ร้อยละ 58) ราคาตูเ้ ย็นที่เลือกซื้อโดยเฉลี่ยมีราคา 7,000-12,000 บาท จานวน 165 คน
(ร้อยละ 41) การตัดสิ นใจซื้ อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อมได้เลือกซื้ อเมื่อตูเ้ ย็นหลังเดิ มมีการชารุ ด จานวน 244 คน (ร้อยละ 61)
สถานที่ซ้ื อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม คือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิ๊กซี ) จานวน 165 คน (ร้อยละ 41) โดยเดินทางไปซื้ อด้วย
ตัวเอง จานวน 386 คน (ร้อยละ 92) โดยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อมคือ ตัวเอง จานวน 176 คน
(ร้อยละ 44) มีสื่อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม จานวน 204 คน (ร้อยละ 51) และ
เงื่อนไขการชาระเงิน คือ ชาระด้วยการผ่อนชาระเป็ นงวดๆ จานวน 200 คน (ร้อยละ 50)
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการซื้อโดยจาแนกตามช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
25--34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55 – 59 ปี
พฤติกรรม
ความถี่
ความถี่
ร้อยละ ความถี่ (คน) ร้อยละ
ร้อยละ ความถี่ (คน) ร้อยละ
(คน)
(คน)
1. ประเภทตูเ้ ย็นแบบ
81
32.9%
85
34.60%
68
27.6%
12
4.9%
2 ประตู
2. เหตุที่ตดั สิ นใจซื้อ
75
32.7%
74
32.0%
73
31.8%
17
7.5%
ตูเ้ ย็น
(ประหยัด
ประหยัด
(ประหยัด
(มีความ
พลังงาน)
พลังงาน)
พลังงาน)
คงทน)
3. ราคาตูเ้ ย็นที่เลือก
74
44.8%
64
39.5%
49
30.0%
15
9.1%
ซื้อโดยเฉลี่ย
(7,000 –
(12,001(12,001(7,000–
12,000 บาท)
17,000 บาท)
17,000 บาท)
12,000 บาท)
4. ซื้อตูเ้ ย็นเมื่อตูเ้ ย็น
83
34.1%
63
25.8%
80
32.8%
18
7.4%
หลังเดิมมีการชารุ ด
5. สถานที่ซ้ือ
111
41.9%
48
29.1%
38
24.2%
10
15.9%
ห้างดิสเคาน์สโตร์
โลตัส บิ๊กซี
6. วิธีการซื้อ
134
34.7%
118
30.6%
110
28.5%
24
6.2%
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ด้วยการเดินทางไป
ซื้อด้วยตนเอง
7. ตัดสิ นใจซื้อตูเ้ ย็น
เพื่อสิ่ งแวดล้อมด้วย
ตนเอง
8.ชาระด้วยการผ่อน
ชาระเป็ นงวดๆ

306

53

30.1%

49

27.9%

54

30.6%

20

11.4%

72

36%

59

29.5%

53

26.5%

16

8.0%

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม
ใช้การทดสอบค่าทางสถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองตัว
ถ้ามีค่า Sig(2-tailed) >0.05 นัน่ คือปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ถ้ามีค่า Sig(2-tailed) <0.05 นัน่ คือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เพื่อสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านสถานที่ที่ซ้ือคือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิ๊กซี )
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม ด้านสถานที่ที่ซ้ือตูเ้ ย็นเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed) ความสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ใช้สารทาความเย็น R134a,R600a เป็ นสารทาความเย็นที่ไม่ทาลาย
0.127*
0.011
มีความสัมพันธ์
โอโซนและไม่ทาให้โลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟและ
0.174**
0.000
มีความสัมพันธ์
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านลดมลพิษและลดปัญหา
โลกร้อน
LED Lamp ไฟที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพราะไม่ได้ใช้สารปรอท
เป็ นส่วนประกอบประหยัดพลังงาน
ระบบ INVERTER ปรับรอบการทางานของคอมเพรสเซอร์ให้
เหมาะสม ประหยัดพลังงานและ ลดเสี ยงรบกวน

0.165**

0.001

มีความสัมพันธ์

0.159**

0.001

มีความสัมพันธ์

0.109*

0.030

มีความสัมพันธ์
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ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ
เชื้อแบคทีเรี ย
V CASE ช่วยให้คุณค่าทางวิตามินในผักใบเขียวคงอยูไ่ ด้นานวัน
ขั้นตอนการผลิตและชิ้นส่วนประกอบที่นามาใช้ผลิตตูเ้ ย็นเพื่อ
สิ่ งแวดล้อมสามารถย่อยสลายและแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ได้
มีเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก. ,ประหยัดไฟเบอร์ 5
ด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ประหยัดพลังงาน แสงสี ฟ้า
ที่ช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกั ช่องแช่แข็งด่วน
ด้านส่งเสริ มการตลาด
การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ที่แฝงข้อคิดเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและการใช้
พลังงานเพื่อให้คนเกิดความเข้าใจถึงสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
บริ ษทั ที่ผลิตให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมจัดกิจกรรมสี เขียวเช่น
กิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่ งแวดล้อม การปลูกป่ าชายเลน การสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ เป็ นต้น
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0.180**

0.000

มีความสัมพันธ์

0.196**

0.000

มีความสัมพันธ์

0.158**

0.002

มีความสัมพันธ์

0.119*

0.018

มีความสัมพันธ์

0.117*

0.019

มีความสัมพันธ์

0.110*

0.029

มีความสัมพันธ์

0.111*

0.027

มีความสัมพันธ์

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้า
เพื่อสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านสถานที่ที่ซ้ื อ คือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิ๊กซี )
(ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม ด้านสถานที่ที่ซ้ือตูเ้ ย็นเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed) ความสัมพันธ์
พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและมีทกั ษะในการเลือกนาเสนอ
0.126*
0.012
มีความสัมพันธ์
สิ นค้าที่เหมาะสมกับลูกค้า
รวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
0.215**
0.000
มีความสัมพันธ์
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้า
เพื่อสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อตูเ้ ย็นด้วย
ตนเอง
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ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
ใช้สารทาความเย็น R134a,R600a เป็ นสารทาความเย็นที่ไม่
ทาลายโอโซนและไม่ทาให้โลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
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พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed)
ความสัมพันธ์
-0.005

0.923

ไม่มีความสัมพันธ์กนั

-0.180**

0.000

มีความสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านลดมลพิษและลด
-0.162**
0.001
มีความสัมพันธ์
ปั ญหาโลกร้อน
LED Lamp ไฟที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพราะไม่ได้ใช้สาร
-0.187**
0.000
มีความสัมพันธ์
ปรอทเป็ นส่วนประกอบประหยัดพลังงาน
ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกลิ่นไม่พึง
-0.128*
0.010
มีความสัมพันธ์
ประสงค์ และเชื้อแบคทีเรี ย
V CASE ช่วยให้คุณค่าทางวิตามินในผักใบเขียวคงอยูไ่ ด้นาน
-0.142**
0.004
มีความสัมพันธ์
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้า
เพื่อสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง
(ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed)
ความสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
ขั้นตอนการผลิตและชิ้นส่วนประกอบที่นามาใช้ผลิตตูเ้ ย็นเพื่อ -0.128*
0.011
มีความสัมพันธ์
สิ่ งแวดล้อมสามารถย่อยสลายและแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ได้
มีเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก. ,ประหยัด
-0.169**
0.001
มีความสัมพันธ์
ไฟเบอร์ 5
ด้านส่งเสริ มการตลาด
บริ ษทั ที่ผลิตให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสี เขียว
-0.157**
0.002
มีความสัมพันธ์
เช่น กิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่ งแวดล้อม การปลูกป่ าชายเลน การ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ เป็ นต้น
รวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
-0.154**
0.002
มีความสัมพันธ์
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** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่ น จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการตัดสิ นใจซื้อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อม (ต้องการเปลี่ยนตูเ้ ย็นให้ทนั สมัยขึ้น) กลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความสาคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์ในระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมมากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม ด้านการตัดสิ นใจซื้อตูเ้ ย็นเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม (ต้องการเปลี่ยนตูเ้ ย็นให้ทนั สมัยขึ้น) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ด้า นสถานที่ ที่ ซ้ื อ ตู ้เ ย็น เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (ห้ า งดิ ส เคาน์ ส โตร์ :โลตัส บิ๊ ก ซี ) ) กลุ่ ม ตัว อย่า งได้ใ ห้
ความสาคัญในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่า และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม
มากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อสิ่ งแวดล้อม ด้านสถานที่ ที่ซ้ื อตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้ น
เล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุเทพ ยนต์พิมาย, พรหมภัสสร รุ่ งโรจน์วรกุล, มนตรี ซึมรัมย์ และณัฐพงศ์ เพชรบุตร
(2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้า เช่น เดอะ
มอลล์ (The Mall) โลตัส (Lotus) บิ๊กซี (Big C) สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อเครื่ องใช้ไฟฟ้าภาพโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสาคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้า นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ตู ้เ ย็น เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มคื อ ตนเอง กลุ่ ม ตัว อย่า งได้ใ ห้
ความสาคัญในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ใน
ระดับต่ า และเป็ นไปในทิ ศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมากขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้าเพื่อสิ่ งแวดล้อม ด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ตูเ้ ย็นเพื่อสิ่ งแวดล้อมลดลงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธินี พุม่ เพ็ชร (2554) พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อ สิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรี จะมีการวางแผนการซื้อ ศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณสมบัติก่อนซื้อสิ นค้า ตัดสิ นใจซื้อ
ด้วยตนเอง เลือกซื้ อสิ นค้าที่ประหยัด ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าราคาสิ นค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้าในปั จจุบนั เหมาะสมและถ้าราคาเพิ่มสูงขึ้น
จะชะลอการซื้อ เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองและอาเภอรอบนอก พบว่าผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองต่าง
จากอาเภอรอบนอกคือผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองมีการตัดสิ นใจซื้ อด้วยตัวเองและมีการศึ กษาข้อมูลก่อนซื้ อ ส่ วนผูบ้ ริ โภค
อาเภอรอบนอกตัดสิ นใจซื้อโดยคนในครอบครัวและไม่มีการศึกษาข้อมูลก่อนซื้อ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1 ผูป้ ระกอบการควรที่ จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มี ความคงทนอี กทั้งยังประหยัดพลังงาน
เพื่อให้ได้มาตรฐานและฉลากที่ รับรองสิ นค้าอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่ าเชื่ อถือให้กบั สิ นค้าอีกทั้งยัง
สามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กบั ธุรกิจได้อีกด้วย
2 ผูป้ ระกอบการควรมีการจัดกิ จกรรมฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ
พนักงานในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจัดกิจกรรมเสริ มทักษะ อบรมบุคลิกภาพ เทคนิ คการ
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การขาย การพูด การเจรจาต่อรอง ให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นการสร้างพนักงานที่ มีคุณภาพ และทักษะในการขาย เนื่ องจาก
พนักงานถือเป็ นแรงสาคัญในการสร้างและกระตุน้ ยอดขายให้กบั ธุรกิจ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เนื่องจากความกรุ ณาและความช่วยเหลือ เป็ นอย่าง
ยิ่งจาก
ดร.อารี รัตน์ เชื้ อบุญเกิด โนท , ผศ.ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ ทองแสงอรุ ณ และดร.อชิ ตพล พลเขต
อาจารย์ประจาสาขาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ คุณบุณณดา มุมอภัย
หัว หน้า ฝ่ ายวิ จ ัย ตลาด บริ ษ ัท มาร์ เ ก็ ต ซับ พอร์ ท จ ากัด , คุ ณ อภิ ศ ัก ดิ์ ทองค า หัว หน้า แผนกขาย บริ ษ ัท
ขอนแก่นไทยแลนด์ จากัด , คุ ณชัยสุ นทร นนทะชัย พนักงานขาย บริ ษทั ขอนแก่นไทยแลนด์ จากัด ที่ให้
ความอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือของแบบสอบถาม และให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
เพื่อปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง อันเป็ นประโยชน์ต่อการทาโครงงานวิจยั รวมทั้งบุคคลที่ปรากฏตามรายการ
อ้างอิงที่ผจู ้ ดั ทาโครงงานใช้อา้ งอิง
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ความร่ วมมือและเสี ยสละตอบแบบสอบถามให้ขอ้ มูลที่
สาคัญอันเป็ นประโยชน์ต่อโครงงานวิจยั คุ ณค่าประโยชน์ของงานวิจยั ฉบับนี้ ขอมอบแต่ บิดา มารดา ผูม้ ี
พระคุณอาจารย์ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกส่ วนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
เอกสารอ้างอิง
กมลาพร พุ่มประดับ,2555. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับฉลากสิ่ งแวดล้อม(Environmental Labeling).[ออนไลน์]. แหล่งที่มา
URL: http: / / www2. mtec. or. th/ website/ backend/ app/ filemn/ uploads/ 18062012Tepy2/ EcoLabelre. pdf
(25 มกราคม 2560).
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, 2535. พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง. กรุ งเทพฯ:ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กฤษชนก จงใจรักษ์, 2557.ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องปรับอากาศ ของ
ผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ.สารนิพนธ์ปริ ญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ.
กัลยา วานิชย์บญั ชา, (2544). หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที 6. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จงจุ รี ย์ เก่ งค า และคณะ, 2556. ก๊ า ซและสารที่ มี ผลกระทบต่ อ ภาวะโลกร้ อน. [ออนไลน์ ] .แหล่ ง ที่ มา
URL:https://sites.google.com/site/thermodynamiciinewtimes/home/kas- laea- sar- thi- mi- phl- tx- lok- rxn
(10 กุมภาพันธ์ 2560).
ชมพูนุท โภคณิ ตถานนท์ และคณะ, 2556. การรณรงค์ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ. สาขาวิชาการตลาด คณะ
บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ชูศรี วงศ์รัตนะ,2541.เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจยั . พิมพ์ครังที 7. กรุ งเทพฯ: เทพเนรมิต.
ชัยวัฒน์ คุ ประกุล , 2553. ภาวะโลกร้ อน Global Warming [ออนไลน์]. แหล่งที่ มา URL:http://www.greentheearth.info/
(25 มกราคม 2560).
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ณัฐณิ ชา นิ สัยสุ ข , 2556. ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภค. สาขาวิชา
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(17 กุมภาพันธ์ 2560).
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การเพิม่ ผลิตภาพการผลิตแรงงานผ่านการทางานแบบสะเต็ม
โดยการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
Increasing Labor Productivity though STEM Workforce
by Information Technology Application : A Case Study
ชินานาฏ วิทยาประภากร1*, ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต2 และภาสวรรธน์ วัชรดารงศักดิ์3
Chinanat Witthayaprapakorn1*, Paipan Thanalerdsopit2 and Passawat Watcharadumrongsak3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาการเพิ่ มผลิ ตภาพแรงงานผ่ านการท างานแบบสะเต็ ม โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริ ษทั แห่งหนึ่งในจังหวัดตาก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพปั ญหาด้านการ
บริ หาร ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และด้านการผลิต โดยวิธีการระดมความคิดเห็น 2) การวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือแบบ
ก้างปลาเพื่อหาปั ญหาที่ ตอ้ งการแก้ไข 3) การประยุกต์ใช้เครื่ องมือสะเต็มในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ ขณะ
ทางาน 4) การประเมินร้อยละของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการประเมินร้อยละของการลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิต
โดยเปรี ย บเที ย บผลการท างานกับ ปี ที่ เ ดิ ม ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ผลการวิจัยพบว่า บริ ษทั ประสบปั ญหาด้านการถ่ายทอด
กระบวนการผลิตแก่บุคลากรเนื่ องจากมีอตั ราการเข้างานใหม่และการลาออกทุกวัน บริ ษทั จึงใช้เครื่ องมือสะเต็มเพื่อเพิ่มผลิ ต
ภาพแรงงานด้วยการใช้การผลิ ตสื่ อการสอนการทางานซึ่ งทาให้ สามารถเพิ่มจานวนคลิ ปวีดีโอแสดงขั้นตอนการทางาน
ออนไลน์ได้ร้อยละ 25 และลดเวลาในการอบรมพนักงานใหม่ร้อยละ 50
คาสาคัญ : สะเต็ม, ผลิตภาพการผลิต, วงจรการสูญเสี ย
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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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บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและกาลังคนแรงงาน อีกทั้งยังพบปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ ซึ่งล้วนเป็ นข้อจากัดต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ขณะนี้พบว่า
ประเทศยังเผชิญกับความท้าทายของกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ดังนั้นเพื่อก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศ
รายได้สูง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) รัฐบาลไทยจึง
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของประเทศ ในเรื่ องการพัฒนาสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน”
โดยการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหม่สาหรับประเทศไทย ในศตวรรษ
ที่ 21 ในการนี้ รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งประกอบด้วย 1) การเปลี่ยนจากสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
นวัตกรรม 2) การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ 3) การเปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสิ นค้า ไปสู่การเน้นภาคบริ การมากขึ้น (สุรัชพงศ์ สิ งขาบัณฑิต, 2561)
ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างวิชาพื้นฐานได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics); (STEM) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กบั แรงงานที่ทางานในสถานประกอบการ โดยการวิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ และจัด
กิจกรรมสะเต็มเพื่อเชื่อมโยงการใช้งานจริ งในสถานประกอบการสอดคล้องกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (กมลฉัตร กล่อมอิ่ม,
2559) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี สู่โลกความเป็ นจริ งปัจจุบนั เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
ที่บูรณาการระหว่างกันกับสถานการณ์จริ งในสถานประกอบการ เป็ นการเพิ่มทักษะการบูรณาการการทางานที่แท้จริ ง
ในปั จ จุ บัน ความก้า วหน้า และพัฒ นาการของเทคโนโลยีส ารสนเทศส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฎิ บัติ ง านแต่ ล ะ
หน่วยงานมากขึ้น องค์การต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจาเป็ นที่จะต้องปรับตัว เพื่อความอยู่
รอดและการเจริ ญเติ บโตในอนาคต หลายหน่ วยงานได้ปรั บโครงสร้ างขององค์การจากโครงสร้ างแบบลาดับขั้นเข้าสู่
โครงสร้างระบบเครื อข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนการทางาน ช่วยให้การตัดสิ นใจ และการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบและควบคุมเป็ นลาดับขั้น นอกจากบุคลากรรุ่ น
ใหม่ยงั มีความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู งกว่าในอดีต จึงพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของตน
และกลุ่มมากขึ้น
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การ พบว่าปั จจุบนั พัฒนาการและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในองค์การ
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผบู ้ ริ หารในอนาคตให้นาเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ธุรกิ จ โดยผูบ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจนาเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเราสามารถจาแนกผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ
การทางานขององค์การออกเป็ น 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุ งรู ปแบบการทางานขององค์การ เทคโนโลยีหลายอย่างได้ถูกนาเข้ามาใช้ภายในองค์การ และ
ส่ ง ผลให้ก ระบวนการในการทางานได้เปลี่ ย นรู ปแบบไป ให้ก ารส่ ง ข่าวสารไม่ ตอ้ งใช้พ นัก งานเดิ นหนัง สื ออี กต่อไป
ตลอดจนลดการใช้กระดาษที่ตอ้ งใช้ในการทางาน
2. การสนับสนุ นการดาเนิ นงานเชิ งกลยุทธ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสารสนเทศที่ สาคัญให้แ ก่
ผูบ้ ริ หารที่จะใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจและการสร้างความได้เปรี ยบเหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. เครื่ องมื อในการทางาน เทคโนโลยีถูกนาเข้ามาใช้ภายในองค์การ เพื่อให้การทางานคล่องตัวและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เราจะเห็ นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที่ จะนามาประยุกต์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเทคโนโลยีจะช่วย
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เปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งคุณภาพของการทางานให้ดีข้ ึน หรื อแม้กระทัง่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องของแรงงาน และวัสดุ
สิ้ นเปลื องต่าง ๆ ลง แต่ยงั คงรั กษา หรื อเพิ่มคุ ณภาพในการทางานหรื อการให้บริ การลูกค้าที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งเป็ นที่ แน่ นอนว่า
เทคโนโลยีจะถูกนาเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุ งกระบวนการในการดาเนินขององค์การมากขึ้นในอนาคต
4. การเพิ่มผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หรื อ
PC ถูกพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตลอดจนการใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่
ดังนั้นในอนาคตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะกลายเป็ นเครื่ องมือหลักของพนักงานและผูบ้ ริ หารขององค์การ
5. เทคโนโลยีในการติดต่อสื่ อสาร ในช่วงแรกของการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้งานทางธุรกิจคอมพิวเตอร์จะ
ถูกใช้เป็ นเพียงอุปกรณ์หลักที่ช่วยในการเก็บและคานวณข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีศกั ยภาพ
จากทั้งภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การ โดยไม่จากัดขอบเขตว่าผูใ้ ช้จะอยูห่ ่างไกลกันเท่าใด ปั จจุบนั ผูใ้ ช้สามารถติดต่อ
เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกันได้จากทุกหนทุกแห่งทัว่ โลก คอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาทที่สาคัญมากกว่า
การเป็ นเครื่ องที่เก็บและประมวลผลข้อมูลเหมือนอย่างในอดีตต่อไป
Active Learning เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิ หรื อ การ
ลงมือทาซึ่ง ” ความรู ้ “ที่เกิดขึ้นก็เป็ นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องได้
มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟั งเพียงอย่างเดี ยว ต้องจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้การเรี ยนรู ้โดยการอ่าน, การเขียน, การ
โต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสู ง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการ
ประเมินค่า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่กระตื อรื อร้ น (Active Learning) โดยประยุกต์ใช้กับการ
บันทึกเทปขั้นตอนการทางาน เพื่อใช้สอนพนักงานใหม่ ก่อนเข้าทางาน ทดแทนการสอนแบบปากต่อปาก ที่อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อน ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลขึ้นได้ และทาให้เกิดการเสี ยเวลาของหัวหน้างานในการสอนพนักงานใหม่ที่รับเข้า
มาเรื่ อยๆ เพื่อให้เกิ ดการถ่ายทอดทุกกระบวนการให้พนักงานใหม่ดว้ ยเครื่ องมือที่ สามารถใช้งานได้ง่าย (User-friendly)
เรี ยนรู ้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และเรี ยนซ้ าได้หลายๆ ครั้งจนกว่าจะเข้าใจ นับได้วา่ เป็ นจัดการใหม่ที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 จะเห็ นได้ว่าองค์การที่ เจริ ญเติบโตในอนาคตต้องสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้าไปในโครงสร้างการ
บริ ห ารงาน ควรท าความเข้า ใจในศัก ยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มี ต่อ องค์ก ารและสัง คม เพื่ อ ให้เ ลื อ กใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบน้อยที่สุดต่อองค์การและสังคมแวดล้อม
นอกจากนี้ กระบวนการใช้ส ะเต็ ม ส าหรั บ ภาคแรงงาน (STEM Workforce) โดยการใช้ก ารบู ร ณาการวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ให้ เ ป็ นฐานในการจัด อบรมเพิ่ ม ทัก ษะของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิดทักษะที่หลากหลาย โดยจะดาเนิ นการให้คาปรึ กษาและแนะนาเชิงลึกและสถานประกอบการและ
พนักงาน ดาเนินการสร้างจิตสานึ กให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสี ยที่
แฝงอยู่ในกระบวนการทางาน มี การดาเนิ นการแก้ไขปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการจากบุ คลากรภายในสถาน
ประกอบการเพื่อสร้างความยัง่ ยืนซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการ ส่งผลต่อการเสริ มสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ (พิริยะ ผลพิรุฬห์
และคณะ, 2559)
งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มผลิตภาพการผลิตผ่านการใช้สะเต็ม สาหรับภาคแรงงานในการแก้ไข
ปั ญหาขององค์กรแห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอกชนที่ผลิตน้ าดื่มจากน้ าแร่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาด้านการถ่ายทอดวิธีการสอนงานพนักงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานและลดวงจรสูญเสี ยเวลาการทางาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึ กษา วิเคราะห์ขอ้ มูลของสถานประกอบการ เพื่ อให้ทราบปั ญหาที่ ตอ้ งการแก้ไขในการเพิ่ มผลิ ตภาพ
แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิ จการ โดยใช้วิธีการระดมความคิ ดเห็ น (Brainstorming) ร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารกิจการ จานวน 1 คน และพนักงานจานวน 20 คน
2. ดาเนิ นวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการและคัดเลือกปั ญหาที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งได้รับการ
แก้ไขมาดาเนินการ
3. ใช้วิธีการแก้ไขปั ญหาด้วยการประยุกต์ใช้การทางานแบบ STEM โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพลสส์ (Word
Press) เพื่อการทาเว็บไซต์ (Website) องค์กร การถ่ายทา ตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม วิวาวิดีโอ (Viva Video) การ
นาผลงานเพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานผ่านโปรแกรม เวิร์ดเพลสส์ (Word press), ลิงค์อิน (Linked in) , รหัสแท่ง
สองมิติ (QR code) และ แอพพลิเคชัน่ ในมือถือ (Application on Mobile Phone) เครื่ องมือการทางาน
4. เพื่อลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยกาหนดให้เปรี ยบเทียบข้อมูลปี 2560 กับ
ข้อมูลเดิมของการทางานลักษณะเดียวกันในปี 2559

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิจัยพบ ว่า บริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ งในจังหวัดตากเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ที่ มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศไทย บริ ษทั ที่ทางานศึกษาดังกล่าวนี้ เป็ นบริ ษทั ประเภทการผลิตน้ าแร่ ยี่ห้อหนึ่ ง มีพนักงานจานวน 98 คน จากผล
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปและสภาพปั ญหาพบว่า
ด้านการบริ หารจัดการ บริ ษทั มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนระหว่างสานักงานใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ ซึ่ งจะมีหน้าที่
เป็ นฝ่ ายขายและฝ่ ายบัญชี สาหรับบริ ษทั ตัวอย่างนี้จะเป็ นโรงงานผลิตซึ่งจะประกอบด้วยคลังสิ นค้าและแผนกจัดส่ง มีสถาน
ที่ต้ งั ในจังหวัดหนึ่ งทางภาคเหนื อของประเทศไทย การบริ หารจัดการพบว่าขาดความเชื่อมโยงของการประสานงานในการ
บริ หารจัดการ โดยต่างฝ่ ายต่างทางานในส่วนงานของตนจึงทาให้ไม่ตระหนักถึงการทางานที่จะส่งผลกระทบต่อกัน เช่น ฝ่ าย
ขายขายสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่คานึงถึงแผนการผลิตประจาปี ทาให้โรงงานผลิตมีงานเร่ งด่วนและต้องเร่ งผลิต
สิ นค้า มีค่าจ้างการทางานล่วงเวลาเกิดขึ้น เครื่ องจักรทางานหนัก เกิดสิ นค้าค้างในคลังเก็บสิ นค้าทาให้ไม่สามารถนาส่ งตาม
แผนที่วางไว้ ส่งผลให้คลังสิ นค้าไม่เพียงพอในการจัดเก็บและส่งผลกระทบในภาพรวม บริ ษทั มีปัญหาเรื่ องการจัดเก็บสิ นค้า
คงคลังเนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์การผลิตสิ นค้าให้ตรงกับคาสั่งซื้ อของบริ ษทั หลักที่ต้ งั ที่กรุ งเทพฯ สาเหตุหลักมาจาก
พนักงานขายไม่ใช้ฐานข้อมูลของสิ นค้าคงคลังใน การขายหรื อการจัดโปรโมชัน่ ให้แก่ลูกค้า ทาให้เกิดช่องว่าง (Gap) ของ
การทางานส่งผลถึงประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการการผลิตและคลังสิ นค้า
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บุคลากรฝ่ ายบริ หารจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ส่ วนใหญ่จะจบสาขา
เกษตรอุตสาหการ มีพนักงานที่ จบด้านวิศวกรรมที่ คอยควบคุมเครื่ องจักรโรงงาน และพนักงานตรวจคุณภาพน้ าจบด้าน
วิทยาศาสตร์เคมี สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการจะจบการศึกษาขั้นต่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นคนที่ไทยหรื อเป็ นคนชน
เผ่าในพื้นที่ ที่ มีบัตรประจาตัวประชาชน บริ ษทั ไม่มีปัญหาด้านทรั พยากรบุ คคลเนื่ องจากคนส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่
พนักงานมีความสุ ขในการทางาน ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสม โดยค่าแรงต่าสุ ดของพนักงานปฏิบตั ิการได้รับค่าตอบแทน
วันละ 305 บาท แต่หากมี การทางานและได้รับการบรรจุ เป็ นพนักงานประจาได้รับค่าตอบแทนรายเดื อนและมี การขึ้น
เงินเดือนทุกปี มีเงินเพิ่มประจาปี ไม่ต่ากว่า 3 เดือน ส่วนพนักงานระดับบริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับพนักงานใน
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ส่ วนกลางทาให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจในการทางานสู ง ช่วงพ.ศ. 2560 นี้ บริ ษทั ต้องเพิ่มกาลังการผลิตมากขึ้น จึ งมี
ความต้องการทางานมากขึ้น สาหรับ พื้นที่ในการทางานสะอาด และไม่มีอนั ตราย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็ นน้ าแร่ มีการทางาน
เป็ นทีมสาหรับพนักงานสายปฏิบตั ิการ โดยมีการจัดการเวลาพักงานและสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทางาน ในการทางานบาง
แผนกต้องใช้สายตาในการคัดกรองคุณภาพการผลิต (Quality Controlling : QC) จึงอาจเกิดการเมื่อยล้าของสายตา จึงมีการ
จัดให้หมุนเวียนการทางานในแผนกอื่น เช่น แผนกคัดกรองคุณภาพขวดก่อนเข้าสายการผลิตเป็ นต้น ในระบบการทางาน
หัวหน้างานจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ พนักงานระดับปฏิบตั ิการไม่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ทาหน้าที่เพียงคุมระบบผลิต
ประจาจุดในแต่ละวัน หมุนเวียนตาแหน่งที่รับผิดชอบ ขาดการมีส่วนร่ วมในการทางานในเชิงพัฒนา อีกทั้งพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการโดยมากเป็ นคนในพื้นที่และคนในชนเผ่า ไม่มีทกั ษะด้านการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการคิดและการ
ตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และขาดทักษะด้านภาษาและระบบสารสนเทศ ส่ งผลให้เกิดการหยุดงาน (Break down)
ของสายการผลิต ทาให้เกิดการสู ญเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต และการรับพนักงานใหม่เข้าทางานจะใช้เวลา
ในการฝึ กอบรมให้ความรู ้ก่อนเข้าทางานจริ งประมาณ 1 เดือน ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นเกิดขึ้น
ด้านการผลิตหรื อบริ การ พบว่า การผลิตส่วนใหญ่เป็ นกระบวนการผลิตที่ตอ้ งใช้เครื่ องจักรเป็ นหลัก ใน
สายการผลิตที่ 40 มีกาลังการผลิตที่ 380 ขวดต่อนาทีและในสายการผลิตที่ 24 มีกาลังการผลิต 230 ขวดต่อนาที ซึ่งเป็ น
สายการผลิตที่ใช้งานมาหลายปี และมีขอ้ จากัดบางอย่างในการทางาน ทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ ทาให้การควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบทาได้ค่อนข้างยาก เพราะมีประมาณมาก เช่น
1) ฝาขวดที่มีการบิดเบี้ยวผิดรู ป เมื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตทาให้ปิดฝาไม่สนิท ต้องนาออกจากสายพานมาปิ ดให้
สนิ ทก่อนนากลับเข้าสู่ กระบวนการผลิตใหม่ ถ้าไม่สามารถปิ ดฝาให้สนิ ทได้ก็ตอ้ งเปิ ดฝา แล้วทิ้ งฝาและเทน้ าทิ้ง นาขวด
กลับไปล้างและเข้าสู่ระบบการบรรจุใหม่
2) ขวดบุบจากการขนส่ งก่ อนการบรรจุ ทาให้ปิดฝาขวดไม่ได้ ต้องนาออกจากสายการผลิตเพื่อปิ ดฝาด้ว ยมื อ
ประมาณ 300 ขวดต่อชัว่ โมง โดยปริ มาณการผลิตทั้งหมดประมาณ 23,000 ขวดต่อวัน ซึ่งโดยมากสามารถปิ ดฝาและนากลับ
เข้าสายการผลิตได้ คงเหลือส่ วนที่ตอ้ งจาหน่ายออกประมาณ 200 ขวดต่อวัน การทางานบางอย่างต้องใช้คนเป็ นหลัก เช่น
การตรวจสอบสภาพขวดก่อนเข้าสู่ สายการผลิต การตรวจสอบจานวน 3 จุดหลังบรรจุน้ าและปิ ดฝาขวด การนาขวดเข้าสู่
ระบบการผลิต การติดป้ า ยยี่ห้อ และการจัดบรรจุขวดเพื่อการลาเลียงด้วยรถยก มีการใช้กาลังคนประมาณ 14 คน ต่อ 1
สายการผลิต ซึ่ งค่อนข้างมากเกินความจาเป็ น สามารถใช้ระบบการจัดการที่ดีเข้าไปบริ หารจัดการให้มีการใช้คนให้นอ้ ยลง
และคุม้ ค่าที่ สุดได้ นอกจากนี้ ยงั เกิ ดการสู ญเสี ยเวลาจากการเปลี่ยนชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ของเครื่ องจักรเมื่อมีการเปลี่ ยน
กระบวนการบรรจุ เช่น จาก 300 มิลลิลิตร เป็ น 500 มิลลิลิตร ซึ่ งจะเสี ยเวลาประมาณ 30-40 นาที ต่อครั้งในการเปลี่ ยน
กระบวนการบรรจุ
จากการวิเ คราะห์ ปัญ หาของบริ ษ ัทแห่ ง หนึ่ งในจังหวัด ตาก โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ แ บบก้า งปลา (Fishbone
Analysis) การหยุดชะงักของเครื่ องจักรเนื่ องจากพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานใหม่ที่ยงั ไม่มีความชานาญและขาดข้อสังเกต
เทคนิ คในการทางาน ส่ งผลให้เกิ ดความผิดพลาดและต้องทาให้หยุดเครื่ องจักรชัว่ คราวเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ในปี 2560
บริ ษทั มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เพิ่มยอดการผลิตน้ าดื่มเป็ นจานวนมาก มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาตลอด ส่งผลให้หวั หน้า
งานต้องใช้เวลาในการสอนงานตัวต่อตัวแก่พนักงานที่เข้าทางานใหม่ จึงเกิดความเหนื่ อยล้าทาให้เสี ยเวลาในการทางานเกิด
การสอนงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อมีการรับพนักงานใหม่ตลอดเวลา ต้องใช้เวลาในการสอนโดยหัวหน้า และใช้เวลาในการ
เรี ยนรู ้งานอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ต่อคนส่ งผลให้เกิดความผิดพลาดในการทางานบ่อยครั้ง พนักงานใหม่ที่ขาดความชานาญ
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ส่ งผลให้เกิ ดความผิดพลาดเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่ งของการหยุดชะงักของเครื่ องจักร ซึ่ งส่ งผลต่อกระบวนการผลิต
โดยรวม
งานวิจยั นี้ จึงเลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเครื่ องมือของสะเต็มในการประยุกต์ใช้ในการ
ทางานร่ วมกับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบุคลากรในลักษณะการเรี ยนรู ้การทางาน (Action Learning) ซึ่ งพบว่ากระบวนการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานนั้น พนักงานมีทกั ษะในการทางานที่หลากหลายขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการอบรม
สร้างเอกสารสาหรับการนาเข้าหรื อออกจากเว็ปไซต์ของบริ ษทั การสร้างคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการทางานโดยละเอียด
เป็ นภาพเคลื่อนไหว และมีการสอดแทรกเทคนิคในการทางานให้กบั ผูร้ ับชมคลิปได้เรี ยนรู ้ ทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยในแต่
ละแผนกเช่น แผนกผลิต แผนกคลังสิ นค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ ายบุคคลจะมีการนาเสนอขั้นตอนการทางานผ่านคลิป
วิดีโอที่พนักงานจัดทาร่ วมกันในแต่ละแผนก รวมทั้งเอกสารในการทางานวางบนระบบ tipwarin.wordpress.com ซึ่ งเป็ น
ระบบปิ ดสาหรับพนักงานในบริ ษทั ที่ สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น เนื่ องจากข้อมูลบางส่ วนเป็ นความลับของบริ ษทั ทั้งนี้ ฝ่าย
บุคคลสามารถนาเสนอคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการทางาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้สมบูรณ์ที่สุด ที่สามารถนาไปใช้งาน
ได้จริ ง ดังตัวอย่างคลิ ปวีดีโอที่ เกิ ดจากผลงานของพนักงานฝ่ ายบุคคลผ่านช่ องทางhttps://www.youtube. com/watch?v=
KYyQM0j3zZM แสดงขั้นตอนสาหรับการทาประวัติของพนักงาน ซึ่ งเป็ นผลเรี ยนรู ้ร่วมกับในเรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการทางานที่หลากหลาย ซึ่ งพนักงานสามารถจัดทาคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชัน่ วีวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขั้นตอน
และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง นาขึ้นสู่ www.youtube.com แล้วนามาวางบน wordpress.com ชื่ อ ชื่ อบริ ษทั .wordpress.com ที่ เป็ น
พื้นที่ออนไลน์ของบริ ษทั ได้
นอกจากนี้ ยงั มีช่องทางบนระบบอินเตอร์ เน็ตที่ https://www.youtube.com/watch?v=h2Cf6p0TTi4 แสดงขั้นตอน
สาหรั บการรั บสมัครพนักงานใหม่ เป็ นผลจากการทางานร่ วมกันกับนักวิจยั ซึ่ งพนักงานสามารถจัดทาคลิ ปวีดีโอผ่าน
แอพพลิเคชัน่ วิวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง นาขึ้นสู่ www.youtube.com แล้วนามาวางบน
wordpress.com ชื่อ ชื่อบริ ษทั .wordpress.com ที่เป็ นพื้นที่ออนไลน์ของบริ ษทั ได้
อีกทั้งยังมีช่องทาง https://www.youtube.com/watch?v=Ks1TZLeK1ro แสดงสรุ ปบันทึกการลาของพนักงาน เป็ น
ผลจากการอบรม ซึ่ งพนักงานสามารถจัดทาคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชัน่ Viva Video แสดงขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แล้วนาขึ้นสู่ ช่องทาง www.youtube.com แล้วนามาวางบน wordpress.com ชื่ อบริ ษทั .wordpress.com ที่ เป็ นพื้นที่ออนไลน์
ของบริ ษทั ได้เช่นกัน
จากผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถคิดเทียบผลความสาเร็ จของโครงการได้วา่ จาก 4 ฝ่ ายดังกล่าวข้างต้น พบว่า ฝ่ าย
บุคคลสามารถจัดทาและนาขึ้นสู่เว็ปไซต์ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการทางานได้สมบูรณ์ คิดเป็ น 1 ฝ่ ายจาก
4 ฝ่ าย เทียบเป็ นร้อยละ 25 ของความสาเร็ จตามตัวชี้วดั โดยประโยชน์ของผลการดาเนินโครงการเมื่อคิดเป็ นมูลค่า สามารถ
คานวนจาก จานวนวันของการถ่ายทอดงานเดิม เปรี ยบเทียบกับการถ่ายทอดด้วยสารสนเทศ เป็ นส่วนต่างเวลา คูณมูลค่าเวลา
ฐานเงินเดือนของผูป้ ฏิบตั ิงานแทน พบว่า จานวนวันของการถ่ายทอดงานเดิม 14 วันต่องาน เปรี ยบเทียบกับการถ่ายทอดด้วย
สารสนเทศ จากการทดสอบคลิปวีดีโอ 3 คลิป 3 งานกับพนักงานฝ่ ายบุคคลที่เข้าใหม่ 1 คน หากใช้เวลาในการเรี ยนรู ้เฉลี่ย
จากการถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอเหลือเพียง 7 วัน จะคิดเป็ นส่ วนต่างเวลา 14 - 7 เท่ากับ 7 วัน ดังนั้น 7 วัน x 500 บาทต่อวัน
(มูลค่าเวลา ฐานเงิ นเดื อน 15,000 บาทของพนักงานคนอื่นที่ตอ้ งช่วยกันปฏิบตั ิหน้าที่แทน ระหว่างที่พนักงานใหม่เรี ยนรู ้
งาน) คิดเป็ นมูลค่า 3,500 บาทต่องาน เพราะฉะนั้น จากงานที่ใช้ทดสอบ 3 งาน x 3,500 บาท คิดเป็ น 10,500 บาทต่อคนต่อ 3
งานที่ถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ
สาหรับผลการวิจยั ด้านกระบวนการลดการสูญเสี ยในวงจรการผลิตนั้น หากคิดมูลค่าจากประโยชน์ของการลดการ
สูญเสี ยในวงจรการผลิต สามารถคานวนจากเวลาที่ลดลงในการสร้างความเข้าใจในการรับพนักงานใหม่ เดิม คูณจานวนคน
(มูลค่าของเวลาต่อคนที่สามารถลดลงได้) พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้การทางานได้รวดเร็ วขึ้น โดยสามารถเรี ยนรู ้เอกสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

320

เครื่ องมือการทางาน รวมทั้งขั้นตอนและเทคนิ คการทางานผ่านคลิปวีดีโอที่ แต่ละฝ่ ายได้จดั ทาขึ้น ทาให้ลดเวลาในการ
เรี ยนรู ้ของพนักงานใหม่ ที่เดิมต้องใช้เวลาสอนงานประมาณ 2 สัปดาห์ หรื อ 14 วัน เป็ น 1 สัปดาห์ หรื อ 7 วัน เท่ากับจานวน
วันในการสอนงานลดลง 7 วัน โดย พนักงานใหม่สามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานได้เร็ วขึ้น ร้อยละ 50 สามารถ
เริ่ มงานได้อย่างมัน่ ใจและคล่องแคล่ว ลดความสูญเสี ย ผิดพลาดในการทางาน นอกจากนี้ทาให้ลดภาระงานของหัวหน้างาน
ที่ ตอ้ งสอนพนักงานหลายครั้งและสอนซ้ าแบบเดิม หากคานวณฐานเงิ นเดื อนของหัวหน้างาน 40,000 บาท เฉลี่ย วันละ
1,333 บาท เป็ นเวลา 7 วัน เป็ นเงิน 9,333 บาทต่อเดือนที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป ต่อการสอนพนักงานธุรการใหม่ 1 คนและเป็ นการ
ลดผลิตภาพการผลิตของหัวหน้าที่ควรจะไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากกว่าการสอนงานพนักงาน
ใหม่

สรุ ปและอภิปรายผลวิจัย
จากผลการวิจยั พบสภาพปั ญหาของบริ ษทั แห่ งหนึ่งในจังหวัดตาก ด้านการถ่ายทอดกระบวนการผลิตน้ าดื่มให้แก่
พนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ ทาให้สูญเสี ยเวลาในการถ่ายทอดงาน ดังนั้นนักวิจยั จึง ใช้วิธีการทางานโดยการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(Action Learning) โดยนักวิจยั จะรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานแต่ผทู ้ ี่จะรู ้วา่ จะนาเทคโนโลยีน้ นั ไปใช้แก้ไขปั ญหางาน
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Revans (1980) ซึ่ งกล่าวว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทาเป็ นเครื่ องมือของการ
ทางานที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนจะได้รับมากกว่าการสอน โดยผูเ้ รี ยนจะเข้าใจการทางานสามารถแก้ไขและป้ องกัน
ปั ญหาที่จะเกิดขึ้นได้ดี โดยการเรี ยนรู ้ร่วมกันจะต้องมีการทางานที่มีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกันซึ่งไม่จาเป็ นที่ผเู ้ รี ยนรู ้จะต้อง
รู ้ ทุกอย่างเหมื อนกัน อาจเป็ นการเพิ่มเติมการเรี ยนรู ้ ภายหลังได้ทางานนั้น Pedler (2011) ทั้งนี้ ยงั สอดคล้องกับ National
Science Foundation (2015) โดยการใช้การเรี ยนรู ้ประยุกต์กบั การฝึ กงานจริ ง (On-the-job-training) ทั้งนี้ การใช้เครื่ องมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการเรี ยนรู ้การทางานแบบสะเต็มเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งพบว่า
บริ ษทั แห่งนี้ สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยการนาคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการทางานได้ คิดเป็ น 1 แผนก จากทั้งหมด 4
แผนก เท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ของความสาเร็ จตามตัวชี้วดั เดิมของปี พ.ศ. 2559 โดยประโยชน์ของผลการดาเนิ นโครงการ
เมื่อคิดเป็ นมูลค่า คิดเป็ น 10,500 บาทต่อคนต่อ 3 งานที่ถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ สาหรับผลการวิจยั ด้านกระบวนการลดการ
สู ญเสี ยในวงจรการผลิต เดิมต้องใช้เวลาสอนงานประมาณ 2 สัปดาห์ หรื อ 14 วัน ลดเป็ น 1 สัปดาห์ หรื อ 7 วัน เป็ นการลด
เงิน 9,333 บาทต่อเดือนที่ตอ้ งสูญเสี ยไป ต่อการสอนพนักงานธุรการใหม่ 1 คน
สาหรับ ข้อเสนอแนะงานวิจยั ต่อไป สาหรับบริ ษทั แห่ งนี้ ควรวิเคราะห์ปัญหาอื่น ๆ โดยอาศัยกระบวนการวิธีคิด
การพิจารณา การตัดสิ นใจเลือกเครื่ องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั แผนกงานอื่น
ๆ เช่น แผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกคลังสิ นค้า ในการให้ความรู ้กบั พนักงานใหม่ที่รับเข้ามา เพื่อเป็ นการ
ประหยัดเวลาในการเรี ยนรู ้งานจากการสอนงานโดยอาศัยคน เช่น หัวหน้างานหรื อพนักงานที่มีประสบการณ์มาก่อน การ
สอนงานผ่านคลิปวีดีโอเห็นได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพทั้งในเรื่ องเวลาและคุณภาพการสอน พนักงานเกิดความมัน่ ใจในวิธีการและ
ขั้นตอนการทางานและลดความผิดพลาดในการทางาน
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งานวิจยั นี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแรงงานไทย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
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แนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของนา้ พริกเห็ดแครง
บ้ านนาไม้ ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
Approach to Enhance Competitiveness of the Khraeng Mushroom Paste BannamaipaiThung Song, Nakhon
Si Thammarat
สุ ธิกาญจน์ แก้วคงบุญ1*สุ ภาพร ไชยรัตน์2 และ สุ พตั รา คาแหง3
Sutikan Kaewkongbon1*, SupapornChairat2 andSupattaKumhang3

บทคัดย่อ
การศึ กษาวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึ กษารู ปแบบการดาเนิ นงาน ประเมิน
ศัก ยภาพทางการตลาด และเสนอแนวทางการแข่ ง ขัน ของน้ า พริ กเห็ ด แครง บ้า นนาไม้ไ ผ่ อ.ทุ่ ง สง จ.
นครศรี ธรรมราชเครื่ องมือการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการกลุ่มเพาะ
เห็ดนาไม้ไผ่จานวน 8 คน พบว่า รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ 1.ด้านการบริ หารจัดการ มีการบริ หารงานรู ปแบบกลุ่ม มี
โครงสร้างชัดเจน 2.ด้านการตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด คือ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย กาหนดราคาขายปลีก ราคา
ขายส่ ง ชัดเจนมีระบบการจัดจาหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม การส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาจากสื่ อของรัฐ
และการให้ส่วนลด 3.ด้านการผลิต มีการวางแผนการผลิต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.ด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุน
มาจากการกูย้ ืม และหน่วยงานรัฐ ศักยภาพทางการตลาด 1.จุดแข็ง ประธานกลุ่มมีวิสัยทัศน์ 2.จุดอ่อน ผลิตภัณฑ์
ขาดมาตรฐานรองรั บ การสื่ อสารทางการตลาดไม่หลากหลาย 3.โอกาส ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานรั ฐ
ผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพมากขึ้น โดยมีแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การสร้างความแตกต่าง ด้าน
การจัดการธุ รกิ จและการตลาด เน้นพัฒนาการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อการสร้างการรับรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์ และการ
ดาเนินงานกลุ่มได้แก่ 1.ด้านการโฆษณา ผ่านสื่ อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชื่อ สุ ขสวัสดิ์ฟาร์ม และผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
คื อ ใบปลิ ว 2.ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนาชุ ดนิ ทรรศการเคลื่ อนที่ 3.ด้าน
พนักงานขาย โดยพัฒนาเสื้ อทีม จากนั้นจึงมีการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้แก่ชุมชน ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ทาให้
ผูป้ ระกอบการสามารถต่อยอดการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้
ผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การสื่ อสารการตลาด, ตราสิ นค้า, ส่ วนผสมทางการตลาด
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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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บทนา
น้ าพริ ก เป็ นอาหารพื้นเมืองที่อยู่ในความนิ ยมของคนไทยมาโดยตลอด ซึ่ งนับเป็ นเสาหลักของระบบอาหารไทย
เพราะน้ าพริ กคือวัฒนธรรมของอาหารไทย โดยมีการเชื่อมโยงทรัพยากรอาหารที่สาคัญ คือ ข้าว ปลา และผักพื้นเมือง เข้า
ด้วยกัน อันประกอบด้วยพืช ผัก สมุนไพร ที่ มีคุณค่าและสรรพคุณทางยาที่หลากหลาย น้ าพริ ก จัดเป็ นการถนอมอาหาร
โดยมีรสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค มีสูตรต้นตารับที่สืบทอดกันมาจากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง และในปั จจุบนั ยังมี
การคิดค้นตารับใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทาให้มีสูตรตารับน้ าพริ กออกมากมาย ในรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สะอาด ถูก
หลักอนามัย และซื้ อหาได้สะดวก จึงทาให้ตลาดน้ าพริ กสาเร็ จรู ปเป็ นที่น่าสนใจมาก เนื่ องจากมีอตั ราความเสี่ ยงต่ า และ
เป็ นสิ นค้าที่สามารถขายได้เสมอ แม้วา่ จะมีการแข่งขันที่รุนแรง
เห็ดแครง เห็ดแครงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Schizophyllum commune Fr. จัดอยูใ่ นอาณาจักรเชื้อราวงศ์
Schizophyllaceaeมีชื่อสามัญว่า spilt gill เป็ นเห็ดมีขนาดเล็กรู ปร่ างคล้ายพัดที่ฐานมีกา้ นสั้นๆยาวประมาณ 0.10.5 ซม. ดอก
เห็ดกว้างประมาณ 3 ซม. ผิวด้านบนมีสีขาวปนเทาลักษณะดอกเหนี ยวและแข็งแรงด้านใต้ของดอกมีครี บเป็ นร่ องสี น้ าตาล
อ่อนขอบดอกหยักคล้ายขอบเปลือกหอยแครงซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อเมื่อแห้งด้านใต้ของดอกเห็ดมีครี บมีลกั ษณะแตกเป็ นร่ อง
(spiltgill) ในประเทศไทยมีชื่อเรี ยกเห็ดแครงหลายชื่ อตามภูมิภาคเช่นเห็ดตีนตุ๊กแก (ภาคใต้) เห็ดตามอม (ภาคเหนื อ) เห็ด
มะม่วง (ภาคกลาง) เป็ นต้นเป็ นเห็ดที่ข้ ึนได้ตลอดปี สามารถขึ้นอยูท่ วั่ โลกในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันลักษณะดอกเห็ ดอาจ
แตกต่างกันในแต่ละท้องที่โดยจะขึ้นตามขอนไม้กิ่งไม้กระดาษมีการใช้ตน้ ยางพาราเป็ นวัสดุเพาะในภาคใต้และประยุกต์ใช้
ไม้อื่นๆเป็ นวัสดุเพาะตามพื้นที่ (นฤมลมงคลธนวัฒน์,2557, 139) เห็ดแครงมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง มีสารที่มีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านเชื้ อไวรั ส และยับยั้งเซลล์มะเร็ ง อุดมไปด้วยสารต้านอนุ มูลอิ สระสู งมาก จึ งนิ ยมแปรรู ปเป็ นอาหารเพื่อ
บริ โภค ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีการแปรรู ปเห็ดแครงเป็ นอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ แกงคัว่ เห็ดแครงใส่กงุ้ หรื อใส่หมูยา่ ง (อีสานใส่
หอยขม) อุ บ เห็ ด แครง ผัด เห็ ด แครงใส่ ไ ข่ ย าเห็ ด แครงร่ ว มกับ เห็ ด หรื อ ผัก ชนิ ด อื่ น พล่ า เห็ ด แครง เป็ นต้น และจาก
คุณประโยชน์ของเห็ดแครง และพัฒนาเห็ดแครงสู่ตลาดเครื่ องสาอาง ดังนั้น ตลาดเห็ดแครงจึงมีความต้องการสูง ปั จจุบนั
จึงมีการพัฒนาวิธีเพาะเห็ดแครงเพื่อให้มีบริ โภคตลอดปี จึงนับเป็ นเห็ดที่มีศกั ยภาพสู งในเชิงพาณิ ชย์ที่น่าส่ งเสริ มให้มีการ
ขยายการผลิตในเชิงการค้าให้มากขึ้น
ผูผ้ ลิตเห็ ดแครง กลุ่มเพาะเห็ ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราชได้มีการผลิตเห็ ด เมื่อปี พ.ศ.2554 และเมื่อมี
แนวโน้มการตลาดที่ ดี จึ งได้มีการจดทะเบี ยนผลิตผลิ ตภัณฑ์ชุมชนในรู ปแบบกลุ่ม เป็ นสิ นค้าโอทอปเมื่ อปี พ.ศ.2556
ปั จจุบนั มีการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และเห็ดสด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง และเห็ดหูหนู และผลิตภัณฑ์ใหม่คือ น้ าพริ กเห็ด
แครง ได้แก่ น้ าพริ กเผาเห็ ดแครง และน้ าพริ กนรกเห็ ดแครง จากการดาเนิ นโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื่ อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรู ป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ทาให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
นัน่ คือ น้ าพริ กเผาเห็ดแครง แต่ยงั คงพบปั ญหาจากการดาเนินงานของกลุ่ม คือ ผูบ้ ริ โภคยังไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มฯมาก
นัก ทาให้โอกาสในการขายมีนอ้ ย ดังนั้นเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้กบั ผูผ้ ลิต และชุมชน เพิ่มมากขึ้น ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจ ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช เพื่อเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
ขีดความสามารถในการแข่งขัน หมายถึงความสามารถเพิ่มคุณค่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
นอกจากนั้นยังทาให้กิจการมีฐานะทางอุตสาหกรรมเหนื อกว่าคู่แข่งขัน โดยธุ รกิ จสามารถสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันทางธุ รกิ จ ด้วยกลยุทธ์การแข่งขัน 3 อย่างคือ1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2 การมีตน้ ทุนการผลิตที่ ต่ า
(Cost Leadership) และ3 การเจาะจงในตลาด (Focus) ซึ่ งการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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จึ ง ควรเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผูป้ ระกอบการคื อ 1.ด้านศักยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 2.ด้านการจัด การวัต ถุ ดิ บ 3.ด้าน
เทคโนโลยี แ ละการผลิ ต 4.ด้า นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ 5.ด้า นการจัด การธุ ร กิ จ และการตลาด6.ด้า นระบบฐานข้อ มู ล
อุตสาหกรรมวิจยั และการพัฒนา 7.ด้านการสนับจากภาคผลิตภัณฑ์และหน่วยงานสาธารณะ(สานิตศิริวศิ ิษฐ์กลุ , 2560).
ดังนั้น ทางผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง
บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง
จากผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันและยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานต่อไปได้ โดยจะส่งผล
ต่อการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพที่ยงั่ ยืนให้กบั ผูป้ ระกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินงานและ ประเมินศักยภาพของผูผ้ ลิตน้ าพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่ง
สง จ.นครศรี ธรรมราช
2. เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
10. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารจัดการธุรกิจ
11. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
12. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
13. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ความหมายของการบริหารจัดการ
การบริ หารหรื อการจัดการ เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนิ นกิจกรรมของหน่วยงาน
ทุกระดับ โดยการบริ หาร นิ ยมใช้ในภาครัฐหรื องานที่เกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ นิ ยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ ง The
Encyclopedia Americana ได้ขยายความว่า การบริ หารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ คาว่า “การบริ หาร” เป็ นการจัดการ
งานบริ หารระดับสู ง ส่ วน “การจัดการ” เป็ นศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรื อปั จจัยการผลิตเพื่อมุ่งความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายขององค์การเป็ นความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่ องจักร
การบริ หารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ ที่กาหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายขององค์ ก ร การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficient) หมายถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่ า งเฉลี ย วฉลาดและคุ ้ม ค่ า (Cost–effective) การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิ ทธิผล (Effective) นั้น หมายถึง การตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบตั ิการสาเร็ จตามแผนที่
กาหนดไว้ ดังนั้นผลสาเร็ จของการบริ หารจัดการจึงจาเป็ นต้องมีท้ งั ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลควบคู่กนั

ปัจจัยหรื อทรัพยากรการบริหารจัดการ
การบริ หารจัดการทุกประเภทจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหรื อทรัพยากรทางการบริ หารจัดการที่สาคัญ ได้แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรื อที่ เรี ยกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถื อเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริ หาร เพราะการบริ หารจะประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริ มาณ
เพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนิ นการเพียงพอ ต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงาน
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และโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์และคณะ. 2545, น.18)

กระบวนการบริหารจัดการ
รู ปแบบการบริ หารงานไว้ดงั นี้ คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็ นความพยายามที่ จะให้การปฏิ บตั ิงานตรงกับ
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ จึงได้กาหนดงานที่จะต้องทา วิธีที่จะทาและจุดมุ่งหมายของการทางานแต่ละอย่างไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ 2) การแบ่งสรร (Allocation)มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร
ที่มิใช่มนุษย์ให้เป็ นสัดส่วนพอที่จะดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิผลและมีประสิ ทธิภาพ 3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็ น
การ กร ะ ตุ ้ น เ ร้ าใ จแ ล ะส่ งเสริ ม ให้ บุ คล ากร ปฏิ บั ติ งานให้ ไ ด้ ผ ล ดี ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณแ ละ คุ ณภาพ 4) การ
ประสานงาน (Coordinating) เป็ นการจัดให้มีการประสานงานระหว่างหัวหน้างานของหน่ วยย่อ ยให้เกิ ดความเข้า ใจ
กัน ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรื อหมดไป และ 5) การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็ นการตรวจสอบ
การปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนการดาเนิ นการเพื่อการแก้ไขปั ญหา และการวางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า โดยมุ่งประเมิน
สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้

2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ความหมายส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552,น.80-81) ได้กล่าวไว้วา่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถ
ทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่ สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า
บริ การและชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะ
มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้
ผลิ ตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึ งถึ งปั จจัยต่อไปนี้ (1) ความแตกต่างของ
ผลิ ต ภัณฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่า งทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) (2) องค์ประกอบ
(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้นื ฐาน รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสิ นค้า
เป็ นต้น (3) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพื่อแสดงตาแหน่งที่
แตกต่าง และมี คุณค่าในจิ ตใจของลูกค้าเป้ าหมาย (4) การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์ มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน(New and Improved) ซึ่ งต้องคานึ งถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้
ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินที่จ่ายไป หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่
สองที่ เ กิ ด ขึ้ น ถัด จาก Product ราคาเป็ นต้นทุ น (Cost) ของลู ก ค้า ผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ยบระหว่า งคุ ณ ค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้อ ดังนั้น ผูก้ าหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
ต้องคานึ งถึง (1) คุณค่าที่ รับรู ้ในสายตาของลูกค้า ซึ่ งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิภณ
ั ฑ์ว่าสู งกว่า
ผลิตภัณฑ์น้ นั (2) ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน(4) ปั จจัยอื่น ๆ
3. การจัดจาหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม
ใช้ เพื่อเคลื่ อนย้ายสิ นค้า และบริ ก ารจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันที่ นาผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ต ลาดเป้ าหมายคื อ สถาบัน
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การตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคง
คลัง การจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ช่องทางการจัดจาหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสาหรับการใช้หรื อบริ โภคหรื อหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ และกรรมสิ ทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูก
เปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจาหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
ซึ่ งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจาก
ผูผ้ ลิต ผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายตัวสิ นค้า หรื อการสนับสนุ นการกระจายตัว สิ นค้าสู่ ตลาด (Physical distribution หรื อ Market
logistics) หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบตั ิการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการ
ผลิต และสิ นค้าสาเร็ จรู ป จากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุ ดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวัง
กาไร หรื อหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
การกระจายตัวสิ นค้าที่สาคัญมีดงั นี้ (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสิ นค้า และการคลังสิ นค้า (3) การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
4.การส่งเสริ มการตลาด ได้แก่
4.1การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับองค์กร และส่ งเสริ มการตลาดเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ ความคิด ที่ตอ้ งมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยุทธ์สื่อ (Media strategy)
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ือที่
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรื อใช้โทรศัพท์ หรื อเป็ นการเสนอขาย
โดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การขาย
โดยใช้พนักงานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริ หารหน่วยงานขาย (Sales force management)
4.3 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง เป็ นสิ่ ง จู ง ใจระยะสั้ นที่ ก ระตุ ้น ให้เ กิ ด การซื้ อ หรื อ ขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย
ซึ่งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้อโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย การ
ส่ ง เสริ ม การขาย มี 3 รู ป แบบ คื อ (1) การกระตุ ้น ผูบ้ ริ โ ภค เรี ย กว่า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง สู่ ผูบ้ ริ โ ภค (Consumer
Promotion) (2) การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้ พนักงาน
ขาย เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion)
4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดังนี้ (1) การให้ข่าวเป็ นการเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ที่ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตั ิจริ งอาจต้องมีการ
จ่ายเงิ น) โดยผ่านการกระจายเสี ยงหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ (2) ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการ
สื่ อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ มหรื อป้ องกันภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (Online advertising) มีความหมาย
ต่างกันดังนี้ (1) การตลาดทางตรง เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่ นักการตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ ซื้ อและ ทาให้เกิ ดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัย
ฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การโฆษณาเพื่อให้เกิด
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การตอบสนองโดยตรง เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ่ งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟัง หรื อผูช้ ม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู ้
ส่ งข่าวสาร หรื อป้ ายโฆษณา (3) การตลาดเชื่อมตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง หรื อการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ น
การโฆษณาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์หรื ออินเตอร์เน็ต เพื่อสื่ อสาร ส่งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยมุ่งหวัง
ผลกาไรและการค้า เครื่ องมือที่สาคัญในข้อนี้ประกอบด้วย (1) การขายทางโทรศัพท์ (2) การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การ
ขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความได้ เปรียบเชิงการแข่ งขัน
ในปั จจุบนั วิธีการสร้างความมัน่ คัง่ และมัน่ คงให้องค์การที่ ดีที่สุด คือการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
(competitive advantage) ซึ่ งเป็ นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันหรื อ Competitive advantage
คือ สิ่ งที่เป็ นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรื อคู่แข่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมาก
ก่ อ นที่ เ ลี ย บแบบความสามารถของเรา ได้ เช่ น นวัต กรรม ระบบการจัด การภายในองค์ก ร ระบบการบริ หารองค์กร
ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นต้น ปั จจัยที่ เป็ นพื้นฐานที่ สาคัญมากที่ สุดในการทาให้เกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขันก็คือ
ความรู ้ (Knowledge) ที่องค์กรต้องพยายามสร้างขึ้นมา ด้วยการเรี ยนรู ้ (Learning) และพัฒนามาเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
(Learning Organization) ให้ได้ จากนั้นผูบ้ ริ หารต้องดึงเอาความรู ้ต่าง ๆ ที่ บุคลากรมี เพื่อมาสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ให้กบั องค์กรต่อไป ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันจะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถที่เป็ นเลิศขององค์กรทั้ง 3 ด้านคือ ขายสิ นค้า
และให้บริ การที่ ดีกว่า ขายสิ นค้าที่ ถูกกว่า และตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ วกว่าคู่แข่งขัน คาว่าสิ นค้าและให้บริ การที่ ดีกว่า
เรี ยกว่า “ ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การที่แตกต่าง (differentiation) ” การขายสิ นค้าที่ถูกกว่าจะต้องผลิตด้วยต้นทุนต่ากว่าเรี ยกว่า
“ cost leadership ” และตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ วกว่าก็คือ “ quick response ” คาว่าสิ นค้าและบริ การที่ แตกต่างไปจาก
องค์การอื่นหรื อ differentiation นั้น หมายถึง สิ นค้าและบริ การขององค์การที่พิเศษไปจากสิ นค้าและบริ การขององค์การอื่น
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรื อหลายๆ ทาง และความแตกต่างนี้ทาให้ผซู ้ ้ืออยากใช้สินค้านั้นและยินดีจะจ่ายซื้ อสิ นค้านั้นในราคา
ที่สูงกว่าสิ นค้าอื่น
ธุรกิจขนาดใหญ่จะได้เปรี ยบและมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดย่อมแต่ธุรกิจขนาดย่อมก็สามารถเผชิ ญกับปั ญหา
และดารงอยูไ่ ด้ สร้างความเจริ ญเติบโตโดยการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และปั จจัยอื่นๆ ดังนี้
1.การสร้ า งความได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน (Competitive Advantage) การสร้ างศักยภาพและความได้เ ปรี ย บ
ทางการแข่งขันโดยอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้
– มีความยืดหยุ่น (Flexibility) จากข้อจากัดของธุ รกิ จขนาดใหญ่ที่แม้ว่า จะได้เปรี ยบธุ รกิ จเล็ก ในด้านการผลิต
สิ นค้าได้เป็ นจานวนมาก ด้วยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ากว่า แต่ก็ไม่อาจปรับเปลี่ยน การผลิตได้อย่างรวดเร็ วเมื่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลง เพราะการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุม้ ทุน ในขณะที่ธุรกิจขนาดย่อม
สามารถปรับตัวได้รวดเร็ วกว่า ในการที่จะสนองความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่า ฉะนั้นผูป้ ระกอบการ
จะต้องรู ้จกั ใช้โอกาสนี้
– สร้างนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมในการผลิตหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ มักมีจุดเริ่ มต้นมาจาก นักประดิ ษฐ์
อิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ว ซึ่ งมีพ้ืนฐานการ
ประดิษฐ์คิดค้น จากผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้ดีกว่าเดิม และพยายามทากาไร หรื อหาผลตอบแทน จากการลงทุนใน
เครื่ องจักร อุปกรณ์ และ โรงงาน ผูป้ ระกอบกิจการขนาดเล็กจาเป็ นต้องสร้างนวัตกรรม หรื อสิ่ งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุ งของเก่าให้ดีข้ ึนด้วย จึงจะสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันได้
2.การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม ( Small Business Administration (SBA) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
– นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็ นการสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม
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– นวัตกรรมบริ การ (Service innovation) เสนอบริ การที่แตกต่างและดีกว่าเดิมหรื อเหนือกว่าคู่แข่งขัน
– นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นการคิดค้นกระบวนการใหม่ ๆ ทั้งการผลิตสิ นค้าและบริ การให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
– นวัตกรรมการบริ หารจัดการ (Management innovation) เป็ นการคิดหาวิธีการ จัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพใหม่ ๆ
เพื่อจัดการกับทรัพยากรของกิจการให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3.สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Close Relationship to Customers) ในเมื่อธุ รกิ จขนาดเล็กอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า จึ ง
เป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการจะสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และเสนอสิ นค้า
และบริ การพิเศษให้เป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า
4.ผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ (Product Quality) ภายใต้สภาพการแข่งขันอย่างรุ นแรงของธุรกิจ วิธีที่จะทา
ให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสาเร็ จได้ จะต้องผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับที่ลูกค้า ต้องการ
ในราคาที่เต็มใจจะจ่าย โดยผูป้ ระกอบการจะต้องรักษาคุณภาพให้มีความสม่ าเสมอ ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ลูกค้าพอใจ และ
ต้องการ มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างคุณภาพในตัวสิ นค้าและบริ การให้ได้มาตรฐาน
เพราะไม่เพียงแต่ จะรักษาลูกค้าเดิ มได้ยงั เป็ นการเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อีกมาก นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบ ถึงสิ่ งที่จะทาให้สามารถ ดาเนินการให้ประสบความสาเร็ จได้
กลยุทธ์การแข่งขันของพอร์ตเตอร์ (Porter Competitive Strategies)
1. การลดต้นทุนทางการจัดการ (Low – Cost Leadership) พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่
แข่งขันทางธุรกิจมาเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร
2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ทาให้เป็ นเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ่ งเป็ นความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ อาจจะเป็ นความแตกต่างในกระบวนการทางานขององค์กร หรื อสิ นค้าและบริ การ
3. การมุ่งเน้นเฉพาะ (Focus) การได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาเน้นเฉพาะกลุ่มที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจได้อย่างเต็มที่

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่จานวน 15 คน และมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่จานวน 8 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช จานวน 8คนโดยสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว (Face- to-Face) เกี่ยวกับ 1 รู ปแบบการดาเนิ นงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
และ 2 แนวทางการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของน้ าพริ ก เห็ ด แครง กลุ่ ม เพาะเห็ ด นาไม้ไ ผ่ อ.ทุ่ ง สง จ.
นครศรี ธรรมราช รวมถึงมีการทบทวนเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. จาแนกและจัดระบบข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
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3. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย
4. หาข้อสรุ ปขององค์ความรู ้
5. นาเสนอข้อมูลเป็ นข้อความเชิงพรรณา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol) โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 รู ปแบบการดาเนิ นงานของกลุ่ มเพาะเห็ ด นาไม้ไผ่ เกี่ ยวกับ 1 ด้านการบริ หารจัดการ 2 ด้าน
การตลาด 3 ด้านการผลิต และ4 ด้านการเงิน
ตอนที่ 3 สารวจความต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้
ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
ขั้นตอนการสร้ างแบบสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. กาหนดหัวข้อประเด็นที่ตอ้ งการถามตามวัตถุประสงค์
3. พิจารณาข้อคาถามโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
4. ปรับปรุ งข้อคาถามตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. จัดทาแบบสัมภาษณ์ฉบับชัว่ คราว
6. นาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กบั กลุ่ม ตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียง
7. ปรับปรุ งข้อคาถาม
8. จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์

ผลและวิจารณ์ผล
1. รู ปแบบการดาเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
- ปัจจัยส่ วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ มีดงั นี้
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่
ที่ ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการศึกษา
จานวน (คน)
1 เพศ
หญิง
8
2 อายุ
31-40 ปี
5
41-50 ปี
3
3 อาชีพ
พนักงานเอกชน
1
ทาธุรกิจส่ วนตัว
1
ทาการเกษตร
6
4 ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
6

พบว่า

ร้ อยละ
100.00
62.50
37.50
12.50
12.50
75.00
75.00
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ปริ ญญาตรี
2
25.00
5 รายได้ต่อเดือน
10,001 – 15,000 บาท
1
12.50
15,001 – 20,000 บาท
2
25.00
20,001 – 25,000 บาท
5
62.50
- รู ปแบบการดาเนิ นงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ คือ 1 ด้านการบริ หารจัดการ มีการจดทะเบียนกลุ่ม มี
การกาหนดโครงสร้างการบริ หารบุคคลชัดเจน มีคณะกรรมการอานวยการหลัก 8 คน ปั จจุบนั มีสมาชิ ก 15 คน
กาหนดวิสยั ทัศน์ คือเป็ นผูน้ าการผลิตและการแปรรู ปเห็ดแครงในภาคใต้ภายใน 5 ปี การบริ หารองค์กรมีโครงสร้าง
การบริ หารแบบหลวม ๆ มี กฎระเบี ยบในการดาเนิ นงาน แต่ ไม่มีการเข้มงวด ส่ วนใหญ่จะยึดตัวบุ คคล 2 ด้าน
การตลาดมี ก ารก าหนดเป้ า หมายทางการตลาด มี ส่ ว นผสมทางการตลาด คื อ 2.1 ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ก ารผลิ ต เห็ ด
หลากหลายรู ปแบบเช่ น ก้อนเชื้ อเห็ด ดอกเห็ดสด เห็ดอบแห้ง และเห็ดแปรรู ป ดอกเห็ดสด ได้แก่ เห็ดนางฟ้ า
เห็ดแครง และเห็ดหูหนูมีการกาหนดชื่อตราสิ นค้าบางรายการ แต่ยงั ขาดวิธีการสื่ อสารทางการตลาดเพื่อสื่ อสารตรา
สิ นค้าให้เป็ นที่ รู้ จัก บรรจุ ภณ
ั ฑ์น้ าพริ ก บรรจุ เพื่ อประโยชน์การรั กษาคุ ณภาพผลิ ตภัณ ฑ์เ ป็ นหลัก แต่ ยงั ขาด
มาตรฐานและความสวยงาม 2.2 ราคา มีการกาหนดราคาขายปลีก ราคาส่ ง ชัดเจน กาหนดกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ
ราคาตลาด 2.3 การจัดจาหน่าย มีระบบการจัดจาหน่าย แบบการขายทางตรง และทางอ้อม โดยผ่านคนกลางทาง
การตลาดมีการทาการตลาดออนไลน์ 2.4 การส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ผ่านสื่ อของรัฐ การ
ประชาสัมพันธ์ โดยเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าประจาจังหวัด การส่ งเสริ มการขาย โดยการให้ชิม การแถม การจัด
แสดงสิ นค้า และการให้ส่วนลดแต่ยงั ขาดการวางแผนการส่ งเสริ มการตลาดที่ชดั เจน 3 ด้านการผลิต มีการสื บทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น และพัฒนารู ปแบบขึ้ น โดยใช้บา้ นของประธานกลุ่มเป็ นที่ ผลิต มีการวางแผนการผลิต และ
สามารถทาได้ตามแผนที่ กาหนด มีการสร้างเครื อข่ายวัตถุดิบ โดยสนับสนุ นให้มีการเพาะเห็ดเพิ่มขึ้ น และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนจาหน่ าย4 ด้า นการเงิ น เงิ นลงทุนมาจากการระดมหุ ้น และได้รับเงิ นทุนสนับสนุ นจาก
หน่ วยงานภาครัฐ กลุ่มมีการบันทึ กรายรับ รายจ่าย แต่ไม่ตรงตามมาตรฐานบัญชี โดยผูบ้ นั ทึ กบัญชี ไม่ใช่ ผูท้ ี่ มี
ความรู ้ทางการบัญชีโดยตรง
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณะ หาญเมืองใจ. (2553). ศึกษาเรื่ องศักยภาพโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ง
ผลิ ตภัณฑ์ กรณี ศึกษากลุ่มแม่ บา้ นเกษตรบ้านต้นจันทน์ (น้ าพริ กขิ งไข่ เค็ม ตาบลหนองจ๊ อม อาเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่) พบว่าด้านการบริ หารงาน สมาชิ กกลุ่มเป็ นแรงงานหญิงผลิต 3 คน ผลิตเมื่อมีคาสั่งซื้ อ กาหนด
อัตราจ้างรายวัน มีการประชุ มกลุ่ม แต่ไม่วาระแน่นอน ผลิตภัณฑ์ มี 4 ประเภท โดยผลิต ณ บ้านของประธานกลุ่ม
โดยกลุ่มประสบปั ญหายอดขายน้อย จึ งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต มีศกั ยภาพค่อนข้างสู ง เนื่ องจาก
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ด้านการตลาดโดยประธานกลุ่มเป็ นผูด้ ูแลหลัก โดยกาหนดราคาผลิตภัณฑ์
จากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแรงงาน โดยไม่คิดค่าน้ าคาไฟ ค่าขนส่ ง ด้านการเงิ น โดยประธานกลุ่มเป็ นผูด้ ูแล
หลัก มีแล่งเงินทุน จากการระดมทุนและจากการกูย้ ืม
2. ประเมินศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราชพบว่า จุดแข็ง คือประธานกลุ่ม
มี ป ระสบการณ์ และวิ สัย ทัศ น์ สามารถควบคุ มคุ ณภาพวัต ถุ ดิบได้ เนื่ องจากมี โ รงเพาะเห็ ดเอง จุ ด อ่ อน คื อ
ผลิตภัณฑ์ขาดมาตรฐานรองรับ ช่องทางการจัดจาหน่ายน้อย การสื่ อสารทางการตลาดยังไม่หลากหลาย โรงเรื อน
การผลิต ยังคงอยู่ในพื้นที่ ครั วเรื อน และขาดการบันทึ กบัญชี อย่างเป็ นระบบ โอกาสคื อ แนวโน้มผูบ้ ริ โภครั ก
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สุ ขภาพมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ อุปสรรคคือ สภาพอากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด ซึ่ ง
เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ณัฐนันท์ ฐิ ติยาปราโมทย์. (2554). ศึ กษาเรื่ องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัดการกลุ่มแบบมี ส่วนร่ วมของวิสาหกิ จชุ มชนเพาะ และแปรรู ปเห็ ดบ้านสวนแม่วะ ตาบลสันดอนแก้ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรู ปเห็ดบ้านสวนแม่วะ มีศกั ยภาพของกลุ่ม คือ
จุ ด แข็งของกลุ่ มคื อมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ หลากหลาย วัต ถุ ดิ บ ปลอดสารพิ ษ มี อยู่ในชุ มชน เป็ นสิ นค้า หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ จุ ดอ่อนของกลุ่ม ได้แก่ รสชาติ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ขึ้ นอยู่กบั ผูป้ รุ งรส บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ไม่ดึงดู ดใจลู กค้า
ผลผลิ ต ของเห็ ด นางฟ้ าซึ่ งเป็ นวัต ถุ ดิบหลักมี ป ริ มาณลดลง โอกาส ได้แ ก่ กระแสการบริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์อาหาร
มังสวิรัติ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารพิษ อุปสรรคของกลุ่ม ได้แก่ ปั ญหาเศรษฐกิ จของประเทศทาให้ยอดขายลดลง
ราคาเครื่ องปรุ งอื่นๆมีราคาแพงเพิ่มขึ้น ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม ได้แก่ การเพิ่ม ปริ มาณเห็ดนางฟ้ า
ให้มากขึ้นและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
3.ความต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของน้ าพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.
นครศรี ธรรมราช คือ การพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารการตลาด ได้แก่
1. ด้านการโฆษณา
- ผ่านสื่ อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชื่อ สุ ขสวัสดิ์ฟาร์ม
- ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ ใบปลิว
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
3. ด้านพนักงานขาย โดยการกาหนดเครื่ องแบบ เสื้ อทีม
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านการโฆษณา
- ผ่านสื่ อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชื่อ สุ ขสวัสดิ์ฟาร์ม

ภาพที่ 1เฟสบุ๊ค แฟนเพจชื่อ สุ ขสวัสดิ์ฟาร์ม
- ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ ใบปลิว
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ภาพที่ 2ใบปลิว
2.ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่

ภาพที่ 3ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
3.ด้านพนักงานขาย โดยการกาหนดเครื่ องแบบ เสื้ อทีม

ภาพที่ 4เสื้ อทีม “เห็ดนาไม้ไผ่”
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒ นาของ วริ นทรี ย ์ เยาว์ธานี และคณะ (2558). ศึกษาเรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบการสื่ อสารการตลาดเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน ของธุ รกิจชุมชน ในจังหวัดชี ยงรายพบว่า กลุ่ม
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ผูผ้ ลิตสิ นค้าธุ รกิ จชุมชน มีปัญหาด้านสื่ อสารการตลาด จึ งมีการการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารการตลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน คื อ 1 การขายโดยบุ คคล 2 การโฆษณา 3 การประชาสัมพันธ์ และ 4 การจัด
กิ จกรรมทางการตลาด ผลการสื่ อสารภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้ เกี่ ยวกับแนวทางการแข่ งขันให้ผลิ ตภัณฑ์ชุมชนแก่ชุมชน เมื่อ วันที่ 1
ธันวาคม 2560 ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช เรื่ อง การพัฒนาการสื่ อสาร
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจในชุมชนนาไม้ไผ่

ภาพที่ 5 การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้

สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ มีการผลิตและจาหน่ ายเห็ดแครงในรู ปแบบต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการจาหน่ ายทั้ง
ทางตรง และ ทางอ้อม โดยมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพทางการตลาด คือ 1 จุดแข็ง ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการ
สามารถควบคุ มคุ ณภาพวัตถุดิบได้ และประธานกลุ่มมี ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์2
จุดอ่อนผลิตภัณฑ์ขาดมาตรฐานรองรับ การสื่ อสารทางการตลาดไม่หลากหลาย และขาดการวางแผนระบบการ
ผลิต 3 โอกาสได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานรัฐ และแนวโน้มผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพมากขึ้น 4 อุปสรรคสภาพ
อากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่เนื่ องจากขาดรู ปแบบการสื่ อสารทางการตลาด
ที่หลากหลาย จึงได้มีการพัฒนาการสื่ อสารการตลาด คือ 1.ด้านการโฆษณา ผ่านสื่ อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชื่อ
สุ ขสวัสดิ์ฟาร์ม และผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ คือ ใบปลิว2.ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนา
ชุ ดนิ ทรรศการเคลื่อนที่ 3.ด้านพนักงานขาย โดยการกาหนดเครื่ องแบบ เสื้ อที ม จากนั้นจึ งได้มีการจัดสัมมนา
ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับแนวทางการแข่งขันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ชุมชน ทาให้ผปู ้ ระกอบการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้
ไผ่ส ามารถต่ อยอดการดาเนิ นงานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยผูป้ ระกอบการในชุ มชนได้มีการนาความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการโฆษณา ผ่านสื่ อออนไลน์ เฟสบุ๊คทาให้สามารถเพิ่ม
โอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้ผปู ้ ระกอบการในชุมชนเพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณพิมลวรรณ สุขสวัสดิ์ ประธานกลุม่ เพาะเห็ดนาไม้ไผ่ และสมาชิกกลุม่
ขอขอบคุณแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เครื อข่ายการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจาปี 2560
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่
บ้ านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
Factors Affecting Packaging Development of Mudmee Silk Products
in Ban Hua Fai, Khon Kaen Province
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่บา้ นหัว
ฝาย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือหรื อเคยซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในอาเภอเมืองขอนแก่น จานวน 400 คน
เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ ระกอบการ 14 คน สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic
Regression)
ผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ในการพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ จ ากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ของผู ้ป ระกอบการ มี 4 ปั จ จัย คื อ
1. ปั จจัยด้านวัสดุ 2. ปั จจัยด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ 3. ปั จจัยด้านฉลาก และ 4. ปั จจัยด้านประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
ผูป้ ระกอบการมี ความต้องการในการพัฒ นาบรรจุ ภัณฑ์ผ ลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ ในเรื่ องรู ป แบบ ลวดลาย สี รู ปทรง
รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาด ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการมา 2 ประเภท
คือ แบบบรรจุภณั ฑ์กล่อง 3 แบบ และแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ถุง 3 แบบ ผลปรากฏว่าผูป้ ระกอบการเลือกกล่องแบบที่ 2 และเลือก
ถุงแบบที่ 1 สมการความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอายุ (X1) ตัวแปร
รู ปทรงโครงสร้างของบรรจุภณั ฑ์(X2) ตัวแปรข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์(X3) ตัวแปรเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์(X4)
ตัวแปรบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็ นผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน (X5) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถนามาสร้าง
สมการพยากรณ์ คือ Y (ความพึงพอใจ) = 1.446 - .044 อายุ (X1) - .772 รู ปทรงโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ (X2) - .667
ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (X3) + .674 เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ (X4) - .745 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์
ได้ (X5)
คาสาคัญ : การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ ความพึงพอใจ
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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 (𝑌̂ ) 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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บทนา
สิ น ค้า OTOP เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ได้มาจากภูมิ ปัญญาของคนในท้อ งถิ่ นและชุ ม ชนต่า งๆ จึ ง มี สิ น ค้า หลากหลาย
ประเภทเช่น เครื่ องสาอาง เครื่ องประดับเงินเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้บนโต๊ะอาหาร และเคหะสิ่ งทอ เป็ นต้น และสิ่ งที่ตอนนี้
เป็ นที่ น่าสนใจที่สุดคือผ้าไหม ถือเป็ นสิ นค้าที่ ได้รับความนิ ยมสู งมากเนื่ องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นที่ทอสามารถจัดส่ งขนย้ายได้ง่ายและราคาไม่สูงมาก สามารถใช้งานได้จริ ง จึงทาให้ผา้ ไหมได้รับความนิ ยมจากคน
ในประเทศและต่างชาติ ปั จจุบนั ตลาดผ้าไหมไทยมีมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านบาท/ปี และคาดการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก (สานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ, 2557) ผ้าไหมมีถิ่นกาเนิดมาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย การทอผ้าไหมมี
ขึ้นราว 2,640 ปี ก่อนคริ สตกาล พ่อค้าชาวจี นได้เดิ นทางไปทาการค้าและเผยแพร่ ผา้ ไหมสู่ พ้ืนที่อื่นในแถบเอเชีย สาหรับ
ประเทศไทยนักโบราณคดีได้คน้ พบหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียงซึ่ งบ่งชี้วา่ มีการใช้ผา้ ไหมเมื่อ 3,000 ปี ก่อน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนรุ่ นก่อนส่งต่อให้กบั คนรุ่ นหลังสื บมาจนมาถึงปั จจุบนั ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอด
ลงบนผ้าไหมตั้งแต่การเลี้ยงไหม ปั่ นไหม ย้อมสี และทอให้เป็ นผืน ลวดลายของผ้าไหมแต่ละท้องที่จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละภูมิภาคนั้นๆและวิธีการย้อมเส้นไหมนั้นมีความสาคัญไม่แพ้การทอ เนื่ องจากการย้อมนั้นจะสามารถ
สร้างลวดลายให้เกิ ดขึ้นได้ในขณะทอเป็ นผืน เช่นการย้อมแบบมัดหมี่เป็ นการสร้ างลวดลายก่ อนที่ จะทาการย้อมสี การ
ทาลายผ้ามัดหมี่เป็ นการเอาเชือกมามัดด้ายหรื อมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ การมัดและย้อมลายจะมีการทาทั้ง
เส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรื อที่เรี ยกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และ
จากการสื บค้นมีขอ้ สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากประเทศอินเดีย โดยในสมัยโบราณที่มีการค้าขายกันและติดมา
กับสิ นค้าอื่น (กรมหม่อนไหม, 2557) ผ้าไหมมัดหมี่น้ นั มีอยูใ่ นหลายพื้นที่ของไทย เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการขึ้นทะเบียน
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญาแล้วว่าผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ เป็ นผ้าเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นของชาว
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ มีการทอผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์โดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชา
และลวดลายที่บรรจงประดิษฐ์ข้ ึนล้วนมีที่มาและมีความหมายอันเป็ นมงคล และอีกหนึ่ งจังหวัดที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องผ้าไหมมา
ยาวนานคือจังหวัดขอนแก่น อาเภอชนบทถือได้ว่าเป็ นแหล่งผลิตและจาหน่ ายผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่น อาเภอ
ชนบทมีการทอผ้ามาตั้งแต่เมื่อไร ไม่สามารถสื บประวัติได้ แต่มีหลักฐานสาคัญคือ ผ้าไหมมัดหมี่หน้านาง หรื อผ้าปูม อายุ
กว่า 220 ปี ที่เจ้าเมืองชนบทคนแรกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โดยทายาท
ของเจ้าเมืองเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้ ซึ่งต่อมา คนชนบทได้นามาเป็ นต้นแบบในการทอผ้าไหมมัดหมี่หน้านาง ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่ งของผ้าไหมชนบทในปั จจุบนั จึ งสันนิ ษฐานว่าการทอผ้าของอาเภอชนบทน่าจะมีมาไม่ต่ากว่า 100 ปี
หรื ออาจจะมีมาตั้งแต่เริ่ มตั้งเมืองชนบท คือ ประมาณ 200 กว่าปี ที่ แล้ว ผ้าที่ ทอด้วยมือที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของอาเภอชนบท
ได้แก่ “ผ้าไหมมัดหมี่” โดยมีข้ นั ตอนเริ่ มจากการคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี่ การให้สี การทอเป็ นผืนผ้า ซึ่ งเป็ น
งานที่ละเอียดอ่อน ผ้าไหมชนบทมีจุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากที่อื่น เอกลักษณ์ของผ้าไหมชนบท
คื อ “ลาย”และ “เทคนิ คการทอผ้า” ลายเก่ าแก่ ที่สืบทอดกันมาและถื อว่าเป็ นลายต้นแบบและเป็ นลายเก่าแก่ของผ้าเมือง
ขอนแก่น คือ ลายหมี่กง ลายขันหมากเบ็ง ลายของพระเทพหรื อลายเชิงเทียน โดยส่ วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็ นการทอผ้า
แบบ 3 ตะกอ ทาให้เนื้ อผ้าแน่น สม่าเสมอ มีลกั ษณะสี และลวดลายของผ้าด้านหนึ่ งสี ทึบกว่าอีกด้าน สี ที่เป็ นเอกลักษณ์

ดั้งเดิมคือ สี ม่วง สี แดง สี เขียว สี เม็ดมะขาม จากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดความงาม เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นผ่านผื่นผ้าด้วยการ
ทอและการมัด ย้อ ม มี ความประณี ตพิ ถีพิ ถนั ในทุ กรายละเอี ยดก่ อนจะได้ออกมาเป็ นผ้าไหมมัด หมี่ ที่มีลวดลาย
เอกลักษณ์งดงาม(กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553)
โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ก่อตั้งมา 15 ปี แล้วในแต่ละชุมชนได้มีการดาเนิ นกิ จการมาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของชุมชนให้เดิ นหน้าต่อไปแต่มีสิ่งหนึ่ งที่ เป็ นปั ญหาของสิ นค้า OTOP หลายๆ
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ผลิตภัณฑ์คือบรรจุภณ
ั ฑ์ที่อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่เริ่ มวางจาหน่ายหรื อบางสิ นค้า ในขณะนี้ ยงั ไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ห่อหุ ้ม
สิ นค้าให้ดูน่าชมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย ตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้ก่อตั้งกิ จการมาตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2526 ซึ่ งเป็ นอี กชุ มชนหนึ่ งที่ ทาสิ นค้า OTOP โดยการส่ งเสริ มจากสานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ
ส่งเสริ มให้สตรี ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมกลุ่มกันทอผ้าไหม มีการแบ่งปั นกาไรแก่สมาชิกแบ่งหน้าที่กนั รับผิดชอบ ปั จจุบนั
ส่งจาหน่ายสานักพระราชวังสวนจิตรลดา กรุ งเทพฯ จาหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปและยังมีการออกร้านในงานที่ทางภาครัฐ
และเอกชนจัดขึ้น โดยยอดขายในแต่ละปี เฉลี่ย 4,000,000 บาท ด้วยความที่กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝายมีการก่อตั้งกลุ่ม
มายาวนานถึง 34 ปี ปั ญหาที่พบคือ “บรรจุภณั ฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ายังไม่ได้มีการพัฒนาจึงทาให้รายละเอียดสิ นค้า
ไม่เป็ นปั จจุบนั อีกทั้งรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์เป็ นรู ปแบบเก่ายังไม่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ในปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสูง” (นิดดา ภูแล่กี่, 2559)
ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น ที่จะพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้กบั กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝายให้มีความน่ าดึงดูดมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เป็ นปัจจุบนั สร้างภาพลักษณ์จากตัวบรรจุภณั ฑ์ให้สื่อถึงที่มาและคุณค่าของผลิตภัณฑ์มาก
ยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัว
ฝาย ตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย ตาบลปอแดง อาเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัว
ฝาย ตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
การทบทวนวรรณกรรม
อัปสร อีซอ (2554 : บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา พบว่า ผล
การศึกษาสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญที่เป็ นคุณลักษณะร่ วมดังนี้ (1) ตลาดเป้ าหมายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง อายุเฉลี่ย 30 ปี ขึ้นไป สถานภาพสมรส การศึกษาอนุปริ ญญาถึงปริ ญญาตรี รายได้ระดับปานกลางหรื อมากกว่า
อาชีพข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจธุรกิจส่ วนตัว เป็ นคนที่รักครอบครัว รักเพื่อน ส่ วนใหญ่มกั ซื้ อหนึ่ งถึงสองหน่วยบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนาไปรับประทานเองและ/หรื อรับประทานกับสมาชิกในครอบครัว (2) ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีขอ้ ดีคือสามารถมองเห็นสิ นค้า
ภายใน และมีขอ้ ควรปรับปรุ งคือบรรจุภณั ฑ์ออกแบบไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในบรรจุ
ภัณฑ์นอ้ ย (3) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ผลการพัฒนาโดยรวม พบว่าบะหมี่เบตง ตราไก่คู่ และ
โรตีก่ ึ งสาเร็ จรู ป ตราเบกัม ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ B ส่ วนส้มแขกแช่อิ่ม ตรากะรอ และปลาจีนแดด
เดียว ตราปลาคู่ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ A จากการนาบรรจุภณ
ั ฑ์ไปใช้ประโยชน์ พบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ที่
พัฒนา มีความสวยงาม น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุรกิจได้ 30%90%
ดวงจันทร์ นาชัยสิ นธุ์. (2557: บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ผา้ ไหมอีสาน สาหรับกลุ่ม
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อสารวจข้อมูล วางแนวทางกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ จัดทาต้นแบบบรรจุภณั ฑ์สาหรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดขอนแก่นให้เป็ นสิ นค้าที่
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มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับ เสริ มภาพลักษณ์ที่ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ในพื้นที่ของการศึกษาการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ผ้าไหมอีสาน คือกลุ่มผ้าไหมหนองหญ้าปล้อง ตาบลโพนศรี อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดของแก่น ซึ่งถือว่าเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพ
และฝี มือด้านการทอผ้าที่มีการสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นผ้าทอมือจากธรรมชาติ ที่มีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
ความเข้มแข็งของกลุ่มในกลุ่มในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในปั ญหาที่พบด้านบรรจุภณั ฑ์ ที่ขาดรู ปแบบภาพลักษณ์ที่ดีของ
บรรจุภณั ฑ์ที่จะส่งเสริ มสิ นค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (logo) ที่แน่นอน เป็ นของตัวเอง ทั้งป้ ายสิ นค้าที่ติดภายในตัวสิ นค้า
และภายนอกสิ นค้าไม่มีเอกลักษณ์บรรจุภณั ฑ์ที่ดีเป็ นเอกลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ดีเป็ นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็ น
ท้องถิ่นที่ชดั เจนเฉพาะถิ่น ผลการวิจยั พบว่าในการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมอีสานผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจข้อมูลใน
ด้านการสารวจข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้ าหมายศึกษาด้านการตลาดแหล่งจาหน่ายคูแ่ ข่งในสิ นค้าประเภทเดียวกัน กลุ่มลูกค้า
วัตถุดิบในการผลิต การบริ หารจัดการในกลุ่มโดยผูว้ ิจยั ลงพื้นที่ในการศึกษาพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ครั้งที่1 เป็ นการลง
พื้นที่หลังได้รับข้อมูลดิบ ผูว้ ิจยั นามาออกแบบร่ างครั้งที่ 1 โดยเป็ นความคิดและข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของนักวิจยั และกลุ่มผูผ้ ลิต ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพและใช้กลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง วางแนวทางการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย พัฒนารู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์การออกแบบตราสิ นค้าออกแบบป้ ายแขวน
กาหนดกลุ่มสี ในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด กาหนดรู ปแบบโครงสร้างและวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งผูว้ ิจยั นามาปรับปรุ งแก้ไขตามขอเสนอแนะ พร้อม
ทั้งจัดทาต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รู ปแบบ ขนาดเท่าบรรจุภณ
ั ฑ์จริ ง สาหรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบผ้าไหมอีสานสาหรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีบทบาทอย่างมาก
ในการส่งเสริ มการขายและการเพิ่มมูลค้าให้กบั สิ นค้ามากขึ้น ร่ วมทั้งกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้จดจาผลิตภัณฑ์ได้ดี
นงนุช นทีพายัพทิศ (2545: บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ น อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ผลจากการศึกษา พบว่า ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบและต้นทุนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์วสั ดุพ้ืนบ้าน ผ้าทอ บ้าน
ดงเจริ ญชัย อาเภอสันทราย สามารถพัฒนารู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ นได้ดีกว่างานจักสานไม้ไผ่ เพราะมีความเป็ นไปได้
สู ง ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนรู ปแบบที่หลากหลาย เพราะเป็ นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น อีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่ไม่
ยุ่งยากทั้งการเย็บเป็ นถุงหรื อนาไปขึ้นรู ปอื่ นๆ การพิมพ์ขอ้ มูลรายละเอี ยดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ทาให้ตน้ ทุ นไม่สูงจนเกิ นไป
นอกจากนั้นผ้าทอยังสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นได้เป็ นอย่างดี ลักษณะรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ น อาเภอสัน
ทราย มีลกั ษณะเป็ นถุงที่ทาด้วยผ้าทอ จากผ้าทอบ้านดงเจริ ญชัย มีปริ มาณการบรรจุขา้ วแต๋ น จานวน 15 แผ่น จาหน่ายใน
ราคา 30 บาท จากต้นทุนการผลิต จานวน 25 บาท โดยแยกเป็ นค่าข้าวแต๋ น 15 บาท ค่าบรรจุภณั ฑ์ 10 บาท ได้กาไรต่อหน่อย
5 บาท โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักท่องเที่ยว เพื่อจาหน่ายเป็ นของที่ระลึก โดยวางจาหน่ายตามร้านขายของที่ระลึกในจังหวัด
เชียงใหม่ และร้านค้าชุมชนทัว่ ไป
อรทัย สายสะอาด และคณะ (2557: อภิปรายผล) ทาการวิจยั เรื่ อง ค่านิ ยมการ และพฤติกรรมการซื้ อผ้าไหมของ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ชาวกัมพูชาในจังหวัดเสี ยมเรี ยบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ จากผลการวิจยั
พบว่าผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30-49 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)
ที่กล่าวว่า ความชอบของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไป ตามอายุ และตัวแปรนี้ ยงั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนกับหลายปั จจัยเช่น
อาชี พ และสถานภาพ เป็ นต้น การศึ กษาของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คืออยู่ในระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพข้าราชการ มีรายได้
เฉลี่ยต่อ เดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่ได้กล่าวไว้วา่ ผูท้ ี่มีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ากว่าเพราะมีกาลังซื้อที่มากกว่านัน่ เอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมข้อมูลเบื้ องต้นศึ กษาและรวบรวมข้อมูลเบื้ องต้นของผูป้ ระกอบการ ซึ่ งเป็ นสมาชิ กกลุ่มทอผ้า ไหม
มัดหมี่บา้ นหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น และศึกษารายงานการวิจยั การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ วารสาร เอกสารตารา บทความใน
วารสารเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
2. ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการ ผูว้ ิจัยได้จดั เป็ นการสนทนากลุ่ม ณ บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น มี ผูร้ ่ วม
สนทนากลุ่มย่อย ได้แก่ สมาชิ กกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย จานวน14 คน โดยสัมภาษณ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสภาพบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จานวน2 ประเภท คือ ผ้าไหมมัดหมี่ และผ้าพันคอ ประกอบการสัมภาษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ การใช้วสั ดุทาบรรจุ
ภัณฑ์ รู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ผลิ ตภัณฑ์ ฉลากบนบรรจุ ภณ
ั ฑ์ผลิ ตภัณฑ์ และประโยชน์ ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งการให้พฒั นา ในเรื่ องรู ปแบบ ลวดลาย สี รู ปทรง รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ขนาด
3. ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 2 ประเภท คณะผูจ้ ดั ทาวิจยั ได้ทาการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 2 ประเภท คือ แบบกล่อง 3 แบบ
และแบบถุง 3 แบบ โดยมีข้ นั ตอนการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ดงั นี้
ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพโดยออกแบบมา 2 ประเภท คือแบบกล่อง อย่างละ 3 แบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบถุงบรรจุภณั ฑ์มีเชือกห้วยเพื่อหิ้ว 3 แบบ

ภาพถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นหน้าและหลังแบบที่ 1
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ภาพถุงบรรจุภณั ฑ์ดา้ นหน้าและหลังแบบที่ 2

ภาพถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นหน้าและหลังแบบที่ 3
4. ผูป้ ระกอบการเลือกอย่างละ 1 แบบ เมื่อออกแบบทั้ง 2 ประเภท คือ แบบกล่อง 3 แบบ และแบบถุง 3 แบบแล้ว
ในผูป้ ระกอบทาการเลือกแบบที่พึงพอใจมากที่สุดอย่างละ 1 แบบ เพื่อทาต้นแบบบรรจุภณั ฑ์
5. สร้างเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ท้ งั 4
ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านวัสดุ ปั จจัยด้านรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ ปั จจัยด้านฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ และปั จจัยประโยชน์
ของบรรจุภณั ฑ์
6. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จากผูบ้ ริ โภคภายในจังหวัดขอนแก่น
จานวน 400 ตัวอย่าง จานวนประชากรทั้งหมด 1,799,086 ราย (สานักบริ หารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
, 2559) โดยใช้งานสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) แบ่งเป็ น 4 เขต ได้แก่
เขตที่ 1 ประกอบไปด้วย โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โรงเรี ยนขอนแก่น
วิทยายน โรงเรี ยนกัลยาณวัตร โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สานักงานสาธารณสุขขอนแก่น
เขตที่ 2 ประกอบไปด้วย ที่ ว่า งานอ าเภอจัง หวัด ขอนแก่ น ส านัก งานจัง หวัด ขอนแก่ น โรงพยาบาลศู น ย์
ขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชี ย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โรงเรี ยนสนามบิ น
โรงเรี ยนอนุบาลขอนแก่น
เขตที่ 3 ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
โรงเรี ยนอนุบาลภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือโรงเรี ยนบ้านโคกฟันโปง โรงเรี ยนบ้านคาไฮหัวทุ่ง
เขตที่ 4 ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริ ษทั ทรู คอปเรชัน่ จากัด (มหาชน) โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
โรงเรี ยนบ้านสามเหลี่ยม
7. สรุ ป ผลปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการพัฒนาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ของผลิ ต ภัณ ฑ์ผา้ ไหมมัด หมี่ บ้า นหัว ฝาย จัง หวัด ขอนแก่ น
ออกแบบพัฒนารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ และการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
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8. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้งานวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (1
ตัวแปร) และตัวแปรอิสระหลายตัว (มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ตัวแปร) โดยที่ตวั แปรตาม (Y) มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรเชิ งกลุ่ม
สามารถนาแบบแผนภาพดังกล่าวไปใช้ประมาณค่ากลุ่มได้ โดยอาศัยความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์วิเคราะห์สมการถอ
ถอยโลจิสติกส์ใช้ Binary Logistic Regression และสามารถเขียนสมการเชิงเส้น (Liner Model)

ผลและวิจารณ์ผล
1. ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ ผูว้ ิจยั ได้จดั เป็ นการสนทนากลุ่ม ณ บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น มีผู ้
ร่ วมสนทนากลุ่มย่อย ได้แก่ สมาชิ กกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย จานวน 14 คน พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ มี 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านวัสดุ ปั จจัยด้านรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
ปั จจัยด้านฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และปั จจัยประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูว้ ิจยั จึ งได้ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการมา 2 ประเภท คื อ แบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์กล่อง 3 แบบ และแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ถุง 3 แบบ ผล
ปรากฏว่าผูป้ ระกอบการเลือกกล่องแบบที่ 2 และเลือกถุงแบบที่ 1

กล่องแบบที่ 2

ถุงแบบที่ 1

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนความถี่และค่าร้อยละตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1.1 ชาย
126
31.5
1.2 หญิง
274
68.5
รวม
400
100.0
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิงจานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 รองมาเพศชาย จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.5
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนความถี่และค่าร้อยละตามอายุ
อายุ
จานวน(คน)
2.1 น้อยกว่า 20 ปี
10
2.2 20-30 ปี
179
2.3 31-40 ปี
128
2.4 41-50 ปี
64
2.5 51-60 ปี
15
2.6 61-70 ปี
4

รวม

400

344

ร้อยละ
2.5
44.75
32.00
16.00
3.75
1.0

100.0

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากจะอยู่ในช่ วงอายุ 20-30 ปี จานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รองลงมาผูต้ อบ
แบบสอบถามอยูใ่ นช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 128 คนคิดเป็ นร้อยละ 32 และช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 64คนคิดเป็ นร้อยละ
16.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนความถี่และค่าร้อยละตามรายได้ต่อเดือน
รายได้
จานวน(คน)
ร้อยละ
3.1 น้อยกว่า 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
15
3.75
3.6 45,001- 55,000 บาท
6
1.50
รวม
400
100
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.00 รองลงมา มีรายได้ต่อเดื อน 5,000-15,000 บาท จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 และรายได้ต่อเดือน
25,001 - 35,000 บาท จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนความถี่และค่าร้อยละตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
4.1 ต่ากว่ามัธยมศึกษา
16
4.2 มัธยมตอนต้น
20
4.3 มัธยมตอนปลาย/ปวช.
33
4.4 ปวส.
58
4.5 ปริ ญญาตรี
202
4.6 ปริ ญญาโท
69
4.7 ปริ ญญาเอก
2
รวม
400

ร้อยละ
4.00
5.00
8.25
14.50
50.50
17.25
0.50
100.0
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 202 คน คิดเป็ น ร้อยละ 50.5 รองลงมาระดับ
การศึกษาปริ ญญาโท จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25 และระดับ ปวส. จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50
ตารางที่ 5 แสดงจานวนความถี่และค่าร้อยละตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน(คน)
ร้อยละ
5.1 รับจ้างทัว่ ไป
30
7.5
5.2 พนักงานเอกชน
127
31.8
5.3 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
129
32.3
5.4 ธุรกิจส่วนตัว
69
17.3
5.5 เกษตรกร
12
3.0
5.6 นักเรี ยน / นักศึกษา
33
8.3
รวม
400
100.0
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมา มี
อาชีพพนักงานเอกชน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8
ตอนที่ 2 ระดับความสาคัญการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย ตาบลปอแดง อาเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านวัสดุ
ด้านวัสดุ
S.D.
แปล
x
ความห
มาย
1.1 ความแข็งแรงของวัสดุ
สาคัญ
4.37
0.591
มาก
ที่สุด1
1.2 ความทนทานของวัสดุในการใช้งาน
สาคัญ
4.31
0.605
มาก
ที่สุด2
1.3 ความทนทานของวัสดุในการขนส่ง
สาคัญ
4.29
0.624
มาก
ที่สุด3
รวมด้านวัสดุ
4.32
0.548
สาคัญมากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นวัสดุภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.32 โดยมีประเด็นย่อยเกี่ยวกับ
ความแข็งแรงของวัสดุสาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.37
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
S.D.
x
2.1 สี ของบรรจุภณั ฑ์
4.35
0.662
2.2 ภาพประกอบบนบรรจุภณั ฑ์
4.38
0.657
2.3 รู ปทรงโครงสร้างของบรรจุภณั ฑ์
4.41
0.661
2.4 ตัวอักษร
4.37
0.666
2.5 สี ตวั อักษร
4.38
0.690
2.6 รู ปแบบของตัวอักษร
4.35
0.688
รวมด้านรู แบบบรรจุภณั ฑ์
4.37
0.538
ผูต้ อบแบบสอบให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รวมค่าเฉลี่ย
เกี่ยวกับรู ปทรงโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์สาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.41
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านฉลากของบรรจุภณั ฑ์
x
3.1 ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
4.40
3.2 ตาแหน่งการจัดวางฉลาก
4.35
3.3 สี ของฉลาก
4.30
3.4 เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน
4.24
3.5 ตาแหน่งในงานจัดวางเครื่ องหมายรับรอง ฯ
4.31
รวมด้านฉลากของบรรจุภณั ฑ์
4.32

S.D.
0.610
0.615
0.626
0.656
0.629
0.505
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แปลความหมาย
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด2
สาคัญมากที่สุด1
สาคัญมากที่สุด3
สาคัญมากที่สุด2
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
4.37 โดยมีประเด็นย่อย

แปลความหมาย
สาคัญมากที่สุด1
สาคัญมากที่สุด2
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด3
สาคัญมากที่สุด

ผูต้ อบแบบสอบให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์รวมค่าเฉลี่ย 4.32 โดยมีประเด็นย่อยเกี่ยวกับ
ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.40
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านประโยชน์ของบรรจุภณั ฑ์
S.D.
แปลความหมาย
x
4.1 เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
4.44
0.594
สาคัญมากที่สุด1
4.2 ดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค
4.44
0.606
สาคัญมากที่สุด1
4.3 สะดวกต่อการใช้งาน
4.37
0.647
สาคัญมากที่สุด3
4.4 บรรจุภณั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน
4.40
0.613
สาคัญมากที่สุด2
รวม์้านประโยชน์ของบรรจุภณั ฑ์
4.41
0.511
สาคัญมากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์รวมค่าเฉลี่ย 4.41 โดยมี
ประเด็นย่อยเกี่ยวกับเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ กับดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค สาคัญมากที่สุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.44
เท่ากันสองประเด็นย่อย
ตารางที่ 10 แสดงผลงานวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่บา้ น
หัวฝาย ตาบลปอแดง อาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
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ความพึงพอใจต่อบรรจุภณั ฑ์
1. บรรจุภณั ฑ์สามารถปก์้องผลิตภัณฑ์ที่อยูภ่ ายในได้ดี
2. บรรจุภณั ฑ์มีรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมกับการขนส่ง

x
4.29
4.23

S.D.
0.64
0.66
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แปลความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด2
พึงพอใจมากที่สุด

3.บรรจุภณั ฑ์มีรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมต่องานบรรจุ
4.20
0.72
พึงพอใจมาก
ผลิตภัณฑ์หลายขนาด
4. บรรจุภณั ฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติที่สาคัญของ
4.26
0.73
พึงพอใจมากที่สุด
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็ น
เอกลักษณ์พ้นื บ้านของภาคอีสาน
5. บรรจุภณั ฑ์มีรูปแบบโครงสร้างสัมพันธ์กบั กราฟิ ก
4.13
0.71
พึงพอใจมาก
6. บรรจุภณั ฑ์สามารถนาไปเป็ นของฝากโดยไม่ตอ้ งห่อซ้ า
4.27
0.71
พึงพอใจมากที่สุด3
7. บรรจุภณั ฑ์อานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้ เช่น ง่ายต่อการ
4.31
0.71
พึงพอใจมากที่สุด1
นาผลิตภัณฑ์ออกมาใช้
8. บรรจุภณั ฑ์สามารถดึงดูดความสนใจ
4.21
0.69
พึงพอใจมากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.24
0.62
พึงพอใจมากที่สุด
ตารางที่ 10 ภาพรวมของความพึงพอใจต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 สาหรับ
ประเด็นรายข้อที่ มีความถึ งพอใจมากที่ สุด 3 ข้อแรก ได้แก่ บรรจุ ภณ
ั ฑ์อานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้เช่ น ง่ ายต่อการนา
ผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้ องผลิตภัณฑ์ที่ อยูภ่ ายในได้ดี และบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถนาไปเป็ นของฝากโดย
ไม่ตอ้ งห่อซ้ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 , 4.29 และ 4.27 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 แสดงจานวนความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภณั ฑ์
ความพึงพอใจ
จานวน (คน)
ร้อยละ (%)
พึงพอใจ
233
58.3
ไม่พึงพอใจ
167
41.8
รวม
400
100.0
ตารางที่ 11 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.3
ตารางที่ 12 แสดงค่าสถิติไคสสแควร์เพื่อทดสอบว่าปั จจัยด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจบรรจุภณั ฑ์
Chi-squre
df
Sig.
Step
46. 36
31
0.039
Block
46.136
31
0.039
Model
46.136
31
0.039
จากตารางที่ 12 ได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 46.136 (sig = 0.039) ปั จจัยด้านต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจบรรจุ
ภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งปั จจัย
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ตารางที่ 13 แสดงค่าสถิติ Nagelkerke R Square

-2 Log likelihood

Cox&Snell R -Square

Nagelkerke R Square

497.442
.109
.147
จากตารางที่ 13 ค่า -2 Log likelihood มี ค่าเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าสมการหรื อแบบจาลองที่ สร้ างขึ้นมี คุณภาพหรื อ
กลมกลืนกับข้อมูลดี ค่า Cox&Snell R –Square = 0.109 มีค่าไม่เข้าใกล้ศูนย์บ่งบอกถึงความกลมกลืนของแบบจาลองในแง่
ของงานเปรี ยบเทียบคุณภาพ ค่า Nagelkerke R Square = 0.147 นัน่ สามารถอธิ บายความผันแปรของความพึงพอใจบรรจุ
ภัณฑ์ได้ร้อยละ 14.7
ตารางที่ 14 แสดงภาพรวมร้อยละของการทานายความพึงพอใจ
Predicte
Observe

Total Satification
0
70
46

1
97
187

Step 1 TotalSatifi 0
1
Overall Percentage
จากตารางที่ 14 สามารถทานายภาพรวมของความพึงพอใจได้ร้อยละ 64.3

Percentage
Correct
41.9
80.3
64.3

ตารางที่ 15 ตัวแปรที่มีผลต่อสมการพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
ตัวแปร
B
S.E.
Wald df
Sig.
Exp(B)
อายุ
X1
-.044
.018
6.187*
1
.013
.956
รู ปทรงโครงสร้าง
X2
-.772
.275
7.891*
1
.005
.462
ข้อมูลรายละเอียด
X3
-.667
.314
4.517*
1
.034
.513
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
X4
.674
.307
4.837*
1
.028
1.963
บรรจุภณั ฑ์สามารถมองเห็น
X5
-.745
.263
8.036*
1
.005
.475
ผลิตภัณฑ์
Constant 1.446
2.161
.448
1
.503
4.247
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 15 ได้สมการ Logistic Regression ดังต่อไปนี้
Y = 1.446 - .044 อายุ (X1) - .772 รู ปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ข้อมูลรายละเอียด( X3)
+ .674 เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์( X4 ) - .745 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ (X5)
พิจารณาตารางที่ 15 พบว่ามี ตวั แปรอิสระ 5 ตัวแปร ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจงานพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทานายสมการรวมของความพึงพอใจได้ร้อยละ 64.3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปั จจัยอายุมีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
ลดลง (1- 0.956) x100 คิดเป็ นร้อยละ 4.4
ปั จจัยรู ปทรงโครงสร้ างมี ผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ บา้ นหัวฝาย
จังหวัดขอนแก่นลดลง (1-0.462 ) x 100 คิดเป็ นร้อยละ 53.8
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

349

ปั จจัยข้อมูลรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่
บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่นลดลง (1-0.513) x 100 คิดเป็ นร้อยละ 48.7
ปั จจัยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย
จังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น 1.963 เท่า
ปั จจัยบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
มัดหมี่บา้ นหัวฝาย จังหวัดขอนแก่นลดลง (1- 0.475) x 100 คิดเป็ นร้อยละ 52.5

อภิปรายผล
ปั จจัยอายุมีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
ลดลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรทัย สายสะอาด ,อรสา อินทร์ นอ้ ยและสุ ดาพร ตังควนิ ช (2557) จากผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่มีที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30-49 ปี สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ที่กล่าวว่า ความชอบของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไป ตามอายุ
ปั จจัยรู ปทรงโครงสร้างมีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของประชิด ทิณบุตร
(2531 : 86) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ การกาหนดลักษณะรู ปร่ าง รู ปทรงขนาด ปริ มาตร ส่ วน
ปริ มาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนามาผลิตและประกอบเป็ นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยตลอดจนกรรมวิธี การผลิต
การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง ส่งผลให้บรรจุภณั ฑ์ช่วยให้มีประสิ ทธิภาพในการ ปกป้ องรักษาสิ นค้า
ปั จจัยข้อมูลรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของจิ
ติมา เสื อทอง,มัทนา โมรากุลและวรฤทัย หาญโชติพนั ธุ์ (2555 : 38) พบว่าสมาชิ กของกลุ่มสตรี แม่บา้ นเขียวขจี ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับมีความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ขนม
ทองพับสามารถนาเสนอข้อมูลครบและชัดเจนอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.62)
จากผลการวิจัย พบว่า ความพึ ง พอใจการพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น 1.963 เท่ า
สอดคล้อ ง สุ ท ธิ ศัก ด์ กลิ่ น แก้ว ณรงค์ (2558)กล่ า วว่า ผูป้ ระกอบการผลิ ต ภัณฑ์ OTOP ต้อ งหันมาให้ความสาคัญในการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สามารถคุม้ ครองป้ องกันไม่ให้สินค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ เสี ยหายและเพิ่มคุ ณค่าทางด้าน
จิตวิทยาต่อผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างสรรค์ซ่ ึ งจะเป็ น สิ่ งหนึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามาก
ยิง่ ขึ้น
ปั จจัยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์สอดคล้องกับ Nismanee Sriwiriya
(2559) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลูกค้ามิได้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิ ดและคุณภาพของสิ นค้าเพียงอย่าง
เดี ยว หากแต่ยงั ขึ้นอยู่กบั รู ปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์จูงใจภายนอกของสิ นค้านั้นด้วย ทาให้บรรจุภณ
ั ฑ์มี
บทบาทสาคัญยิ่งต่อการจาหน่ วยสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ บรรจุ ภณ
ั ฑ์จึงเปรี ยบเสมื อนพนักงานขายที่ ช่วยในการเพิ่ม
ปริ มาณการขาย และเพิม่ มูลค่าของสิ นค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ศรัฐ
สิ มศิ ริ และคณะผูว้ ิจยั (2560) ประเด็นด้านลักษณะของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
รู ปทรงเรขาคณิ ต ผลิตจากวัสดุสงั เคราะห์ โดยใช้คู่สีกลมกลืนที่มีระดับสี เข้มอยูใ่ นโทนสี เดียว มีพ้นื ผิวด้าน มีการเจาะช่องให้
เห็นตัวสิ นค้า และใช้ภาพประกอบเหมือนจริ ง โดยบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องแสดงเอกลักษณ์ของสิ นค้า แสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ของแหล่งผลิตสิ นค้า และสามารถถือหิ้วได้
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สรุ ปผลการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.5 ส่วนมากจะอยูใ่ นช่วงอายุ 20-30 ปี จานวน 179 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จานวน 202 คน คิดเป็ น ร้อยละ 50.5 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 ผูต้ อบ
แบบสอบให้ค วามส าคัญ ต่ อ งานพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ด้า นความแข็ง แรงของวัส ดุ รู ป ทรงโครงสร้ า งบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ข้อ มู ล
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ กับดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค
บรรจุภณั ฑ์อานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้เช่น ง่ายต่อการนาผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ มี 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านวัสดุ ปัจจัยด้านรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั จจัยด้านฉลากบน
บรรจุภณั ฑ์ และปัจจัยประโยชน์ของบรรจุภณั ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ คิดเป็ นร้อย
ละ 58.3 สมการปั จจัยการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมอธิบายได้ร้อยละ 64.3
ดังสมการความพึงพอใจ
Y = 1.446 - .044 อายุ (X1) - .772 รู ปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ข้อมูลรายละเอียด( X3)
+ .674 เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์( X4 ) - .745 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ (X5)
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่บา้ นหัวฝายจังหวัดขอนแก่น ในด้านอายุควรให้
ความสาคัญกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน ควรปรับสี ตวั อักษรและขนาดตัวอักษรให้เด่นชัด เพื่อทาให้สามารถอ่านได้
ชัดเจนมากขึ้น
2. การออกแบบและพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ผ ้า ไหมมัด หมี่ บ้า นหั ว ฝายจัง หวัด ขอนแก่ น ควรให้
ความสาคัญในการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่น ด้านมองเห็ น
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ส่งเสริ มให้ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จึงเสนอแนะให้เน้นด้านการออกแบบที่จะเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้
มากกว่า
ข้ อจากัดของการวิจยั และข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1.การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ควรออกแบบให้มีหลากหลายรู ปแบบ และหลากหลายขนาดเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการได้
เลือกรู ปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
2.ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จากผูบ้ ริ โภคด้วย ให้ได้ปัจจัยหลายๆด้าน เพื่อนาปั จจัยมาพัฒนา
บรรจุภณั ฑ์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ (1) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อ ความพึ งพอใจในการใช้บริ ก ารของลู ก ค้า จาก 9 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจยั ประยุกต์จากแบบจาลองดัชนีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริ กา
(2) เปรี ยบเทียบดัชนีความพึงพอใจการใช้บริ การและผลกระทบจากการขจัดผลของกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินให้คะแนนสูงเกิน
และต่าเกินไปออก
วิธีการสารวจ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภู มิ จานวน 8,957 คน จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เพื่อตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการประเมินค่าแบบจาลองสมการโครงสร้าง ด้วยวิธีการความเป็ นไป
ได้สูงสุด และวิธีการปรับค่าต่าสุดของกลุ่มและคานวณสัดส่วนของดัชนีกบั ค่าพิสยั ของกลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยด้านความคาดหวัง มุมมองคุณภาพและมุมมองคุณค่า ส่งผลในทางบวกต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลในทางลบต่อการร้องเรี ยน
และความภัก ดี ข องผูใ้ ช้บริ ก าร และความพึ ง พอใจโดยรวมของบริ ก าร ส่ ง ผลในทางบวกต่ อ ความภัก ดี ต่ อ บริ ก ารของ
ผูใ้ ช้บริ การ และ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การหลังจากขจัดผลของกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินให้คะแนนสูงเกินและต่าเกินไป
ออก ผลที่ได้รับ ทาให้ดชั นีความพึงพอใจที่สร้างขึ้น สามารถเปรี ยบเทียบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : ความพึงพอใจของลูกค้า แบบจาลองโครงสร้าง
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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
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Stratified random sampling technique was applied to select 8,957 customers from 9 th Business Cluster customer in Thailand to answer selfreported 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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บทนา
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ที่จดั ทาขึ้นโดย S&P Dow Jones เป็ นดัชนี ช้ ี
วัดมาตรฐานการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนที่ได้รับการยอมรับจากบริ ษทั ชั้นนาของโลก โดยสาระสาคัญที่ ดาวโจนส์ใช้ในการ
ประเมิ น คื อ การสร้ า งความยั่ง ยื น ในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic) มิ ติ ด้า นสั ง คม (Social) และด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม
(Environmental) ซึ่ งการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ได้เป็ นตัวชี้วดั หนึ่งในการประเมินดังกล่าว ในหัวข้อ การบริ หารจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management) เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ถูกนามาเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างความยัง่ ยืนของธุรกิจซึ่งเป็ นที่ยอมรับ
กันทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย ซึ่ งมิ ติด้านเศรษฐกิ จ (รวมบรรษัทภิ บาล) ตามเกณฑ์และคู่มือการเข้าร่ วมการ
ประเมินความยัง่ ยืนของบริ ษทั จดทะเบียนประจาปี 2560 หมวดที่ 5 การบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ที่มีขอ้ กาหนด
ให้บริ ษทั ควรกาหนดเป้ าหมายเชิงปริ มาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) พร้อมทั้งจัดให้มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนาข้อมูลที่ ได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การหรื อกระบวนการดาเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว [2] จากข้อมูล
ข้างต้นจะเห็นว่า หนึ่ งในการสร้างความยัง่ ยืนให้แก่ธุรกิ จ จะมาจากความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ งทาให้การลงทุนทางด้าน
การตลาดเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้กลายเป็ นประเด็นที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจขององค์กร [3] รวมถึงความพึง
พอใจของลู กค้าถื อเป็ นหนึ่ งในปั จจัย ที่ สาคัญที่ สุดในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของกลยุท ธ์ทางการตลาด ( Marketing
Strategy) เช่นเดี ยวกับความสามารถในการทากาไร (Profitability) ที่ เป็ นตัวชี้ วดั ที่ สาคัญในการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กิจการ
คณะผูว้ ิจัยสนใจศึ ก ษาว่า ผลการด าเนิ นงานของบริ ษทั ในประเทศไทยและความพึ งพอใจต่อ ผูใ้ ช้บริ ก ารจาก
แบบจาลอง ACSI มี มากน้อยเพียงไร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเพิ่มเติ มที่ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริ การ โดยใน
การศึกษาจะประยุกต์ใช้แบบจาลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ที่สามารถสร้างดัชนีความพึงพอใจของ
บริ การ และสร้างความภักดี ที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้อย่างยุติธรรม

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
งานวิจยั นี้ มีข้ ึนเพื่อศึกษาถึง ผลการดาเนิ นงานจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของลูกค้าจากแบบจาลอง ACSI โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
1) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมี
กรอบแนวคิดของการวิจยั ประยุกต์จากแบบจาลองดัชนีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริ กา
2) เปรี ยบเที ยบดัชนี ความพึงพอใจการใช้บริ การและผลกระทบจากการขจัดผลของกลุ่มตัวอย่างที่ ประเมินให้
คะแนนสูงเกินและต่าเกินไปออก
ขอบเขตของงานวิจยั
การวิจยั นี้ มีขอบเขตการศึ กษาคลอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ซึ่ งจะประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม การเงินการธนาคาร ประกันภัย สิ่ งพิมพ์ บันเทิ ง การติดต่อสื่ อสารและ
เครื อข่าย อุตสาหกรรมยานยนต์ สิ่ งก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มค้าปลีก ทั้งที่อยูใ่ นตลาดและนอกตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลที่สารวจจากแบบสอบถามซึ่งมีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 8,957 คน
กรอบแนวคิดของงานวิจยั
ความพึงพอใจด้านการบริ การ [4] ได้อธิ บายว่า ดัชนี วดั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เป็ นตัวแปรแฝง (Latent Variables) ไม่สามารถประเมินและสร้างขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมา จึงจาเป็ นต้องใช้วธิ ีการวัดโดยทา
การสร้างดัชนีหลากหลายดัชนีเพื่อช่วยในการสร้างดัชนีวดั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ดังนั้น
การประเมินความพึงพอใจที่เป็ นตัวแปรแฝงจาเป็ นที่จะต้องประเมินทางอ้อมผ่านทางตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาความ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

355

พึงพอใจของแต่ลูกค้า รวมทั้งผลลัพธ์ที่สะท้อนออกมาจากความพึงพอใจ ซึ่ ง [5] อธิ บายว่า ความพึงพอใจเกิดจากต้นกาเนิด
ของความพึงพอใจ (Satisfaction Antecedents) 3 ปั จจัย คือ การรับรู ้คุณภาพของบริ การ (Perceived Quality) การรับรู ้คุณค่า
ของบริ การ (Perceived Value) ที่ ผูใ้ ช้บริ การมี ต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ และความคาดหวังก่ อนและหลังการใช้บริ การ
(Market Expectation) [6] พบว่า ปั จจัยทั้งสามมีผลเชิ งบวก ต่อความพึงพอใจต่อบริ การนั้น ๆ ผูใ้ ช้บริ การที่ มีการรับรู ้ใน
คุณภาพบริ การที่สูง จะมีความพึงพอใจที่สูงต่อบริ การนั้น ๆ ตามไปด้วย และผูใ้ ช้บริ การที่มีการรับรู ้ในคุณค่าของบริ การที่สูง
ก็จะมีความพึงพอใจที่สูงต่อบริ การนั้น ๆ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การที่มีความคาดหวังและได้รับการตอบรับเป็ นไปตามความ
คาดหวังจะมีความพึงพอใจที่สูงต่อบริ การนั้น ๆ เช่นกัน โดย [7] ได้ขยายแนวคิดต่อว่า หากลูกค้าที่ไม่พอใจในบริ การจะทา
การร้องเรี ยน (Customer Complaints) ในสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ โดยในทางตรงข้าม หากลูกค้าที่มีความพึงพอใจในสิ นค้า
หรื อบริ การ จะมีความภักดี (Customer Loyalty) ที่สูงต่อบริ การนั้น ๆ
กรอบแนวคิดในการสร้างดัชนี วดั ความพึงพอใจของสหรัฐอเมริ กา (ACSI) ของ [4] ได้อธิ บายว่า ความคาดหวัง
ของลูกค้า (Customer Expectations) จะเป็ นปั จจัยที่กาหนด มุมมองต่อคุณภาพของบริ การของลูกค้า (Perceived Quality) และ
ทั้งสองปั จจัยจะส่งผลต่อไปยังมุมมองคุณค่าของบริ การของลูกค้า (Perceived Value) โดยที่ปัจจัยทั้งสามจะส่งผลต่อเนื่องไป
ยังความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของลูกค้า (Overall Customer Satisfaction) ที่จะสามารถจัดทาต่อเป็ นดัชนี วดั ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ซึ่ งหากลูกค้าพอใจก็จะร้องเรี ยน (Customer Complaints) และส่ งผลให้เกิ ด
ความภักดีต่อบริ การจากลูกค้า (Customer Loyalty) ดังนั้น ความสัมพันธ์ดงั กล่าว สามารถแสดงดังภาพที่ 1
มุมมองคุณภาพ

การร้ องเรียน

ของผู้ใช้ บริการ

-

+

ของผู้ใช้ บริการ

+
9 กลุ่ม+อุตสาหกรรม

มุมมองคุณค่ า
+

ความคาดหวัง

ของผู้ใช้ บริการ
9 กลุ่มอุตสาหกรรม

+
+

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ
9 กลุ่มอุตสาหกรรม

ของผู้ใช้ บริการ
9 กลุ่มอุตสาหกรรม

+
ความภักดี
ของผู้ใช้ บริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั

กรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการกลุ่มอุตสาหกรรม
กรอบแนวคิดของงานวิจยั สาหรับความพึงพอใจต่อบริ การของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 9 สามารถประยุกต์
ตามรู ปที่ 1 โดยเริ่ มต้นจาก ความคาดหวังต่อบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Expectations) จะเป็ น
ปั จจัยเริ่ มต้นที่กาหนด ที่ส่งผลต่อมุมมองต่อคุณภาพบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (Perceived Quality) และทั้ง
สองปั จจัยนี้ จะส่งผลต่อเนื่องไปยัง มุมมองคุณค่าของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่สะท้อนถึงความคุม้ ค่าเงิน และเวลา ของผูใ้ ช้บริ การ
(Perceived Value) โดยที่ปัจจัยทั้งสามปั จจัย จะส่ งผลต่อเนื่ องไปยัง ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction) โดยหากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อบริ การของ 9 กลุ่ม
อุ ตสาหกรรมก็ จะส่ งผลให้เกิ ดความภักดี ต่ อบริ การของ 9 กลุ่ มอุ ตสาหกรรมจากผูใ้ ช้บริ การ (Customer Loyalty) แต่ หาก
ผูใ้ ช้บริ การเกิดไม่พึงพอใจต่อบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับก็จะทาการร้องเรี ยนบริ การ (Customer Complaints) ซึ่ งจะ
ส่งผลทาให้ความภักดีต่อบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม (Customer Loyalty)
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถกาหนดสมมุติฐานของงานวิจยั ถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบริ การของ
ลูกค้าได้ดงั นี้
H1: ความคาดหวังต่อบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Expectations) มุมมองต่อคุณภาพบริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การ (Perceived Quality) และมุมมองคุณค่าบริ การของผูใ้ ช้บริ การ (Perceived Value) ส่งผลในทางบวกต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction)
H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผล
ในทางลบต่อการร้องเรี ยน (Customer Complaints) และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Loyalty)
H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผล
ในทางบวกต่อความภักดีต่อบริ การของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Loyalty)

วิธีดาเนินการศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งครั้ งนี้ ได้จ ากการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบชั้น ภู มิ (Stratified Random Sampling) จากผู ้ใ ช้บ ริ การ 9 กลุ่ ม
อุ ตสาหกรรมในกรุ งเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุ รี และจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ที่ เคยใช้บริ การ 9 กลุ่ ม
อุตสาหกรรม จานวน 8,957 คน โดยทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
วิธีการวิจยั นี้ ได้ประยุกต์ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และใช้วิธีวิจยั ในรู ปแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structure Equations Model: SEM) จาก 9 กลุ่มอุตสาหกร
รม เพื่อประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบริ การของลูกค้า
แบบสอบถามที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่ งออกเป็ นสองส่ วน คื อ ส่ วนที่ หนึ่ งสะท้อนข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และส่ วนที่สองเป็ น มาตรวัด Likert Scale เพื่อวัดความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ มุมมองต่อคุณภาพของ
บริ การ มุมมองต่อคุณค่าของบริ การ ความพึงพอใจที่มีต่อบริ การที่ได้รับ การร้องเรี ยน และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม
อุตสาหกรรม ตามกรอบแนวคิดของแบบจาลองของงานวิจยั ซึ่ งมาตรวัดดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความเชื่ อถือได้จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและทาการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal Component Analysis:
PCA) และการวิเคราะห์ Cronbach Alpha จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่ อบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ข องงานวิ จัย ข้อมู ลจากแบบสอบถามถู ก รวมรวมและสร้ า งเป็ นตัว แปรปั จจัยต่ าง ๆ
ประกอบด้วย ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ มุมมองต่อคุณภาพของบริ การ มุมมองต่อคุณค่าของบริ การ ความพึงพอใจที่ มีต่อ
บริ การที่ได้รับ ข้อร้องเรี ยนจากการรับบริ การ และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การทั้ง 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี้
(1) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดาเนิ นการทดสอบสมมุติฐาน
ของงานวิจยั โดยการประมาณค่าแบบจาลองโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ด้วยวิธีการความเป็ นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE)
(2) สร้างดัชนีความพึงพอใจการใช้บริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้เปรี ยบเทียบความพึงพอใจได้อย่าง
เหมาะสม ปราศจากอคติ ทาการคานวณโดยประมาณค่าตัวแปรแฝง (Latent Variables) ต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากผลการประมาณ
ค่าของแบบจาลอง SEM ตามกรอบแนวคิดที่ประมาณค่าได้ จะได้ค่าประมาณของปั จจัยตัวแปรแฝงทั้งหมด ประกอบด้วย
ปั จจัย Customer Expectation (CE) ปั จจัย Perceived Quality (PQ) ปั จจัย Perceived Value (PV) ปั จจัย Customer Satisfaction
(CS) ปั จจัย Customer Complaints (CC) และปั จจัย Customer Loyalty (CL)
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จากนั้น ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกคานวณเป็ นดัชนี ความพึงพอใจเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ สามารถใช้
เปรี ยบเทียบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ โดยการขจัดผลของการให้คะแนนสู งเกิน (Over Rating) และต่าเกิน (Under Rating)
โดยการนาค่าเฉลี่ยของปั จจัยตัวแปรแฝงต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม หักด้วยค่าต่าสุ ดของแต่ละร้าน แล้วหารด้วยค่าพิสยั
(ค่าสูงสุดลบต่าสุด) ของแต่ละอุตสาหกรรม
Mean( X i ) − Min( X i )
Index ( X i ) =
(1)
Max ( X i ) − Min( X i )
โดยที่
Index(Xi ) คือ ค่าดัชนีของ 9 กลุม่ อุตสาหกรรมที่ i
Mean(Xi ) คือ ค่าเฉลี่ยของปัจจัยตัวแปรแฝงของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ i
Max(Xi ) คือ ค่าสูงสุดของปัจจัยตัวแปรแฝงของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ i
Min(Xi ) คือ ค่าต่าสุดของปัจจัยตัวแปรแฝงของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ i

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการประมาณค่ าแบบจาลอง SEM ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ผลการประมาณค่าแบบจาลอง SEM ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั ด้วยวิธีการความเป็ นไปได้สูงสุด (MLE) ได้ผล
การประมาณค่า ดังแสดงในรู ปที่ 2 พบว่า ค่าดัชนี Fit Statistics มี ค่าที่ สะท้อนว่าแบบจาลองอธิ บายความสัมพันธ์ตาม
โครงสร้างสมการที่กาหนดไว้ ได้ดี ค่าความคลาดเคลื่อนอยูใ่ นระดับต่ากว่า 0.05 ในขณะที่ค่าดัชนี ที่อธิ บาย (CFI TLI และ
CD) มี ค่าสู งกว่า 0.9 ซึ่ งสะท้อนว่าแบบจาลองอธิ บายได้ดี มากกว่าร้ อยละ 90 จึ งพอสรุ ปได้ว่า ค่าประมาณที่ ได้รับจาก
แบบจาลองสมการโครงสร้างนี้ มีความเหมาะสมเชื่อถือได้
นอกจากนี้ ผลดังกล่าวที่ได้สะท้อนให้เห็นว่า ปั จจัยต่าง ๆ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การ และส่ งผลต่อ
ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ในการให้บ ริ ก ารของ 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมตามที่ ก าหนดไว้ต ามกรอบแนวคิ ด ซึ่ ง เป็ นการยืน ยัน
สนับสนุน สมมุติฐานของงานวิจยั

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.1 ** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 *** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01
ภาพที่ 2 ผลการประมาณค่าแบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM)
ผลการสร้ างดัชนีเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจและความภักดี
ผลดัชนีความพึงพอใจที่สร้างขึ้น ทั้งแบบที่ไม่ขจัดและขจัดปั ญหาการให้คะแนนสูงเกิน (Over Rating) และต่าเกิน
(Under Rating) สะท้อนให้เห็นว่า ดัชนี ที่ไม่ได้ขจัดปั ญหาการให้คะแนนที่สูงเกินไปหรื อต่าเกินไปของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง
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ทาให้ดชั นีความพึงพอใจ (CS) และความภักดี (CL) ที่ได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันไม่มากนัก เนื่องจาก ลูกค้า
ที่ เลือกใช้บริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะมีความพึงพอใจส่ วนตัวต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ อยู่แล้ว จึ งทาให้
คะแนนที่ ได้รับมีแนวโน้มที่ จะสู งเกิ นกว่าที่ ควรจะเป็ น และการเปรี ยบเที ยบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมจึ งไม่เหมาะสม และ
หลังจากขจัดปั ญหาการให้คะแนนที่สูงเกินและต่าเกินไปแล้ว ตามสู ตรในสมการที่ (1) ดัชนี ความพึงพอใจ (CSI) จะให้ค่าที่
เหมาะสมกว่าในการเปรี ยบเที ยบ เพราะได้ขจัดอคติของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับสู งเกินไป
และต่าเกินไป ออกไปแล้ว

อภิปรายผลและสรุ ปผล
การอภิปราบผล
เมื่อนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความพึงพอใจ (CS) มาจัดอันดับ พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุด 3 อันดับจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ENTERTAINMENT, PUBLISHING และ COMMUNICATION
AND NETWORKING และเมื่ อ ทาการวิเคราะห์ ค่า ดัช นี ความพึ งพอใจ (CSI) ซึ่ ง ท าการขจัดคะแนนที่ สู งเกิ นไป (Over
Rating) และต่ าเกิ นไป (Under Rating) ออกแล้ว กลับพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ได้รับความพึงพอใจเป็ นอันดับ 2 และ 3
ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 แทน ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นได้นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความภักดี (CL) มาจัด
อัน ดับ พบว่ า ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้รั บ ความภัก ดี ม ากที่ สุ ด 3 อัน ดับ จาก 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ประกอบด้ว ย
PUBLISHING, ENTERTAINMENT และ AUTOMOTIVE และเมื่อทาการวิเคราะห์ค่าดัชนีความภักดี (CLI) ซึ่งทาการขจัด
คะแนนที่สูงเกินไป (Over Rating) และต่าเกินไป (Under Rating) ออกแล้ว พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความพึงพอใจ
เป็ นอันดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง ส่ วนอันดับ 2 และ 3 กลับไปอยูใ่ นอันดับที่ 5 และ 8 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 การ
สร้างดัชนี น้ ี สามารถใช้เปรี ยบเทียบกันโดยปราศจากอคติของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อบริ การที่ได้รับ รวมทั้งการให้คะแนนของลูกค้าผูต้ อบแบบสอบถามที่อาจให้คะแนนที่สูงหรื อต่าเกินไป ซึ่งสรุ ปได้
ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความพึงพอใจ และความภักดีมากที่สุดคือ PUBLISHING โดยมีค่าดัชนีความพึงพอใจและความ
ภักดีที่สามารถใช้เปรี ยบเทียบได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
ตารางที่ 1 ค่าความพึงพอใจ (CS) และค่าดัชนีความพึงพอใจ (CSI)
ITEM
7. ENTERTAINMENT
2. PUBLISHING
3. COMMUNICATION & NETWORKING
9. BANKING
1. HOSPITALITY
6. RETAILING
4. AUTOMOTIVE
8. INSURANCE
5. INFRASTRUCTURE

CS
0.83
0.82
0.82
0.80
0.79
0.79
0.75
0.72
0.72

ITEM

CSI
2. PUBLISHING
0.76
3. COMMUNICATION & NETWORKING 0.76
1. HOSPITALITY
0.72
7. ENTERTAINMENT
0.69
5. INFRASTRUCTURE
0.68
9. BANKING
0.68
6. RETAILING
0.66
4. AUTOMOTIVE
0.52
8. INSURANCE
0.46
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ตารางที่ 2 ค่าความภักดี (CL) และค่าดัชนีความภักดี (CLI)
ITEM
2. PUBLISHING
7. ENTERTAINMENT
4. AUTOMOTIVE
1. HOSPITALITY
9. BANKING
3. COMMUNICATION & NETWORKING
6. RETAILING
8. INSURANCE
5. INFRASTRUCTURE

CL
0.85
0.81
0.79
0.78
0.78
0.76
0.75
0.72
0.68

ITEM
2. PUBLISHING
1. HOSPITALITY
3. COMMUNICATION & NETWORKING
9. BANKING
7. ENTERTAINMENT
5. INFRASTRUCTURE
6. RETAILING
4. AUTOMOTIVE
8. INSURANCE

CLI
0.80
0.75
0.75
0.73
0.69
0.65
0.64
0.53
0.45

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั นี้ สรุ ปได้วา่ ในการสร้างดัชนีที่สามารถเปรี ยบเทียบกันโดยปราศจากอคติของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการความพึงพอใจต่อบริ การที่รับ รวมทั้งการให้คะแนนของผูต้ อบแบบสอบถามที่อาจให้คะแนนที่
สูงหรื อต่าเกินไป สามารถขจัดปั ญหาความคลาดเคลื่อนนี้ได้จากการสร้างดัชนีความพึงพอใจโดยประมาณค่าจากค่าปั จจัยตัว
แปรแฝง จากแบบจาลองสมการโครงสร้างของความพึงพอใจ และเมื่อสร้างดัชนีความพึงพอใจและความภักดี โดยการหักค่า
ต่าสุ ดของกลุ่มและเทียบสัดส่ วนกับค่าพิสัยของกลุ่ม ดัชนี ความพึงพอใจและความภักดีน้ ีจึงสามารถใช้เปรี ยบเทียบได้อย่าง
เหมาะสม และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติสามารถสรุ ปผลตามสมมติฐานงานวิจยั ได้ดงั นี้
H1: ความคาดหวังต่อบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ส่งผลในทางบวกต่อ ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การ
ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนมุมมองต่อคุณภาพบริ การ และมุมมองคุณค่าบริ การ ส่งผลในทางบวกต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ ส่ งผลในทางลบต่อการร้องเรี ยน ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 และส่งผลในทางลบต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับ ส่งผลในทางบวกต่อความภักดีต่อบริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
นอกจากนี้ ผลการวิจยั ที่ได้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพบริ การเนื่องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจสูงที่สุด และกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ ได้รับความพึงพอใจ และความภักดีมากที่ สุดคือ PUBLISHING ดังนั้นจึงควรผลักดันธุ รกิจดังกล่าวให้รักษาคุณภาพที่ดี
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ข้ อจากัดของการวิจยั
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาความพึ ง พอใจในบริ การของ 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมของผู ้ใ ช้ บ ริ การ ใน
กรุ งเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ เท่านั้น ผลการวิจยั ที่ได้จึงสามารถสะท้อนข้อมูล
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคซึ่ งเป็ นตัวแทนของประชากรในกลุ่มดังกล่าวเพียงกลุ่มเดียว แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ได้ผา่ น
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติในระดับที่เชื่อถือได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ที่ให้การสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจยั และนักศึกษาโครงการปริ ญญาโท ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
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รู ปแบบการจัดองค์ กรตามแนวทางชุ มชนพึง่ ตนเอง กรณีศึกษาสวนพุทธธรรมจังหวัดลาพูน
Organization Management Model according to Self-reliance Community Concept: a case study of
Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province
วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์1* ปุณยนุช สมพัตร์1 อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์2 และ ทศพร ไชยประคอง3
Vachiraporn Phattarowas1* Poonyanuch Sompat1 Aungsumalin Jongsathapornsap2 Thodsaporn Chaiprakong3

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษารู ปแบบการบริ หารจัดการ และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของสวนพุทธธรรม
จังหวัดลาพูน และเพื่อถอดบทเรี ยน ถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชนตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน การวิจัย นี้ มี ก ระบวนทัศ น์ ป รั ช ญาการวิจัย แบบแบบปรากฏการณ์ นิ ย ม (Phenomenology) และวิธีการวิจัย ที่ ใ ช้
(Method) เป็ นการวิจัยเชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้น การวิจัย เชิ งปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ ว นร่ วม (Participatory
Action Research: PAR) ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการองค์กร เป็ นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มา
รวมตัวกันอย่างมีวตั ถุประสงค์ มีระเบียบแบบแผน และทาให้สมาชิกในองค์กรมีการร่ วมมือกันทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั
ไว้ จาเป็ นต้องอาศัยการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานบุคคล การควบคุมดูแล การจัดการทุกชนิดในองค์กร โดย
อาศัยทรัพยากรในองค์กรที่ สาคัญ ได้แก่ บุคคล เงิ นทุน อุปกรณ์ และการจัดการอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองค์กรและจุดมุ่งหมายขององค์กรซึ่งจะทาให้องค์กรเป็ นองค์กร
ที่ประสบความสาเร็ จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกันการบริ หารองค์กรทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถนามาใช้
กับการบริ หารจัดการองค์กรได้ในลักษณะการส่งเสริ มเติมเต็มจิตใจของคนในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : รู ปแบบ, การจัดองค์กร, แนวทางชุมชนพึ่งตนเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

362

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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บทนา
หัวใจที่ สาคัญของการพึ่งตนเองที่ สาคัญประการหนึ่ งคื อ การพึ่งตนเองมิ ได้เกิ ดจากคาสั่งเบื้ องบน แต่ตอ้ งเกิ ดจาก
จิตสานึ กของการมีส่วนร่ วม ซึ่ งเกิดจากการอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจจากสมาชิ กภายในชุมชนท้องถิ่นเอง การที่ชุมชนท้องถิ่น
สามารถกาหนดอนาคตชุมชนด้วยตัวของชุมชนท้องถิ่นเองได้ โดยอยู่บนพื้นฐานความคิด ความเชื่ อ และความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นเอง ซึ่ งชุมชนท้องถิ่นเป็ นผูว้ างแผน เรี ยนรู ้ สามารถวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับความต้องการของตนเอง และเลือกวิธี
ปฏิ บตั ิเพื่อแก้ปัญหาหรื อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และยอมรับต่อผลที่ จะเกิ ดขึ้นตามมา (อัยรวี วีระพันธ์พงศ์,
2557)
ดังกรณี ของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน ซึ่งปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลและอุปถัมภ์ จากคณะสงฆ์วดั พระธาตุหริ ภุญชัย
ฯ โดยมีเจ้าอาวาส วัดพระธาตุหริ ภุญชัยฯ เป็ นประธาน และคณะสงฆ์จงั หวัดลาพูน โดยมีเจ้าคณะจังหวัดลาพูนเป็ นประธานที่
ปรึ กษา หาทางออกกับตัวเองโดยนาวิถีทางศาสนาเข้ามาเป็ นตัวนาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมในทุกๆ ด้าน
ทั้งงานวัฒนธรรมและงานสัมมากิ จ เพื่ ออ านวยประโยชน์ ต่ อพุทธบริ ษ ัทมหาชนในทิ ศทั้ง 4 ให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดินด้วยความสามัคคีธรรมโดยความสมัครใจ ทั้งนี้มีปรัชญาการก่อตั้ง คือ “เมื่อจิตรวมเป็ นหนึ่ง จะรู ้ซ้ ึง
ถึ งสัจธรรม” โดยสถานที่ ต้ งั อยู่ที่ 116 หมู่ 5 ถนนอ้อมเมื องป่ าซาง ตาบลหนองหนาม อาเภอเมื อง จังหวัดลาพูน 51000 มี
วิสัยทัศน์ คื อ “สถานธรรมกลางเพื่ อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิ น” และพันธกิ จประกอบไปด้วยโครงการสร้ างคนดี เพื่อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิน โครงการศึกษาและปฏิบตั ิธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิ ฎก โครงการส่ งเสริ มงานวัฒนธรรม
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพื่อพุทธบริ ษทั และมหาชนในทิศทั้ง 4 และโครงการ
สนับสนุนงานสัมมากิจเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน
ปั จจุบนั สวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน มีพุทธบุตร พุทธอาสาในชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัดลาพูนและจังหวัด
อื่นๆทัว่ ประเทศที่เป็ นสมาชิกและและร่ วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสวนพุทธธรรมจานวนกว่า 1,500 คน ชุมชนวิถีพุทธ
ธรรมอยูใ่ นเขตพื้นที่ในนามมูลนิ ธิฯ โดยในเบื้องต้นมีจานวน 15 ไร่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับพุทธบุตร พุทธอาสา ที่มีความ
ประสงค์มาพักอาศัยอยูร่ ่ วมกันในชุมชน ด้วยระบบสาราณี ยธรรม ดาเนินชีวติ ด้วยความเรี ยบง่ายและพอเพียง โดยร่ วมกันอาชีพ
ที่สุจริ ตชอบธรรมอันเป็ นงานสัมมากิจ เช่น โครงการสัมมากิจ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย ์ โดยคนที่เข้ามาร่ วมในโครงการ
จะต้องมาร่ วมกิจกรรมโดยใช้การเกษตรเป็ นหลักในการปลูกผักและผลไม้แบบเกษตรอินทรี ย ์ ทั้งนี้ ผลผลิตทางการเกษตรของ
โครงการได้รับการรับรองในด้านคุณภาพและมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งโครงการ
สัมมากิจยังมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานที่คนหรื อทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม มีคุณภาพ ซึ่ งถือว่าเป็ นเกษตรแบบยัง่ ยืน ซึ่ งไม่
เฉพาะการขยายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยงั เป็ นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรโดยการคานึงถึงผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค สิ่ งแวดล้อม อัน
เป็ นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า เพื่อนารายได้เลี้ยงตนเอง ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบตั ิธรรม
เพื่อพัฒนาตนสู่ ความเป็ นอริ ยชนอันมีพระโสดาบันเป็ นเบื้องต้น ในฐานะคฤหัสถ์ และอุทิศชีวิตของตนเองด้วยความเสี ยสละ
ทางานร่ วมกันกับหมู่คณะด้วยความสามัคคี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน จากที่กล่าวมาข้างต้นจะ
เห็ นได้ว่าการดาเนิ นงานของสวนพุทธธรรมนั้น สามารถตอบโจทย์หรื อเข้าถึงการแก้ปัญหาของสังคมที่เกิ ดขึ้นในหลายด้าน
โดยเฉพาะชาวบ้าน ชุมชน ที่เข้ามาร่ วมศึกษาดูงาน หรื อร่ วมโครงการซึ่ งมาจากหลายพื้นที่ เมื่อเข้าร่ วมโครงการแล้วต้องทาการ
ปรับตัวเองให้เข้ากับหลักพุทธธรรม หลักการพระพุทธศาสนาที่จะสนับสนุน โดยต้องทาวัตรปฏิบตั ิในช่วงเช้า ทาปฏิบตั ิกิจหรื อ
ไปทางานตามภาระหน้าที่ของตนเองในระหว่างวัน และทาวัตรเย็น ในช่วงเย็น รวมถึงการเข้าร่ วมประชุมในทุกเย็น ซึ่ งเป็ นการ
อยูด่ ว้ ยหลักธรรม สรณะธรรม ธรรมเพื่อความเป็ นหนึ่งเดียว
กลุ่มชุมชนตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน มีการดาเนินการปลูกพืชผักแต่บางส่ วนยังไม่ได้รับมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย ์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ผ่านการตรวจมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน
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โดยรับรองแปลงการผลิตของการปลูก และรับรองผลผลิต ว่าได้มาตรฐานตามการดาเนินการของเกษตรอินทรี ย ์ จากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งในมาตรฐานได้ส่งผลให้เกษตรกรได้ตระหนักในการควบคุมหรื อการผลิตการเกษตร ที่
ให้ความสาคัญต่อการดูแลระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม อี กทั้งการควบคุ มมาตรฐานให้ได้มาตรฐานตามที่ กาหนด โดยกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย ์ มีแรงจูงใจมาจากความปลอดภัยในการบริ โภคและสารพิษที่อาจตกค้าง จากการผลิตเกษตร
เคมี ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว แม้การปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย ์ จะยุง่ ยากกว่าการผลิตเกษตรเคมี แต่กลุ่มชุมชน
ตาบลหนองหนาม ก็ลงความเห็นว่าในระยะยาวแล้วการผลิตเกษตรอินทรี ยจ์ ะให้ผลในการตอบแทนจากการลงทุนที่คุม้ ค่ากว่า
การผลิตที่ใช้เกษตรเคมี เพราะต้นทุนปุ๋ ยเคมีมีราคาที่สูงขึ้น แต่กลุ่มชุมชนตาบลหนองหนาม ผูป้ ลูกพืชผักเกษตรอินทรี ยป์ ระสบ
กับปั ญหาทางด้านการผลิตการดาเนิ นงาน การจัดการ และการตลาด หรื อช่องทางในการจัดจาหน่ ายเกษตรอินทรี ยโ์ ดยเฉพาะ
การดาเนิ นงานด้านการผลิตการปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย ์ การบริ หารจัดการกลุ่ม ด้านการตลาดจึงอยูท่ ี่ความสามารถเฉพาะตัว
ของเกษตรกร ขาดการรวมกลุ่มที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดอานาจในการต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในส่ วนภาครัฐที่ทาหน้าที่ ใน
การส่ งเสริ มการค้าก็ไม่ได้มีการส่ งเสริ มผลผลิตเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อการเฉพาะ อีกทั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่ งเสริ ม ก็ขาด
การสนับสนุ นที่ ชัดเจนต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกพืชผักเกษตรอิ นทรี ย ์ ซึ่ งในปั จจุบนั พบว่าสามารถดาเนิ นการผลิตผักเกษตร
อินทรี ยไ์ ด้ในระดับหนึ่ง แต่พบปั ญหาในการหาการช่องทางการจัดจาหน่าย อีกทั้งการเพิ่มช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มให้เหมาะสม
มากขึ้น ให้ครอบคลุมทุกร้านค้าเพื่อให้เกษตรอินทรี ยก์ ระจายสู่ผบู ้ ริ โภคได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการดาเนิ นงานของสวนพุทธธรรมนั้น สามารถตอบโจทย์หรื อเข้าถึงการแก้ปัญหา
ของสังคมที่เกิดขึ้นในหลายด้าน โดยเฉพาะชาวบ้าน ชุมชน ที่เข้ามาร่ วมศึกษาดูงาน หรื อร่ วมโครงการซึ่งมาจากหลายพื้นที่ เมื่อ
เข้าร่ วมโครงการแล้วต้องทาการปรับตัวเองให้เข้ากับหลักพุทธธรรม หลักการพระพุทธศาสนาที่จะสนับสนุน โดยต้องทาวัตร
ปฏิบตั ิในช่วงเช้า ทาปฏิบตั ิกิจหรื อไปทางานตามภาระหน้าที่ของตนเองในระหว่างวัน และทาวัตรเย็น ในช่วงเย็น รวมถึงการเข้า
ร่ วมประชุมในทุกเย็น ซึ่ งเป็ นการอยู่ดว้ ยหลักธรรม สรณะธรรม ธรรมเพื่อความเป็ นหนึ่ งเดี ยว ด้วยเหตุท้ งั หมดนี้ จึ งเป็ นที่
น่าสนใจศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ว่ารู ปแบบการจัดการองค์กรตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองแบบยัง่ ยืนกรณี ศึกษาสวนพุทธธรรม จังหวัด
ลาพูน โดยความสาเร็ จของการบริ หารและการจัดการองค์กรเกิดจาก ปั จจัย เงื่อนไข วิธีการ ดาเนิ นการ ที่นาไปสู่ การแก้ปัญหา
ทางเลือกอะไรและอย่างไรบ้าง โดยผลที่ได้จาการศึ กษาจะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ได้รูปแบบ วิธีการ
บริ หารและการจัดการองค์กร ได้องค์ความรู ้และสามารถยกระดับองค์ความรู ้ท้ งั ในระดับปั จเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน องค์กร และ
สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาทางเลือกได้ ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและสามารถปรับตัวได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการและปั จจัยแห่งความสาเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน
2. เพื่อถอดบทเรี ยนและถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชนตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
คาถามการวิจยั
1. รู ปแบบการบริ หารจัดการและปั จจัยแห่งความสาเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูนเป็ นอย่างไร
2. มีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้สวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูนสามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อนามาถ่ายทอด ให้กลุ่มชุมชนตาบล
หนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สามารถเรี ยนรู ้ และปรับใช้ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจยั นี้มุ่งศึกษา รู ปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเอง กรณี ศึกษาสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน
ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพัฒนากรอบสมมุติฐานการวิจยั ดังนี้
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รู ปแบบการบริหาร
จัดการองค์ กร

ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ

แผนการบริหารและ
การจัดการ

รู ปแบบการบริหารและการ
จัดการองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
ทีเ่ หมาะสม

องค์ ความรู้ ขององค์ กร
คน สมาชิก กระบวนการ
จัดการองค์ ความรู้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้มีกระบวนทัศน์/ปรัชญาการวิจยั แบบแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) วิธีการวิจยั ที่ใช้ (Method)
เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้น การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research: PAR) ซึ่ งเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ใช้ใ นการพัฒนาหรื อแก้ปัญหาของคนที่อยู่กบั ปั ญหา โดยมีผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอย่างน้อย 3
ฝ่ าย ฝ่ ายแรกคือสมาชิกองค์กร ชุมชน กลุ่มผูท้ ี่อยูก่ บั ปั ญหา ฝ่ ายที่สอง นักพัฒนาหรื อองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนที่มีภารกิ จ
หรื อดูแลองค์กรกรณี ศึกษา หรื อประชาชน ฝ่ ายที่สาม ได้แก่นกั วิชาการที่เป็ นนักวิจยั ผูท้ ี่แสวงหาองค์ความรู ้โดยมีกระบวน
ทัศน์ที่เฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm) กับปั ญหาหนึ่ ง ซึ่ งเชื่ อว่าเป้ าหมายคือการแก้ปัญหาและการพัฒนาใหม่หรื อการ
ปรับปรุ ง ค้นพบ/ทฤษฎี ซึ่งเป็ นแนวทางที่จะทาให้เกิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับปั ญหา
โดยวิธีการนี้ ตอ้ งมีการวิจยั และจริ ยธรรมทางการวิจยั ที่เหมาะสมทั้งสามฝ่ ายร่ วมกันใช้กระบวนการเชิงปฏิบตั ิการ
อย่างมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ ทาให้เกิดขีดความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการแก้ปัญหาขององค์กร
กลุ่ม หรื อประชาชนผูท้ ี่อยูก่ บั ปั ญหาให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
กลุ่มเป้าหมายร่ วมกระบวนการวิจยั
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจ
ของผูว้ ิจยั เอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัย
ความรอบรู ้ ความชานาญและประสบการณ์ในเรื่ องนั้นๆของผูท้ าวิจยั กลุ่มเป้ าหมายร่ วมกระบวนการวิจยั ได้แก่ สมาชิกของ
องค์กรสวนพุทธธรรม จานวน 8 คน และกลุ่มชุมชนตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน จานวน 4 คน จิตอาสา
จานวน 4 คน โดยใช้การสังเกตการณ์ (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้อมูล
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ผลผลิต
เชิงปริ มาณ
กระบวนการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
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ตัวชี้วดั

เชิงคุณภาพ
เวลา
หลักการ วิธีการ และ ระยะที่ 1
รู ปแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
การยกระดับองค์ความรู ้ แผนการบริ หารและ องค์ความรู ้ที่มาจาก ระยะที่ 2
การจัดการองค์กร 1 องค์กร คน สมาชิก
แผน
ที่จะนาไปสู่การ
ยกระดับองค์ความรู ้
การถอดบทเรี ยน และ แผนการถ่ายทอด
การถอดบทเรี ยน
ระยะที่ 3
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
การจัดการความรู ้ 1 และถ่ายทอดองค์
แผน
ความรู ้ แนวทาง
ให้กบั การดาเนินงาน
ของชุมชนตาบล
หนองหนาม

ต้นทุน
การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
องค์ความรู ้ที่มาจาก
องค์กร คน สมาชิก

การดาเนินงานของ
สวนพุทธธรรม

การดาเนินโครงการแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน ผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เมื่ อรวบรวมและได้องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาต่างๆ โดยดาเนิ นการศึ กษาถึ งการนารู ปแบบหรื อ
แนวทางที่จะนาไปสู่ กระบวนการยกระดับองค์ความรู ้หรื อการขยายผลในวงกว้าง ว่ามีรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการอย่างไร
สามารถขยายผลไปในวงกว้างทั้งปั จเจกบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา ซึ่ งสวนพุทธธรรมมีการดาเนินงานในหลายรู ปแบบที่
ไม่เพียงแค่สวนพุทธธรรมที่ให้คนเพียงแค่ปฏิบตั ิธรรม มาศึกษาธรรม
ระยะที่ 2 การยกระดับองค์ความรู ้ เพื่อศึ กษาปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน การสรุ ป
รู ปแบบการพัฒนาการจัดการองค์กร การบริ หารและการจัดการองค์กรมีการดาเนิ นโครงการสัมมากิจหรื อโครงการอื่นๆ ที่
สนับสนุ นหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารและการจัดการองค์กรอะไรและอย่างไรบ้าง หรื อคน กลุ่ม องค์กร ใน
ลักษณะต่างๆ จะใช้ลกั ษณะรู ปแบบหรื อลักษณะอย่างไรเพื่อช่วยแก้ปัญหา มีการนาเอาการดาเนินงานและสัมมากิจมาช่วยใน
การบริ หารจัดการ นาไปสู่การสรุ ปรู ปแบบการพัฒนาการจัดการองค์กรและการจัดการความรู ้
ระยะที่ 3 การถอดบทเรี ยน และถ่ายทอดองค์ความรู ้แนวทางให้กบั การดาเนิ นงาน สู่ การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชน
ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การบริ หารจัดการองค์กรสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน เป็ นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มชนที่มารวมตัวกัน
อย่างมีวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นการบริ หารการจัดการอย่างเป็ นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน อันจะทาให้การดาเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบความสาเร็ จและทาให้สมาชิ กในองค์กรมี
การร่ วมมือกันทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จาเป็ นต้องอาศัยการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานบุคคล การ
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ควบคุมดูแล การจัดการทุกชนิ ดในองค์กร โดยอาศัยทรัพยากรในองค์กรที่สาคัญ ได้แก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจัดการ
อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองค์กรและจุดมุ่งหมายของ
องค์กรซึ่ งจะทาให้องค์กรเป็ นองค์กรที่ ประสบความสาเร็ จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกันการบริ หารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ก็สามารถนามาใช้กบั การบริ หารจัดการองค์กรได้ในลักษณะการส่ งเสริ มเติมเต็มจิตใจของ คนในองค์กรได้
อย่างเหมาะสม
สวนพุทธธรรมจังหวัดลาพูน มีปรัชญาการก่อตั้ง คือ “เมื่อจิตรวมเป็ นหนึ่ ง จะรู ้ซ้ ึ งถึงสัจธรรม” โดยสถานที่ต้ งั อยูท่ ี่
116 หมู่ 5 ถนนอ้อมเมืองป่ าซาง ตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 51000 มีวิสัยทัศน์ คือ “สถานธรรมกลางเพื่อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิน” และพันธกิจประกอบไปด้วยโครงการสร้างคนดีเพื่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน โครงการศึกษา
และปฏิ บัติธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิ ฎก โครงการส่ งเสริ มงานวัฒนธรรมเพื่ อจรรโลงพระพุทธศาสนาและสั งคม
โครงการพัฒ นาพุ ท ธธรรมสถานเพื่ อ พุ ท ธบริ ษัท และมหาชนในทิ ศ ทั้ง 4 และโครงการสนั บ สนุ น งานสั ม มากิ จ เพื่ อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดินซึ่งวัตถุประสงค์ของสวนพุทธธรรม ได้แก่
1. เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาพุทธศาสนิกชนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจในหลักธรรมคาสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า
ในพระไตรปิ ฎก และดาเนิ นชี วิตตามแบบอย่างของอุบาสก อุบาสิ กาที่ ดี มีความเสี ยสละและมุ่งมัน่ ประพฤติปฏิบตั ิธรรมตาม
แนวทางสู่อริ ยชน
2. เพื่อสนับสุ นนการดาเนิ นงานตามโครงการและกิจกรรม อันเนื่ องมาจากงานวัฒนธรรมและสัมมากิจที่เกี่ยวข้องกับ
การทานุบารุ งและจรรโลงพระพุทธศาสนาและเกื้อกูลประชาชน ในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนด้วยวิถีชีวิต
ที่พอเพียงตามแนวทางพุทธธรรม
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน ในทุกๆ ด้านให้เป็ นสถานธรรมกลาง เพื่อพระพุทธศาสนา
และแผ่นดิน เป็ นศูนย์รวมของพุทธบริ ษทั อันหมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิ กา ที่มีใจตั้งมัน่ ในพระพุทธศาสนาทั้งภายใน
และต่างประเทศให้เกิ ดความร่ วมมือกัน ด้วยใจอันเป็ นกลางในการเผยแผ่ธรรม และร่ วมกันทางานด้วยสามัคคีธรรมให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยส่ วนรวม
4. เพื่อดาเนินการหรื อร่ วมมือกับคณะสงฆ์ในทุกระดับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ละประการอานิสงส์ของการสนับสนุนมูลนิธิสวนพุทธธรรม
สมคิด บางโม (2558) กล่าวว่า การบริ หาร หมายถึง การใช้ศาสตร์ และศิ ลป์ นาเอาทรัพยากรบริ หาร (Administrative
Resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริ หาร (Process of Administration) เช่น
POSDCoRB Model ให้ บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที่ ก าหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้ เพื่ อให้ มี วิ ธี ที่ สุ ดในอันที่ จะก่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการผลิตมากยิง่ ขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุ ปได้ว่า การบริ หารจัดการองค์กร เป็ นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มชนที่ มารวมตัวกันอย่างมี
วัตถุประสงค์ โดยเป็ นการบริ หารการจัดการอย่างเป็ นกระบวนการ มี ระเบี ยบแบบแผน อันจะทาให้การดาเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบความสาเร็ จและทาให้สมาชิ กในองค์กรมี
การร่ วมมือกันทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จาเป็ นต้องอาศัยการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานบุคคล การ
ควบคุมดูแล การจัดการทุกชนิ ดในองค์กร โดยอาศัยทรัพยากรในองค์กรที่สาคัญ ได้แก่ บุคคล เงินทุน อุปกรณ์ และการจัดการ
อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองค์กรและจุดมุ่งหมายของ
องค์กรซึ่ งจะทาให้องค์กรเป็ นองค์กรที่ประสบความสาเร็ จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกันการบริ หารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ก็สามารถนามาใช้กบั การบริ หารจัดการองค์กรได้ในลักษณะการส่ งเสริ มเติมเต็มจิตใจของ คนในองค์กรได้
อย่างเหมาะสม
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การบริ หารจัดการองค์กรด้วยหลักการนี้ สามารถนาพาองค์กรให้เกิ ดสันติสุข และมี ระเบี ยบแบบแผนวิธีการ
ปฏิบตั ิที่สอดรับกับทฤษฎีบริ หารจัดการองค์กรตามแนวตะวันตก โดยมีมิติของการพัฒนาจิตวิญญาณของสมาชิกองค์กรเป็ น
พื้นฐาน ซึ่ งหลักตะวันตกมิ ได้แสดงหรื อกล่า วไว้ อย่างชัดเจน การบริ หารจัดการองค์กรสวนพุท ธธรรมจังหวัด ล าพูน
สามารถวิเคราะห์ ได้ตามหลักทฤษฎี (POSDCoRB) ได้ การนาเอามาเป็ นหลักสาหรั บบริ หารนั้น ถื อว่าเป็ นแต่เพียงการ
บริ หารในด้านภายนอกเท่านั้น ในขณะเดียวกันหากจะเน้นแต่เรื่ องภายนอกเกิ นไปความสุ ขก็มีได้ ชัว่ คราว ไม่ยงั่ ยืนถาวร
เท่ากับความสุ ขที่ได้เพราะอาศัยหลักธรรมในการเป็ นอยูร่ ่ วมกัน ดังนั้น การบริ หารจึงต้องบริ หารทั้งภายนอกและภายใน ที่
สาคัญคือการนาเอาหลักธรรมมาใช้พฒั นาจิตใจของ บุคลากรในองค์กร เพื่อให้การเป็ นอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
สวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน เป็ นสถานที่ ที่ให้ความสาคัญกับสุ ขภาพกายควบคู่กับสุ ขภาพใจ โดยนาเอาเกษตร
อินทรี ย ์ “วิถีพุทธธรรม” มาเป็ นหลักปฏิบตั ิในการปลูกพืชผักต่างๆ ผลผลิตที่ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานคนให้มี
คุณธรรม มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบตั ิธรรมเพื่อพัฒนาตนสู่ความเป็ นอริ ยชนอันมีพระโสดาบันเป็ นเบื้องต้น ในฐานะ
คฤหัสถ์ และอุทิศชีวิตของตนเองด้วยความเสี ยสละ ทางานร่ วมกันกับหมู่คณะด้วยความสามัคคี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็ นแบบอย่างของการเกษตรแบบยัง่ ยืน
จากการศึกษาในวิธีการบริ หารการตลาด การบริ หารการเงิน การวางแผนการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในการลงทุนของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน สามารถสรุ ป การถอดบทเรี ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู ้สู่การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชนตาบลหนองหนาม อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ได้ดงั นี้ ด้านการตลาด เน้นการขายสิ นค้าที่สด
สะอาด ตามมาตรฐานหลักเกษตรที่ดี (GAP) รวมไปถึงหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP) ทางสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงการได้มาของผลผลิต และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริ โภคผักปลอดสารพิษ โดยรู ปแบบของสิ นค้า ผักสด
และในอนาคตจะมีการเปิ ดร้านขายสิ นค้าปลอดสารพิษ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและการเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ด้านการ
ผลิต สวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน ทาเกษตรอินทรี ยพ์ ืชผักปลอดภัยตั้งแต่ปี 2545 ผักที่ปลูก ได้แก่ ผักผักสลัด 9 ชนิ ด และผัก
ตามฤดูกาล บนพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูนเอง โดยแปลงปลูกจากมีความกว้าง 1 x 2 เมตร และมีระยะห่ าง
ระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร มีระยะเวลาการปลูกตลอดปี เน้นในช่วงฤดูในการปลูก ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สวนพุทธ
ธรรม จังหวัดลาพูน มีการจัดส่ งพนักงานและหรื อผูจ้ ดั การฟาร์ ม รวมไปถึงผูเ้ กี่ยวข้องไปอบรมเกี่ยวกับปลูกผัก และนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อให้นาความรู ้มาเผยแพร่ ให้กบั บุคลากรคนอื่นๆ ในสวนพุทธธรรม และเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานต่อไป
ทั้งนี้ ผรู ้ ่ วมโครงการจะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมอันดี มุ่งมัน่ ในการทาเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อให้เกิดความยัง่ ยืน จึงต้องเริ่ มจากการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ “คน” ก่อนจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ และสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆ ให้งอกเงยสู่สงั คมจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อินทรี ย ์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาการบริ หารจัดการองค์กรของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูนที่ กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงองค์กรที่
สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้น้ นั เพราะอาศัยหลักการบริ หารจัดการองค์กรด้วยระบบสังฆะ โดยมีระบบ กติกา ชัดเจน ภายใต้
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การดาเนิ นกิจกรรมที่ชดั เจน โดยยึด หลักตามแนวทางพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมวินยั เป็ น
ส่ วนส่ งเสริ มให้สมาชิ กในองค์กรอยูร่ ่ วมกัน ได้อย่างสงบสุ ขหรื อเกิ ดความขัดแย้งน้อยที่สุด เรี ยกได้ว่าในด้านกายต้องให้
ปั จจัยสี่ อย่างถูกต้อง ด้านจิตต้องให้ธรรมะอย่างถูกต้อง ฉะนั้น กายกับจิตต้องไปด้วยกัน อย่าให้กายขาดอย่าให้จิตพร่ อง (พระ
มหาดนัย อุปวฑฒโน, 2557)
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ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กรสันติสุข LeDOM
ทีม่ า: ดัดแปลงจากพระมหาดนัย อุปวฑฒโน, 2557
รู ปแบบ “LeDOM” ดังกล่าวนั้น ด้านบน หมายถึง ผูน้ า (Le) ซึ่ งถือว่ามี ความสาคัญสู งสุ ด แต่หากผูน้ าดีแต่คนใน
องค์กรไม่สนใจที่ จะพัฒนาตนเอง องค์กรนั้นก็อยู่ลาบาก องค์กรจึ งต้องมี ธรรมะ (D) ธรรมะจึ งทาหน้าที่ ในการช่ วยให้
บุคลากรมีจิตสานึก รู ้หน้าที่ของตนเอง และทางานอย่างเต็มความสามารถด้วยใจที่รักในงานนั้นๆ เมื่อผูน้ าดีคนในองค์กรก็มี
ความพร้อม แต่หากไม่มีการจัดการองค์กรที่ดี (OM) ก็ทาให้องค์กรไม่ประสบผลสาเร็ จได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้น
การบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบผลสาเร็ จและเกิดสันติสุข คือ สุ ขทั้งภายในและภายนอกต้องอาศัยปั จจัยทั้งสามส่ วนนี้
อย่างพร้อมเพรี ยงและเหมาะสม ซึ่ งต้องอาศัยซึ่ งกันและกัน สอดคล้องประสานกันอย่างลงตัว องค์กรจึงจะประสบผลสาเร็ จ
จากการศึกษาพระมหาประกาศิต สิ ริเมโธ (ฐิติปสิ ทธิกร) (2556) พบว่าการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้
ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม กิจกรรมเป็ นเครื อข่ายชุมชนและการมีส่วนร่ วมที่ดีของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ซึ่งสอดคล้องกับอัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (2557) ที่พบว่า ปั จจัยที่ทาให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ ปั จจัย
ภายใน ได้แก่ ผูน้ าชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากรชุมชน การรวมกลุ่ม และความเชื่อมัน่ ในค่านิ ยม ศาสนา วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของชุมชน และปั จจัยภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ
จากการทาแผนธุรกิจของสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน พบว่า ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัด
ลาพูน ธุรกิจการปลูกผักปลอดสารพิษเป็ นธุรกิจที่ น่าสนใจหากผูป้ ระกอบการไม่แสวงหาผลกาไรมากนัก เนื่ องจากกระแส
รักสุ ขภาพในปั จจุบนั ที่ ได้รับความนิ ยมมากขึ้นเรื่ อยๆ และการเผยแพร่ ของข่าวสารเรื่ องอันตรายของการบริ โภคผักที่ มี
สารพิษตกค้าง จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อและเต็มใจจ่ายในราคาที่แพงกว่าเพื่อสุ ขภาพที่ดีกว่าหันมาให้ความสนใจและ
บริ โภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น ในขณะเดียวประเทศไทยก็ยงั คง ส่ งออกผักปลอดสารพิษไปยังตลาดแถบยุโรป ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริ กา เนื่องจากปริ มาณการผลิตในประเทศเหล่านั้นมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความเชื่อและคุณค่าในระบบการผลิตเกษตรอินทรี ย ์ พบว่าสวนพุทธธรรม จังหวัดลาพูน มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นคุณค่า โดยการ
ให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยนมองในเรื่ องของระบบคุณค่าของคนเป็ นสาคัญ มิติดา้ นคุณค่าที่มีที่นาไปสู่ ความยัง่ ยืนได้
มองมากกว่า ประเด็นมิติดา้ นเศรษฐกิจ มิติดา้ นสังคม และมิติดา้ นกายภาพและชีวภาพ แต่กล่าวถึง มิติดา้ นจริ ยธรรม ได้แก่
การไม่ใช้สารเคมีในการผลิตอินทรี ย ์ มิติดา้ นวัฒนธรรม ได้แก่ การแบ่งปั น การเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ในกรณี ที่ผลผลิตไม่เพียงพอ
และความรับผิดชอบต่อสังคม คือการที่ผผู ้ ลิตต้องการให้ผบู ้ ริ โภค รับประทานอาหารที่ดีปลอดสารพิษ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
ความยัง่ ยืนขององค์กรขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้าน ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ ขั้นตอนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค การดาเนินการผลิตของกลุ่ม
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เกษตรกรรายย่อย จาเป็ นต้องมี การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ต ควบคู่ไปพร้ อมๆ กับการพัฒนาด้านการตลาด และการมี
ช่องทางการรับข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลต่อการขยายโอกาส ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยเข้าสู่ มาตรฐานเกษตร
อินทรี ยภ์ ายใต้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นการขยายภาคีเครื อข่ายก็เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต
การตลาด และโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต และยกระดับผลิตภัณฑ์ได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบในเรื่ องลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบ ผลการวิจยั ที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้
เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณา การพัฒนาชุมชนตามแนวทางชุมชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควรมีการศึกษาถึงบทบาทขององค์กรหรื อกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มที่ส่งผลต่อ ชุมชน และการ
พึ่งตนเองของกลุ่มดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไร หรื อการวัดผลการดาเนินกิจกรรมของ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนว่าประสบ
ความสาเร็ จมากน้อยเพียงไร
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย และน าผลไปใช้ในการพัฒนาระบบสาหรั บการพิ จารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ซึ่งการศึกษาได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการ
พิจารณาทุนการศึกษา 4 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย สถานภาพครอบครัว ความประพฤติ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแหล่ง
เงินทุนของนักศึกษา โดยในแต่ละหลักเกณฑ์จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ยอ่ ย เนื่องจากการพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละทุนจะ
มี ห ลัก เกณฑ์แ ตกต่ า งกัน ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องทุ น การศึ ก ษานั้น ๆ ได้ค่ า Consistency Ratio (CR) เท่ า กับ 5.04% ถื อ ว่า
หลักเกณฑ์ที่เลือกมีความถูกต้องและน่าเชื่อ โดยได้ค่าน้ าหนักความสาคัญของหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา
ประกอบด้วย สถานภาพครอบครัว 59.58% ความประพฤติ 25.82% ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 12.77% และแหล่งเงินทุนของ
นักศึกษา 1.82%
โดยน าไปทดลองใช้ กั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ ก ลุ่ ม อี ซู ซุ ซึ่ งมี ผู ้ยื่ น ขอทุ น การศึ ก ษาจ านวน
6 คน พบว่า ระบบสามารถจัดลาดับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และให้ผลการพิจารณาที่รวดเร็ วสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาในการเสนอชื่อเพื่อรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษาที่มกั มีขอ้ จากัดในเรื่ องของระยะเวลา โดยแนวทาง
ดังกล่าวสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานโดยส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานภาพรวมสู งขึ้นเฉลี่ย
จากร้อยละ 75.00 เป็ นร้อยละ 96.77
คาสาคัญ : หลักเกณฑ์การตัดสิ นใจ, การพิจารณาทุนการศึกษา, กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
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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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บทนา
การศึกษาเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับชีวิตของเราทุกคน การศึกษา คือ การสร้าง การแสวงหาองค์ความรู ้ การเพิ่มพูน
ความรู ้ และความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสังคมทั้งการดาเนิ นชี วิต การทางาน ซึ่ งเราปฏิ เสธไม่ได้ว่า
การศึกษามีอิทธิพลต่อสังคมในปั จจุบนั (เอกกวีร์ พิทกั ษ์ธนัชกุล. ออนไลน์) เนื่องจากการศึกษาเป็ นกระบวนการหนึ่งในการ
พัฒนาบุคคลให้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาในประเทศแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผูเ้ รี ยนสามารถกระทาโดยเสรี ตามความสนใจของตัวบุคคล และการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย (นงลักษณ์ ตะเคียนจันทร์. ออนไลน์ )ซึ่ งการศึกษาในรู ปแบบการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
และมหาวิทยาลัย ทุ นการศึ กษาย่อมมี ความสาคัญเนื่ องจากการศึ กษาในระบบโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยในปั จจุ บัน มี
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นหลายประการ เช่น ค่าบารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าหนังสื อ เครื่ องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยน ค่า
เครื่ องแบบนักเรี ยนนักศึกษา ค่าบารุ งกีฬา และกิจกรรมเป็ นต้น นอกจากนี้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอาจมีค่าเดินทาง ค่าเช่า
ที่ พกั เพิ่มขึ้ น กรณี ที่ไปศึ กษาต่างอาเภอ หรื อต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายสาหรั บการศึ กษาเริ่ ม เป็ นภาระทางการเงิ น สาหรั บ
ผูป้ กครองระดับชาวบ้านสามัญชนที่ยากจนหรื อมีเพียงพอกินพอใช้เท่านั้น การจัดหาแหล่งทุนโดยเปิ ดโอกาสให้บุคคล หรื อ
องค์กรต่างๆ บริ จาคให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผทู ้ ี่มิได้อยูใ่ นหน้าที่ เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรี ยนจึงเป็ น
ประเด็นสาคัญสาหรับการจัดการศึกษาในยุคปั จจุบนั เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีเงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการศึ กษา (พัทยา สายหู .
2531)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ถือเป็ นส่ วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั เปิ ดสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท โดยมีระบบและวิธีการจัดการศึกษา
ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษาตามสาขาวิชาที่หลากหลาย มีภาควิชาจานวน 5 ภาควิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อุต
สาหการ วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้ า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยงั มี การจัดบริ การสิ่ งอานวยความ
สะดวกแก่นกั ศึกษา เช่น สานักหอสมุด การให้บริ การคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต การจัดสถานที่สาหรับการทากิจกรรม
การออกกาลังกาย เป็ นต้น และนอกจากการจัดบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีการ
จัดหาแหล่งทุนสาหรับนักศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ปั จจุบนั ในแต่ละภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้รับการเสนอ
มอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ง ภายนอกและภายในอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เฉลี่ ย 15 – 20 ทุ น เช่ น
ทุนการศึกษามูลนิ ธิช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ ก ลุ่ ม อี ซู ซุ ทุ น การศึ ก ษาบริ ษ ัท กรุ ง ไทยการไฟฟ้ า จ ากัด ทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ อ ายิ โ นะโมะโต๊ะ
ทุนการศึ กษาโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์ เมด เป็ นต้น ซึ่ งมีงานพัฒนานักศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
และดาเนินการพิจารณาทุนการศึกษา โดยมีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการเริ่ มตั้งแต่กระบวนการ
ประกาศรับสมัครทุนการศึ กษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึ กษา จัดประชุมพิจารณาทุนการศึ กษา ส่ งผลและ
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา โดยปั ญหาที่พบในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษา พบว่า ในการเสนอชื่อเพื่อรับ
ทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษามักมีขอ้ จากัดในเรื่ องของระยะเวลา ไม่มีการจัดทาเป็ นฐานข้อมูลลาดับนักศึ กษาที่ ควร
ได้รับทุนการศึกษาไว้โดยจะจัดลาดับก็ต่อเมื่อมีทุนการศึกษาเข้ามา การจัดลาดับอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากข้อจากัดของ
ระยะเวลาหรื อเกิดความซ้ าซ้อนของคะแนน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วผูว้ ิจัย จึ ง ศึ ก ษากระบวนการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษา คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และนาไปสู่ การพัฒนาระบบสาหรับการพิจารณาทุนการศึ กษา ซึ่ งจะช่วยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นการปฏิ บัติ ง านโดยการประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิเ คราะห์ (Analytic Hierarchy
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Process : AHP) เนื่ องจากวิ ธี นี้ เป็ นวิ ธี ที่ นิ ยมใช้ กั น มากในการ สร้ าง แบบจ าลอง เป็ นวิ ธี ในการแก้ ปั ญห า
ที่ ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น โดยการเลียนแบบวิธีคิดและการใช้เหตุผลของมนุ ษย์ในการแยกปั ญหาออกเป็ นลาดับชั้น (Vargas,
1990)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
2. เพื่อนาผลจากการประยุกต์ใช้เทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ พัฒนาระบบสาหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP)
กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิเ คราะห์ เ ป็ นกระบวนการตัด สิ น ใจที่ ใ ช้ก ารวินิ จ ฉั ย เพื่ อ หาเหตุ ผ ล ช่ ว ยแยกแยะ
องค์ประกอบที่เป็ นนามธรรมและรู ปธรรมของปั ญหาออกเป็ นส่ วน ๆ แล้วนาองค์ประกอบเหล่านั้นมาแบ่งเป็ นระดับชั้น
(Hierarchy Structure) ตามล าดับ ความส าคัญ และผลกระทบ กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์ ส ามารถเชื่ อ มโยง
องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน โดยการวินิ จ ฉัย เปรี ย บเที ย บหาล าดับ ความส าคัญ และใช้เ หตุ ผ ลที่ ถู ก ต้อ งอัน เกิ ด จาก
ประสบการณ์และความสาคัญในปั ญหานั้นเป็ นพื้นฐาน (นริ นทร์ เอื้อศิริวรรณและคณะ. 2560) นอกจากนี้ เพื่อความถูกต้อง
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ยงั ได้กาหนดมาตรฐานความสอดคล้องเพื่อตรวจสอบความมีเหตุผลของการวินิจฉัย และ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการตัดสิ นใจนั้นมีเหตุผลที่สามารถยอมรับได้
การวิเคราะห์หรื อการคานวณลาดับความสาคัญ แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนย่อย คือ การเปรี ยบเทียบเชิงคู่ (Pairwise
Comparisons) การคานวณค่าน้ าหนัก (Weight Calculation) และการตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ (Consistency
Check)
การเปรี ยบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparisons) เป็ นการหาความสาคัญเชิงเปรี ยบเทียบของส่วนย่อยต่าง ๆ ในแต่ละ
ระดับ ชั้น การเปรี ย บเที ย บเชิ ง คู่น้ ี จะเป็ นการเปรี ย บเที ย บระดับความเข้ม ข้นของอิ ทธิ พ ล โดยมาตราส่ ว นที่ ใ ช้ใ นการ
เปรี ยบเทียบคือมาตราส่วนมูลฐาน AHP 1- 9 ที่ถูกคิดค้นโดย Thomas Saaty (วิฑูรย์ตนั ศิริคงคล. 2542) รายละเอียดดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ลาดับความสาคัญหรื อความชอบของระดับ 1-9
ระดับความสาคัญ
ความหมาย
คาอธิบาย
หรื อความชอบ
1
สาคัญเท่ากัน
ทั้ง 2 ปั จจัยส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่ากัน
3
สาคัญกว่าปานกลาง
ความพึงพอใจในปั จจัยหนึ่งมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งปานกลาง
5
สาคัญกว่ามาก
ความพึงพอใจในปั จจัยหนึ่งมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งมากกว่า
7
สาคัญกว่ามากที่สุด
ปั จจัยหนึ่ งได้รับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับอีกปั จจัย
หนึ่งในทางปฏิบตั ิ
9
สาคัญกว่าสูงสุด
มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจในปั จจัยหนึ่งมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่งใน
ระดับที่สูงสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
2,4,6,8
ประนีประนอมเพื่อลด
การวินิจฉัยในลักษณะก้ า กึ่ ง กันและไม่ ส ามารถอธิ บ ายด้วยค าพูด ที่
ช่องว่างระดับความรู ้สึก เหมาะสมได้
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ปั จจัยที่ ถูกเลือกมีความสาคัญใกล้เคียงกัน จนหาความแตกต่างไม่ได้
เลย โดยระดับความสาคัญ 1.3 คือระดับกลาง ส่วน 1.9 คือ ระดับสูง

หลังจากการเปรี ยบเทียบเชิงคู่แล้ว ลาดับต่อไปจะเป็ นการคานวณค่าน้ าหนัก (Weight Calculation) โดยใช้กระบวน
ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ค า น ว ณ ห 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
(ค่าน้ าหนัก) ของเกณฑ์ในระดับที่สูงกว่า ซึ่งจะถูกทาซ้ าไปเรื่ อย ๆ ตามโครงสร้างลาดับชั้นจากบนลงล่าง เพื่อให้ได้ทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุด และค่าลักษณะเฉพาะที่มากที่สุด (Largest Eigenvalue) เพื่อนามาใช้เป็ นมาตรวัดตัวหนึ่ งในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแต่ละเมทริ กซ์
โดยการค านวณอัต ราส่ ว นความสอดคล้อ ง (Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ ล ะเมทริ ก ซ์ ซึ่ ง มี ข้ นั ตอนในการ
คานวณดังต่อไปนี้ (Saaty, L.T. 2008)
1. คานวณค่าน้ าหนักและค่า  max สาหรับแต่ละตารางเมทริ กซ์ตามจานวนปั จจัยที่มี (n)
2. คานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Consistency Index – CI) สาหรับแต่ละตารางเมทริ กซ์ตามจานวนปั จจัย (n)
โดยใช้สูตร CI = (max-n)/n-1; n = จานวนปั จจัย
3. คานวณอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) โดยใช้สูตร CR = CI / RI ; RI หรื อค่าเฉลี่ยดัชนี
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการประมวลผลมีความแตกต่างกันตามขนาดของตารางเมทริ กซ์ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง
ขนาดของตารางเมทริ กซ์
Average Random Index (RI)

1
0

2
0

3
4
5
6
7
8
9 10
0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิริยาภรณ์ พิชยั โชค และจันทร์ จิรา พยัคฆ์เพศ (2556) ศึกษาการประยุกต์ใช้ AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา
ส าหรั บนั ก เรี ยนโรงเรี ยนหั ว ดงราชพรหมาภรณ์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาจ านวน
4 เกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์ดา้ นผลการเรี ยน เกณฑ์ดา้ นความประพฤติ เกณฑ์ดา้ นฐานะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ดา้ นระดับชั้น
ของนักเรี ยน โดยกาหนดค่าน้ าหนักแต่ละเกณฑ์ข้ ึนกับวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานั้นๆ ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์
กระบวนการดังกล่าว พบว่าตรงตามการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ซึ่งมีบางทุนการศึกษาพบว่าผลการ
วิเ คราะห์ ค ลาดเคลื่ อ น โดยปั ญ หาที่ พ บเกิ ด จากความบกพร่ อ งของคณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น ศึ ก ษา ซึ่ ง การประยุก ต์
กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาทุนการศึกษาได้และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั โรงเรี ยนที่มีลกั ษณะเดียวกันได้อีกด้วย
รพีกร ฉลองสัพพัญญู และจันทร์ จิรา พยัคฆ์เพศ (ออนไลน์) ศึ กษาการประยุกต์ AHP สาหรับการตัดสิ นใจเลือก
หอพัก กรณี ศึกษาหอพักเอกชนบริ เวณมหาวิทยาลัยนเรศวร กาหนดเกณฑ์การพิจารณาจานวน 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย ราคา
ค่านิ ยม สิ่ งอานวยความสะดวก และตาแหน่งที่ต้ งั เกณฑ์ที่เลือกพิจารณาพบว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเนื่ องจากได้ค่า
Consistency Ratio (CR) ของ AHP ไม่เกิ น 9% ค่าที่ คานวณได้จากเกณฑ์เหล่านี้ คือ 5.75% 5.75% 4.40% และ5.52% ซึ่ งผล
จากการศึกษานาไปพัฒนาเป็ นเว็บไซต์ เพื่อให้บริ การสาหรับนิสิตที่ตอ้ งการหาหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจยั ยึดตามขั้นตอนของ Addie Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (ศวิตา ทองสง. 2560) ควบคูก่ บั การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค กระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์ ในกระบวนการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ (Analysis)
เป็ นกระบวนการศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปั จจุบนั (Current System) เพื่อนาไปใช้ออกแบบระบบการ
ทางานใหม่ (New System) ซึ่ งผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ในการเสนอชื่ อเพื่อรับทุนการศึ กษาในแต่ละทุนการศึกษามักมี
ข้อจากัดในเรื่ องของระยะเวลา ไม่มีการจัดทาเป็ นฐานข้อมูลลาดับนักศึ กษาที่ ควรได้รับทุนการศึกษาไว้โดยจะจัดลาดับก็
ต่อเมื่อมีทุนการศึ กษาเข้ามา การจัดลาดับอาจเกิ ดการผิดพลาดเนื่ องจากข้อจากัดของระยะเวลาหรื อเกิ ดความซ้ าซ้อนของ
คะแนน
การออกแบบ (Design)
ผลจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล สามารถนาไปใช้ในการวางแผน และออกแบบกระบวนการสาหรั บการพิจารณา
ทุ น การศึ กษาของนักศึ กษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย โดยประยุกต์ใ ช้เ ทคนิ ค
กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ สาหรั บการจัดลาดับ และนาไปสู่ การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรั บการพิจ ารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การพัฒนา (Development)
1. รวบรวมเกณฑ์และเงื่ อนไขสาหรั บการพิจารณาทุ น การศึ กษา โดยคณะกรรมการพิจารณาทุ นการศึ กษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั โดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งได้เกณฑ์และ
เงื่ อนไขใช้ ส าหรั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา โดยแสดงเป็ นแผนภู มิ ล าดั บ ชั้ นการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภูมิลาดับชั้นการพิจารณาทุนการศึกษา
ซึ่ งในแต่ละเกณฑ์การตัดสิ นใจหลักจะประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสิ นใจรอง พร้อมทั้งกาหนดคะแนนแต่ละ
ช่วงของเกณฑ์การตัดสิ นใจรองระหว่าง 0-9 คะแนน โดยเฉลี่ยตามจานวนของเกณฑ์การตัดสิ นใจรองรายละเอียดดังตารางที่
3-6
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ตารางที่ 3 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านสถานภาพของครอบครัว
ด้านสถานภาพของครอบครัว
ลักษณะที่พกั อาศัย
บ้านตนเอง
บ้านญาติ
บ้านเช่า
สถานภาพของบิดา-มารดา
บิดา-มารดาเสี ยชีวติ ทั้งคู่
บิดา-มารดาคนใดคนหนึ่งเสี ยชีวติ
บิดา-มารดาหย่าร้าง
บิดา-มารดาอยูร่ ่ วมกันแต่มีรายได้หลักเพียงคนเดียว
บิดา-มารดาอยูร่ ่ วมกันและมีรายได้ท้ งั คู่
รายได้ของบิดา-มารดา
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท
รายได้ 5,000 – 10,000 บาท
รายได้ 10,001 – 15,000 บาท
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท
รายได้มากกว่า 20,000 บาท
อาชีพหลักของบิดา-มารดา
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
พนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ
จานวนพี่นอ้ งรวมนักศึกษา
มากกว่า 3 คนขึ้นไป
3 คน
2 คน
1 คน

คะแนน
9
4.5
0
9.00
6.75
4.50
2.25
0.00
9.00
6.75
4.50
2.25
0.00
9.00
6.75
4.50
2.25
0.00
9.00
6.00
3.00
0.00
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ตารางที่ 4 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านความประพฤติ
ความประพฤติ
การเข้าร่ วมกิจกรรม
ทากิจกรรม (สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม คณะกรรมการ)
เข้าร่ วมกิจกรรมบ่อยครั้ง
ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรม
ความประพฤติ
กริ ยา มารยาท การแต่งกาย ถูกต้องเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับ 76 – 100 คะแนน
กริ ยา มารยาท การแต่งกาย ถูกต้องเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับ 51 – 75 คะแนน
กริ ยา มารยาท การแต่งกาย ถูกต้องเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับ 26 – 50 คะแนน
กริ ยา มารยาท การแต่งกาย ถูกต้องเหมาะสม และ
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับ 1 – 25 คะแนน

คะแนน
9
4.5
0
9.00
6.00
3.00
0.00

ตารางที่ 5 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.50 ขึ้นไป
3.25 – 3.49
3.00 – 3.24
2.75 – 2.99
2.50 – 2.74
2.25 – 2.49
2.00 – 2.24
ต่ากว่า 2.00

คะแนน
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
0.00

ตารางที่ 6 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านแหล่งเงินทุนของนักศึกษา
แหล่งเงินทุนของนักศึกษา
ทางานหาเงินเองทั้งหมด
ได้รับเงินจากผูป้ กครองและหาเงินเองส่วนหนึ่ง
กูย้ มื เงินจาก กยศ.
ได้รับเงินจากผูป้ กครอง
ได้รับเงินจากผูป้ กครอง เงิน กยศ. และแหล่งเงินทุนอื่นๆ

คะแนน
9.00
6.75
4.50
2.25
0.00
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2. การวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
การวิเ คราะห์ เ กณฑ์ก ารพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาโดยใช้ก ระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิเ คราะห์ แบ่ ง ออกเป็ น
3 ขั้ นตอน คื อ การเปรี ยบเที ยบเชิ งคู่ (Pairwise Comparisons) การค านวณค่ า น้ าหนั ก (Weight Calculation) และ
การตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ (Consistency Check) โดยได้ค่า Consistency Ratio (CR) เท่ากับ 5.04% ถือได้
ว่าเกณฑ์ ที่ เลือกพิจารณามีความถูกต้องและน่ าเชื่ อถือ และได้ค่าน้ าหนักความสาคัญของหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษารายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าน้ าหนักความสาคัญของหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา
ผลการวิเคราะห์
เกณฑ์การตัดสิ นใจหลัก
ด้านสถานภาพครอบครัว
ด้านความประพฤติ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้านแหล่งเงินทุนของนักศึกษา

ค่าน้ าหนัก
59.58
25.82
12.77
1.82

3. การคานวณผลคะแนนพิจารณาทุนการศึกษา
1. ผูข้ อทุนให้ขอ้ มูลสาหรับการพิจารณาทุนการศึกษาตามเกณฑ์การตัดสิ นใจหลัก และเกณฑ์การตัดสิ นใจ
รองที่กาหนดไว้ตามตารางที่ 3-6
2. แทนค่าด้วยค่าน้ าหนัก แล้วนาคะแนนค่าน้ าหนักที่ได้ในแต่ละด้านปรับฐานเป็ น 1,000 คะแนน เนื่องจาก
ต้องการคะแนนที่มีช่วงกว้าง เพื่อแก้ปัญหาการซ้ าของคะแนน โดยใช้สูตร (ค่าน้ าหนักที่ได้ X 1,000) / 9)
3. นาคะแนนที่ปรับแล้วมาคูณกับน้ าหนักความสาคัญของหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา ที่
วิเคราะห์ไว้ในตารางที่ 7
การทดลองใช้ (Implementation)
ผลจากการวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ถูกนาไปพัฒนาเป็ น
ระบบสาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และนาไปทดลอง
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 ซึ่ 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
ดังภาพที่ 2
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คนที่ 6

ภาพที่ 2 ระบบสาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล ดาเนิ นการเก็บข้อมูลในประเด็นของประสิ ทธิ ภาพการทางานด้านต่างๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็ ว
ความถูกต้องของการพิจารณาทุนการศึกษา เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการพิจารณา
ทุนการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป โดยการเปรี ยบเทียบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานทั้งก่อนและหลังตามแนวทางการบริ หารจัดการแบบลีน (เพ็ญวิสาข์ เอกะยอ และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์, 2555)
โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. เขียนกระบวนการทางานก่อนการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย (Pre-Lean) ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหว่างขั้นตอน และช่วงเวลาที่ตอ้ ง
รอในแต่ละขั้นตอน
2. เขียนกระบวนการทางานหลังการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั (Post-Lean) ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดกระบวนการอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหว่างขั้นตอน และช่วงเวลาที่ตอ้ ง
รอในแต่ละขั้นตอน
3. ค านวณหาประสิ ท ธิ ภาพ ของกระบวนการปฏิ บัติ ง านทั้ง ก่ อ นและหลัง เพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บขั้น ตอน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน (นาที) และประสิ ทธิภาพของกระบวนการปฏิบตั ิงานทั้งก่อนและหลัง โดยใช้สูตร
(ผลรวมของเวลาที่จาเป็ นต้องทา/เวลาทั้งหมด) X 100
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ส าหรั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา
4 หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพครอบครัว ข้อมูลเกี่ ยวกับความประพฤติ ข้อมูลเกี่ ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของนักศึกษาได้ค่า Consistency Ratio (CR) เท่ากับ 5.04% ซึ่งถือว่าหลักเกณฑ์
ที่เลือกมีความถูกต้องและน่าเชื่อ โดยได้ค่าน้ าหนักความสาคัญของหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพครอบครัว 59.58% ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติ 25.82% ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 12.77%
และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของนักศึกษา 1.82%
2. ผลจากการนาผลการวิเคราะห์ เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ไป
พัฒนาเป็ นระบบสาหรับการพิจารณาทุนการศึ กษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และ
น า ไ ป ท ด ล อ ง 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 ซึ่ ง มี ผู ้ ยื่ น ข อ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า จ า น ว น
6 คน พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิ ธิกลุ่มอีซูซุ เรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุดดังนี้ คน
ที่ 4 คนที่ 1 คนที่ 3 คนที่ 5 คนที่ 2 และคนที่ 6 ตามลาดับ โดยผลการพิจารณาพบว่ามีความถูกต้อง และให้ผลการพิจารณาที่
รวดเร็ ว รายละเอียดดังตารางที่ 8
3.
ตารางที่ 8 ผลการพิจารณาทุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
ด้านสถานภาพของครอบครัว
2383.20 1489.50 1787.40 2730.75 1390.20
943.35
ด้านความประพฤติ
1191.60 1191.60
893.70
893.70
893.70
893.70
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
529.60
264.80
463.40
397.20
463.40
331.00
ด้านแหล่งเงินทุนของนักศึกษา
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
ลาดับที่
2
5
3
1
4
6
4.
ผลการประเมินผลการการพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ และนาไป
พัฒนาเป็ นระบบสาหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยนาไป
ทดลองใช้กบั การพิจารณาทุนการศึ กษามูลนิ ธิกลุ่มอีซูซุ ด้วยวิธีการเปรี ยบเที ยบขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน และ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทั้งก่อนและหลังตามแนวทางการบริ หารจัดการแบบลีน พบว่า ระบบดังกล่าวสามารถช่วยลด
ขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานโดยส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานภาพรวมสู งขึ้นเฉลี่ยจากร้อยละ 75.00 เป็ น
ร้อยละ 96.77 รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการพิจารณาทุนการศึกษา
ประเด็นการเปรี ยบเทียบ
ขั้นตอน
ระยะเวลา (นาที)
ประสิ ทธิภาพ (%)

ระบบงานเดิม
3
80
75.00

ระบบงานใหม่
2
62
96.77
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึ กษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย และน าไปพัฒ นาเป็ นระบบส าหรั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย พบว่า แนวทางดังกล่าวสามารถจัดลาดับนักศึ กษาที่ ได้รับ
ทุนการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และให้ผลการพิจารณาที่รวดเร็ วสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเสนอชื่อเพื่อรับทุนการศึกษาใน
แต่ละทุนการศึกษาที่มกั มีขอ้ จากัดปฏิบตั ิงานโดยส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานภาพรวมสูงขึ้นเฉลี่ยจากร้อยละ 75.00
เป็ นร้อยละ 96.77 และสามารถนาไปใช้กบั การพิจารณาทุนจากหน่ วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เช่น ทุนการศึกษามูลนิ ธิช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษา
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ทุนการศึกษามูลนิ ธิกลุ่มอีซูซุ ทุนการศึกษาบริ ษทั กรุ งไทยการไฟฟ้า จากัด ทุนการศึกษา
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนการศึกษาโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด เป็ นต้น สอดคล้องผลการวิจยั ของ วิริยาภรณ์ พิชยั
โชค และจันทร์ จิรา (2556) ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้ AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนหัวดงราช
พรหมาภรณ์จงั หวัดนครสวรรค์ โดยพบว่าแนวทางดังกล่าวสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาทุนการศึ กษาได้
และเป็ นไปวัตถุประสงค์ของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ที่เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจที่ใช้การวินิจฉัยเพื่อหาเหตุผล
โดยการวินิจฉัยเปรี ยบเทียบหาลาดับความสาคัญและใช้เหตุผลที่ถูกต้องอันเกิดจากประสบการณ์และความสาคัญในปั ญหา
นั้นเป็ นพื้นฐาน โดยผลที่ได้จากกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์มนั่ ใจได้วา่ การตัดสิ นใจนั้นมีเหตุผลที่สามารถยอมรับได้
(นริ นทร์ เอื้อศิริวรรณและคณะ. 2560) ในเรื่ องของระยะเวลา โดยแนวทางดังกล่าวสามารถลดขั้นตอน และระยะเวลาในการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยภายในองค์กรและเพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของการรับรู ้
บุคลิกภาพตราองค์กรที่มีต่อความตั้งใจบอกต่อของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา ทั้ง 3 คณะ จานวน 450 ตัวอย่าง, ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 60
ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test, One-Way ANOVA และสมการถดถอยเชิงเส้น ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ปั จจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ความภูมิใจที่ได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ความรู ้
ความสามารถของอาจารย์ผูส้ อน และการจัดการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็ นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตว่า
บัณฑิ ตราชมงคลขอนแก่ นเป็ นบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และจากการวิเคราะห์
ลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค้า นักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรับรู ้วา่ มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลิกภาพแบบจริ งใจและมีความสามารถ
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรที่แตกต่างกันส่ วนนักศึกษาและ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัดที่แตกต่างกันรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรไม่แตกต่างกัน, นักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมี
การรับรู ้การสื่ อสารองค์กรแตกต่างกัน, ปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร และนอกจากนี้ ปัจจัย
ภายในองค์กรส่ งยังผลต่อความตั้งใจบอกต่อ รวมถึ งการรั บรู ้ บุคลิ กภาพตราองค์กรส่ งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของทั้ง
นักศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต อย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
คาสาคัญ : บุคลิกภาพตราองค์กร, ปั จจัยภายในองค์กร, การรับรู ้
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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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บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวฒั น์และการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตและการดารงอยูข่ ององค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ และองค์กรภาครัฐ องค์กรทั้งหลายจาเป็ นต้องมีการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และสิ่ งเร้าต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว (วิชุดา ไชยศิ วามงคล และคณะ, 2554) ทั้งในแง่ของการ
นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิ ดภาพลักษณ์ที่ดี อันจะส่ งผลต่อเนื่ องไปยัง
ชื่อเสี ยง และการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาสถิติผมู ้ าสมัครเรี ยนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่ น ปี 2556-2558 พบว่ า จ านวนผู ้ส มัค รเรี ยนลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งมี เ หตุ ปั จ จัย หลายด้า น ได้แ ก่ จ านวน
สถาบันการศึ กษาเอกชนที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ จงั หวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมีมากขึ้นประกอบกับการทาการส่ งเสริ ม
การตลาดเชิงรุ กของสถาบันการศึ กษาเอกชนที่เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากปั ญหาด้านจานวนผูม้ าสมัครเรี ยนน้อยลงแล้ว
ปั ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง คื อ การรั บ รู ้ ชื่ อ มหาวิ ท ยาลัย ฯ ที่ ค่ อ นข้า งยาว ท าให้ผู ้ค นมัก จะจ าได้ใ นชื่ อ เดิ ม อย่า งไรก็ ต าม
มหาวิทยาลัยฯ มีความพยายามที่ จะส่ งเสริ มภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ในการเป็ นบัณฑิตนักปฏิ บตั ิ ที่ มีคุณภาพและพร้อม
ทางานทันทีหลังจบการศึกษา แต่ยงั ขาดการวัดมิติการรับรู ้ภาพลักษณ์ที่สื่อออกไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ที่เป็ นนักศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต ดังนั้นความท้าทายของการบริ หารสถานศึ กษา นอกจากจะจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของตลาดแรงงาน และเป็ นขุ ม พลัง สมองให้ กั บ ชาติ แ ล้ว ยัง ต้อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขัน ที่ รุ นแรงทั้ง จาก
สถาบันการศึ กษาของรัฐด้วยกันเองและสถาบันการศึ กษาเอกชนซึ่ งปั จจัยที่ สาคัญในการที่ จะทาให้องค์ได้เปรี ยบในการ
แข่งขันนอกจากคุณภาพการศึกษาแล้ว ชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ หรื อตราองค์กร (Brand) ยังมีความสาคัญในแง่ของการสร้าง
ความเชื่อมัน่ และการสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรื อองค์กรนั้น ๆ ด้วย
ในการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรงานวิจยั หลายชิ้นได้นาเอาทฤษฏีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ตราสิ นค้ามาใช้ใน
การศึ กษาบุคลิกภาพขององค์กร (Siguaw, Mattila and Austin, 1999; Keller and Richey, 2006; Polyorat, 2011, ก่อพงษ์ พล
โยราช และ วรุ ณ ตันตระบัณฑิ ตย์, 2550) บุ คลิ กภาพตราสิ นค้าสามารถเกิ ดขึ้ นได้จากการติดต่อสื่ อสารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมที่ มนุ ษย์มีต่อตราสิ นค้า หรื อองค์กร โดยผ่านประสบการณ์ ที่มีกับตราสิ นค้า นั้น ๆ (Plummer, 1985 as cited in
Aaker, 1997, p. 348) ทาให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนาเอาความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ที่ มีต่อบุคลภาพตราสิ นค้า หรื อ
องค์กรมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสื่ อสารเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์หรื อบุคลิกภาพที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน (Remero,
2012, p.286) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึกว่าองค์กรนั้นเป็ นองค์กรที่ เหมาะ
สาหรับตนเอง (My Brand) ดังนั้นการทาความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสิ นค้าจึงสามารถนาไปสู่ การสร้างคุณค่าในตรา
องค์กร (Brand Equity) และความนิยมชมชอบในองค์กร (Batra, Myers, & Aaker, 1996)
ดังนั้น บุคลิกภาพตราองค์กรจึงเป็ นสิ่ งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก เพราะเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์กร และ
เป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยรู ้ สึก ว่าองค์ก รนั้นมุ่งเน้น การส่ ง มอบบริ การและคุ ณค่า ส าหรั บ ตน
นอกจากนี้ ยงั ช่วยสร้างความแตกต่างจากองค์กรอื่น การพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลภาพให้กบั ตราองค์กรนั้น จะเป็ นสิ่ งที่ช่วย
สร้างตราให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับภาพลักษณ์ของ
ตราองค์กรให้สอดคล้องกับการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร และยังเป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาและส่งเสริ มภาพลักษณ์ตราองค์กรให้กบั กลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย เช่น นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษา และ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจศึกษาการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร ของนักศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อประเมินปั จจัยภายในองค์กรและศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเพื่อศึกษาการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร ของนักศึกษาทั้ง
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สามคณะและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นความเข้าใจภาพลักษณ์ปัจจุบนั
ในมุมมองของบุ คคลทั้งสองกลุ่ม จะช่ วยเป็ นข้อมูลในการน ามาส่ งเสริ ม พัฒนา หรื อปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ต ราองค์ก ร
นอกจากนี้คุณูปการของการเข้าใจและทราบการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรดังกล่าว ยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบ
รู ปแบบการสื่ อสารไปยังกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ นักศึกษาปั จจุบนั และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้ตรง
จุดอีกด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจยั

นักศึกษา
- เพศ
- คณะวิชาที่สงั กัด
- ชั้นปี
ปัจจัยภายในองค์ กร
- คุณภาพการเรี ยนการสอน
- การสื่ อสารองค์กร
ผู้ใช้ บัณฑิต
- เพศ
- ลักษณะธุรกิจ
- สาขาที่ใช้บณ
ั ฑิต

การรับรู้ บุคลิกภาพตราองค์ กร
(Aaker, 1997)
- จริ งใจ (Sincerity)
- น่าตื่นเต้น (Excitement)
- มีความสามารถ (Competence)
- โก้หรู (Sophistication)
- เข้มแข็ง (Ruggedness)
ความตั้งใจบอกต่ อ
(Word-of-mouth Intention)
Maxham III (2001), Anderson and
Srinivasan (2003) และ Noth (2015)

ภาพที่ 1 แสดงตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งส ารวจ (Exploratory Research) ผูว้ ิจัยทาการศึ กษาหาข้อ มูลเบื้ องต้นจากต ารา
เอกสาร บทความ และรายงานต่าง ๆ แล้วนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวธิ ีการดาเนินการวิจยั
ดังนี้
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ จาแนกออกเป็ น 2 กลุ่มคือนักศึ กษา ชั้นปี ที่ 3-4 ทั้ง 3 คณะ จานวน 2,886 คน
(ข้อ มู ล สถิ ติ จ านวนนัก ศึ ก ษา, 2559) และกลุ่ ม ที่ ส องคื อ ผู ้ใ ช้บัณ ฑิ ต ที่ เ คยใช้บัณ ฑิ ต มาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 1 ปี ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคอื่น ๆ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น และใช้เทคนิ คการ
สุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จากสัดส่ วนของประชากรแต่ละที่เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ของแต่ละคณะ
เนื่ องจากเป็ นชั้นปี ที่มีความคุน้ เคย และรับรู ้ขอ้ มูลของมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จากนั้นทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้
วิจารญาณ (Judgment sampling) จากตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาจานวน 450 ตัวอย่าง สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจะ
เลือกจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ที่เคยใช้บณ
ั ฑิตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จานวน 150 คน
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การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้ก ารคานวณขนาดตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie และ
Morgan (1970) (อ้างในธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2551 : หน้า 49) ณ ระดับจานวนประชากร 3,000 คน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างเท่ากับ
341 คน อย่างไรก็ตามในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดังนั้นจึ งได้กาหนดขนาด
ตัวอย่างที่ จานวน 450 ตัวอย่าง ตามข้อเสนอแนะของ Comrey and Lee (1992) ว่าการใช้ขนาดตัวอย่างจานวน 300 ขึ้นไป
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ถือว่าอยูใ่ นระดับดี นอกจากนี้การใช้ขนาดตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง ถือว่าผ่านเกณฑ์หวั แม่มือ
(Rule of Thumb) และเมื่อพิจารณาจากจานวนข้อคาถาม (set of items) แล้วขนาดตัวอย่างควรเป็ น 10 เท่าของจานวนข้อ
คาถามที่ ใช้ นั่นคื อในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจของบุ คลิกภาพองค์กรที่ มีจานวนคาถาม 42 ข้อ ดังนั้นขนาด
ตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 420 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่า ขนาดตัวอย่าง 450 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้เป็ นไปตามเกณฑ์ เหมาะสมที่จะ
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจได้ สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยให้ผตู ้ อบเป็ นผู ้
กรอกคาตอบเอง
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ ีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component
Analysis : PCA) และหมุนแกนด้วยเทคนิ ค Varimax ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ ทาให้มีจานวนตัวแปรน้อยที่ สุด และมี ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละปั จจัย
ดังนั้นการศึ กษานี้ จึงกาหนดขนาดตัวอย่างของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตจานวน 150 คน และกลุ่มนักศึ กษา จานวน 450 คน
โดยจาแนกตามสัดส่ วนของประชากรดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 166 คน คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 144
คน และคณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 140 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาในครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ให้ผูต้ อบตอบคาถามด้วยตัวเอง (Self-completed) จานวน
2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามนักศึ กษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และแบบสอบถาม
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานประกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยมีเนื้อหาและลาดับของข้อคาถามหลักเหมือนกันทั้ง 2 ชุด ซึ่งจาแนกเป็ น
3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ปั จจัยภายในองค์กร โดยสร้างเครื่ องมือนี้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องหลายชิ้นงาน ซึ่ งมีจานวนข้อคาถามทั้งหมด 15 คาถาม สาหรับนักศึกษา และ 9
คาถามสาหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ซึ่ งค่าความเชื่ อมัน่ (reliability) เท่ากับ .909 ส่ วนที่ 3 มิติดา้ นบุคลิกภาพตราองค์กร ผูว้ ิจยั ได้ใช้
เครื่ องมื อของ Aaker (1997) เป็ นแนวทางหลักสาหรั บการวัดการรั บรู ้ บุคลิ กภาพของตราองค์กร โดยมี ค่าความเชื่ อมั่น
เท่ากับ .968 ส่ วนที่ 4 ความตั้งใจบอกต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผูว้ ิจยั ได้นาเอา
เครื่ องมื อ วัด ความตั้ง ใจในการบอกต่ อ นี้ ของ Maxham III (2001), Anderson and Srinivasan (2003) และ Noth (2015)
เป็ นแนวทางหลักสาหรั บการวัดความตั้งใจบอกต่อ ซึ่ งมี ขอ้ คาถามทั้งหมด 4 คาถาม ซึ่ งมี ค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ
เท่ากับ .895

ผลและวิจารณ์ผล
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย จ านวน 303 คน (67.3%) ศึ ก ษาอยู่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 166 คน (36.9%) และศึ กษาอยู่ช้ นั ปี ที่ 4 จานวน คน 341 (74.8%) สาหรับสถานประกอบการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 43 คน (71.7%) ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต จานวน 31 ราย
(51.7%) และใช้บณ
ั ฑิตในการทางานในสถานประกอบการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มากที่สุด จานวน 45 คน (75.0%)

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจากปั จจัยภายในองค์กร สามารถจาแนกปั จจัยภายในองค์กรได้ 2 ปั จจัย ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นการสื่ อ สารองค์ ก ร และ ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี ค่ า Kaiser-Myer-Olkin Measure (KMO) มี ค่ า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

389

เท่ากับ .884 และผลการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity มีค่า p-value น้อยกว่า .05 แสดงว่าปั จจัยเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อปั จจัยภายในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.4 เป็ น
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็ นค่าที่สะท้อนถึง Convergent Validity และ Discriminant Validity ของทุกลักษณะหรื อปั จจัยย่อยได้
นอกจากนี้ ความเที่ยงตรงภายใน (internal consistency) สามารถพิจารณาได้จากค่า ครอนบราคอัลฟ่ า ทุกปั จจัยมีค่ามากกว่า
0.7 ซึ่ งไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดไว้ (Hair และคณะ, 2010) สามารถสรุ ปปั จจัยที่ มีผลต่อปั จจัยภายในองค์กรได้
ทั้งหมด 2 ปั จจัย ที่คลอบคลุมคุณลักษณะหรื อปั จจัยย่อยทั้ง 15 ปั จจัยได้ดงั นี้
1) ปั จจัยด้านการสื่ อสารองค์กร ประกอบด้วย ความสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกและสาธารณู ปโภค การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื่ อ ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เข้าใจง่าย
สามารถเข้าถึ งข้อมู ลการประชาสัม พัน ธ์ของมหาวิทยาลัยได้โดยง่ าย คุ ณภาพการบริ ก ารของฝ่ ายสนับสนุ น การศึ กษา
มหาวิทยาลัยมีการทาความร่ วมมือและข้อตกลงหลายด้านกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยมีการบริ การวิชาการแก่ชุมชน
และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ความยาวของชื่อมหาวิทยาลัย
2) ปั จจัยด้านคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการเรี ยนการสอน รู ปแบบการเรี ยน
การสอนสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการและการดูแลเอาใจใส่ นักศึกษาของอาจารย์
ผูส้ อน ความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการบริ หารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึ กษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนอยูเ่ สมอ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยและ ความภูมิใจที่
ได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ จากลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค้า (Aaker, 1997) ที่ได้จาแนกบุคลิกภาพตรา
สิ นค้าไว้ 5 ประเภท จากจานวน 42 ลักษณะ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจากงานวิจยั นี้สามารถจาแนกบุคลิกภาพ
ตราองค์กรได้ 6 ประเภท ได้แก่ ลูกทุ่ง ติดดิน, , จริ งใจ, น่าตื่นเต้น, มีความสามารถ, โก้หรู และห้าวหาญ โดยมีค่า KMO
เท่ า กับ .962 และ Bartlett’s test of Sphericity มี ค่ า p-value น้อ ยกว่า .05 นอกจากนี้ ค่ า น้ า หนัก องค์ประกอบ ทุ ก ตัว มี ค่า
มากกว่า 0.4 สามารถสรุ ปปั จจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพตราองค์กรได้ท้ งั หมด 6 ประเภท ที่คลอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 42 ลักษณะ
ได้ดงั นี้
1) บุคลิกภาพลูกทุ่ง ติดดิน (Country) มี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ติดดิน รักครอบครัว ซื่อตรงแบบลูกทุ่ง
2) บุ ค ลิ กภาพจริ ง ใจ (Sincerity) มี 9 ลักษณะ ประกอบด้วย ซื่ อ สัต ย์ จริ ง ใจ มี ต ัวตน-จับ ต้อ งได้- เข้าถึ ง ได้ มี
ประโยชน์ เป็ นแบบดั้งเดิม สนุกสนานร่ าเริ ง อ่อนไหวง่าย เป็ นมิตร มีความกล้าท้าทาย
3) บุคลิกภาพน่าตื่นเต้น (Excitement) มี 10 ลักษณะ ประกอบด้วย นาสมัย น่ าตื่นเต้น มีความมุ่งมัน่ ยอดเยี่ยม มี
ความเป็ นคนรุ่ นใหม่ ช่างจินตนาการ มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ทันสมัย เป็ นตัวของตัวเอง ร่ วมสมัย
4) บุคลิกภาพมีความสามารถ (Competence) มี 9 ลักษณะ ประกอบด้วย น่ าเชื่ อถือ ขยันขันแข็ง มัน่ คง ฉลาด มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความเป็ นองค์กร ประสบความสาเร็ จ มีคามเป็ นผูน้ า มัน่ ใจในตนเอง
5) บุคลิกภาพโก้หรู (Sophistication) มี 6 ลักษณะ ประกอบด้วย มีระดับ หรู หรา ดูดี มีเสน่ห์ มีความอ่อนโยนแบบ
ผูห้ ญิง เรี ยบหรู
6) บุคลิกภาพห้าวหาญ (Ruggedness) มี 5 ลักษณะ ประกอบด้วย ชอบกิจกรรมโลดโผน เข้มแข็งบึกบึนแบบผูช้ าย
ดูลุย ๆ แข็งแกร่ ง ดุดนั
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ปั จจัยภายในองค์กร
ปั จจัยที่ 1
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ
การสื่ อสาร
องค์กร
1. คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการเรี ยนการสอน
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
3. ความสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในด้าน
.731
สิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
4. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื่ อ
.768
5. ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เข้าใจง่าย
.741
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
.676
ได้โดยง่าย
7. คุณภาพการบริ การของฝ่ ายสนับสนุนการศึกษา
.569
8. ความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการและการดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาของอาจารย์ผสู ้ อน
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปั จจัยที่ 1
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ
การสื่ อสาร
องค์กร
9. ความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการบริ หารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
10. มหาวิทยาลัยมีการทาความร่ วมมือและข้อตกลงหลาย
.585
ด้านกับหน่วยงานภายนอก
11. มหาวิทยาลัยมีการบริ การวิชาการแก่ชุมชน และ
.715
หน่วยงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
12. มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือชุมชนอยูเ่ สมอ
13. ความยาวของชื่อมหาวิทยาลัย
.464
14. ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย
15. ความภูมิใจที่ได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
Eigenvalue
Percentage of variance
Cumulative variance explained

6.704
44.696
44.696
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ปั จจัยที่ 2
คุณภาพการศึกษา

Communality

.700
.655

.591
.547
.557
.683
.631
.542
.484
.646

.762

ปั จจัยที่ 2
คุณภาพการศึกษา

Communality

.579

.533
.500
.617

.521

.527

.592

.329
.404

.760

.578

1.464
9.763
54.458
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Cronbach’s Alpha = .909
KMO value test = .884 ; Bartlett’s test of sphericity = .000

.867

391

.806

การประเมินปัจจัยภายในองค์ กร
ภาพรวมของการประเมินปั จจัยภัยในองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( X = 3.57, S.D. = .688) และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นด้วยระดับ
ปานกลาง ( X = 3.48, S.D. = .895) โดยที่นกั ศึกษามีความเห็นด้วยระดับมากกับปั จจัยด้านการสื่ อสารองค์กร ( X = 3.79,
S.D.= .680) ในขณะที่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นด้วยระดับปานกลาง ( X = 2.98, S.D.= .989) สาหรับปั จจัยด้านคุณภาพการศึกษา
พบว่านักศึกษามีความเห็นด้วยระดับปานกลาง ( X = 3.35, S.D. = .697) ในขณะที่ผใู ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นด้วยระดับมาก ( X =
3.98, S.D.= .801) เมื่อจาแนกเป็ นรายกลุ่มพบว่า
นักศึกษาเห็นด้วยมากประเด็นความภูมิใจ ได้เป็ นนักศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( X = 4.23, S.D.
= .940) อาจารย์ผูส้ อนมีความรู ้ ความสามารถเชิ งวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ ให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี ( X = 3.90,
S.D.=0.902) และมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ( X = 3.72, S.D.=0.814) ตามลาดับ ส่ วน
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นด้วยมากในประเด็นความมัน่ ใจในคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ( X = 4.12, S.D. = .783) มหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต ( X = 4.00, S.D.= .862) และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ( X = 3.93, S.D.= .710) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจบุคลิกภาพองค์กร
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปั จจัยที่ ปั จจัยที่ ปั จจัยที่ ปั จจัยที่ ปั จจัยที่ ปั จจัยที่ Communality
1
2
3
4
5
6
ปั จจัยที่ 1 จริ งใจ (Sincerity)
4. ซื่อสัตย์ (Honest)
.410
.605
5. จริ งใจ (Sincere)
.473
.666
6. มีตวั ตน- เข้าถึงได้ (Real)
.691
.628
7. มีประโยชน์ (Sentimental)
.647
.678
8. เป็ นแบบดั้งเดิม (Original)
.637
.614
9. สนุกสนานร่ าเริ ง
.688
.653
(Cheerful)
10. อ่อนไหวง่าย
.534
.447
(Wholesome)
11. เป็ นมิตร (Friendly)
.597
.636
12. ความกล้าท้าทาย (Daring)
.543
.600
ปั จจัยที่ 2 น่าตื่นเต้น (Excitement)
13.สมัยใหม่ (Trendy)
.644
.702
14. น่าตื่นเต้น (Exciting)
.548
.650
15. มีความมุ่งมัน่ (Spirited)
.541
.668
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16. ยอดเยีย่ ม (Cool)
17. ความเป็ นคนรุ่ นใหม่
(Young)
18. ช่างจินตนาการ
(Imaginative)
19. มีเอกลักษณ์ (Unique)
20. ทันสมัย (Up-to-date)
21.เป็ นตัวของตัวเอง
(Independent)
22. ร่ วมสมัย (Contemporary)
ปั จจัยที่ 3 มีความสามารถ (Competence)
23. น่าเชื่อถือ (Reliable)
24. ขยันขันแข็ง (Hard
working )
25. มัน่ คง (Secure)
26. ฉลาด (Intelligent)
27. เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Technical)
28. มีความเป็ นองค์กร
(Corporate)
29. ประสบความสาเร็ จ
(Successful)
30. มีคามเป็ นผูน้ า (Leader)
31. มัน่ ใจในตนเอง
(Confident)
ปั จจัยที่ 4 โก้หรู
(Sophistication)
32. มีระดับ (Upper class)
33. หรู หรา (Glamorous)
34. ดูดี (Good looking)
35. มีเสน่ห์ (Charming)
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.438
.626

.619
.643

.623

.626

.480
.635
.543

.669
.644
.561

.559

.599
.513
.569

.588
.653

.627
.688
.742

.620
.653
.711

.690

.656

.723

.721

.678
.607

.676
.601

.515
.773
.612
.493
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ

ปั จจัยที่
1

ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยที่
3

36. มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
37. เรี ยบหรู (Smooth)
ปั จจัยที่ 5 ห้าวหาญ
38.ชอบกิจกรรมโลดโผน
(Outdoorsy)
39. เข้มแข็งแบบผูช้ าย
(Masculine)
40. ดูลุย ๆ (Western)
41. แข็งแกร่ ง (Tough)
42. ดุดนั (Rugged)
ปั จจัยที่ 6 ลูกทุ่ง ติดดิน Down-to-earth
1. ติดดิน (Down-to-earth)
2. รักครอบครัว (Family
oriented)
3. ซื่อตรงแบบลูกทุ่ง (Small
town)
Eigenvalue
18.674
2.313
1.994
Percentage of variance
44.462
5.507
4.748
Cumulative variance explained
44.462
49.907 54.718
Cronbach’s Alpha 0.968
.928
.924
.902
KMO value test = 0.962 ; Bartlett’s test of sphericity = 0.000

ปั จจัยที่
4
.617
.706

1.669
3.973
58.691
.895

ปั จจัยที่ 5
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ปั จจัยที่
6

Communality
.562
.673

.653

.636

.777

.734

.808
.759
.765

.767
.760
.729

1.337
2.460
61.874
.856

.746
.445

.606
.615

.682

.652

1.033
2.368
64.335
.710

การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์ กรของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
การรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในมุมมองของ
นักศึ กษา พบว่า นักศึ กษารับรู ้ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีลกั ษณะบุคลิกภาพมีความสามารถระดับมาก ( X =3.81, S.D.= .730)
จริ งใจ ( X = 3.80, S.D. = .693) และ เข้มแข็ง ( X = 3.73, S.D. = .804) ส่ วนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรับรู ้วา่ มหาวิทยาลัยฯ มีลกั ษณะ
บุคลิกภาพมีความสามารถระดับมาก ( X = 3.91, S.D.= .772) จริ งใจ ( X = 3.88, S.D. = .787) และน่าตื่นเต้น ( X = 3.81,
S.D. = .750) ซึ่ งทั้งสองกลุ่มมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรที่สอดคล้องกันที่สอดคล้องกัน ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีบุคลิกภาพที่มีความสามารถและจริ งใจ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศที่ แตกต่างกันมี การรั บรู ้ บุคลิ กภาพตราองค์กรที่ แตกต่างกันในการรั บ รู ้
บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ (t = -3.533, p < .001) โดยที่เพศหญิงมีการรับรู ้มากกว่าเพศชาย และรับรู ้บุคลิกภาพแบบโก้
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หรู (t = 2.108, p < .05) แตกต่างกันโดยที่เพศชายมีการรับรู ้มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่
95% อย่างไรก็ตามผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัดแตกต่างกันมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรไม่
แตกต่างกัน, นักศึกษาและผูป้ ระกอบการที่ใช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%
นอกจากนี้ยงั พบว่า นักศึกษาและผูป้ ระกอบการที่ใช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นต่อการสื่ อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย
แตกต่างกันในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื่ อ (t = 2.637**, p <.01) และเรื่ องชื่อมหาวิทยาลัยยาวเกินไป
เรี ยกยากและยากแก่การจดจา (t = 2.624**, p < .01) ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยที่ นักศึ กษามีการรับรู ้ปัจจัยภายใน
องค์กรทั้งสองประเด็นมากกว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เมื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อบุคลิกภาพตราองค์กรพบว่า ปั จจัยภายในองค์กร ของ
นักศึ กษาได้แก่ คุณภาพการศึ กษา (β = .400, t = 9.783*** p < .001) และ การสื่ อสารองค์กร (β = .295, t = 7.395***, p
< .001) ส่งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร อย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต พบว่า การสื่ อสารองค์กร (β = .368, t = 3.955***, p < .001) ส่งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร อย่างมี
นัยสาคัญ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ส่ วนคุณภาพการศึ กษาไม่ส่งต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดัง
แสดงในตารางที่ 2
จากการทดสอบสมมุติฐานในเรื่ อง ปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของนักศึกษา พบว่า มีเพียง
ปั จจัยภายในองค์กร ด้านการสื่ อสารองค์กร (β = .731, t = 12.349***, p < .001) ที่ ส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่ออย่า งมี
นัยสาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่วนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต พบว่ามีเพียงปั จจัยภายในองค์กรด้านคุณภาพการศึกษา (β = .636, t
= 5.429***, p < .001) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจบอกต่ออย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่ วนการรับรู ้บุคลิกภาพ
ตราองค์กรของนักศึกษา (β = .879, t = 19.048***, p < .001) และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (β = .897, t = 6.551***, p < .001) ส่ งผลต่อ
ความตั้งใจบอกต่ออย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน อิทธิพลระหว่างตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
β
t
p-value
Regression Value
ปัจจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร
การรับรู ้บุคลิกภาพตรา Constant
องค์กร
คุณภาพการศึกษา
(นักศึกษา)
การสื่ อสารองค์กร
การรับรู ้บุคลิกภาพตรา
องค์กร
(ผูใ้ ช้บณั ฑิต)

Constant
คุณภาพการศึกษา
การสื่ อสารองค์กร
บุคลิกภาพตราองค์กร

1.150
.400
.295
2.364
-.047
.368
.897

9.801***
9.783***
7.395***
6.311***
-.555
3.955***
6.551***

.000
.000
.000
.000
.581
.000

R = .718 R square = .516
Adjust R square = .514
F = 237.744
R = .472 R square = .223
Adjust R square = .196
F = 8.180

.000
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

β

t

p-value
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Regression Value

ปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณั ฑิต
ความตั้งใจ
Constant
R square = .410
.904
5.321*
.000 R = .641
บอกต่อ
คุณภาพการศึกษา
.038
.652
.514 Adjust R square = .408
(นักศึกษา)
การสื่ อสารองค์กร
.731
12.349*** .000 F = 155.550
ความตั้งใจ
Constant
R square = .347
1.744
3.695***
.000 R = .589
บอกต่อ
คุณภาพการศึกษา
-.104
-.978
.332 Adjust R square = .324
(ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต) การสื่ อสารองค์กร
.636
5.429***
.000 F = 15.168
การรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรส่ งผลต่อความตั้งใจบอกต่อของนักศึกษาและผูป้ ระกอบการที่ใช้บณั ฑิต
ความตั้งใจ
R square = .448
Constant
.586
3.425***
.000 R = .669
บอกต่อ
บุคลิกภาพตรา
.879
19.048*** .000 Adjust R square = .447
(นักศึกษา)
F = 362.827
องค์กร
ความตั้งใจ
R square = .516
Constant
.659
1.294
.201 R = .652
บอกต่อ
(ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต)

Adjust R square = .514
F = 42.909

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจของปั จจัยภายในองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์องค์กรพบว่าปั จจัย
ภายในองค์กรประกอบด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านการสื่ อสารองค์กร และ ปั จจัยด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสนับสนุน
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสิ นค้า ของ D. Aaker (1996) และ J. Aaker (1997) ที่ได้เสนอแนวทางในการสร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้า
ไว้ว่าบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าหรื อบุคลิ กภาพตราองค์กรสามารถสร้างได้จากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับตัวสิ นค้าหรื อองค์กรเช่น
หมวดหมู่ของสิ นค้า (คณะวิชา หรื อหลักสูตร) คุณสมบัติของสิ นค้า (วิธีการสอน) ลักษณะทางกายภาพ (อาคารสถานที่) การ
สื่ อสารการตลาด สัญลักษณ์ และภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กร นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของกุลธิดา
ธรรมวิภชั น์ (2545) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการสารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าธนบุรี ปั จจัยสาคัญคือ
คุณภาพการศึ กษาและชื่ อเสี ยงเกี ยรติภูมิซ่ ึ งองค์ประกอบจากทฤษฎี และงานวิจัยดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยภายใน
องค์กรที่พบในการศึกษานี้
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของบุคลิกภาพตราองค์กรทั้งหมด 6 ประเภท ที่คลอบคลุมทั้ง 42 ลักษณะ
ได้แก่ บุคลิกภาพติดดิน จริ งใจ น่าตื่นเต้น มีความสามารถ โก้หรู และห้าวหาญ บุคลิกภาพตราองค์กรทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่
น่าตื่นเต้น มีความสามารถ โก้หรู และห้าวหาญ สนับสนุนทฤษฎีบุคลิกภาพตราสิ นค้า ของ Aaker (1997) ซึ่ งมีคุณลักษณะ
ย่อยเหมือนกันทุกประการ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ในครั้งนี้ยงั พบว่า บุคลิกภาพตราองค์กรแบบจริ งใจ ตามทฤษฎีของ Aaker
(1997) มีการจาแนกออกเป็ น 2 บุคลิกภาพ ได้แก่ ลูกทุ่ง-ติดดิน และจริ งใจ เนื่องจากถูกนามาใช้ในบริ บทที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสิ นค้าได้ถูกพัฒนาขึ้นจากบริ บทที่แตกต่าง
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กันอย่างมีนยั สาคัญเมื่อนาไปใช้ในวัฒนธรรมหรื อประเทศที่แตกต่างกัน (Voeth and Herbst, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของดวงแข จิตตางกูร และคณะ (2553) ที่ได้ใช้เครื่ องมือวัดของ Aaker (1997) ศึกษาบุคลิกภาพตราสิ นค้าของรายการข่าว
ทางโทรทัศน์ของไทย ซึ่ งพบลักษณะบุคลิกภาพเพียง 4 กลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Voeth and Herbst (2008) ที่ได้
ทาการศึ กษาบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าขององค์กรที่ ไม่แสวงหากาไรในประเทศเยอรมันนี ที่ พบบุ คลิ กภาพขององค์กรที่ ไม่
แสวงหากาไรเพียง 3 มิติเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Viktor (2013) ที่ ได้ทาการศึ กษาบุคลิกภาพตรา
สิ นค้าขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไรในประเทศสวีเดน ที่พบบุคลิกภาพขององค์กรที่ไม่แสวงหากาไรถึง 7 มิติ
นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั พบว่านักศึ กษามีความภูมิใจ ได้เป็ นนักศึ กษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์
ผูส้ อนมีความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี และมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการ
สอนที่ มีคุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ที่ พบจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตว่ามีความมัน่ ใจในคุณภาพบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ (2545) ที่พบว่าเหตุผลที่นกั เรี ยนมาเรี ยนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพราะชื่ อเสี ยงของมหาวิทยาลัย และรู ปแบบการสอนดี มี ผลงานวิชาการ
งานวิจยั ออกมาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น พบว่านักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรไม่แตกต่างกัน โดยรับรู ้วา่ มหาวิทยาลัยฯ
มี บุคลิ กภาพมี ความสามารถ จริ งใจ เข้มแข็งและน่ าตื่ นเต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิ รินทร คุ ม้ ไข่น้ า (2557) ที่ ว่า
บุคลิกภาพเด่นของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้แก่น่าตื่นเต้น มีความสามารถ และจริ งใจ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Polyporat
(2011) ที่ พบว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ บุคลิกภาพจริ งใจ บุคลิกภาพมีความสามารถ
และบุคลิกภาพเข้มแข็ง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของก่อพงษ์ พลโยราช และ วรุ ณ ตันตระบัณฑิตย์ (2550) ที่ พบว่า
บุ คลิ กภาพตราสิ นค้าของธนาคารพาณิ ชย์ที่เด่นชัดมากที่ สุดคือบุคลิกภาพมีความสามารถ น่ าตื่ นเต้น และโก้หรู มีระดับ
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงแข จิตตางกูร และ สราวุธ อนันตชาติ (2553) ที่พบว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้าของ
รายการข่าวทางโทรทัศน์ช่อง 3 และช่องโมเดิร์นไนท์ มีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และทันต่อเหตุการณ์ (ทันสมัย)
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญโดยมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู ้บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และบุคลิกภาพแบบโก้หรู โดยเพศหญิงรับรู ้
ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถมากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชาย
รับรู ้บุคลิกภาพแบบโก้หรู ของมหาวิทยาลัยฯมากกว่าเพศหญิงในขณะที่นกั ศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้บุคลิกภาพตรา
องค์กรของมหาวิทยาลัยฯ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ก่อพงษ์ พลโยราช วรุ ณ ตันตระบัณฑิตย์ (2550) เพศที่
แตกต่างกันมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้าแตกต่างกันโดยเพศหญิงเห็ นว่าบุคลิกภาพของธนาคารไทยมีความน่ าตื่นเต้น
มากกว่าเพศชายนอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบว่านักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้การสื่ อสารตราองค์กรของ
มหาวิทยาลัยฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ในเรื่ อง การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื่ อ และเรื่ องความยาวของชื่อ
ของมหาวิทยาลัย ที่ ยากแก่ ก ารจดจาโดยที่ นักศึ กษามี การรั บรู ้ ปัจจัยภายในองค์กรทั้งสองประเด็นมากกว่า ผูใ้ ช้บัณฑิ ต
สนับ สนุ น แนวคิ ดของ Schiffman and Kanuk (2007) ที่ ว่า การที่ บุคคลจะมี การรั บรู ้ อย่างไรขึ้ นอยู่กับประสบการณ์ และ
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกันที่มีต่อตัวกระตุน้ หรื อปั จจัยแห่ งการรับรู ้น้ นั ดังนั้นการได้รับปั จจัยเดียวกันของบุคคลทั้ง
สองกลุ่มอาจทาให้การรับรู ้แตกต่างกันได้
จากการศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยภายในองค์กรที่ มีต่อบุคลิกภาพตราองค์กรและการบอกต่อ พบว่าปั จจัยภายใน
องค์กรได้แก่ คุณภาพการศึกษา และการสื่ อสารองค์กรส่ งผลในทางบวกต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติ ซึ่ งสนับสนุ นแนวคิดของ D. Aaker (1996) และ J.Aaker (1997) ที่ วา่ องค์ประกอบของการสร้างบุคลิกภาพตรา
สิ นค้าสามารถสร้างได้จากปั จจัยที่เกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อองค์กร นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลในทางบวกต่อ
ความตั้งใจบอกต่อ ในด้านการสื่ อสารองค์กรสาหรับนักศึกษาและด้านคุณภาพการศึกษาสาหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติซ่ ึ งสนับสนุ นแนวคิดเกี่ ยวกับการบอกต่อ ที่ ว่าการบอกต่อเป็ นกิ จกรรมในการแบ่งปั นทางความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหรื อองค์กรที่บุคคลเกี่ยวข้องด้วย (Maru et al., 1994) และการบอกต่อเป็ นผลมาจากการ
ประเมินสิ นค้าหรื อบริ การและความคาดหวังที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริ การหรื อองค์กรที่ให้บริ การ
เป็ นหลักเช่น สถาบัน การศึกษา ซึ่งเป็ นสิ่ งนาเสนอที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถทดลองก่อนการตัดสิ นใจซื้อได้ (Zeithaml, 1981;
Jaroenwanit and Noth 2015)
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิ พลการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรที่ มีต่อความตั้งใจบอกต่อพบว่าการรับรู ้
บุคลิกภาพตราองค์กรส่งผลต่อความตั้งใจในการบอกต่อของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติซ่ ึงสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Polyorat (2011) ที่ พบว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้าและการบอกต่อมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งบุคลิกภาพจริ งใจและ
บุคลิกภาพมีความสามารถมีอิทธิพลต่อการบอกต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Romero and Gomez (2015) ที่ พบว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้ ที่มีบุคลิกภาพแบบประสบความสาเร็ จและ
บุคลิกภาพแบบจริ งใจมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความตั้งใจซื้ออย่างมีนยั สาคัญและยังสนับสนุนแนวคิดของ Mishra (2011)
ที่วา่ บุคลิกภาพตราสิ นค้าสามารถส่งผลถึงความชอบและความมัน่ ใจในองค์กรของลูกค้า และช่วยสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
องค์กรกับลูกค้านัน่ คือหากองค์กรมีบุคลิกที่ชดั เจนย่อมส่งผลให้ตราองค์กรสามารถดารงอยูแ่ ละง่ายต่อการจดจาของลูกค้าได้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรทาการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้ตรงกับบุคลิกภาพองค์กรในมุมมองของนักศึกษาและผูใ้ ช้
บัณฑิต และใช้เป็ นจุดแข็งในพัฒนาการจัดการศึกษาและการสื่ อสารองค์กรสู่ สังคมภายนอก นอกจากนี้ การรับรู ้บุคลิกภาพ
ตราองค์กรที่ชดั เจน และการสร้างบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับสิ่ งที่นกั ศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรวมถึงบุคคลทัว่ ไปรับรู ้จะช่วย
ในการบริ หารภาพลักษณ์องค์กร เนื่องจากบุคลิกภาพตราองค์กรเป็ นสิ่ งที่ช่วยสนับสนุนความรู ้สึกนึ กคิดของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยว่าเป็ นองค์กรสาหรับเขาหรื อเธอหรื อไม่ (Belk, 1988) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าและสร้างความมัน่ ใจในการใช้บริ การ
(Triplett, 1994) ซึ่ งมีผลต่อการเลือกศึ กษาต่อของนักศึกษา ตลอดจนความร่ วมมือและการรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้า
ทางาน นอกจากนี้ บุคลิกภาพตราองค์กรยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ระยะยาวด้วยการสร้างคุณค่าตราองค์กร รวมถึงสร้าง
เอกลักษณ์ที่แตกต่างให้กบั จากองค์กรอื่นด้วยกาหนดแนวทางใน การสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายและบุคคลทัว่ ไป ที่ ตรง
ประเด็นและชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผูเ้ รี ยน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตย่อมนามาซึ่ งการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์ หรื อภาพลักษณ์ที่ดีที่สามารถนาไปสู่ การบอกต่อ และ
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อจากประโยชน์ อันได้แก่ ความรู ้ คุณภาพการศึกษา ความมุ่งหมายด้านอาชีพในอนาคต
ที่ นักศึ กษาจะได้รับ นอกจากนี้ การพัฒนาด้านคุ ณภาพการศึ กษาอย่างเดี ยวอาจจะไม่เพียงพอต่อการสร้ างการรั บรู ้ แ ละ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ และการรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้าทางาน หากแต่ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารองค์กรที่มีประสิ ทธิภาพ
ด้วย ดังนั้นการประชาสัมพันธ์หรื อการบอกกล่าวเชิงรุ ก ทั้งสื่ อประชาสัมพันธ์ระดับมวลชน สื่ อสังคมออนไลน์ การให้ความ
ร่ วมมือกับจังหวัด หรื อแม้แต่การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานเอกชนในลักษณะบริ การวิชาการหรื อความร่ วมมือ
ทางวิชาการจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ในการสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพตราองค์กรที่แข็งแร่ งในจิตใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทั้งหมด
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และเพื่อเปรี ยบเที ยบสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ซึ่ งจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ ย
ต่อเดื อน และตาแหน่ งงาน กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา คื อ บุ คลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
จานวนทั้งสิ้น 251 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเองและมีความเชื่อมัน่ 0.8589 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และสถิติเชิ งอนุ มานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้า นความมั่นคงในอาชี พ แสดงว่า ปั ญ หาด้า นความมัน่ คงในอาชี พ ส่ งผลต่ อการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ 2) เปรี ยบเที ยบความแตกต่าง พบว่า เพศ ไม่มีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่งงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
คาสาคัญ : บุคลากรสายวิชาการ, สภาพปั ญหาการปฏิบตั ิงาน, คุณภาพการปฏิบตั ิงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

401

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 ANOVAand
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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บทนา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเศรษฐกิ จโลก และเทคโนโลยีมีผลให้ประเทศไทยต้องมีการเร่ งรัดการพัฒนา
ประเทศให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทยสู่ ระบบเศรษฐกิจใหม่ การศึกษา
นับได้วา่ เป็ นเครื่ องมือสาคัญอันหนึ่ง ในการพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล
เพื่อให้เป็ นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การ
พัฒนาประเทศชาติก็ยอ่ มทาได้โดยสะดวก ราบรื่ น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ยกให้
การศึกษาไทยเป็ นภาวะการศึกษาแห่งชาติ ดังจะเห็นได้จากโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่ ง
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้ าหมายหลักนักเรี ยน นักศึกษา ให้มีความรู ้และสามารถใช้ในการสื่ อสารเพื่อการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ออกข้อกาหนดกฎเกณฑ์ควบคุมการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ประกอบกับการควบคุมตามนโยบายของรัฐทางด้านการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตและพัฒนากาลังคน
ทั้งในระดับกึ่ งฝี มือ ระดับฝี มือ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตลอดจนความสอดคล้องของการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศและสังคมโลกในยุคโลกาภิ วฒั น์ โดยผูท้ ี่ จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาให้นโยบาย
ประสบความสาเร็ จนั้นๆ ก็คือ บุคลากรหรื อพนักงาน และฝ่ ายที่ให้การศึกษาต่อระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ก็คือ หน่วยงานฝ่ ายวิชาการ แต่สิ่งที่จาเป็ นต่อหน่วยงานฝ่ ายวิชาการสิ่ งหนึ่ง ก็คือ การพัฒนาความรู ้ของ
บุคลากร ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการเตรี ยมสอน การอบรมพัฒนา การศึกษาค้นคว้าอิสระในรู ปแบบต่าง ๆ ต่างก็มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู ้ของผูส้ อน แต่เนื่ องด้วยภาระหน้าที่ ที่ตอ้ งรับผิดชอบของฝ่ ายวิชาการมีหลากหลาย ซึ่ งการที่
บุคลากรได้รับหน้าที่ในหลาย ๆ อย่างนับได้วา่ เป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทาให้บุคลากรเกิด
การสับสน เกิดความล่าช้าในงาน มีเวลาไม่เต็มที่ในการทางาน และท้ายสุ ดอาจจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร อาจจะ
ทาให้เกิดผลิตผลที่ไม่ดี ซึ่งนัน่ ก็คือ นักศึกษาอาจจะไม่ได้รับสิ่ งใหม่ ๆ และความรู ้ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคตได้
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการทางานของบุคลาการสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งแก้ไข พัฒนายกระดับคุณภาพชี วิตใน
การทางานและส่ งเริ มให้การจัดการศึ กษาเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อันจะเป็ นผลทาให้นักเรี ยนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พึงได้รับความรู ้สูงสุด พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบสภาพปั ญหาที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เมื่อจาแนกเป็ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่ง
งาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ทาการศึ กษาเรื่ องสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยได้นากรอบแนวคิดของ Bruce & Blackbum (1992) มาประยุกต์และสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิด ดังภาพที่ 1
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(Independent variables)
ข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการ
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.ตาแหน่งงาน
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ตัวแปรตาม
(Dependent variables)
สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ด้านความมัน่ คงในอาชีพ
2. ด้านบริ หารจัดการ
3. ด้านลักษณะของงาน
4. ด้านรายได้และสวัสดิการ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจยั
สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ แตกต่างกันเมื่อจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่งงาน
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 แห่ง
ประกอบด้วย ศูนย์สุพรรณบุรี 157 คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา-วาสุกรี 141 คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา-หันตรา 183 คน และ
ศูนย์นนทบุรี 191 คน รวมทั้งหมดเป็ นจานวน 672 คน (กองบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ,
2560, มกราคม 4)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากจานวนประชากรที่ศึกษามีจานวนที่แน่นอน (Finite populations)
สู ตรที่ใช้ในการหาขนาดของตัวอย่างจึงใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ ) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน
0.05 ในการคานวณหาขนาดของตัวอย่าง (พิชิต ฤทธิ์จรู ญ,2544,หน้า 138) ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ศูนย์สุพรรณบุรี 59
คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา-วาสุ กรี 53 คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา - หันตรา 68 คน และศูนย์นนทบุรี 71 คน กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 251 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเป็ นข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสภาพส่ วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ โดยจาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่งงาน
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สภาพปั ญ หาที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพื่อใช้วดั ระดับปั จจัย 4 ด้าน คือ ด้านความมัน่ คงในอาชีพ ด้านบริ หารจัดการ
ด้านลักษณะของงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
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ลัก ษณะการให้ค ะแนนของแต่ล ะคาถามนั้น แบ่ งออกเป็ น 5 ระดับ ดัง นี้ (rating scale) และมี ร ะดับ การวัด
ประเภทช่วง (interval scale) การให้คะแนนในแต่ละข้อถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้
5 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมาก
3 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานปานกลาง
2 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อย
1 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามลาดับดังนี้
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตในการสร้างเครื่ องมือให้สอดคล้องกับตัว
แปรที่ศึกษา
2. ทดสอบความเที่ ยงตรง (validity) ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเนื้ อหา
และนาไปปรึ กษาคณะกรรมการผูเ้ ชี่ ยวชาญร่ วมกันวิจารณ์และแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้ อหาที่ วิจยั โดยให้
คะแนนเป็ น 3 ระดับ คื อ 1 = สอดคล้อ ง 0 = ไม่ แ น่ ใ จ -1 = ไม่ ส อดคล้อ ง โดยค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของ
แบบสอบถามต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
3. การหาความเชื่ อมัน่ (reliability) ผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการหาค่าความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ โดยการนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรสายวิชาการ ของโรงเรี ยนเขาพระ โรงเรี ยนสระยายโสม และ
โรงเรี ยนบ้านท่า ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้ มาตรวจสอบหาสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่
โดยใช้สมั ประสิ ทธิ์แอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.8589
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ ิจ ัย ได้ทาหนัง สื อ ถึ ง คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพื่อทาหนังสื อขอความร่ วมมือไปยัง ศูนย์นนทบุรี ศูนย์หนั ตรา
ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์วาสุกรี เพื่อขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรสายวิชาการ
ของแต่ละแห่ง
2. ส่งแบบสอบถามไปถึงผูท้ ี่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกรายโดยผูว้ จิ ยั ส่งด้วยตนเอง และรับแบบสอบถามคืน
3. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการตรวจสอบ
6. การจัด กระท าข้อ มู ล และการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป ในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ ด้ว ยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ และ
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน หาค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายเฉลี่ย
ระดับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
โดยกาหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของ ชูศรี วงษ์รัตนะ (2541, หน้า 90) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
3. ทดสอบและเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งค่า เฉลี่ย ของ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นและ
ตาแหน่งงาน โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนยั สาคัญทางสถิติจึงเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference :
LSD)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องสภาพปั ญหาที่ส่งผลงต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตอนที่ 1 สรุ ปลักษณะสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 เป็ น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 25 - 23 ปี ระดับการศึ กษา ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 25,000 – 30,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.6 และตาแหน่งงานเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 96.0
ตอนที่ 2 ระดับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล สภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใน 4 ด้าน ได้ผลดังตารางที่ 1 ดังนี้
ผลรวมระดับสภาพปั ญหา
สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
S.D
แปลความ

ด้านความมัน่ คงในอาชีพ
3.62
0.71
มาก
ด้านการบริ หารจัดการ
3.59
0.72
มาก
ด้านลักษณะของงาน
3.60
0.72
มาก
ด้านรายได้และสวัสดิการ
3.58
0.67
มาก
ภาพรวม
3.59
0.69
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลาการสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.59, S.D. 0.69) และเมื่อเรี ยงตามลาดับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
สภาพปั ญหาจะสามารถเรี ยงได้ดงั นี้ ด้านความมัน่ คงในอาชี พ (X = 3.62, S.D. 0.71) รองลงมา ด้านลักษณะของงาน (X =
3.60, S.D. 0.72) ด้านการบริ หารจัดการ (X = 3.62, S.D. 0.71) และด้านรายได้และสวัสดิการ (X = 3.62, S.D. 0.71)
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจาแนกตามสถานภาพทัว่ ไป
ผลการเปรี ย บเที ย บ สภาพปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยจาแนกตามสถานภาพทัว่ ไปของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และตาแหน่งงาน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
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3.1 จาแนกตามเพศ เป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ที่มีเพศต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 จาแนกตามอายุ เป็ น 5 กลุ่ม คือ ต่ากว่า 25 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป พบว่าบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีอายุต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.1 ด้านบริ หารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มอายุต่า
กว่า 25 ปี กลุ่มอายุ 25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 45 ปี กลุ่มอายุ 46 - 55 ปี กับกลุ่มอายุ มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป มีความเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.2 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มอายุ
25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี มี ความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บตั ิ งาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.3 ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
อายุ 25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ มากกว่า 55 ปี ขึ้นไป มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2.4 ภาพรวม พบว่าบุ คลากรสายวิช าการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มอายุต่ า กว่า
25 ปี 25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 45 ปี และกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี กับกลุ่มอายุมากกว่า 55 ปี ขึ้นไป ในภาพรวม มีความเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ น 3 กลุ่ม คือ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และสู งกว่าปริ ญญาโท พบว่าบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.3.1 ด้านความมัน่ คงในอาชีพ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับกลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.2 ด้า นบริ ห ารจัดการ พบว่า บุ ค ลากรสายวิช าการ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ กลุ่ ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับกลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.3 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับกลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.4 ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับกลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริ ญญา
ตรี กับกลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิ งาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.4 จ าแนกตามรายได้เ ฉลี่ ย ต่อเดื อนเป็ น 6 กลุ่ ม คื อ ต่ า กว่า 20,000 บาท 20,001 - 25,000 บาท 25,001 - 30,000 บาท
30,001- 35,000 บาท 35,001 - 40,000 บาท มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.4.1 ด้านความมัน่ คงในอาชีพ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 –
40,000 บาท และกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4.2 ด้านบริ หารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000
บาท และกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4.3 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 20,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับ
กลุ่ม 25,001 – 30,000 กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 30,000
บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4.4 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 20,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับ
กลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 25,001 –
30,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 35,000 บาท กับกลุ่ม มากว่า 40,000 ขึ้นไป
และกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กับกลุ่ม มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ต่ากว่า 20,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 - 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 –
30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ
กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 30,001 – 35,000 บาท กับกลุ่ม มากว่า 40,000 ขึ้นไป มีความเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 จาแนกตามตาแหน่งงาน เป็ น 4 กลุ่ม คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างประจา พบว่า
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
3.5.1 ด้ า น
ความมัน่ คงในอาชี พ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มข้าราชการ กับกลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจา มี ความความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.5.2 ด้า นบริ ห ารจัดการ พบว่า บุ ค ลากรสายวิช าการ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ กลุ่ ม
ข้าราชการ กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มลูกจ้างชัว่ คราว มีความความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5.3 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
ข้าราชการ กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5.4 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
ข้าราชการ กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มีความความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มข้าราชการ กับ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มี ความความเห็ นเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาเรื่ อง สภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีประเด็นสาคัญที่ควรจะนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ พบว่าค่าเฉลี่ย ในภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งอาจเป็ นเพราะว่าบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่ วนมากจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ นั่นมีบทบาทต่อการ
พัฒนาการศึ กษาเที ยบเท่ากับข้าราชการ แต่เมื่อดูถึงความมัน่ คงในอาชี พ การบริ หารจัดการ ลักษณะของงาน และรวมถึง
รายได้และสวัสดิ การ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงลูกจ้างประจา จะมีบทบาทและสิ ทธิ ที่ต่างจากข้าราชการ จึ งทาให้ใน
ภาพรวมแล้วปั จจัยทั้ง 4 ด้านจะมีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประเสริ ฐ ฉัตรชัยศักดิ์
(2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักราชเลขาธิ การ : กรณี ศึกษาแรงจูงใจ พบว่า
ข้าราชการสังกัดกลองกลาง สานักราชการเลขาธิการ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านความรับผิดชอบและความสาเร็ จของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
1.1 ด้านความมัน่ คงในอาชีพ เป็ นด้านที่บุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรก แต่ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก การที่บุคลากรสายวิชาการให้ ความสาคัญในเรื่ องความมัน่ คงในอาชีพ อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั สภาพปั ญหาเรื่ อง
ความมัน่ คงในอาชี พของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งลูกจ้างประจา เกิ ดเป็ นปั ญหาที่ สร้ างความแตกต่างกันระหว่า ง
ข้าราชการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจา ที่ใช้การกฎระเบียบที่แตกต่างกัน รวมทั้งหน่วยงานหรื อสถาบันต่าง
ๆ ภายนอกมองว่าความมัน่ คงของสายวิชาการที่เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจา เป็ นตาแหน่งที่ไม่ยงั่ ยืน และไม่
มัน่ คง จึ งส่ งผลทาให้เกิ ดสภาพปั ญหาในการทางานในภาพรวม เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรต้องให้ความเสมอภาคกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลู กจ้างประจา เพื่อสร้างความมัน่ คงในอาชี พ ซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานด้วยใน
อนาคต แต่ไม่สอดคล้องกับ เมธี ไพรชิ ต (2556) ศึ กษาเรื่ อง การหาปั จจัยที่ มีผลต่อการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั สุ ธานี จากัด พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยความมัน่ คงในการ
ทางาน ปั จจัยการยอมรับนับถือ ปั จจัยลักษณะของงาน ปั จจัยการติดต่อสื่ อสารความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ปั จจัยค่าจ้างและค่าตอบแทน และปั จจัยการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับน้อย
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1.2 ด้านบริ หารจัดการ เป็ นด้านที่บุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก การที่บุคลากร
สายวิชาการให้ความสาคัญในเรื่ องบริ หารจัดการ อาจเป็ นเพราะว่าปั จจุบนั การบริ หารจัดการนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการ
กาหนดนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปั จจุบนั พนักงานมหาวิทยาลัย ยังมีส่วนในการบริ หารจัดการยังไม่เต็มที่และ
ไม่หลากหลายในตาแหน่ง ซึ่ งอาจจะทาให้เกิดปั ญหาต่อการบริ หารจัดการในภาพรวมได้เนื่ องจากพนักงานมหาวิทยาลัยมี
จานวนที่มากกว่าข้าราชการ จึงทาให้ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย ศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานสานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนอยู่ในระดับมาก โดย
ปั จจัยจูงใจ ที่ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และอยู่ ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความ
กาวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน อยูใ่ นระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน ด้านสภาพการทางาน และความมัน่ คง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบัญชาการ และด้านนโยบาย
และการบริ หาร ตามลาดับ
1.3 ด้านลักษณะของงาน บุคลากรสายวิชาการมีความคิดเห็ นว่าสภาพปั ญหาของการปฏิ บตั ิงานในด้านของ
ลักษณะของงาน มีความสาคัญในระดับมาก เพราะว่าลักษณะของงานในปั จจุบนั มีลกั ษณะหลากหลายหน้าที่ ทาให้บุคลากร
สายวิชาการให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้น ๆ และยังเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้บุคลากรสายวิชาการมีความต้องการที่จะให้มีการ
พัฒนาเพิ่มเติม เพราะลักษณะของงานเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อันจะส่ งผลทาให้บุคลาการ
สายวิชาการปฏิบตั ิงานได้เต็มที่ เพราะฉะนั้นควรมีหน่วยงานที่สนับสนุนงานทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการ
สอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยจูงใจ ที่อยูใ่ นระดับมาก 3
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาเร็ จในการทางานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และอยู่ ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความกาวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ การงาน
ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยค้ าจุน อยูใ่ นระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพการทางาน และ
ความมัน่ คง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบัญชาการ และด้านนโยบายและการบริ หาร ตามลาดับ
1.4 ด้านรายได้และสวัสดิการ เป็ นด้านที่บุคลากรสายวิชาการให้ความสาคัญในระดับมากเช่นเดียวกันกับด้านอื่น
ๆ การที่บุคลากรสายวิชาการให้ความสาคัญในเรื่ องรายได้และสวัสดิการ เป็ นสิ่ งจูงใจที่ทาให้บุคลากรสายวิชาการ รวมถึง
บุคลากรทุก ๆ คน ให้ความสาคัญ เพราะเมื่อไหร่ ที่ธุรกิจ มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
ก็จะทาให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทางาน อันจะส่งผลทาให้การทางานเกิดประสิ ทธิภาพต่อไป แต่
ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเมธี ไพรชิ ต (2556) ศึ กษาเรื่ อง การหาปั จจัยที่มีผลต่อการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั สุ ธานี จากัด พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ปั จจัยความมัน่ คงในการ
ทางาน ปั จจัยการยอมรับนับถือ ปั จจัยลักษณะของงาน ปั จจัยการติดต่อสื่ อสารความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ปั จจัยค่าจ้างและค่าตอบแทน และปั จจัยการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับน้อย
2. การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง สภาพปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เมื่ อจาแนกออกเป็ น เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และ
ตาแหน่งงาน
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2.1 จาแนกตามเพศ สภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสายวิช าการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีเพศต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงาน
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
2.2 จาแนกตามอายุ สภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่มีอายุต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงาน
สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
2.3 จ าแนกตามระดับ การศึ ก ษา สภาพปั ญ หาที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึ กษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
2.4 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน สภาพปั ญหาที่ ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แต่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรัตน์ชนก
จันยัง (2556) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกาไร พบว่า อายุ
ลักษณะของงานที่ทา และรายได้ มีผลต่อปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน ส่ วนระดับการศึกษา และลักษณะของงานที่
ท ามี ผ ลต่ อ ปั จ จัย จู งใจด้า นการได้รั บการยอมรั บนับถื อ ในด้า นอายุแ ละลัก ษณะของงานที่ ทามี ผ ลต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ นด้าน
ความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชา และลักษณะของงานที่ ทามี ผลต่อปั จจัยค้ าจุนด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน ด้าน
สภาพแวดล้อ มในการท างาน และด้า นความมั่น คงในการท างาน นอกจากนี้ ปั จ จัยจู งใจและปั จจัยค้ า จุ น มี อิท ธิ พ ลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการทางานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
2.5 จาแนกตามตาแหน่งงาน สภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง
มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา พัฒนานันทชัย
(2552) ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า
ตาแหน่งงาน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงานสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์
จาการวิจยั ดังกล่าวผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเรื่ องสภาพปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยผลลัพธ์ที่ได้น้ ี สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนทางด้านบุคลากร
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และสามารถนาไปพัฒนาและปรับปรุ งบุคลากรด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยในเรื่ องของการจัดระบบงานในมีความชัดเจน
มากยิง่ ขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระงานที่มากให้นอ้ ยลง จากนั้นจะได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ความสามารถให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อช่วย
ส่งเสริ มด้านการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาเร็ จลงได้ด้วยการสนับสนุ นและให้ความช่ วยเหลื ออย่างดี ยิ่งจากอาจารย์ทุกท่ าน ที่ ให้คาปรึ กษา ให้ขอ้ แนะนาและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่ าน ได้แก่ ที่ กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความเที่ ยงตรง และให้
คาแนะนาเพื่อให้เป็ นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ตลอดจนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทางานวิจยั
และข้อมูล
ท้ายที่ สุดขอขอบพระคุณ บิ ดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา รวมทั้งขอขอบพระคุณ เจ้าของ
ตารา เอกสาร งานวิจยั ทุกชิ้นที่ได้อา้ งอิงไว้ และขอขอบคุณครอบครัว และเพื่อนทุกคนที่ให้กาลังใจในการทางานวิจยั ครั้งนี้
ด้วยดีเสมอมา และหากงานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีน้ ี แก่บิดามารดา
และอาจารย์ทุกท่าน ที่ถ่ายทอดวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
เอกสารอ้ างอิง
กองบริ หารงานบุ ค คลมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ . 2560. ข้ อมู ล สถิ ติ บุ ค ลากร. แหล่ ง ที่ ม า :
www.personnel.rmutsb.ac.th/statistic.html, 20 มกราคม 2560.
กนกวรรณ ชู ชี พ . 2551. คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของข้า ราชการในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญารั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
กิตตินนั ท์ พิศสุ วรรณ. 2553. ความต้องสวัสดิการของพนักงาน กรณี ศึกษา : บริ ษทั ลานนา อุตสาหกรรม จากัด. วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร.
จุ ฑ าพร กบิ ล พัฒ น์ . 2554. คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานกับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากร คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุ รี . การค้น คว้าอิส ระปริ ญ ญาบริ หารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต ,มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี.
ชนิ ดา เล็บครุ ฑ. 2554. ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุ น
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ หารศาสตร์ . วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญาวิ ท ยาศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต , สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์.
ชินวัฒน์ เกียรติสันติกุล. 2555. ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร เทศบาทนครนนทบุรี. วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทัว่ ไป, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ดารณี คงเอียด. 2554. คุ ณภาพการให้บ ริ การด้านสวัส ดิ ก ารต่ อ บุ ค ลากร กรณี ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทัว่ ไป, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
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ทศพร จิรกิจวิบูลย์. 2556. การศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานและแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ดี ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ
ต่อพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ทัศ นี ย ์ ชาติ ไ ทย. 2560. คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต . วารสารสุ ท ธิ ป ริ ทั ศ น์
31 (97) : 115-124.
ธัญญา ผลอนันต์. 2547. บริหารค่ าตอบแทนแบบสร้ างสรรค์ ด้วยระบบ Broadbanding. ขวัญข้าว, กรุ งเทพมหานคร.
ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับความสุ ขในชีวิตความเป็ นอยูข่ องพนักงาน
กรณี ศึ ก ษาเทศบาลต าบลศาลายา อ าเภอพุ ท ธมณฑล จัง หวัด นครปฐม. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตร์
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นารี รัตน์ นิ ลประดับ. 2547. บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การรับรู ้สภาพแวดล้อมในการทางานและพฤติกรรมการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ ควบคุมจราจรทางอากาศ บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
นริ ญทร ประจักษ์ธีรนนท์. 2555. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งคุ ณ ภาพชี วิต ในการทางานและความทุ่มเทในงานของพนักงาน
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสี มา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอี สาน.
เมธี ไพรชิ ต. 2556. การหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั
สุธาสิ นี จากัด. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี.
รั ต น์ ชนก จัน ยัง . 2556. ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนัก งานในองค์ก รไม่ แ สวงผลก าไร.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
วาสนา พัฒ นานั น ทชัย . 2552. ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานส านั ก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริ ย.์ วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
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โปรแกรมการนาเสนอบทความวิชาการ ภาคโปสเตอร์
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
Users Satisfaction of Sub-District Health Promoting Hospital,
Phu Phiang District, Nan Province
พิชญธิดา อุตะมะ1 ปวีดา กันฟอง1 ศิริพร บริ คุธ1 และ ดวงสมร พลเยีย่ ม1*
Pitchayatida Utama1 Paveeda Gunfong1 Siriporn Borikut1 and Duangsamorn Phonyiam1*

บทคัดย่อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพระดับปฐมภูมิที่สาคัญในการให้บริ การ เมื่อเกิ ด
การเจ็บป่ วย โดยได้พยายามจัดการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพและกระจายให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ แต่ในทางปฏิบตั ิยงั
พบว่าประชาชนยังไม่ได้รับการบริ การที่เท่าเทียม พบปั ญหาการบริ การที่ล่าช้าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร การศึกษานี้จึง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ทั้ง 4 ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า นขั้น ตอนกระบวนการให้บริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ และเครื่ องใช้
เทคโนโลยี และด้านอาคารสถานที่ วิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณา
เชิ งลึกบ่งชี้ ในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้บริ การด้านอาคารสถานที่มีค่าเฉลี่ย 4.49 ซึ่ งถือเป็ นค่าสู งสุ ด ด้าน
วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคโนโลยี ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ และด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.38 4.37 และ
4.30 ตามลาดับ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งการให้บริ การในด้านบุคลากร ได้แก่ ควรมีแนวทาง ในการตอบคาถาม
หรื อข้อสงสัย ที่ ชัดเจน รวมถึ งการดู แลเอาใจใส่ และต้องมี ความพร้ อมในการให้บริ การ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้กับ
ผูใ้ ช้บริ การให้มากขึ้น
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, ผูใ้ ช้บริ การ, โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
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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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บทนา
ความสาคัญของทีม่ าและปัญหาของงานวิจยั
จากนโยบายของภาครัฐที่ มุ่งเน้นให้การบริ การพยาบาลและสาธารณสุ ขเป็ นแบบผสมผสาน โดยให้ประชาชน
เข้าถึงง่ายแบบเท่าเทียมกัน จึงรณรงค์ให้สถานพยาบาลทัว่ ประเทศมีการจัดให้การบริ การในลักษณะสถานพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล โดยเน้นการบริ การแบบให้คาแนะนาเชิงส่ งเสริ มสุ ขภาพไปพร้อมกับการรักษาควบคู่กนั อย่างมีคุณภาพ และ
คนทุกหมู่เหล่าเข้าถึงได้ รวมถึงการให้บริ การแบบกัลยาณมิตร เพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็ นที่ยอมรับแก่คนทุกชนชั้นใน
สังคม ดังนั้นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจึ งต้องมีการพัฒนาทั้งด้านการรักษาพยาบาล สถานที่ และบุคลากร เพื่อ
ให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริ การดังกล่าวก็จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การโดยความพึงพอใจต่อการให้บริ การจะเกิ ดขึ้นได้หรื อไม่น้ นั จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการ
ให้บริ การขององค์การประกอบกับระดับความรู ้สึกของผูม้ าใช้บริ การในมิติต่างๆ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาเป็ นข้อเสนอแนะ ปรับปรุ ง และ
พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ที่ใช้บริ การมากที่สุด โดยทาการศึกษาจากกรณี ตวั อย่างโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่ งมีประชากรประมาณ 35,835 คน 7 ตาบล 61 หมู่บา้ น จานวน 12,273 ครัวเรื อน
ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลฝายแก้ว โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลม่วงตึ๊ด โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลท่ าน้าว โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลนาปั ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลน้ าแก่ น โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลน้ าเกี๋ยน และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลเมืองจัง โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของมิล
เลทและทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อหาคาตอบสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
จานวนประชากรในเขตอาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จานวน 35,835 คน (อุเทน จาดยางโทน และ ศรศักดิ์ สี หะวงษ์.
2558:ออนไลน์) ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใช้สัดส่ วนที่เท่ากัน จานวนประชากรทั้งหมด 35,835 คน แยกตาม
ตาบล คือ ตาบลฝายแก้ว 11,545 คน ตาบลม่วงตึ๊ด 4,280 คน ตาบลท่าน้าว 3,404 คน ตาบลนาปั ง 3,455 คน ตาบลน้ าแก่น
4,322 คน ตาบลน้ าเกี๋ยน 2,788 คน และตาบลเมืองจัง 6,041 คน ดังแสดง ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
ประชากร อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จานวน 35,835 คน
ตาบลฝายแก้ว ตาบลม่วงตึ้ด ตาบลท่าน้าว ตาบลนาปัง ตาบลน้ าเกี๋ยน ตาบลน้ าแก่น ตาบลเมือง
11,545 คน
4.280 คน
3,404 คน
3,455 คน
2,788 คน
4,322
จัง 6,041 คน
สุ่ มตัวอย่างโดยกาหนดสัดส่ วนเท่า ๆ กัน คือ 1 : 89.6 ได้จานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังนี้
129 คน
48 คน
38 คน
39 คน
31 คน
48 คน
67 คน
รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามโดยมี เนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ลักษณะ
คาถามเป็ นตัวเลือกโดยการใช้เครื่ องหมายถูกลงในช่อง 
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย
4 ด้าน ดังนี้ ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้เทคโนโลยี และด้าน

อาคารสถานที่ ลักษณะคาถามเป็ นตารางโดยใช้เครื่ องหมายถูก ให้ตอบในตารางเรี ยงอันดับ จากน้อยไปหามาก โดย
มีค่าคะแนน 1 – 5 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับดังนี้
คาตอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุ ง เป็ นคาถามปลายเปิ ดโดยเว้นช่องว่างให้เขียนแสดงความคิดเห็น

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ผศู ้ ึกษานาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนสิ ทธิ์ การ
รักษาพยาบาล โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็ นค่าความถี่และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย
4 ด้าน ดังนี้ ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากรด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้เทคโนโลยี และด้านอาคาร
สถานที่ โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุ ง
การแบ่งเกณฑ์วดั คะแนนเฉลี่ยเพื่อแปรผลและอธิบายตัวแปร แต่ละด้าน แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงระดับ โดยใช้พิสยั ของ
ช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best,1977 อ้างถึงใน เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, ออนไลน์.) ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.21 - 5.00 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.41 - 4.20 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.61 - 3.40 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.81 - 2.60 คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00 - 1.80 คะแนน
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ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท ใช้สิทธิ์บตั รประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่ านด้านขั้นตอน
กระบวนการให้บริ การ
ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. ขั้นตอนในการให้บริ การ
4.32
0.57
มากที่สุด
2. ระยะเวลารอคอยในการรับบริ การ
4.38
0.66
มากที่สุด
3. ความสะดวกรวดเร็ วของการให้บริ การ
4.49
0.68
มากที่สุด
4. วันและเวลาในการให้บริ การ
4.37
0.69
มากที่สุด
5. ความเสมอภาคในการให้บริ การ
4.32
0.67
มากที่สุด
6. การติดประกาศหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ การ
4.32
0.69
มากที่สุด
ให้บริ การ
รวม
4.37
0.37
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ค่าเฉลี่ย 4.37 โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาดับแรกคือ
ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็ วของการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านระยะเวลารอคอยในการรับบริ การ ค่าเฉลี่ย 4.38
และวันและเวลาในการให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.37
ตารางที่ 3 ระดับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบล อ าเภอภู เ พี ย ง จัง หวัด น่ า น

ด้านบุคลากร
ด้านบุคลากร
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. การต้อนรับของเจ้าหน้าที่
4.41
0.64
มากที่สุด
2. ความสุภาพอ่อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใส วาจาสุภาพ
4.39
0.66
มากที่สุด
3. ความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อม ใน
4.29
0.70
มากที่สุด
การให้บริ การ
4. การตอบข้อคาถาม ข้อชี้แจง และข้อสงสัย
4.05
0.72
มาก
5. ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ
4.39
0.63
มากที่สุด
รวม
4.30
0.41
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาดับแรก คือ การต้อนรับของเจ้าหน้าที่
ค่าเฉลี่ย 4.41 ความสุ ภาพอ่อนน้อม ยิม้ แย้มแจ่มใส วาจาสุ ภาพ และความรู ้ความสามารถในการให้บริ การมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

คือ 4.39 และความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อมในการให้บริ การค่าเฉลี่ย 4.29
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคโนโลยี
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ระดับความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
1. มีการจัดหาเครื่ องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างพอเพียง พร้อม
4.43
0.70
มากที่สุด
ให้บริ การ
2. มีการดูแล ทาความสะอาด เครื่ องมือและอุปกรณ์
ให้
4.37
0.66
มากที่สุด
พร้อมใช้อยูเ่ สมอ
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ระดับความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
3. เครื่ องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริ การมีสภาพที่ดี และ
ปลอดภัย
4. อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้เทคโนโลยีมีความทันสมัย
รวม

4.35

0.61

มากที่สุด

4.38
4.38

0.60
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.38 โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาดับแรก
คือ มีการจัดหาเครื่ องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างพอเพียง พร้อมให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.43 อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้เทคโนโลยีมี
ความทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.38 และมีการดูแล ทาความสะอาด เครื่ องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ ค่าเฉลี่ย 4.37
ตารางที่ 5 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพต าบล อ าเภอภู เ พี ย ง จั ง หวัด น่ า น
ด้านอาคารสถานที่
ด้านอาคารสถานที่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. ความสะอาดของสถานที่ให้บริ การ
4.57
0.55
มากที่สุด
2. บรรยากาศของสถานที่ให้บริ การ
4.57
0.53
มากที่สุด
3. ความเป็ นสัดส่วนของสถานที่ให้บริ การ
4.52
0.55
มากที่สุด
4. ความปลอดภัยหรื อการได้มาตรฐาน
ของ
4.38
0.61
มากที่สุด
สถานที่ให้บริ การ
5. สิ่ งอานวยความสะดวกในการรับบริ การ
4.42
0.61
มากที่สุด
6. ป้ ายข้อความบอกจุดบริ การ
4.45
0.62
มากที่สุด
รวม
4.49
0.32
มากที่สุด
จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีความพึงพอใจ 3 ลาดับแรกคือ ความสะอาด และบรรยากาศของ
สถานที่ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.57 ความเป็ นสัดส่ วนของสถานที่ให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.52 และป้ ายข้อความบอกจุด
บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.45
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ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยี และด้านอาคาร
สถานที่
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขั้นตอนกระบวนการให้บริ การ
4.37
0.37
มากที่สุด
2. ด้านบุคลากร
4.30
0.41
มากที่สุด
3.ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยี
4.38
0.43
มากที่สุด
4. ด้านอาคารสถานที่
4.49
0.32
มากที่สุด
รวม
4.39
0.64
มากที่สุด
จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.39 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ ย 4.49 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ ย 4.38 ด้านขั้นตอนกระบวนการ
ให้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.37 และด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.30 ตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยการใช้
แบบสอบถามกับผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จานวน 400 ราย พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท ใช้สิทธิ์บตั รประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล
จากการศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน พบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผูม้ าใช้บริ การมีความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่มากที่สุดเป็ นลาดับ
แรก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.49 รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านขั้นตอน
กระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ย 4.37 และด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.30 ทั้งนี้ แม้ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจะอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน แต่ควรปรับปรุ งการให้บริ การในส่ วนที่ผใู ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจน้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น เช่น
ด้านบุคลากร ที่ควรมีแนวทางในการตอบคาถาม ข้อชี้แจงหรื อข้อสงสัยที่ชดั เจนให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ รวมถึงความเอาใจใส่
และความพร้อมในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมากยิ่งขึ้น และผูบ้ ริ หารควรใช้
ผลการวิจัย นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานบริ ก ารเพื่ อ สะท้อ นให้ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านหรื อเจ้า หน้า ที่ ข อง

โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ได้มองเห็นปั ญหาและเกิ ดการยอมรั บที่ ตรงกัน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของ
กิจกรรมในการพัฒนาโดยรวม ทั้งนี้ สาหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาในส่ วนของเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ควบคู่ไปกับผูใ้ ช้บริ การ เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อความการให้บริ การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาความพึงพอใจในการให้บริ การที่ดีที่สุด
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ระดับการทางานของวิสาหกิจชุ มชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
Conceptualization of Balanced Scorecard Management: A Study of Working Levels of Community
Enterprise in Trang
นุชนาถ ทับครุ ฑ1* ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ2
Nutchanat Tupkrut1* Supitchaya Boonkuer2

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผูแ้ ทนวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจัง หวัด ตรั ง
2. ศึกษาระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังจานวน 8,127 คน กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 400 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่ มอย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง 20 - 29 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปวช. และเป็ นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสิ นค้า มีประสบการณ์ใน
การทางาน 1-3 ปี รายได้ 10,001- 15,000 บาท ตาแหน่ งกรรมการ 2) ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนเห็ นว่าระดับการทางานของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard อยูใ่ นระดับมาก (M= 4.46, SD = .30)
คาสาคัญ : วิสาหกิจชุมชน, Balanced Scorecard, ความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชน
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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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บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. 2548 หมวด 4 การส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มาตรา 26
ให้คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนากิ จการวิสาหกิ จชุ มชนระดับปฐมภูมิในการ
ประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู ้และการสนับสนุนในการจัดตั้ง การร่ วมมือซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับการนาวัตถุดิบ ทรัพยากร หรื อภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่น
นั้นๆ
การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักประสบกับปั ญหาต่างๆ รวมถึงมีตน้ ทุนในการดาเนินงานต่อหน่วย
ค่อนข้างสูงหากเปรี ยบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักต้องเผชิญกับปั ญหาหลักคือ การสร้าง
ความเชื่ อมโยงด้านการตลาดกับธุ รกิ จ การให้ความรู ้เกี่ ยวกับขบวนการผลิตและการบริ หารจัดการธุ รกิ จทุกด้านไม่ว่าการ
บริ หารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน (ณรงค์ ป้ อมหลักทองและคณะ, 2551; พัฒน์พิไล วุฒิสาวงศ์, 2550; กฤษ อุตตมะ
เวทิ น , 2550) โดยมี ร ายละเอี ย ดของปั ญหาที่ พ บว่า กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ มชนขาดการเชื่ อมโยงกันทางด้า นการตลาดอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพกับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนรายอื่นๆ ในห่ วงโซ่มูลค่าที่จะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถควบคุมต้นทุน
การดาเนิ นงานให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด สามารถวางแผนการผลิตและสร้างตลาดได้ดียิ่งขึ้น การสร้างความเชื่ อมโยงกันใน
แนวนอน (Horizontal Linkage) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเอง และการเชื่อมโยงในแนวดิ่ง (Vertical Linkage) ระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดใหญ่อื่นๆ จึงเป็ นแนวทางที่สาคัญสาหรับวิสาหกิจชุมชนที่จะช่วยควบคุมต้นทุน เกิดการ
ประหยัดจากขนาด (Economy Scale) และสร้างประโยชน์ให้กบั ทั้งสองฝ่ าย
Balanced Scorecard: BSC เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งทางการจัดการที่สามารถช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอด
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ไปสู่ สมาชิ กที่เป็ นเครื อข่ายทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิ จ
ชุมชนสามารถที่จะประเมินผลลัพธ์ของการนาแผนไปปฏิบตั ิ และสามารถวิเคราะห์ได้วา่ เกิดจากข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาขึ้น
ในด้านใด เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวไปแก้ไขปั ญหาได้ตรงตามจุดมากขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ โดยทาการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานแบบดุลยภาพ ซึ่งเป็ นวิธีการวัดการรับรู ้ถึงความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนที่ให้เห็นแง่มุมที่กว้าง ประกอบด้วย
ตัววัดผลการปฏิบตั ิงานของวิสาหกิจชุมชน ในมุมมอง 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Kaplan and Norton, 1996) ซึ่ งการรับรู ้สิ่งเหล่านี้จะทาให้กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขอ้ มูล
ที่เพียงพอต่อการประเมินผลการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษา ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตาม
แนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard ซึ่งผลการวิจยั จะทาให้ทราบว่าการใช้ Balanced Scorecard ส่งผลต่อระดับ
การทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ศึกษาสถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง
2. ศึกษาระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
เอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) หมายถึง กิจการชุมชนเกี่ยวกับ
ผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื ออื่นๆ ที่ดาเนินการโดยคณะกรรมการที่มีความผูกพัน มีวถิ ีชีวติ ร่ วมกัน และรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิติบุคคล หรื อไม่เป็ นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน (กองส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2559)
องค์ ประกอบความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

426

1.1 ความคิดริ เริ่ ม
1.2 ความสามารถในการบริ หารและการจัดการสถาบัน
1.3 บทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน
1.4 ความมัน่ คงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
1.5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. แนวคิดเกีย่ วกับ Balanced Scorecard: BSC
Kaplan and Norton (2000) ได้ให้ความหมายว่า Balanced Scorecard หมายถึง เครื่ องมือทางการจัดการที่ช่วยนากล
ยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บัติ โดยอาศัยการวัดหรื อการประเมิ นที่ ครอบคลุมมิ ติในด้านการจัดการ 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิ น
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ซึ่งจะช่วยทาให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่ งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร
2.1 การเงิน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการทาผลกาไรหรื อผลตอบแทนทางการเงินเป็ นหลัก
วัตถุประสงค์ของการประเมินภายใต้มุมมองนี้ ประกอบด้วย ด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้ และด้านการลดลงของต้นทุนหรื อ
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งถ้าหากว่าวิสาหกิจชุมชนมีสินทรัพย์
เป็ นจานวนมาก และสิ นทรัพย์ที่วสิ าหกิจชุมชนมีอยูไ่ ม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มที่
2.2 ลูกค้ า หมายถึง ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และ/หรื อ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ได้แก่ ยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด การมุ่งเน้นความสาคัญของลูกค้า และ/หรื อ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ในฐานะที่เป็ นแหล่ง
รายได้ที่จะทาให้วสิ าหกิจชุมชนมีผลกาไร
2.3 กระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการที่สาคัญภายในวิสาหกิจชุมชนที่จะช่วยให้สามารถนาเสนอคุณค่าที่
ลูกค้า และ/หรื อ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้องการ และช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านการเงิน
2.4 การเรียนรู้ และการเติบโต หมายถึง ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วดั
คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแบบสิ นค้า และบริ การใหม่ๆ โดยมุมมองนี้ประกอบด้วย ด้านที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งสามารถพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถของสมาชิ ก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ทัศนคติ ความพึงพอใจ อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของ
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน และด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดุลย์ วันบุญกุล (2554) ได้ทาการวิจยั เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนี ช้ ี วดั ผลสาเร็ จขององค์กรตาม
หลักการวัดผลการปฏิบตั ิงานเชิงดุลยภาพ กรณี ศึกษา : โรงงานฉี ดพลาสติก ผลการวิจยั พบว่า ดัชนี ช้ ีวดั ของแผนกผลิตที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันทั้ง 4 ด้านโดยมีระดับความสัมพันธ์ต้ งั แต่ระดับต่า (r = 0.410) ถึงปานกลาง (r = 0.685) ซึ่งดัชนี
ชี้วดั ของแผนกวิศวกรรมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเฉพาะด้านการเงินที่ระดับความสัมพันธ์ต่าตั้งแต่ค่า r = 0.410 ถึง r = 0.478
ส่ วนแผนกควบคุมคุณภาพพบว่าดัชนี ช้ ี วดั มีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันเฉพาะภายในกระบวนการระหว่างแผนกเท่ านั้น
อย่างไรก็ตามหลังจากการสร้างและนาแผนที่ ยทุ ธศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พบว่าผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายโรงงานสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ (2554) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานโดยอาศัย
การวัดผลดุลยภาพ (BSC) กรณี ศึกษา: โรงงานฉี ดพลาสติก โดยงานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแนวทางการนาทฤษฎีการวัดผลดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard: BSC) มาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษา: โรงงานฉี ดพลาสติก โดยการจัดทาดัชนีช้ ีวดั
ประสิ ทธิ ภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ตามแนวคิดของทฤษฎีการวัดผลดุลยภาพ (BSC) แล้วเปรี ยบเทียบผลการ
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ปฏิบตั ิงานกับเป้ าหมายที่องค์กรได้ต้ งั ไว้ แล้วสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขขั้นตอน
ในการทางาน ผลการวิจยั พบว่า หลังจากทาการจัดทาดัชนี ช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพ KPI ตามทฤษฎี Balanced Scorecard เป็ นเวลา
3 เดื อน ในมุมมองด้านการเงิ น อัตราการเติ บโตของยอดขาย ค่าเฉลี่ ย KPI เท่ ากับ 2.83% มุมมองด้านลูกค้า จานวนข้อ
ร้องเรี ยนจากลูกค้าค่าเฉลี่ย KPI 8 ครั้ง ความพึงพอใจของลูกค้า ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 87.5% มุมมองด้านกระบวนการภายใน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม ลูกค้า ค่าเฉลี่ย KPIเท่ากับ 76.6% อัตราของเสี ยจากการผลิต ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 1.56%อัตราการ
จัดส่ งไม่ตรงเวลา ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 0.14% และมุมมองด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา อัตราการลาออกค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ
9.51% อัตราการหยุดงาน ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 1%
ทัศนี ยว์ รรณ แนบทางดี (2554) ได้ทาการศึ กษาผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มการขายที่ มีต่อผลการ
ดาเนิ นงานของธุรกิจตัวแทนประกันวินาศภัยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มการขาย ด้าน
การประชุมทางการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนิ นงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และ
ด้านกระบวนการภายใน 2) ประสิ ทธิภาพการส่งเสริ มการขาย ด้านการแข่งขันทางการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับผลการดาเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน 3) ประสิ ทธิภาพการส่งเสริ มการขาย ด้านเครื่ องมือช่วยการขายความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านการลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้
และการพัฒนา 4) ประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มการขาย ด้านการให้โบนัส มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับผลการ
ดาเนิ นงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา 5) ประสิ ทธิ ภาพการ
ส่งเสริ มการขาย ด้านการฝึ กอบรมพนักงานขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดาเนินงาน ด้านการเงิน
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดรู ปแบบและวิธีการศึกษาดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรัง
จ านวน 8,127 คน ค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งจาก Krejcie and Morgan table ได้ต ัว อย่ า ง 368 คน เพื่ อ ป้ อ งกัน ความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ น 400 คน สุ่ มตัวอย่างโดยใช้เทคนิ คแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่ วนประชากรในแต่ละ
อาเภอ (Proportional Stratified Random Sampling) แล้วทาการสุ่มอย่างง่าย
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากแนวคิดและ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน ประสบการณ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รายได้ต่อเดือน และตาแหน่งในวิสาหกิจชุมชน โดยคาถามเป็ นลักษณะ
เลือกตอบ มีจานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การทางานของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ
Balanced Scorecard มี 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา และด้านการเงินแต่ละ
ด้านมี 4 ข้อใหญ่รวมทั้งหมดมีจานวน 16 ข้อ ในแต่ละข้อย่อยนักวิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทาการอธิ บายเพิ่มเติมเพื่อให้ตวั อย่าง
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจในข้อคาถามในแบบสอบถามก่อนจะพิจารณาว่าระดับการทางานในแต่ละข้อคาถามอยูใ่ นระดับ
ใด ตัวอย่างเช่น ในด้านลูกค้า ข้อคาถามที่ 1 คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนที่ซ้ือไป เพื่อให้
ตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจในข้อคาถามในแบบสอบถาม นักวิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทาการอธิบายเพิ่มเติมว่าข้อมูลนี้
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ประกอบไปด้วย ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากตัวสิ นค้า ความคุม้ ค่าที่ได้รับในเรื่ องของคุณภาพ ความพึงพอในด้านราคา ความ
ประทับใจของพนักงานในการให้บริ การและ การบรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่อ เป็ นต้น ดูตวั อย่าง
ตัวอย่ าง
1. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนที่ซ้ือไป
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากตัวสิ นค้า , ความคุ ม้ ค่าที่ ได้รับในเรื่ องของคุณภาพ, ความพึงพอในด้านราคาความ
ประทับใจของพนักงานในการให้บริ การ, การบรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ สร้างขึ้นไปเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและนามาแก้ไขปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์
และทดสอบความเชื่อมัน่ โดยนาไปทดลองใช้กบั ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามโดยรวม (Cronbach’s) Alpha Coefficient Reliability) เท่ า กับ .71 ด้า นลู ก ค้า .858 ด้า นกระบวนการ
ภายใน .664 ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา .744 ด้านการเงิน .792
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า มี ให้เลื อก 5 ระดับ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบเลื อกตอบโดยเริ่ มจาก เลข 5
หมายถึงระดับมากที่สุด และเลข 1 หมายถึงระดับน้อยที่สุด ข้อความที่ใช้มีลกั ษณะเชิงบวก โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย
การแปลผลระดับการใช้
5
4.50 - 5.00
มากที่สุด
4
3.50 - 4.49
มาก
3
2.50 - 3.49
ปานกลาง
2
1.50 - 2.49
น้อย
1
1.00 - 1.49
น้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed method) โดยการใช้แบบสอบถาม ถามประเด็นหลัก ตาม
แนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard มี 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการ
พัฒนา และด้านการเงิน และผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีจานวนมาก (8,127 ราย) เพื่อให้ขอ้ มูลที่
ได้มีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือผูว้ จิ ยั จึงต้องใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แต่เนื่องจากระดับการศึกษาและฐานะทาง
เศรษฐกิ จและสังคมของผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรั งที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันมาก เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ตรงกันในข้อคาถามแต่ละข้อผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ต้องมีการอธิ บายและสัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อ
ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงต้องใช้ท้ งั แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการ และระยะเก็บข้อมูล
ระยะเตรียมการ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการฝึ กทดลองการเก็บข้อมูลให้แก่ผชู ้ ่วยนักวิจยั จานวน 20 คนและทาการทดลองเก็บ
ข้อมูลเมื่อผูช้ ่วยวิจยั เข้าใจและทาการเก็บข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของผูว้ ิจยั ผูช้ ่วยวิจยั ไปดาเนิ นการเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่
ได้รับมอบหมายจานวน 10 อาเภอ ๆ ละ 2 คน
ระยะเก็บข้ อมูล
1) ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการนาแบบสอบถามไปแจกให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั ที่วสิ าหกิจชุชนจะได้รับแล้วขออนุญาตในการเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทา
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การเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจัยได้ทาการตรวจสอบความสมบู รณ์ของการตอบแบบสอบถามทุ กฉบับ หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาดหรื อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่ครบผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทาการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนปิ ด
การเก็บข้อมูลแต่ละราย
2) ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั นาแบบสอบถามมาส่ งให้หัวหน้าโครงการเพื่อทาการตรวจสอบแบบสอบถามก่อนนาไป
บันทึกข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (M) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
1) สถานภาพส่วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดตรัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ตาแหน่งในวิสาหกิจชุมชน ประเภทธุรกิจ ประสบการณ์การ
ทางาน รายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน
ปั จจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
172
43
หญิง
228
57
อายุ
20 – 29 ปี
221
55.3
30 – 39 ปี
124
31
40 – 49 ปี
44
11
50 – 60 ปี
11
2.8
61 ปี ขึ้นปี
0
0
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
0
0
ประถมศึกษา
13
3.3
มัธยมศึกษาตอนต้น
51
12.8
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)
188
47
อนุปริ ญญา (ปวส.)
94
23.5
ปริ ญญาตรี
54
13.5
สูงกว่าปริ ญญาตรี
0
0
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคล จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ดงั นี้
ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ 57 และเพศชาย ร้อยละ 43 มีอายุระหว่าง 2029 ปี ร้อยละ 55.3 รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 31 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 11 มีระดับการศึ กษาระดับดับมัธยมศึ กษาตอน
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ปลาย (ปวช.) ร้อยละ 47 รองลงมาระดับอนุปริ ญญา ปวส. ร้อยละ 23.5 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 13.5 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
12.8 และประถมศึกษา ร้อยละ 3.3
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
ประเภทธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
จานวน (คน)
ร้อยละ
กลุ่มผลิตสิ นค้า
331
82.8
กลุ่มการให้บริ การ
69
17.3
ประสบการณ์การทางานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต่ากว่า 1 ปี
4
1
1 – 3 ปี
215
53.8
4 – 6 ปี
139
34.8
7 – 9 ปี
14
3.5
10 ปี ขึ้นไป
28
7
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 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 บาทขึ้นไป
5
1.3
ตาแหน่งปั จจุบนั ในวิสาหกิจชุมชนของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เหรัญญิก
31
7.8
ฝ่ ายผลิต
48
12.0
กรรมการ
129
32.3
การเงิน
56
14
ประธาน
38
9.5
รองประธาน
46
11.5
การตลาด
36
9
พนักงานขาย
8
2
ฝ่ ายออกแบบ
4
1
เลขานุการ
1
0.3
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
3
0.8
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคล จากตารางที่ 2 สรุ ปได้ดงั นี้
ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนประกอบธุ รกิ จการผลิตสิ นค้ามากกว่าการให้บริ การ กลุ่มการผลิตสิ นค้าร้อยละ 82.8 และ
กลุ่มการให้บริ การร้อยละ 17.3 ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนมีประสบการณ์ในการทางานในวิสาหกิ จชุมชน 1-3 ปี ร้อยละ 53.8
รองลงมา มีประสบการณ์ในการทางานในวิสาหกิ จชุ มชน 4-6 ปี ร้อยละ 34.8 มีประสบการณ์ในการทางานในวิส าหกิ จ
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ชุมชน 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 7 และต่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 1 รายได้ต่อเดือน ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่อ
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 ขึ้ นไป ร้ อยละ 1.3 ตาแหน่ งในวิสาหกิ จชุมชน ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุ มชนมีตาแหน่ งกรรมการ ร้ อยละ 32.3 รองลงมา
การเงิน ร้อยละ 14 ฝ่ ายผลิต ร้อยละ 12 รองประธาน ร้อยละ 11.5 ประธาน ร้อยละ 9.5) เหรัญญิก ร้อยละ 7.8 พนักงานขาย
ร้อยละ 2 ฝ่ ายออกแบบ ร้อยละ 1 ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ ร้อยละ 0.8 และเลขานุการ ร้อยละ 0.3
2) ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
ตารางที่ 3 ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
การใช้ Balanced Scorecard
M
SD
ระดับการทางาน
ด้านลูกค้า
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
ด้านการเงิน
รวม

4.49
4.61
4.40
4.35
4.46

0.42
0.38
0.39
0.45
0.30

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard สรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าระดับการทางานของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ
Balanced Scorecard โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการภายในมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด
รองลงมาด้านลูกค้า ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา ส่ วนด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ผูแ้ ทนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ตรังมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced
Scorecard เป็ นไปในทางเดียวกัน
ตารางที่ 4 ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จาแนก
ตามรายด้าน
การใช้ Balanced Scorecard
M
SD ระดับการทางาน
ด้านลูกค้า
1. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนที่ซ้ือไป
4.36
0.48
มาก
2. ลูกค้ามีการซื้อเพิ่มทั้งจานวนสินค้าและบริ การ และมูลค่าของสินค้าและ
4.53
0.50
มากที่สุด
บริ การ
ตารางที่ 4 (ต่ อ) ระดับการทางานของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
จาแนกตามรายด้าน
การใช้ Balanced Scorecard
M
SD ระดับการทางาน
3. ลูกค้ารับรู ้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาของชุมชน
4.55
0.51
มากที่สุด
สาหรับการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้า
และบริ การสู่มาตรฐานที่เหมาะสมอย่างชัดเจนและครบถ้วน
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4. ลูกค้ารู ้สึกพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่และการบริ การของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน

4.50

0.53
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มากที่สุด

ด้านลูกค้า ลูกค้ารับรู ้เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาของชุมชน สาหรับการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและ
บริ การ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การสู่ มาตรฐานที่เหมาะสมอย่างชัดเจนและครบถ้วน อยูใ่ นระดับมากที่ สุด
และมี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ส่ ว นลู ก ค้า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สิ น ค้า และบริ การของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ซ้ื อ ไปอยู่ใ นระดับ มาก
และมีค่าเฉลี่ยต่าสุ ดซึ่ งทั้งสองข้อคาถามมีขอ้ มูลเพิ่มเติมสรุ ปได้ดงั นี้ ลูกค้ารับรู ้วา่ มีการใช้เครื่ องจักรมาใช้ในการผลิตสิ นค้า
เช่น การผลิตเครื่ องแกง ดอกไม้ประดิษฐ์ หรื อ เครื่ องจักรสาน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมนาเครื่ องจักรมาใช้ในการบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อรั กษาคุ ณภาพของสิ นค้า ” และมี การถ่ายทอดองค์ความรู ้ ในกระบวนการทางานจากรุ่ นสู่ รุ่น ตัวอย่างกล่าวว่า
“กลุ่มของผมนาสูตรเครื่ องแกงดั้งเดิมจากรุ่ นคุณยายตกทอดมาสู่รุ่นคุณแม่”ส่วนธุรกิจบริ การลูกค้ารับรู ้วา่ มีการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการให้บริ การ เช่น การสแกนบาร์โค้ดของร้านค้าชุมชน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มได้นาเครื่ องอ่านบาร์โค้ดมาใช้ในการ
ควบคุมสิ นค้า”
ส่ วนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนที่ซ้ื อไปประกอบด้วย ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
จากตัวสิ นค้า ความคุม้ ค่าที่ได้รับในเรื่ องของคุณภาพ ความพึงพอในด้านราคา ความประทับใจของพนักงานในการให้บริ การ
การบรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่อ ตัวอย่างกล่าวว่า “ลูกค้าพูดว่าเครื่ องแกงรสชาติอร่ อยแต่ราคาสูงไปนิด”
ตารางที่ 5 ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จาแนก
ตามรายด้าน
ระดับการ
ด้ านกระบวนการภายใน
M
SD
ทางาน
5. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและครบถ้วน
4.46
0.64
มาก
6. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนและการจัดการกระบวนการขาย
4.60
0.51
มากที่สุด
สิ นค้าและบริ การอย่างเหมาะสม และทางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชน
ตารางที่ 5 (ต่ อ) ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
จาแนกตามรายด้าน
ระดับการ
ด้ านกระบวนการภายใน
M
SD
ทางาน
7. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจัดการกลุ่มสมาชิก และมีวธิ ีการจูงใจได้อย่าง
4.81
0.42
มากที่สุด
เหมาะสมต่อการทางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชน
8. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ควบคุมและประสานการทางานได้อย่าง
4.59
0.57
มากที่สุด
เหมาะสมต่อการทางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชน
ด้านกระบวนการภายใน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจัดการกลุ่มสมาชิ ก และมีวิธีการจูงใจได้อย่างเหมาะสมต่อ
การทางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชนอยูใ่ นระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ส่ วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีข้ นั ตอน
การปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและครบถ้วนอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ซึ่ งทั้งสองข้อคาถามมีขอ้ มูลเพิ่มเติมสรุ ปได้
ดังนี้ -มีการเชื่ อมโยงประสานการทางาน มีการประชุมกลุ่ม และมีค่าตอบแทนที่ให้กบั สมาชิ กกลุ่ม ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่ม
ของผมประชุมเดือนละครั้งและเมื่อเจอปั ญหาในการทางานก็จะเรี ยกประชุมกลุ่มและการให้เงินเพิ่มกับสมาชิกในกรณี ที่ขาย
สิ นค้าได้เกินเป้ าที่กาหนดไว้”
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ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและครบถ้วนประกอบด้วย โครงสร้างการ
ปฏิบตั ิงานมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน วิสาหกิจชุมชนมีคู่มือในการปฏิบตั ิงานแต่ละตาแหน่งงาน ตัวอย่าง
กล่าวว่า “กลุ่มของผมมีการสัง่ งานไม่ตรงกับความถนัด”
ตารางที่ 6 ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จาแนก
ตามรายด้าน
ระดับการ
ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
M
SD
ทางาน
9. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาสิ นค้าและบริ การของ
4.48
0.54
มาก
วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
10. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู ้เฉพาะเกี่ยวกับเทคนิคการ
4.31
0.49
มาก
ขายสิ นค้าและบริ การ และวิธีที่จะทาให้วสิ าหกิจชุมชนประสบความสาเร็ จเพิม่
มากขึ้นโดยตลอด
11. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการสร้างความรู ้และการถ่ายทอดความรู ้ในการ
4.45
0.50
มาก
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
12. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
4.37
0.52
มาก
ด้วยกันได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู ้เฉพาะเกี่ยวกับ
เทคนิคการขายสิ นค้าและบริ การ และวิธีที่จะทาให้วสิ าหกิจชุมชนประสบความสาเร็ จเพิ่มมากขึ้นโดยตลอดอยูใ่ นระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดซึ่งทั้งสองข้อคาถามมีขอ้ มูลเพิ่มเติมสรุ ปได้ดงั นี้ มีการอบรมการพัฒนาสิ นค้าและบริ การจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาดูงานจากกิจการที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมได้เข้าอบรมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เช่น การออกแบบและพัฒนาหี บห่อ วิธีการเก็บรักษาสิ นค้า”
ส่ วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู ้เฉพาะเกี่ยวกับเทคนิ คการขายสิ นค้าและบริ การ และวิธีที่จะทา
ให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสาเร็ จเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด ประกอบด้วย อบรมเกี่ยวกับเทคนิ คการขาย เพิ่มยอดขาย และ
การหาสถานที่ขายใหม่ ๆ ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมได้รับการอบเทคนิ คการขายแต่ดว้ ยประสบการณ์ในการขายน้อย
และสถานที่ในการขายยังคงเป็ นที่กลุ่มเท่านั้น”
ตารางที่ 7 ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จาแนก
ตามรายด้าน
ด้านการเงิน
ระดับการ
M
SD
ทางาน
13. วิสาหกิจชุมชนมียอดการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การโดยรวมเป็ นไปตาม
4.33
.493
มาก
เป้ าหมายที่วสิ าหกิจชุมชนกาหนดไว้
14. วิสาหกิจชุมชนมียอดการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การของสมาชิกในแต่ละ
4.33
.518
มาก
ทีมงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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15. วิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิสาหกิจชุมชน
อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
16. วิสาหกิจชุมชนมีรายได้หกั ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับวิสาหกิจ
ชุมชนอื่นๆ
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4.24

.676

มาก

4.47

.570

มาก

ด้านการเงิน วิสาหกิจชุมชนมีรายได้หกั ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆอยูใ่ นระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ส่ วนวิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่ องอยูใ่ น
ระดับมากและมี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุดซึ่ งทั้งสองข้อคาถามมี ขอ้ มูลเพิ่มเติ มสรุ ปได้ดังนี้ มี การสรุ ปรายได้และค่าใช้จ่ายอย่า ง
สม่าเสมอความเป็ นอยูข่ องสมาชิกอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีข้ ึน สมาชิกมีความสุขกับการทางาน ตัวอย่างกล่าวว่า “สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า
มีรายได้เสริ มจากการกรี ดยาง”
ส่ วนวิสาหกิจชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่ อง ประกอบด้วย มีผุ ้
ใช้สินค้าและบริ การเพิ่มขึ้น มีกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เกิดขึ้น ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมความสามารถในการออกแบบสิ นค้ายัง
น้อยทาให้สินค้าไม่หลากหลาย”

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปผลการศึกษา โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. อภิปรายผลการศึกษา
1.1 ผลการศึกษาสถานภาพส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังพบว่า ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนเป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้วยสังคมในปั จจุบนั มีความคาดหวังให้ผูห้ ญิงต้องพัฒนาตนเองจากบทบาทของแม่บา้ นมาหา
รายได้ช่วยเหลือครอบครั ว จึ งเกิ ดการรวมตัวของสมาชิ กในชุมชนขึ้น ซึ่ งจังหวัดตรังเป็ นจังหวัดที่ มีวตั ถุดิบในการผลิ ต
จานวนมาก ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนมีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 20 -29 ปี ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าคนในช่วงวัยนี้ มีความตั้งใจในการ
พัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน ต้องการทาให้ความเป็ นอยู่ของคนในชุ มชนดี ข้ ึน ชุ มชนมี ความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
ความสาเร็ จของวิสาหกิจชุมชนนับว่าเป็ นบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเป็ นการพัฒนาระบบการจัดการ
ชุมชนเพื่อสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็ นระบบ มัน่ คง และยัง่ ยืน ส่ งเสริ มการรวมตัวกันของคนในชุมชน
ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้สามารถ
วิเคราะห์วางแผน บริ หารจัดการชุ มชนของตนเอง และสามารถแก้ไขได้ตรงกับความต้องการของชุ มชน (กองส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชน, 2560)
โดยส่ วนใหญ่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังเป็ นภาคการผลิต แบ่งเป็ นภาคการผลิต 805 กลุ่ม และภาคการบริ การ
194 กลุ่ม (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2561) โดยได้มีการส่ งเสริ มและพัฒนาให้เกิ ดกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขึ้นอย่างแพร่ หลาย
เนื่ องจากปั จจุบนั การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนับว่าเป็ นบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเป็ นการพัฒนาระบบ
การจัดการชุมชนเพื่อสร้างขี ดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็ นระบบ มัน่ คง และยัง่ ยืน ซึ่ งดูได้จากรายได้ที่เกิ ดขึ้น
ของวิสาหกิจกิจชุมชนประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดือน ทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งลดการกูย้ มื เงินจากนอกระบบ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ภาคภูมิ นันทปรี ชา (2555) ทาการศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงาน
โดยตัวชี้ วดั ตามแนวคิด Balanced Scorecard: กรณี ศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)การจัดทาตัวชี้ วดั
ระดับส่ วนงานซึ่ งปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานที่ สนับสนุ นต่อประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานโดย
ตัวชี้วดั ตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบด้วย 7 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ า นโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กร ด้านการ
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จัด การข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ภ ายในส่ ว นงาน การสื่ อ สารภายในส่ ว นงาน การติ ด ตามประเมิ น ผล การพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
1.2 ผลการศึ กษาระดับการทางานของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced
Scorecard พบว่า ระดับการทางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
อยูใ่ นระดับมาก (M = 4.46, SD = .30) (ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา ด้านการเงิน) ด้าน
ลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในตัวคุณภาพของสิ นค้า การบรรจุหีบห่อ มีการสัง่ ซื้อซ้ า และมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือน มี
การคัดเลือกพนักงานในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพร กิติพงศ์พิทยา (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ มีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มจักสานผักตบชวา กรณี ศึกษา : บ้านห้วยเคียนเหนื อ ตาบลบ้านต๋ า อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ปั จจัยด้านการตลาด พบว่า ทางกลุ่มได้มีการบริ หารการตลาดโดยประธานและเหรัญญิกกลุ่ม มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสิ นค้าก่อนที่จะส่งมอบให้กบั ลูกค้า มีการวางแผนการตลาดที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายการผลิ ตในอนาคต ด้านกระบวนการภายใน พบว่า วิสาหกิ จชุ มชน
โครงสร้างการปฏิบตั ิงานมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน มีการวางแผนการทางาน มีการส่งเสริ มการขาย มีการ
ตรวจสอบการทางานจากประธานกลุ่ม เช่น ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายขาย ฝ่ ายผลิต ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนามีการอบรม เรื่ องการ
พัฒนาสิ นค้าและบริ การ สมาชิ กมี การถ่ายทอดความรู ้ ในการปฏิ บัติงานจากรุ่ นสู รุ่น ด้านการเงิ น มี การบันทึ กยอดขาย
ประจาวัน การประชุมวางแผนการเพิ่มยอดขาย และแก้ปัญหายอดขายสิ นค้าลดลง ชีวิตความเป็ นอยูข่ องสมาชิกอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ ดีข้ ึน มีความสุ ขกับการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนต์รัก ธี รานุ สรณ์ (2550) ได้ทาการศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็ จของธุรกิจชุมชน อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จด้านการเงิน ด้านการผลิต
ด้านการตลาด และด้านการบริ หารจัดการ ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยด้านการเงิน พบว่า ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูว้ างแผนด้าน
เงินทุนเอง 2) ปั จจัยด้านการตลาด พบว่า ธุรกิจที่ทาการศึกษามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของตลาด มี การกาหนดราคาที่ เหมาะสมกับคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์มีการส่ งเสริ มการตลาดหลาย
ช่องทางและส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่ อง มีการส่ งมอบสิ นค้าถึงผูร้ ับอย่างรวดเร็ ว ทาให้สินค้ามีคุณค่าเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด
ส่ งผลให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จ 3) ปั จจัยด้านการผลิต ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูว้ างแผนและควบคุมการผลิตเองและใช้
แรงงานเป็ นคนในท้องถิ่นในการผลิตทั้งหมด และ 4) ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ พบว่า ผูป้ ระกอบการเป็ นผูว้ างแผนการ
ดาเนินงานหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานเอง โดยดูจากการรับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าเป็ นเกณฑ์ ธุรกิจที่ทาการศึกษาทั้งหมดมีโครงสร้าง
องค์ก ารที่ มีก ารก าหนดต าแหน่ ง ต่า ง ๆ ไว้ แต่ เ ป็ นการก าหนดเพื่อ รองรั บการสนับสนุ นจากหน่ ว ยงานภาครั ฐที่ ตอ้ งมี
โครงสร้างของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจ แต่การบริ หารจัดการจริ งๆ ยังคงเป็ นหน้าที่ของผูป้ ระกอบการซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
มากกว่า สามารถจัดคนเข้าทางานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความถนัดของแต่ละคน และไม่มีความขัดแย้งกันภายในองค์การ
2. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิ บตั ิงานของวิสาหกิ จชุ มชน ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนได้มากยิง่ ขึ้น
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นภดล ร่ ม โพธิ์ การวัด ผลองค์ ก รแบบสมดุ ล Balanced scorecard คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี มหาวิ ท ยาลัย
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ภาคภูมิ นันทปรี ชา 2555. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการดาเนินงานโดยตัวชี้วดั ตามแนวคิด Balance Scorecard,
กรณี ศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) การค้นคว้าอิสระ มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
Learning development of Cash Flow Statement preparation : Case study undergraduate student of
Songkhla Rajabhat University
สุปราณี กาญจนเพ็ญ1* และ จุไรรัตน์ ทองบุญชู2
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้วิชาการบัญชีช้ นั กลาง 2 เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด โดยการ
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 หลักสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ กษา 2559 จ านวน 30 คน โดยใช้ วิ ธี เ จาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ได้แ ก่ ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ เสริ มจ านวน 5 ชุ ด
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ รายการ สิ นทรั พย์ หนี้ สิน และส่ วนของเจ้าของเข้างบกระแสเงิ นสด 2) การวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 3) การวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เข้าสู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด
4) การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ โดยการกระทบข้อมูลจากงบกาไรขาดทุนปี ปั จจุบนั กับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบ 5) การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงานวิธีทางอ้อม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 95 มีผลคะแนนการทดสอบสู งกว่าครึ่ งหนึ่ งของคะแนนเต็ม 10 คะแนน
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 หากพิจารณาความก้าวหน้าของผลการเรี ยน พบว่านักศึกษามีผลการเรี ยนที่ดีข้ ึนทุกคน โดยมีค่าเฉลี่ย
ของความก้าวหน้าทางการเรี ยนเท่ากับ 3.71 ผลสรุ ปคือนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : การพัฒนา, ผลการเรี ยนรู ้, 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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บทนา
การบัญชีช้ นั กลาง 2 เรื่ องงบกระแสเงินสด ถือว่าเป็ นวิชาที่สาคัญวิชาหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลงบกระแสเงินสดถือว่ามี
ความสาคัญต่อการวางแผนและจัดการสภาพคล่องของกิ จการ นอกจากนี้ งบกระแสเงิ นสดยังเป็ นงบการเงิ นที่ ให้ขอ้ มูลที่
แสดงให้เห็นว่า กิจการดาเนินงานเป็ นอย่างไร กิจการลงทุนอะไรบ้าง และกิจการจัดหาเงินอย่างไร และให้ขอ้ มูลที่ทาให้ผใู ้ ช้
งบการเงิ นสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิ จการ โครงสร้างทางการเงิ นของกิ จการ สภาพคล่อง
ความสามารถในการชาระหนี้ และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ ยวกับจานวนเงิน รวมทั้งให้ประโยชน์ในการ
ประเมินความสามารถของกิ จการในการก่อให้เกิ ดเงิ นสดหรื อรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และทาให้ผูใ้ ช้งบการเงิ นสามารถ
นาไปสร้างแบบจาลองเพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกัน สามารถ
ใช้การพยากรณ์กระแสเงิ นสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต นอกจากนี้ ยงั เป็ นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้จดั ทาในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การท าก าไร และกระแสเงิ นสดสุ ทธิ แ ละผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในระดับราคา (มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 7
ปรับปรุ ง 2559) สรุ ปคืองบกระแสเงินสดเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินทั้งผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน เจ้าหนี้
ผูใ้ ห้กยู้ ืมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
เนื่องจากวิชาการบัญชีช้ นั กลาง 2 เรื่ องการจัดทางบกระแสเงิน เป็ นเนื้อหาที่เข้าใจยาก เกิดความสับสน มีปัญหาใน
การจัดทางบกระแสเงิ นสดทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่สามารถจัดประเภทกิ จกรรมของกิ จการว่ากิ จกรรมใดอยู่ใน
กิ จกรรมดาเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุนและกิ จกรรมจัดหาเงิ น มีปัญหาเรื่ องการวิเคราะห์หากระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรม
ดาเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุน และกิ จกรรมจัดหาเงิ น และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของ
เจ้าของ และเนื่ องจากเวลาในการเรี ยนการสอนมี จากัด ซึ่ งผูส้ อนคิดว่าควรให้นกั ศึกษาซึ่ งเป็ นผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิการจัดทา
งบกระแสเงิ นสดจนเกิ ดเป็ นทักษะ ความรู ้ความเข้าใจและความชานาญ ในการวิเคราะห์และจัดทางบกระแสเงิ น สดทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุ ว่าการจัดการศึกษาใน
ปั จจุบนั ต้องยึดหลักส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถและทักษะในการเรี ยนรู ้ รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญที่สุดในกระบวนการศึกษา โดยกระบวนการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้มากกว่ารอรับความรู ้ ทางด้านผูส้ อนจะเปลี่ยนจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้เป็ น
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ การจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้(พระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ 2542) และความสามารถหรื อผลสาเร็ จที่ ได้รับจากกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรี ยนรู ้ทางด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (ปราณี กองจินดา, 2549 : 42)
ผูว้ ิจยั จึ งได้ตระหนักถึงความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งปรับปรุ งการเรี ยนการสอนวิชาการบัญชี ช้ นั กลาง 2 เรื่ องการ
จัดทางบกระแสเงินสดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้นาชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิเสริ มเรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด เพื่อนาไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ในการจัดทางบกระแส
เงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการจัดประเภทกิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหา
เงิ น การวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงของสิ นทรั พย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ การวิเคราะห์ หากระแสเงิ นสดสุ ทธิ จาก
กิ จกรรมดาเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุนและกิ จกรรมจัดหาเงิน และแก้ไขปั ญหาของความสับสนระหว่างการกระทบยอดการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ เพื่อคานวณหาเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงานโดยวิธีทางตรง
และทางอ้อม เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถจัดทางบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง แม่นยาและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ วิชาการบัญชี ช้ นั กลาง 2 เรื่ องการจัดทางบกระแสเงิ นสดโดยใช้ชุดฝึ กปฏิ บัติเสริ ม ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การฝึ กปฏิบัตเิ สริมเรื่ องการ
จัดทางบกระแสเงินสด

ผลสั มฤทธิ์การเรียน
เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอน โดยการสร้างเครื่ องมือ
ในการวิจยั การเลือกสุ่มตัวอย่าง กาหนดรู ปแบบการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นงานการวิจัย นี้ คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ค ณะวิท ยาการจัด การ โปรแกรมวิชาการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีช้ นั กลาง 2 ทั้งหมด 3 กลุ่มการเรี ยน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2559 จานวน 99 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีช้ นั กลาง 2 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 ทั้งหมด 3 กลุ่มการเรี ยนกลุ่มละ
10 คน รวมทั้งหมดจานวน 30 คน โดยเลือกจากคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุ ด 10 คนแรกของแต่ละ
กลุ่มการเรี ยน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ชุดที่ 1 การวิเคราะห์รายการ สิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเข้างบกระแสเงินสด
ชุดที่ 2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ชุดที่ 3 การวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เข้าสู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด
ชุดที่ 4 การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ โดยการกระทบข้อมูลจากงบกาไรขาดทุนปี ปั จจุบนั กับข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบ
ชุดที่ 5 การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานวิธีทางอ้อม
2.2 เครื่ องมือในการประเมินผล
แบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั ต่อไปนี้
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3.1 ทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ 6 ชุด
3.2 ทดลองการสอนด้วยชุดฝึ กปฏิบตั ิ 6 ชุด
3.3 ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ 6 ชุด
3.4 เปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test การวิจยั ครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาเร็ จรู ป
เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ในการหาค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้อง

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิก่อนและหลังการฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื่ องงบกระแสเงินสด วิชาการบัญชีช้ นั กลาง 2 โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจยั มีดงั นี้
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบผูเ้ รี ยนก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิและเก็บรวบรวมผลคะแนนการทดสอบไว้หลังจากนี้ได้ทาการ
ทดลองใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูเ้ รี ยนจานวน 8 ชุด เพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดประเภทกิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมดาเนิ นงาน กิจกรรม
ลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนทุน การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรม และความสับสนระหว่างการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและทุน เพื่อคานวณหาเงินสด
สุ ทธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงานโดยวิธีทางตรงและทางอ้อมของผูเ้ รี ยน และหลังจากนั้นจึงให้ผูเ้ รี ยนทดสอบหลังจากการใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนจากการทดสอบก่อนและหลังการ
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดประเภทกิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมดาเนิ นงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหา
เงิน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรม และ
ความสับสนระหว่างการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ เพื่อคานวณหาเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม มีดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นางสาวอาแอเสาะ จิการะจิ
นางสาวนัฟฮะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวสาลวานี ดายันตา
นางสาวเปาะรสนีดา สาเหะมะหะฯ

คะแนนก่อนการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิ (10 คะแนน)
คะแนน
ร้อยละ
4.00
40.00
4.50
45.00
4.50
45.00
3.00
30.00

คะแนนหลังการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิ (10 คะแนน)
คะแนน
ร้อยละ
7.50
75.00
8.50
85.00
8.50
85.00
6.50
65.00
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ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-สกุล
นางสาวฟิ รมีย ์ เลาะ
นางสาวไซหนับ เพ็งไซ
นางสาวพนัชกร สุวรรณโรจน์
นางสาวณัฏฐ์นรี ใจลือ
นางสาวอันอัม เจ๊ะเตะ
นางสาวศศินิภา อุดมศรี
นางสาวพัชราภรณ์ ขวัญสุวรรณ
นายพงศกร ชูแก้ว
นางสาวจัลวาอ์ มาหมูดเบ็ญ
นางสาววรัมพร ชีวรัฐอุทยั วงศ์
นางสาวเสาด๊ะ ปิ ริ ยะ
นางสาวอัฟนาน การี มนั
นางสาวฐิติพร ปิ่ นมี
นางสาวกรกนก ราชสี ห์
นางสาวภัททิญา หมวดพรมทอง
นายธนภัทร พันธุเสน
นางสาวภัทราพร สุวรรณพันธ์
นางสาวแพรวทิพย์ ทองศรี
นางสาวศิรภัสสร ธรรมเจริ ญ
นายศุภกิตติ์ เซ่งเต็กอิ๋ว
นางสาวสอบารี ยะ หมินหวัง
นางสาวเมธิญา เอียดทองคา
นางสาวอังคณา พรหมอักษร
นางสาวกมลพรรณ หนูทอง
นางสาววิชญาพร ยี่วนั ฉาย
นางสาวนันทิชา ฤทธิ์เดช
ค่าเฉลี่ย

คะแนนก่อนการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิ (10 คะแนน)
คะแนน
ร้อยละ
5.00
50.00
3.75
37.50
3.50
35.00
3.00
30.00
4.00
40.00
6.00
60.00
3.25
32.50
4.50
45.00
5.00
50.00
3.75
37.50
4.00
40.00
3.25
32.50
4.25
42.50
3.00
30.00
4.00
40.00
3.50
35.00
4.85
48.50
4.25
42.50
4.00
40.00
3.50
35.00
3.75
37.50
4.25
42.50
4.75
47.50
4.50
45.00
3.75
37.50
3.50
35.00
4.03
40.28
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คะแนนหลังการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิ (10 คะแนน)
คะแนน
ร้อยละ
9.75
97.50
7.00
70.00
6.75
67.50
4.00
40.00
7.25
72.50
10.00
100.00
7.00
70.00
9.00
90.00
9.75
97.50
7.50
75.00
8.75
87.50
6.75
67.50
8.00
80.00
5.00
50.00
8.75
87.50
6.75
67.50
9.50
95.00
8.00
80.00
7.50
75.00
7.00
70.00
8.00
80.00
8.00
80.00
9.50
95.00
8.25
82.50
6.50
65.00
6.75
67.50
7.73
77.33

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.03 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 40.28 และคะแนนของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 7.73 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 77.33 จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนการทดสอบก่อนและหลังจากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี หลักสู ตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 30 คน พบว่าคะแนนจาก
การทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนต่ากว่าครึ่ งหนึ่ง
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ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) แต่หลังจากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิแล้ว ผลการเรี ยนของนักศึกษามากกว่าร้อย
ละ 95 มีค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนสูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม 10 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.73) ซึ่งหมายความว่าผูเ้ รี ยนมากกว่าร้อยละ
95 มีผลการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ตารางที่ 2 แสดงผลความก้าวหน้าทางการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ชื่อ-สกุล

นางสาวอาแอเสาะ จิการะจิ
นางสาวนัฟฮะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวสาลวานี ดายันตา
นางสาวเปาะรสนีดา สาเหะมะหะฯ
นางสาวฟิ รมีย ์ เลาะ
นางสาวไซหนับ เพ็งไซ
นางสาวพนัชกร สุวรรณโรจน์
นางสาวณัฏฐ์นรี ใจลือ
นางสาวอันอัม เจ๊ะเตะ
นางสาวศศินิภา อุดมศรี
นางสาวพัชราภรณ์ ขวัญสุวรรณ
นายพงศกร ชูแก้ว
นางสาวจัลวาอ์ มาหมูดเบ็ญ
นางสาววรัมพร ชีวรัฐอุทยั วงศ์
นางสาวเสาด๊ะ ปิ ริ ยะ
นางสาวอัฟนาน การี มนั
นางสาวฐิติพร ปิ่ นมี
นางสาวกรกนก ราชสี ห์
นางสาวภัททิญา หมวดพรมทอง
นายธนภัทร พันธุเสน
นางสาวภัทราพร สุวรรณพันธ์
นางสาวแพรวทิพย์ ทองศรี
นางสาวศิรภัสสร ธรรมเจริ ญ
นายศุภกิตติ์ เซ่งเต็กอิ๋ว
นางสาวสอบารี ยะ หมินหวัง
นางสาวเมธิญา เอียดทองคา
นางสาวอังคณา พรหมอักษร
นางสาวกมลพรรณ หนูทอง

คะแนนก่อน
ใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิ
(10 คะแนน)
4.00
4.50
4.50
3.00
5.00
3.75
3.50
3.00
4.00
6.00
3.25
4.50
5.00
3.75
4.00
3.25
4.25
3.00
4.00
3.50
4.85
4.25
4.00
3.50
3.75
4.25
4.75
4.50

คะแนนหลัง
ใช้ชุดฝึ ก
ปฏิบตั ิ
(10 คะแนน)
7.50
8.50
8.50
6.50
9.75
7.00
6.75
4.00
7.25
10.00
7.00
9.00
9.75
7.50
8.75
6.75
8.00
5.00
8.75
6.75
9.50
8.00
7.50
7.00
8.00
8.00
9.50
8.25

ความก้าวหน้าทางการ
เรี ยน
คะแนน
ร้อยละ
3.50
4.00
4.00
3.50
4.75
3.25
3.25
1.00
3.25
4.00
3.75
4.50
4.75
3.75
4.75
3.50
3.75
2.00
4.75
3.25
4.65
3.75
3.50
3.50
4.25
3.75
4.75
3.75

87.50
88.89
88.89
116.67
95.00
86.67
92.86
33.33
81.25
66.67
115.38
100.00
95.00
100.00
118.75
107.69
88.24
66.67
118.75
92.86
95.88
88.24
87.50
100.00
113.33
88.24
100.00
83.33
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คะแนนก่อน คะแนนหลัง ความก้าวหน้าทางการ
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ใช้ชุดฝึ ก
ใช้ชุดฝึ ก
เรี ยน
ที่
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
คะแนน
ร้อยละ
(10 คะแนน) (10 คะแนน)
29
นางสาววิชญาพร ยี่วนั ฉาย
3.75
6.50
2.75
73.33
30
นางสาวนันทิชา ฤทธิ์เดช
3.50
6.75
3.25
92.86
ค่าเฉลี่ย
4.03
7.73
3.71
91.97
จากตารางที่ 2 พบว่าผลคะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.03 คะแนน
คะแนนของนักศึกษาหลังก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 และความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักศึกษา
มีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.71 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 91.97 จากการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรี ยนหลังจากการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิเสริ ม เรื่ องการจัดทางบกระแสเงิ นสด ของนักศึ กษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสู ตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 30 คน พบว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยน ของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนต่ากว่า
ครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) แต่หลังจากใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มแล้ว ผลการเรี ยนจากการทดสอบ
หลังเรี ยนของนักศึกษามากกว่าร้อยละ 95 มีค่าเฉลี่ยผลการเรี ยนรู ้สูงกว่าครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม 10 คะแนน(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.73) ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า นัก ศึ ก ษามี ค ะแนนหลัง การใช้ชุ ด ฝึ กปฏิ บัติ เ สริ ม สู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนเท่ากับ 3.71 คิดเป็ นร้อย 91.97 ซึ่ ง หมายความว่าหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเรื่ องการจัดทางบ
กระแสเงินสด นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรี ยนก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบค่าสถิติ t-test for paired-samples ของคะแนนทดสอบก่อน – หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
การทดสอบ

N

Mean

S.D.

t

Sig.

ก่อนการใช้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
30
4.03
0.69
24.48
.000**
หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
30
7.73
1.38
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร 4 ปี ชั้นปี ที่
2 ภาคเรี ยนที่ 1/2559 มหาวิทยาราชภัฏสงขลา จานวน 30 คน หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด
สู งกว่าก่ อนการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ ม มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งหมายถึ ง จากผลการทดสอบค่าสถิ ติ t-test ของ
คะแนนทดสอบก่ อน – หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ ม เรื่ องการจัดทางบกระแสเงิ นสด พบว่า มี ความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าผลการเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มแตกต่างกัน โดยที่ ผลการเรี ยน
ของการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มมีคะแนนเฉลี่ย 7.73 และผลการเรี ยนของการทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
เสริ มมีคะแนนเฉลี่ย 4.03 นั้นคือผลการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มมีคะแนนสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ จึงยอมรับ
สมมติฐานว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด สูง
กว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาโดยการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเรื่ องงบกระแสเงินสด ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจานวน 30 คน พบว่าผูเ้ รี ยนมี
คะแนนก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีคะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 40.28 จาก
คะแนนเต็ม และนักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังใช้ชุดปฏิบตั ิเสริ มเฉลี่ย 7.73 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 77.33 จากคะแนนเต็ม
จากผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษามากกว่าร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ ในระดับที่ ดี คือเกิ นเกณฑ์ร้อยละ 50 และผูเ้ รี ยน
มากกว่าร้ อยละ 95 มี ผลการเรี ยนสู งกว่าครึ่ งหนึ่ งของคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 7.73 หากพิจารณา
ความก้าวหน้าของผลการเรี ยน พบว่านักศึ กษามีผลการเรี ยนที่ ดีข้ ึนทุกคน โดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าทางการเรี ยน
เท่ากับ 3.71 และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้หลังการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิเสริ มสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณวิภา มณี
โลกย์ (2557) และษมากร ประดับการ (2556) พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งทาให้
เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดลยา ไชยวงศ์ (2556) พบว่าการนาชุดฝึ กปฏิบตั ิ
เรื่ องการจัดทางบกระแสเงินสด จานวน 8 ชุด มาใช้ในการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทางบ
กระแสเงินสดของนักศึกษา สามารถทาให้นกั ศึกษามีผลคะแนนการทดสอบสู งขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ ซึ่ งกล่าวได้ว่า
นักศึ กษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ สู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเป็ นเครื่ องมือที่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้ โดยเครื่ องมือช่วยในการเพิ่มทักษะในการคิด
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาไปจัดทางบกระแสเงิ นสดทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการจัด
ประเภทกิจกรรมของกิจการว่าเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของสิ นทรัพย์ หนี้ สินและส่ วนของเจ้าของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรม และการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลง
ของสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เพื่อคานวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ช้ นั กลาง 2 โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเข้ามาช่วยในการเรี ยนการสอน
2. ควรนาชุดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น ในระดับที่ สูงกว่าเพื่อเป็ นการทบทวนเนื้ อหา
ความรู ้เดิมที่เคยเรี ยนมา
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม วิชาการบัญชีช้ นั กลาง 2 เรื่ อง งบกระแส
เงินสด เพื่อนาไปพัฒนาการสร้างสื่ อการสอนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการที่ให้คาแนะนา และเสี ยสละเวลาในการให้
คาปรึ กษาในทุกขั้นตอนของการทางานวิจยั จนทาให้งานวิจยั สาเร็ จไปด้วยดี และ ผูว้ จิ ยั ได้รับเงินอุดหนุนจากคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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ปัจจัยและอุปสรรคในรายวิชาทีใ่ ช้ ระบบอิเลิร์นนิงเติมเต็มการเรี ยนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
The factors that affect academic achievements in the subjects which are fulfilled using e-learning in
RMUTSV
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Pimjaras Boonlaet1* Arnon Bausri1 Wiriya Pinsuwan1 Ketsuda Petnarin1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อปั ญหาและอุปสรรค ในการใช้งานระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั 2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบการ
จัดการเรี ยนการสอน (LMS) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการหาคาตอบดังกล่าว สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นอาจารย์คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั จานวน 297 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามคือ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 40 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญญาโท
ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 5 ปี และ 16 ปี ขึ้นไป ใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งจากมหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์การใช้งานระบบ
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งงาน พบว่า ความคิดเห็นในด้าน ต่าง ๆ คือ ด้านประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ตอ้ งการ
จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาเพียงพอกับการเรี ยนการสอน ประสิ ทธิ ภาพของเซิ ร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์สาหรับใช้
งานระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( x = 3.10) ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ตต้องการความ
รวดเร็ วในการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ( x = 2.90) ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอนต้องการมี
LMS ที่ สามารถจัดการเนื้ อหาและบทเรี ยนมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ ( x = 3.34) ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้องการ
ระบบ LMS ช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x
= 3.19) ด้านอาจารย์ผสู ้ อนต้องการระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยช่วยให้อาจารย์ประหยัดเวลาในการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ( x = 3.17)
คาสาคัญ : อีเลิร์นนิง, ระบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย
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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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บทนา
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนออนไลน์เป็ นการเรี ยนผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต นักศึ กษาสามารถเข้า
เรี ยนและทากิจกรรมต่างๆ ที่ผสู ้ อนจัดไว้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่มีการออนไลน์ ซึ่ งโปรแกรมช่วยสร้างบทเรี ยนออนไลน์
แบบสาเร็ จ รู ป (Authoring Program) เป็ นโปรแกรมที่ อ อกแบบมาส าหรั บ ช่ ว ยสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ เช่ น LMS เป็ น
โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยนามาพัฒนาเพื่อนามาใช้เป็ นระบบการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งมีแผนพัฒนาโปรแกรมที่ชดั เจน
และต่อเนื่อง และเป็ นโปรแกรมที่เปิ ดให้ใช้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ลด
เวลาการสอนเนื่องจากผูส้ อนเตรี มการสอนให้เสร็ จสมบูรณ์เพียงครั้งเดียว เพื่อให้การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความ
ยืดหยุน่ สร้างสรรค์ทา้ ทาย และซับซ้อน เป็ นการศึกษาที่จะทาให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ วอย่างเต็มไปด้วยสิ่ ง
ท้าทายและปั ญหารวมทั้งโอกาสและสิ่ งที่ เป็ นไปได้ใหม่ๆ ที่ น่าตื่นเต้น ( นิ ภา,2553 ) นักศึ กษาสามารถเข้าถึงบทเรี ยนได้
ตลอดเวลา บทเรี ยนน่าสนใจมากขึ้น เนื่ องจากมีสื่อมัลติมีเดียมีภาพและเสี ยง นักศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น และเข้าใจ
บทเรี ยนเป็ นรู ปธรรม
ปั จจุบนั สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี ( 2560 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้พฒั นาระบบการ
เรี ยนรู ้ (Learning Management System) เพื่อให้อาจารย์ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ยงั มีอาจารย์ให้
ความสนใจในการเข้าใช้งานระบบการเรี ยนรู ้นอ้ ย และยังไม่เข้าใจในกระบวนการใช้งาน ปั จจุบนั ระบบการจัดการเรี ยนการ
สอน LMS ได้พฒั นามาเป็ นเวอร์ ชนั่ 3.0 และมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่ วนของการเพิ่มรายวิชาจากสานักงานส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง ปั จจุบนั ได้ทาการเปิ ดใช้งานระบบตั้งแต่ปีการศึกษา
2559 มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 21,006 แยกเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน 601 และนักศึกษา 20,405 ตามลาดับ และมีอาจารย์ผสู ้ อนได้
เปิ ดสอนวิชาเรี ยน ในระบบโดยมีจานวนรายวิชาทั้งสิ้น 733 วิชา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ผูใ้ ห้บริ การระบบการ
จัดการเรี ยนการสอน (LMS) เป็ นระบบที่ช่วยสนันสนุนการเรี ยนการสอนให้กบั อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษา โดยที่อาจารย์
ผูส้ อนสามารถจัดการเนื้ อหาได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นเดียวกับนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงเนื้ อหาได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกัน และเป็ น
การเรี ยนรู ้ที่มีความยืดหยุน่ สู ง โดยมีเนื้ อหาที่หลากหลายรู ปแบบ เช่น ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง วีดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ เป็ น
ต้น นอกจากนี้ ยงั มีการวัดผล และการประเมินผลให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้เปิ ดใช้ระบบตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 โดยได้นาเอาระบบการบริ หารจัดการ การเรี ยนรู ้ Moodle
เวอร์ชนั 1.4.0 และเมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุ งระบบใหม่
จากที่กล่าวมาผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญและสนใจศึกษาถึงปั จจัยและอุปสรรคในรายวิชาที่ใช้ระบบอีเลิร์นนิ งเติม
เต็มการเรี ยนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรค และปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่ทาให้การเรี ยนในรายวิชา ประสบความสาเร็ จ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์สาหรับเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง ทั้งในด้านระบบ อีเลิร์นนิง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริ การ ของระบบอีเลิร์นนิ่งของมหาวิทยาลัยต่อไป
1. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย และอุ ป สรรค ในการใช้ง านระบบการจัด การเรี ยนการสอน (LMS) ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อปั ญหาและอุปสรรค ในการใช้งานระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทุกวิทยาเขต จานวน 812
คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Tara Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน
2. การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ
2.2 กาหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งการตามวัตถุประสงค์
2.3 สร้างแบบสอบถามที่ตอ้ งการวัดในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบ การจัดการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิ่ง (LMS@RMUTSV) ประกอบด้วยกัน 5 ด้าน
1. ด้านประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ข้อ
2. ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต
จานวน 3 ข้อ
3. ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอน
จานวน 5 ข้อ
4. ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
จานวน 4 ข้อ
5. ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบเติมคา
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ท้ งั 14 คณะ/วิทยาลัย ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
และนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการประเมิน
นาข้อมูลที่คดั เลือกไว้ มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป ในการหาค่าต่างๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมุลส่วนตัวของผูค้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percent)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั
1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 152 ราย คิดเป็ นร้อยละ 51.2 อายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน
134 ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 239 ราย คิดเป็ นร้อยละ 80.5 มีตาแหน่งทางวิชาการ
เป็ นอาจารย์ จานวน 227 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 76.4 มีประสบการณ์การทางาน 16 ปี ขึ้นไปและน้อยกว่า 5 ปี จานวน 87 ราย
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 29.3 มีจานวนวิชาที่ใช้ในการเรี ยนการสอน 4 วิชา จานวน 99 ราย คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ส่ วนใหญ่ใช้
งานระบบอีเลิร์นนิ่ ง จาก มหาวิทยาลัย จานวน 244 ราย คิดเป็ นร้อยละ 82.2 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้งานระบบการจัด การ
เรี ยนการสอนเพื่อให้นกั ศึกษา ส่งงาน จานวน 179 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.3
1.2 ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ต่ อ การใช้ง านระบบจัด การเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์ น นิ ง
(LMS@RMUTSV) ของมหาวิทยาลัย จานวน 297 คน ผลการประเมินแยกตามคาถามรายข้อ แสดงความถี่ของข้อมูลและ
แสดงร้อยละของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ ปั จจัย ที่ มี ต่ อการใช้ง านระบบจัดการเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์น นิ ง (LMS@RMUTSV)
ด้าน ประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์
ระดับปั จจัย
รายการ
(5) (4)
(3)
(2)
(1) ค่าเฉลี่ย
ด้านประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์
1. จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาเพียงพอกับการ
6
5
138
41
17
3.10
เรี ยนการสอน
2. ประสิ ทธิ ภาพของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานระบบจัดการเรี ยน
5
85
156
39
12
3.10
การสอน (LMS)
3. ประสิ ทธิ ภาพของเซิ ร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ สาหรั บใช้งาน
6
93
141
40
17
3.10
ระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต
4. ความรวดเร็ วของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบใน
2
57
167
44
27
2.87
มหาวิทยาลัย
5. ความรวดเร็ วในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
3
78
130
60
26
2.90
6. ความเสถียรภาพของการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต
4
59
140
59
35
2.79
ตารางที่ 1 ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ ปั จจัย ที่ มี ต่ อการใช้ง านระบบจัดการเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์น นิ ง (LMS@RMUTSV)
ด้านประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ระดับปั จจัย
รายการ
(5) (4)
(3)
(2)
(1) ค่าเฉลี่ย
ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอน
7. การออกแบบระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ยืดหยุน่
9
77
156
40
15
3.08
สะดวกต่อการใช้งาน
8. LMS มี เครื่ องมื อสนับสนุ นกิ จกรรม การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
ของผูเ้ รี ยน เช่น กระดาษ ท่องสนทนา หรื อแบบช่วยเหลือ 11
87
152
34
13
3.16
แบบออนไลน์
9. มี LMS ที่ สามารถจัดการเนื้ อหาและบทเรี ยน เช่ น การ
20 103 146
14
14
3.34
โยกย้าย เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเนื้อหาในบทเรี ยน
10. LMS สามารถเข้าถึ งได้จากอุปกรณ์ ทุกชนิ ด เช่ น มื อถือ 14 112 131
27
13
3.29
แท็ปเล็ต เป็ นต้น
คู่มือการใช้งานระบบ LMS สามารถเข้าใจง่าย สะดวกต่อ
การศึกษาเรี ยนรู ้เอง
ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
12.
แผนในการสนับสนุ นการใช้งานระบบจัดการเรี ยน
การสอน (LMS)
11.

6

87

150

37

17

4

80

159

38

16
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13.

14.

15.
16.

แผนเกี่ ยวกับการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่และอาจารย์ เพื่อ
สนับสนุ นการใช้งานระบบการจัดการเรี ยนการสอน
(LMS)
แผนและนโยบายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ และ
อาจารย์เพื่อสนับสนุ นการใช้งานระบบจัดการเรี ยน
การสอน (LMS)
กรอบนโยบายและแผนในการสนับสนุ นการใช้งาน
ระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
ระบบ LMS ช่ ว ยเพิ่ ม ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
อาจารย์และนักศึกษาได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
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5

75

138

58

21

2.94

9

93

129

43

23

3.07

6

82

137

52

20

3.00

14

110

113

39

21

3.19

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยที่มีต่อการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ ง (LMS@RMUTSV) ด้าน
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ระดับปั จจัย
รายการ
(5) (4)
(3)
(2)
(1) ค่าเฉลี่ย
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
17.
ผูส้ อนมี ความรู ้ ในการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการ
4
89
154
36
14
3.11
สอน (LMS)
18.
ระบบ LMS ของมหาวิ ท ยาลัย ฯ ช่ ว ยให้ อ าจารย์
12 101 127
38
19
3.16
สามารถใช้สื่อประกอบการสอนได้หลายวิธี
19.
ระบบ LMS ของมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยให้ อ าจารย์
ประหยัดเวลาในการการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของ 16
82
151
33
15
3.17
นักศึกษา
20.
ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิง
17
76
153
34
17
3.14
จากตารางที่ 1 พบว่า แต่ละข้อคาถามปั จจัยที่ มีต่อการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอี เลิ ร์นนิ ง ด้านระบบ
เครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ต ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ความรวดเร็ วในการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 มี LMS ที่ สามารถจัดการ
เนื้ อหาและบทเรี ยน เช่น การโยกย้าย เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเนื้อหาในบทเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ระบบ LMS ช่วยเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ระบบ LMS ของ
มหาวิทยาลัย ช่วยให้อาจารย์ประหยัดเวลาในการการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์และสรุ ปผลข้อมูล พบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญที่สุดต่อการเรี ยนการสอนระบบอีเลิร์นนิ่ ง ได้แก่
ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.19) และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
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ปั จจัยที่ มีความสาคัญน้อยที่ สุดต่อการเรี ยนการสอนด้วยระบบอีเลิ ร์นนิ่ ง ได้แก่ ด้านระบบเครื อข่ายและอิ นเตอร์ เน็ต มี
ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.85) แสดงให้เห็นว่า 1. ระบบการจัดการเรี ยนการสอนมีความสาคัญ
มาก มหาวิทยาลัยจึงควรออกแบบระบบให้สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ทุกชนิ ดเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน 2. ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยควรจั ดสรรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ เพิม่ ประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ และประสิ ทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาหรับใช้
งานระบบ 3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีแผนสนับสนุนการใช้งานระบบ การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่และ
อาจารย์ มีกรอบนโยบายและแผนที่ชดั เจน 4. ระบบเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยควรแก้ไขปั ยหาเรื่ องความเร็ วของ
เครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต และความเสถียรภาพของการใช้งานระบบ
จากข้อสรุ ปและอภิปรายผลดังที่ผา่ นมา ทาให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นที่จะปรับปรุ งด้านระบบการจัดการ
เรี ยนการสอน ทั้งในส่วนของการออกแบบ มีเครื่ องมือที่ครบถ้วน ระบบสามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ได้ทุกชนิด และที่คือการ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และอาจารย์ใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งในกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อเติมเต็มให้แก่นกั ศึกษาที่จะหา
ความรู ้และใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวางและเต็มประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี วุฒิการศึ กษาปริ ญญาโท ตาแหน่ งทางวิชาการอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 5 ปี และ 16 ปี ขึ้นไป จานวนวิชาที่ใช้ในการสอน 4 วิชา มีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
ใช้คอมพิวเตอร์ PC ในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งจากมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์การใช้งานระบบการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งงานใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิงบางครั้ง
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ่ง
2.1 ด้านประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตอ้ งการจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาเพียงพอ
กับการเรี ยนการสอน ประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอน (LSD) ประสิ ทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์
และอุปกรณ์สาหรับใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอน (LSD) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( x = 3.10)
2.2 ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ตต้องการความรวดเร็ วในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ( x = 2.90)
2.3 ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอนต้องการมี LMS ที่ สามารถจัดการเนื้ อหาและบทเรี ยน เช่น การ
โยกย้าย เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเนื้อหาในบทเรี ยน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ( x = 3.34)
2.4 ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้องการระบบ LMS ช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.19)
2.5 ด้านอาจารย์ผูส้ อนต้อ งการระบบ LMS ของมหาวิท ยาลัย ช่ ว ยให้อ าจารย์ป ระหยัด เวลาในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ( x = 3.17)
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ควรส่งเสริ มให้มีการปรับปรุ งเนื้อหาภายในระบบ LMS อยูส่ ม่าเสมอให้เป็ นปั จจุบนั
2. ควรมีการส่งเสริ มให้มีการใช้งานระบบ LMS ทุกคนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในรู ปแบบที่ ทันสมัย
4. ควรมอบหมายให้มีการใช้ LMS เป็ นกฎระเบียบหรื อมีการบังคับให้ใช้งานทุกคน
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5. ควรมีการปรับปรุ งระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานที่หลากหลายในแต่ละรายวิชาและลักษณะการเรี ยน
การสอนของแต่ละวิชา

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั ฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ด้วยงบเงินรายได้
ประจาปี พ.ศ. 2560 ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพรุ คุณเป็ นอย่างสูงต่อการสนับสนุนโครงการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยและอุปสรรคในรายวิชาที่
ใช้ระบบอิเลิร์นนิงเติมเต็มการเรี ยนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั มา ณ ที่น้ ี และรายงานการ
วิจัย ฉบับ นี้ จะเสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ม่ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รั บ ความร่ ว มมื อ ที่ ดี ต ลอดการท าวิจัย จากผู ้ส นับ สนุ น ทุ น วิจัย และผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง
นิภา กูพ้ งษ์ศกั ดิ์. 2553. การเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม BU LMS :
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษศาสตร์ ปี ที่ 29 ฉบับที่ 1
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พศ.2560
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การพัฒนามัลติมีเดียแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ ระบบในรายวิชา การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้ าง)
Development Animation 2 Dimension Topic system analysts model in subject System Analysts and
Design (Structural)
ลัดดาวัลย์ หวังเจริ ญ1* โสภณา สาราญ2 วิลาวัณย์ บุญบุตร1 และ ณัฎฐธิดา บุญส่ง1
Laddawun Wongcharen1* Sophana somran2 Vilawan Bunbod1and Nattatida Bunsong1

บทคัดย่อ
การพัฒนางานวิจยั เรื่ อง มัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) จัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประกอบการเรี ยนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ในเรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ และ 2) เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ง่ายและน่าสนใจสาหรับนักเรี ยนนักศึกษา การ
วิจยั ครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Illustrator, Flash , Photoshop, Dreamweaver, Sound Force, Ulead,
และ Appserv เครื่ องมื อที่ ใช้ในการจัดทาวิจยั ได้แก่ แบบประเมินประสิ ทธิ ภาพของสื่ อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยแบ่งออกเป็ น
2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบสื่ อ และด้านการทางานของสื่ อแอนิ เมชัน่ และแบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับผูใ้ ช้ระบบ
โดยประเมินด้านเนื้อหาของแบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ
ผลประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ในด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ด้านลักษณะตัวละคร ด้านการใช้องค์ประกอบรู ปทรง
ของแอนิ เมชัน่ ด้านองค์ประกอบทางสี เสี ยง ด้านการออกแบบการเคลื่อนที่ของแอนิ เมชัน่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.25 อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ด้านการทางานประกอบไปด้วย ด้านการเลือกการทางานของแอนิ เมชัน่ ความต่อเนื่ องของการเคลื่อนไหว
ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลภาพ และ การบรรยายสอดคล้องกับการแสดงผล มีค่าเฉลี่ยคือ 4.25 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ผล
การประเมินจากผูใ้ ช้สื่อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.34 เพศชาย จานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.66 ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้สื่อนาเสนอในรู ปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และผูใ้ ช้สื่อได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นจากการใช้สื่อแอนิเมชัน่ ดังกล่าว
คาสาคัญ : แอนิเมชัน่ 2 มิติ, การวิเคราะห์ระบบ, แบบจาลอง
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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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บทนา
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” จะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
หลายหลายที่จะเป็ นเครื่ องมือที่ จะสามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ โดยการศึ กษานั้นต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้
และคุณธรรม ที่ บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึ กษา โดยการศึ กษาในระดับอุดมศึ กษานั้น ควรเน้น
การศึ กษาที่ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ท้ งั ในด้านการการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู ้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา โดยรู ปแบบของกระบวนการเรี ยนรู ้มีหลายหลายรู ปแบบ เช่น กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการ
คิด กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการปฏิบตั ิลงมือทาจริ ง กระบวนการวิจยั เป็ นต้น ซึ่ งแนวทางเหล่านี้
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ผเู ้ รี ยนควรจะได้รับการฝึ กฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะได้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน
และบรรลุเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้การศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลที่มีการพัฒนากรอบ
แนวคิดเพื่อการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21โดยได้มีการเสนอการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ว่าควรยึดหลักผลลัพธ์ท้ งั ใน
ด้านความรู ้ในวิชาแกนและทักษะแห่งศตวรรษใหม่ ซึ่งเรี ยกโดยสรุ ปว่า 3R กับ 7C (วิจารณ์, 2555)
3R คือ ความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ
7C ประกอบไปด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะการคิดริ เริ่ ม และ สร้างนวัตกรรม ทักษะความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่ วมมือ การทางานเป็ นที มและภาวะผูน้ า ทักษะด้านการสื่ อสาร
สารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่ อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทักษะอาชี พและทักษะการ
เรี ยนรู ้
จากรู ปแบบการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควรมี
การเรี ยนที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในการประยุกต์องค์ความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนามาใช้ในการคิด แก้ปัญหา หรื อสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตได้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นในด้านการใช้สารสนเทศที่ มีเทคโนโลยี
ทั้งคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารเข้ามาประกอบในการเรี ยนรู ้อีกด้วย โดยการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่กล่าวมานั้น มีวธิ ีการหลากหลายรู ปแบบ เช่น การใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ประกอบการสอน การ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอน การใช้สื่อการเรี ยนการสอน การผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้แบบมัลติมีเดีย การสร้างสื่ อการ
เรี ยนรู ้ที่แสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบแอนิเมชัน่ เป็ นต้น
การสร้างสื่ อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบแอนิเมชัน่ เป็ นรู ปแบบของการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ได้รับความนิยมมากรู ปแบบ
หนึ่ งในปั จจุบนั โดยรู ปแบบของสื่ อที่ มีการสร้ างออกมานั้น จะเป็ นการทาให้ภาพนิ่ งเกิ ดการเคลื่ อนไหว มี การใส่ เสี ยง
ประกอบ และมีสีสนั สดใส จึงทาให้งานที่พฒั นาเป็ นแอนิเมชัน่ มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งมนุษย์เรามักเลือกที่จะมองรู ปภาพ
หรื ออะไรที่มีสีสันก่อนมองเนื้อหาเสมอ โดยเฉพาะในปั จจุบนั เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมากจึงทาให้เกิดเครื่ องมือ
สาหรับสร้างงานกราฟิ กและแอนิ เมชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความนิยม
ใช้งานแอนิเมชัน่ เข้ามามีบทบาทมากในการจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอน เนื่ องจากประโยชน์ของสื่ อแอนิเมชัน่ มีมากมาย เช่น
มีสีสันที่ สดใส มีเสี ยงประกอบต่างๆ ที่ ช่วยสามารถสื่ อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย และงานแอนิ เมชัน่ ช่วยทาให้จดจาได้
รวดเร็ ว เนื่ องจากมนุษย์จะจาข้อมูลในลักษณะที่เป็ นภาพได้ดีกว่าตัวเลขหรื อข้อความ โดยการประยุกต์ใช้งานแอนิเมชัน่ ใน
การเรี ยนรู ้หรื อการศึกษา จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ได้เป็ นอย่างดีผเู ้ รี ยนจึงสามารถจดจาสิ่ งต่างๆ ได้รวดเร็ วกว่าเดิมอีกด้วย
คาว่า แอนิเมชัน่ (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคลื่อนไหว” ด้วยการนาภาพนิ่งมาเรี ยงลาดับกัน และแสดงผล
อย่างต่อเนื่ องทาให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย อย่างต่อเนื่ อง
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เรตินาจะรักษาภาพนี้ ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์
จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน (ทวีศกั ดิ์, 2552 ) โดยข้ อดีของสื่ อแอนิ
เมชั่ นนั้น สามารถทาให้การอธิ บายเรื่ องที่ ค่อนข้างซับ ซ้อนหรื อ ยากที่ จะเข้าใจให้กลายเป็ นเรื่ องง่ ายขึ้ น ทาให้เกิ ดการ
จินตนาการอย่างไร้ขอบเขต ไม่มีการปิ ดกั้นทางความคิด สามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระเสรี ช่วยเน้นให้ส่วนสาคัญเกิ ด
ความกระจ่างและชัดเจนขึ้น เป็ นการใช้ภาพอธิ บายได้ดี และช่วยทาให้สิ่งที่เป็ นนามธรรมกลายเป็ นรู ปธรรมได้อย่างชัดเจน
และดีข้ ึนอีกด้วย ดังนั้น การนารู ปแบบของการสร้ างสื่ อด้ วยแอนิเมชั่น 2 มิติ มาใช้ เพื่อนาเสนอเนื้อหาความรู้ ที่ยากต่ อความ
เข้ าใจ ก็จะสามารถทาให้ เกิดการเรียนรู้ ในเนื้อหานั้นง่ ายขึน้ และชัดเจนได้ มากขึน้ ด้ วย
การศึกษาในวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2547
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นั้น ได้กาหนดคาอธิบายรายวิชาดังนี้
“ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การบริ หารโครงการ
เครื่ องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจาลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้ กรณี ศึกษา”
จากข้อกาหนดของการเรี ยนรู ้ในคาอธิ บายรายวิชาดังกล่าว จะมีเนื้ อหาในการเรี ยนในเรื่ อง แบบจาลองการพัฒนา
ระบบโดยมีแบบจาลองที่มีการใช้งานที่เป็ นต้นแบบของขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบในหลากหลายรู ปแบบ
เช่น แบบจาลองการพัฒนาระบบแบบ SDLC แบบจาลองการพัฒนาระบบแบบ Water Fall แบบจาลองแบบ Spiral เป็ นต้น
ซึ่ งในปั จจุบนั มีการนาเสนอรู ปแบบการเรี ยนของวิธีการทางแบบจาลองการพัฒนาระบบเหล่านี้ ด้วยการใช้วิธีการบรรยาย
ประกอบการยกตัวอย่างของการวิเคราะห์กรณี ศึกษาในองค์กรธุรกิจ มาประกอบการเรี ยนรู ้ โดยการอธิ บายขั้นตอนวิธีการ
ต่าง ๆ ในวิธีของการวิเคราะห์และออกแบบระบบนั้นโดยส่ วนมากเป็ นทฤษฎีที่มีการใช้ขอ้ ความเป็ นหลัก มีการจัดทาเป็ น
สื่ อข้อความประกอบภาพนิ่ ง ที่ ทาให้ผูศ้ ึ กษาทาความเข้าใจได้ยาก และอาจเกิ ดความสับสนในลาดับขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการของการวิเคราะห์ระบบในแบบจาลองแบบต่างๆ อีกด้วย ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวความคิดในการสร้างสื่ อแอนิ เมชัน่
2 มิติ เพื่อนาเทคนิควิธีการของการพัฒนาสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ ให้มีความน่าสนใจ ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่อยูใ่ นรู ปแบบรู ปธรรม
ที่ชดั เจน และเทคนิ คการใช้งานแอนิ เมชัน่ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสร้างสิ่ งกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้เช่น การใช้สี เสี ยง
ในการผลิตสื่ อร่ วมด้วย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดการใช้งาน และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู ้ให้ดียงิ่ ขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ
2. เพื่อศึกษาผลความคิดเห็นและผลความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการ
วิเคราะห์ระบบ
ขอบเขตการจัดทาการวิจยั
การจัดทาสื่ อแอนิเมชั่น
การพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ เพื่อใช้เสริ มการเรี ยนรู ้ในรายวิชา การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) มีการพัฒนาให้มีการทางานดังนี้
1.

นาเสนอรู ปแบบของแบบจาลองในการพัฒนาระบบในรู ปแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติ
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2. จัดทาเว็บไซต์ในการนาเสนอสื่ อ
3. จัดทาแบบทดสอบเรื่ อง แบบจาลองการพัฒนาระบบ ในรู ปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์
การจัดทาการวิจยั
1. ประชากร
ประชากร คือ ผูใ้ ช้งานสื่ อ โดยแบ่งออกเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 2 คน และผูใ้ ช้งานสื่ อ คือนักศึกษาที่เรี ยน
ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
จานวน 30 คน
2. การเก็บข้อมูล
ใช้แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นในการผลิตสื่ อจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจในการใช้งาน โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
ในการคานวณค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาข้ อมูลเบื้องต้น
การศึ กษาข้อมูลเบื้ องต้นใน การเรี ยนในรายวิชาวิเคราะห์ ระบบ ในหน่ วยเรี ยน โมเดลการพัฒนาระบบ หรื อ
แบบจาลองการพัฒนาระบบ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผสู ้ อนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การ
นาเสนอข้อมูลของหน่วยเรี ยนดังกล่าวซึ่ งเป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบซึ่ งมีหลากหลายขั้นตอนในแต่ละรู ปแบบขั้นตอน
ของการพัฒนาระบบ ได้มีการนาเสนอในรู ปแบบของภาพนิ่ ง และการบรรยาย อธิ บายเป็ นข้อความประกอบในแต่ละ
ขั้นตอน จึงไม่ก่อให้เกิดการกระตุน้ ทา และการจดจา ที่สาคัญคือทาให้เกิดความน่าเบื่อหน่ายในการใช้เรี ยนรู ้ ซึ่งในปั จจุบนั
การนาเสนอสื่ อการเรี ยนรู ้โดยการใช้แอนิ เมชัน่ 2 มิติ มีการนาเสนอข้อมูลต่างๆ ได้ โดยการนาเสนอนั้นประกอบไปด้วย
ข้อความ ภาพ ที่ มีการสร้างในรู ปแบบการเคลื่อนไหว และมีการตกแต่งด้วยระบบสี เสี ยงประกอบ เสี ยงบรรยาย เสี ยง
อธิบาย และเสี ยงอื่นๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่ชมสื่ อสามารถเข้าใจสื่ อได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการจัดทาการวิจยั ในการพัฒนาสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ
นี้ จะช่วยเพิ่มความน่ าสนใจในการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้นกว่าแบบเรี ยนรู ้ด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดี ยวได้ โดยขั้นตอนการ
ดาเนินงานการวิจยั นี้ แสดงได้ดงั กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั ดังนี้
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ลักษณะและ
ความหมาย
แบบจาลอง
แบบ SDLC
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รวบรวม
วางแผน

ผลประเมิน
การใช้สื่อแอ

สร้างสื่ อ
นาสื่ อไปใช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั การสร้างสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ
การสร้ างสื่ อแอนิเมชั่น
1.1 แนวความคิด
ผูจ้ ดั ทามีแนวความคิดในจัดทาสื่ อที่ประกอบการเรี ยนรู ้โดยกาหนดให้มีรูปแบบการแสดงผลในลักษณะแอนิ
เมชัน่ 2 มิติ ที่ประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบสี เสี ยงประกอบ เสี ยงบรรยาย เสี ยงอธิ บาย และ
เสี ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสื่ อ เพื่อสร้างความน่าสนใจและมีความดึงดูดใจให้กบั ผูท้ ี่ชมสื่ อ ซึ่งจะทาให้สามารถเข้าใจใน
เรื่ องที่นาเสนอได้มากขึ้นกว่าการได้ยนิ หรื อฟังแต่เพียงอย่างเดียว โดยการสร้างสื่ อแอนิเมชัน่ นี้ ได้แบ่งออกเป็ น การนาเสนอ
ตัวละครที่เป็ นตัวดาเนินเรื่ อง และเนื้อหาที่จะนาเสนอในหน่วยเรี ยนเฉพาะเรื่ อง แบบจาลองการพัฒนาระบบ
2. การวางแผน
2.1 ด้านการผลิตสื่ อ
การผลิต/สร้างสื่ อนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้กาหนดให้มีการใช้โปรแกรมในการสร้างรู ปแบบของ
ภาพที่จะนาเสนอในลักษณะภาพ 2 มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีการสร้างภาพให้มีลกั ษณะของเส้นแบบเรี ยบง่าย ใช้สีของภาพใน
รู ปแบบสบายตา ไม่เน้นสี ฉูดฉาด มีการใช้ตวั อักษรในการแสดงข้อความโดยใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีความชัดเจนในตัวอักษร
แต่ละตัว และขนาดที่เหมาะสมในแต่ละเฟรมของการนาเสนอ
2.2 ด้านเนื้อหา
การสร้างสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ นี้ กาหนดให้มีรูปแบบของการนาเสนอเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แบบจาลอง
การพัฒนาระบบ (System Development Model) ซึ่ งมี การกาหนดรู ปแบบของแบบจาลองที่ จะนาเสนอในสื่ อแอนิ เมชั่น
จานวน 4 รู ปแบบ ดังนี้
2.2.1 แบบจาลองการพัฒนาระบบแบบ SDLC
2.2.2 แบบจาลองการพัฒนาระบบแบบ Water Fall
2.2.3 แบบจาลองการพัฒนาระบบแบบ Incremental
2.2.4แบบจาลองการพัฒนาระบบแบบ Spiral
2.3การออกแบบเค้าโครงเรื่ อง (Story Board) มีรูปแบบโดยย่อดังนี้
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ตารางที่ 1 การออกแบบเค้าโครงเรื่ องของสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติเรื่ อง แบบจาลองการพัฒนาระบบ
หัวข้อเรื่ อง
โครงเรื่ อง
เทคนิคการผลิต
แบบจาลองการพัฒนา
รู ปแบบของแบบจาลองแบบ SDLC (System
การนาเสนอโดยภาพนิ่ง 2 มิติแบบ
ระบบ
development Life Cycle) เป็ นแบบจาลอง
เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนา
แบบ SDLC Model
มาตรฐานที่นิยมใช้อยูก่ นั ในปัจจุบนั ประกอบ
ตามข้อความและรู ปภาพประกอบที่
ไปด้วยขั้นตอนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน
ปรากฏ
ได้แก่ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ ใช้เสี ยงบรรยายเนื้อหา และเสี ย
การสร้าง การดูแลรักษาระบบ
ประกอบเป็ นเพลงบรรเลง
มีการดาเนินงานตามขั้นตอนโดยมีลกั ษณะเป็ น
วงรอบคือเมื่อเริ่ มขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้น
สุดท้ายก็จะกลับมาทาในขั้นตอนแรกใหม่จึง
เรี ยกว่า วงจรการพัฒนาระบบ
แบบจาลองการพัฒนา
รู ป แบบของแบบจ าลองแบบ Water Fall เป็ น การน าเสนอโดยภาพนิ่ ง 2 มิ ติ แ บบ
ระบบ
แบบจ าลองที่ มี ก ารท างานเป็ นลัก ษณะเป็ น เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนา
แบบ Water Fall Model
ขั้นตอนตามลาดับเหมือนกับน้ าตกที่ ไหลลงมา ต า ม ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ รู ป ภ า พ ข อ ง
จากชั้นบนจนถึ งชั้นล่างสุ ด จนเป็ นแอ่งน้ า ซึ่ ง แบบจาลอง โดยมี การอธิ บายตัว อย่า ง
เหมื อนกับผลสาเร็ จของชิ้ นงานของการพัฒนา ป ร ะ ก อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง
ระบบนั่ น เอง โดยมี ข้ ั นตอนการท างานใน แบบจ าลองแบบน้ า ตกทั้ง 7 ขั้น ตอน
แบบจาลองนี้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย การศึกษา โดยมีรูปภาพของตัวอย่างประกอบ
ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ การวางแผนการ ใช้เสี ยงบรรยายเนื้อหา และเสี ยง
ดาเนินงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ ประกอบเป็ นเพลงบรรเลง
(การออกแบบเชิ งตรรกะ และการออกแบบเชิ ง
กายภาพ)
ตารางที่ 1 การออกแบบเค้าโครงเรื่ องของสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติเรื่ อง แบบจาลองการพัฒนาระบบ (ต่อ)
หัวข้อเรื่ อง
โครงเรื่ อง
เทคนิคการผลิต
แบบจาลองการพัฒนา
การสร้าง/พัฒนาระบบ(การทดสอบ/ติดตั้ง) การ
ระบบ
นาไปใช้ และการบารุ งดูแลรั กษาระบบ โดยมี
แบบ Water Fall Model
ลักษณะการทางานที่ เป็ นขั้น ๆ และเมื่ อทางาน
(ต่อ)
ในขั้น แรกก็ จ ะได้ output ที่ ม าเป็ น Input ใน
ขั้นตอนต่อไปจึ งเปรี ยบเหมือนกับน้ าตกที่ ไหล
จากชั้นบนลงมาชั้นล่างนัน่ เอง
และมี การพัฒนาเพิ่มเติ มจากแบบจาลองนี้ เป็ น
แบบจ าลอง แบบ Water Fall Adapted ซึ่ งมี
กระบวนการตรวจสอบย้อ นกลับ จากขั้น ตอน
ก่อนหน้าในแต่ละกระบวนการ
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แบบจาลองการพัฒนา
ระบบ
แบบ Incremental Model

แบบจาลองการพัฒนา
ระบบ
แบบ Spiral Model

รู ปแบบของแบบจาลองแบบ Incremental Model
เป็ นแบบจ าลองที่ มี ล ั ก ษณะการท างานที่ มี
ขั้นตอนการทางานหลัก ๆ ตามที่กาหนดโดยอาจ
ใช้ข้ ัน ตอนของแบบจ าลองแบบ SDLC หรื อ
Water Fall มาใช้ก็ได้ โดยมี การเพิ่มการทางาน
ในลักษณะทาซ้ าในกระบวนการแต่ละขั้นตอน
และอาจมีการทางานโดยแบ่งการทางานออกเป็ น
ส่ วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่ วนในระบบงานนั้น และ
ทาในแต่ละส่ วนย่อ ยในขั้นตอนเหมื อนกัน ทุ ก
ขั้นตอน
รู ปแบบของแบบจ าลองแบบ Spiral เป็ น
แบบจาลองที่มีกระบวนการทางานเป็ นวงรอบที่
มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางและขยายออกคล้าย
รู ป ขดก้น หอย เป็ นการจ าลองวิธี ก ารท างานที่
ขยายการทางานจากจุดเริ่ มต้นให้มีขนาดใหญ่ข้ ีน
ปริ มาณมากขี้น ซึ่งหมายถึงได้ลกั ษณะของงานที่
เพิ่มขึ้ นในแต่ละครั้ งของการดาเนิ นการ โดยมี
ขั้นตอนการทางานแบบซ้ า ๆ ในแต่ละรอบการ
ดาเนิ นงานอยู่ 4 ขั้น คือ การวางแผน การสร้ าง
ต้น แบบซึ่ ง ต้อ งมี การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง การ
สร้างและนาไปใช้งาน การประเมินผลระบบ
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การน าเสนอโดยภาพนิ่ ง 2 มิ ติ แ บบ
เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนา
ตามข้อ ความและรู ป ภาพประกอบที่
ปรากฏ โดยมีการอธิบายและยกตัวอย่าง
ประกอบในแต่ ล ะขั้น ตอน มี รู ป ภาพ
ของตัวอย่างปรากฎขึ้นมาทีละขั้นตอน
ใช้เสี ยงบรรยายเนื้อหา และเสี ยง
ประกอบเป็ นเพลงบรรเลง

การน าเสนอโดยภาพนิ่ ง 2 มิ ติ แ บบ
เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนา
ตามข้อ ความและรู ป ภาพประกอบที่
ปรากฏ มี เ ทคนิ ค การน าเสนอวงรอบ
ของกระบวนการทางานโดยแสดงการ
เคลื่ อ นที่ ข องเส้ น ที่ ป ระกอบกัน เป็ น
รู ป แบบของโมเดลและมี ก ารอธิ บ าย
ตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอน โดย
มีรูปภาพของตัวอย่างประกอบ

2.4 การออกแบบโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์และส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
โครงสร้างการทางานของเว็บไซต์ในการนาเสนอสื่ อ ประกอบไปด้วยการทางานในลักษณะของเว็บไซต์ที่มีหน้าหลัก
เป็ นการแสดงถึงเว็บเพจของการนาเสนอสื่ อการเรี ยนเรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ และมีรายการเมนูให้เลือกในการ
แสดงผลแอนิเมชัน่ ของแต่ละแบบจาลอง การทาแบบทดสอบในเรื่ องแบบจาลองการพัฒนาระบบ และการเข้าเมนูการจัดการ
ข้อมูลบนเว็บไซต์โดยผูด้ ูแลระบบ
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการทางานของเว็บไซต์ในการนาเสนอสื่ อ

2. การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้

ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ในระบบเว็บไซต์
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3. สร้างสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ
การสร้างสื่ อแอนิ เมชัน่ 2 มิติ ได้จดั ทาโดยใช้โปรแกรมการสร้างแอนิเมชัน่ ตามที่ได้มีการออกแบบตามโครงเรื่ อง
และได้จดั ทาเว็บไซต์ที่มีรายการเมนูให้เลือกคือ การดูสื่อแอนิ เมชัน่ จานวน 4 เรื่ อง และในส่ วนของเว็บไซต์ได้มีการสร้ าง
แบบทดสอบ และการจัดการเว็บไซต์โดยผูด้ ูแลระบบ
4.ติดตั้งการใช้งานสื่ อและเว็บไซต์
การติดตั้งการใช้งานสื่ อแอนิเมชัน่ ได้ติดตั้งในระบบเว็บไซต์การเรี ยนการสอนแบบ e-learning
5.เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูลทาโดยการให้ผูใ้ ช้งานสื่ อได้ใช้งานสื่ อ และประเมินตามแบบสอบถามที่ ใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์และสรุ ปผล

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1.

ผลการจัดสร้ างสื่ อแอนิเมชั่น
ผลการสร้างสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการพัฒนาระบบ ประกอบไปด้วยเมนู
รู ปแบบของการ

เรี ยนรู ้แบบจาลองการพัฒนาระบบ 4 รู ปแบบ และนาเสนอในรู ปแบบแอนิเมชัน่ ดังนี้

ภาพที่ 4 แสดงการนาเสนอสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติ
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ภาพที่ 5 แสดงสื่ อแอนิเมชัน่ 2 มิติและแบบทดสอบในรู ปแบบเว็บไซต์

ผลการประเมินความคิดเห็นในการสร้ างสื่ อมัลติมเี ดียแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองในการวิเคราะห์
ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) ดังนี้
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลผล
ด้านการออกแบบ
ลักษณะตัวละครเหมาะสม
3.50
0.97
มาก
การใช้องค์ประกอบทางด้านรู ปทรงต่าง ๆ ของการ
4.50
0.87
มากที่สุด
สร้างแอนิเมชัน่
การใช้องค์ประกอบทางด้านสี เสี ยง
4.50
0.87
มากที่สุด
การออกแบบรู ปแบบการเคลื่อนที่ของแอนิเมชัน่
4.50
0.87
มากที่สุด
ด้านการทางาน
รู ปแบบการเลือกการทางานของแอนิเมชัน่
4.50
0.97
มากที่สุด
ความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของแอนิเมชัน่
4.50
0.97
มากที่สุด
ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลภาพ
4.50
0.97
มากที่สุด
การบรรยายสอดคล้องกับการแสดงผล
4.50
0.97
มากที่สุด
รวมทั้งหมด
4.38
0.94
มากที่สุด
2.

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองในการวิเคราะห์
ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) ดังนี้
3.
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ตารางที่ 3 การประเมินระดับความความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้สื่อ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แปลผล

แอนิเมชัน่ มีความสวยงาม

3.80

0.65

ปานกลาง

ความสะดวกรวดเร็ วในการแสดงผลข้อมูล

4.08

0.69

มาก

คุณภาพการแสดงผลของภาพ เสี ยง

4.13

0.56

มาก

สื่ อมีความสอดคล้องและเข้าใจได้ง่าย

4.18

0.71

มาก

ความเหมาะสมของแบบทดสอบ

4.05

0.60

มาก

ผูใ้ ช้งานได้รับความรู ้จากการใช้งานสื่ อ

4.30

0.65

มากที่สุด

สื่ อแอนิเมชัน่ มีความน่าสนใจ

4.28

0.60

มากที่สุด

สื่ อแอนิเมชัน่ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าหาความรู ้เพิ่ม
มากขึ้น
การนาไปปรับใช้ในรายวิชาที่เรี ยน

4.23

0.70

มากที่สุด

4.05

0.45

มาก

รวม

4.12

0.06

มาก

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เพื่อพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ โดยมุ่งหวังให้ที่ใช้สื่อเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบของแบบจาลองในการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (เชิ งโครงสร้ าง) และเป็ นการเพิ่มเติ มความรู ้ โดยสามารถศึ กษาด้วยตนเองได้จ ากสื่ อแอนิ เ มชั่น นี้
โดยแบ่งผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาสื่ อมัลติมีเดียแอนิเมชัน่ 2 มิติ เรื่ อง แบบจาลองการวิเคราะห์ระบบ ได้สื่อแอนิเมชัน่ 2 มิติ ที่มีภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยายโดยใช้ขอ้ ความ และเสี ยง มีการนาเสนอรู ปแบบของแบบจาลองในการวิเคราะห์ระบบ
โดยแบ่งออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ แบบที่ 1 โมเดลแบบ SDLC แบบที่ 2 โมเดลแบบ Waterfall แบบที่ 3 โมเดลแบบ Incremental
และแบบที่ 4 โมเดลแบบ Spiral
การนาเสนอสื่ อแอนิเมชัน่ ได้มีการนาเสนอบนเว็บไซต์ โดยมีเมนูในการทางานประกอบด้วย หน้าหลัก การนาเสนอแอ
นิเมชัน่ การทาแบบทดสอบโดยผูใ้ ช้ระบบ และเมนูสาหรับผูด้ ูแลระบบ
ในส่วนของผูด้ ูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลในด้าน การเพิ่ม แก้ไข ลบ แบบทดสอบ การตรวจสอบข้อมูลและคะแนน
ผูท้ าแบบทดสอบได้
2. ผลการวิจยั โดยการประเมินความคิดเห็นในการใช้งานสื่ อการพัฒนาสื่ อแอนิ เมชัน่ โดยแบ่งออกเป็ นระดับความ
คิดเห็นในการสร้างสื่ อโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 2 คน และระดับความพึงพอใจในการใช้งาน โดยผูใ้ ช้สื่อคือ นักศึกษาที่เรี ยน
ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
จานวน 30 คน โดยผลสรุ ปของการวิจยั ได้ผลดังนี้
การประเมินประสิ ทธิ ภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ระดับความคิดเห็นในด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ด้านลักษณะตัว
ละครเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคือ 3.50 แปลผลในระดับมาก และในด้านการใช้องค์ประกอบทางด้านรู ปทรงต่างๆ ของการสร้าง
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แอนิเมชัน่ ด้านการใช้องค์ประกอบทางด้านสี เสี ยง ด้านการออกแบบรู ปแบบการเคลื่อนที่ของแอนิเมชัน่ มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน
คือ 4.50 แปลผลในระดับมากที่สุด โดยสรุ ปของความคิดเห็นในด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย 4.25 แปลผลในระดับมากที่สุด
ส่ วนในด้านการทางานประกอบไปด้วยความคิดเห็นในด้าน รู ปแบบการเลือกการทางานของแอนิ เมชัน่ ความต่อเนื่ องของ
การเคลื่อนไหวของแอนิ เมชัน่ ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลภาพ และการบรรยายสอดคล้องกับการแสดงผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 4.50 แปลผลในระดับมากที่สุด โดยรวมในด้านของการทางานมีค่าเฉลี่ยคือ 4.50 โดยทั้งนี้ ในภาพรวมของการ
สร้างสื่ อแอนิเมชัน่ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.25 แปลผลในระดับมากที่สุด
ซึ่ งจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างสื่ อแอนิเมชัน่ ในการนาเสนอสื่ อ
การเรี ยน โดยการใช้องค์ประกอบทางด้านการพัฒนาสื่ อหลาย ๆ องค์ประกอบ เช่น การสร้างรู ปทรง การใช้สี ลักษณะรู ปร่ าง
จะทาให้สื่อแอนิเมชัน่ มีความน่าสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้น และเมื่อนามาสร้างเป็ นแอนิ เมชัน่ นั้นต้องมีองค์ประกอบในด้าน
การทางานที่มีความต่อเนื่ องของการนาเสนอ ความเร็ วในการแสดงผลที่เหมาะสมก็จะทาให้สื่อมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
และจะนาไปสู่กระบวนการจดจาและทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิผลมากขึ้น
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อ ได้ผลคือผูใ้ ช้สื่อเป็ นเพศหญิงจานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.34 เพศ
ชาย จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าประเมินความพึงพอใจ ในการใช้สื่อ นาเสนอใน
รู ปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 ผูใ้ ช้งานได้รับความรู ้จากการใช้งานสื่ ออยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด 4.30 สื่ อการพัฒนาแอนิ เมชัน่ มีความน่ าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.28 การใช้สื่อแอนิ เมชัน่ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าหาความรู ้
เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเป็ น 4.23 สื่ อมีความสอดคล้องและเข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเป็ น 4.18 การ์ ตูนแอนิ เมชัน่ มีภาพ เสี ยง ที่
ชัดเจนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.13 ความสะดวกรวดเร็ วในการแสดงผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.08 โดยทั้งนี้ผใู ้ ช้สื่อคิดว่าเมื่อใช้งาน
สื่ อแอนิเมชัน่ แล้วจะนาไปปรับใช้ในรายวิชาที่เรี ยน มีค่าเฉลี่ย 4.05 และการ์ตูนมีสีสนั ที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 3.80 ตามลาดับ
จากการประเมิ นความพึงพอใจในการใช้งานสื่ อโดยผูใ้ ช้ ซึ่ งคื อ นักเรี ยนที่ เรี ยนในรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ จานวน 30 คน นั้นได้มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทาสื่ อแอนิ เมชัน่ คือ ควรมีการเพิ่มหน่วยเรี ยนอื่น ๆ
เกี่ยวกับรายวิชานี้ให้อยูใ่ นรู ปแบบของสื่ อผสมด้วย เพราะการรับรู ้ขอ้ มูลโดยการดูสื่อที่มีความหลากหลายกว่าตัวอักษรจะทา
ให้น่าสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้น และอาจทาให้อยูใ่ นรู ปแบบของแอนิเมชัน่ 3 มิติดว้ ยก็ได้
โดยนักเรี ยนที่ใช้สื่อแอนิเมชัน่ นี้ได้จดั ทาแบบทดสอบการเรี ยนรู ้ออนไลน์หลังจากการรับชมสื่ อ ซึ่ งคะแนนของ
แบบทดสอบที่ได้ในภาพรวมได้คะแนนมากกว่า 80 เปอร์เซ็น ซึ่งหมายความว่านักเรี ยนได้รับความรู ้เพิ่มเติมมากขึ้นในหัวข้อ
ของแบบจาลองการพัฒนาระบบ หลังจากที่ได้รับชมสื่ อในรู ปแบบแอนิเมชัน่ 2 มิติดงั กล่าว

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จด้วยดี เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสู งจากบุคคลหลายท่าน อันได้แก่ อาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู ้เชี่ ยวชาญในด้านการออกแบบสื่ อ และสถาบันการศึ กษาที่ เกี่ ยวข้อง
อันได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ให้ขอ้ มูลและให้ความร่ วมมือในการ
จัดทางานวิจัยในครั้ งนี้ โดยทั้งนี้ คณะผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณอาจารย์ในหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ และนักศึ กษาในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ที่ให้ความร่ วมมือในการเป็ นประชากรในการทาวิจยั เป็ น
อย่างดีจนสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้
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The Development of Accounting System of
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบัญชีเดิมและปั ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทาบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ยเพื่อพัฒนาระบบบัญชีใหม่ให้เหมาะสมง่ายต่อการปฏิบตั ิและสามารถจัดทารายงานทางการเงินที่
ถูกต้องเพื่อจะได้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้กบั วิสาหกิจชุมชนอื่นต่อไป
จากผลการวิจยั พบว่าระบบบัญชีที่วสิ าหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ยใช้อยูเ่ ดิมนั้นเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชียงั ไม่ครบถ้วน สมุดบัญชีที่จดั ทาขึ้นเป็ นเพียงแค่การบันทึกความจา ไม่มีการนาอุปกรณ์หรื อเครื่ องมืออื่นๆ มาใช้
ในการจัดทาบัญชี พนักงานบัญชีขาดประสบการณ์ในการทาบัญชี กิจการจึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดทา
รายงานทางการเงินได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบระบบบัญชีใหม่ เริ่ มตั้งแต่การกาหนดเอกสารประกอบการลงบัญชี กาหนดสมุด
บัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน โดยนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทาบัญชี ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่ แล้ว
มาปรับปรุ งแก้ไข จนได้ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ ส่งผลให้กิจการจัดทารายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
โดยสรุ ป ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนควรออกแบบให้จดั ทาได้ง่ายและควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไป
ให้คาแนะนาและติดตามเพื่อให้วสิ าหกิจชุมชนสามารถจัดทาบัญชีได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ : ระบบบัญชี, วิสาหกิจชุมชน, การพัฒนา
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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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บทนา
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เป็ นเรื่ องที่ประเทศให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กล่าวถึงไว้ในเรื่ องการสร้างภูมิคุม้ กันของประเทศประเด็นหนึ่งคือชุมชน
ท้องถิ่นเป็ นกลไกที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชี วิต และเชื่อมโยงกันเป็ นสังคม
สวัสดิการ เป็ นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มงั่ คง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปั ญหาด้านอื่นที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้
อย่างไรก็ตามการที่วสิ าหกิจจะดาเนินงานได้อย่างยัง่ ยืน ก็ตอ้ งมีระบบการบริ หารจัดการที่ดีในทุกๆ ด้านและหน้าที่
ในการบริ หารจัดการที่สาคัญอย่างหนึ่งคือการบริ หารการเงินและบัญชี หากวิสาหกิจสามารถจัดทาบัญชีได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถรายงานผลทางการเงิ นให้ผบู ้ ริ หารนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จะช่วยให้การดาเนิ นงานของวิสาหกิจเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาเติบโตได้ ซึ่งการได้มาของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลาที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงาน
นั้นก็ตอ้ งมาจากระบบบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ
ระบบบัญชีคือระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ ม หรื อเอกสารต่างๆ บันทึ กทางการ
บัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้นามาใช้ในการรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน และการเงินของ
กิ จการแห่ งใดแห่ งหนึ่ งให้แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อนั อยูใ่ นความรับผิดชอบของตนให้
ลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกิจการนั้น เช่นผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี้ และส่ วนราชการเป็ น
ต้น (วิไลและคณะ, 2549) นอกเหนื อจากการให้รายงานทางการเงินเพื่อเป็ นข้อมูลในการบริ หารงานแล้ว ความสาคัญของ
ระบบบัญชีอีกอย่างคืออาจใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้ องกัน และรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหายหรื อนาไปใช้ในทาง
ที่ไม่สมควร (วิไลและคณะ, 2549) จากความหมายของระบบบัญชีที่ได้กล่าวไว้แล้ว จะเห็นได้วา่ หากวิสาหกิจชุมชนมีระบบ
บัญชีที่ดี สามารถจัดทารายงานทางการเงินเพื่อเป็ นเครื่ องมือของผูบ้ ริ หารในการดาเนิ นงาน และช่วยป้ องกันทรัพย์สินของ
กิจการที่มีอยู่ จะนาพาให้วสิ าหกิจเจริ ญเติบโตและดาเนินงานอย่างต่อเนื่องได้
วิสาหกิจชุมชนจานวนมาก ไม่มีระบบบัญชีที่ดีหรื อไม่มีเลย ทาให้ไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริ ง (ธงพล 2556)
การจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทาบัญชีและงบการเงิน และนาไปใช้ในการ
เข้าถึงแหล่งทุนได้เร็ วขึ้น (อาจรี , 2555) ซึ่ งปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีมากที่ สุดคือ
ด้านการขาดแหล่งเงินทุน (ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร, 2555) ดังนั้นปั ญหาการขาดแหล่งเงินทุนอาจเป็ น
ผลมาจากการจัดทาบัญชีที่ไม่ถูกต้องและเชื่อถือทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฎิบตั ิให้ตรวจสอบเอกสารกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย ซึ่งวิธีดาเนินการวิจยั เพื่อการ
พัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย ได้นากระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) ร่ วมกับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research : PAR)
ซึ่งขั้นตอนการวิจยั จะเป็ นไปตามกระบวนการวิจยั และพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิธีการดาเนินงานโดยทัว่ ไป
2. ศึกษาระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
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2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี
2.2 วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
2.3 อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
2.4 เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
3. ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยู่
3.1 ปั ญหาจากเอกสารประกอบการลงบัญชี
3.2 ปั ญหาจากวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
3.3 ปั ญหาจากอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
3.4 ปั ญหาจากเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบบัญชีใหม่
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปศึกษาสภาพปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย ได้ทราบถึงวิธีการ
ดาเนินงานและระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยู่ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีเดิมที่ใช้ตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบบัญชี ก็จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อออกแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีใหม่เพื่อให้
เป็ นไปตามกระบวนการจัดทาบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาระบบบัญชีใหม่แล้ว จะนาระบบบัญชีดงั กล่าวมาทดลองใช้ โดยในขั้นตอนที่ 3 นี้ จะนาวิธีการ
วิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเข้ามาใช้ ซึ่งผูว้ จิ ยั จะออกแบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสมุดบัญชี เพื่อให้
ผูร้ ับผิดชอบทาบัญชีของกลุ่มและประธานกลุ่มได้ทดลองใช้ ส่วนผูว้ จิ ยั จะคอยแนะนา ให้คาปรึ กษาตลอดช่วงการทดลองใช้
พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุ ง
ผูว้ จิ ยั รวบรวมปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่มาวิเคราะห์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้พฒั นาระบบบัญชี
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นแล้วนาไปทดลองใช้ใหม่ จนได้ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนต่อไป
เครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 1) การสัมภาษณ์ 2) การสังเกต 3) การศึกษาจากเอกสาร
4) การออกแบบเอกสารและรู ปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม
1. การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะออกแบบ แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สภาพการดาเนิ นงานในปั จจุบนั ของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย ในประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1.1.1 รู ปแบบของกิจการ ว่ากลุ่มมีการจัดตั้งในลักษณะใดจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลหรื อไม่ เป็ นกิจการ
ที่แสวงหากาไรหรื อมิได้มุ่งหวังผลกาไร
1.1.2 การจัดผังองค์กร อานาจการตัดสิ นใจ ทางเดินเอกสารต้องผ่านใครบ้างที่มีอานาจอนุมตั ิ
1.1.3 รายการที่เกิดขึ้นในองค์กร ลักษณะกิจกรรมที่สาคัญมีอะไรบ้าง ผลิต ซื้อมาขายไป หรื อให้บริ การ
1.2 สภาพจัดทาบัญชีและปั ญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
1.2.1 การกาหนดแบบฟอร์มเอกสารที่จะใช้ในการบันทึกรายการค้า
1.2.2 การกาหนดสมุดบัญชีต่าง ๆ เพื่อใช้บนั ทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มเอกสาร
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1.2.3 การกาหนดรายงานทางบัญชีที่จะต้องจัดทา
1.2.4 การกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงาน
1.2.5 การกาหนดอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในงานบัญชี
1.2.6 การกาหนดตัวผูป้ ฏิบตั ิงานทางบัญชี
2. การสังเกต ผูว้ จิ ยั จะทาการสังเกต ลักษณะการดาเนินงาน การจัดทาบัญชีในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กระบวนการจัดซื้อและการควบคุมเจ้าหนี้
2.1.1 ขั้นตอนการจัดซื้อสิ นค้า
2.1.2 การลงบัญชีค่าซื้อสิ นค้า
2.1.3 การจัดทาบัญชีเจ้าหนี้
2.2 การควบคุมสิ นค้าคงเหลือ
2.2.1 การรับสิ นค้า
2.2.2 การเบิกจ่ายสิ นค้า
2.2.3 การตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ
2.3 กระบวนการผลิตและการคานวณต้นทุนการผลิต
2.3.1 ขั้นตอนการผลิต
2.3.2 การคานวณต้นทุนค่าวัตถุดิบ
2.3.3 การคานวณค่าแรงในการผลิต
2.3.4 การคานวณค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น ๆ
2.3.5 การคานวณต้นทุนการผลิต
2.4 กระบวนการขายและการควบคุมลูกหนี้
2.4.1 ประเภทของการขาย
2.4.2 การลงบัญชีค่าขายสิ นค้า
2.4.3 การจัดทาบัญชีลูกหนี้
2.5 กระบวนการรับจ่ายเงิน
2.5.1 การลงบัญชีเงินเกี่ยวกับเงินสดรับ
2.5.2 การเก็บรักษาเงิน
2.5.3 ขั้นตอนการจ่ายเงิน
2.5.4 การลงบัญชีเกี่ยวกับเงินสดจ่าย
3. การศึกษาเอกสารในการจัดทาบัญชี
3.1 ศึกษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทั้งส่วนที่เป็ นเอกสารที่กลุ่มจัดทาเอง และเอกสารที่กลุ่ม ได้รับจาก
บุคคลภายนอก ตลอดจนถึงการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
3.2 ศึกษาสมุดบัญชี ที่กาหนดให้มีใช้อยู่ กาหนดให้มีสมุดบัญชีใดใช้อยูบ่ า้ ง รู ปแบบสมุดบัญชีที่ใช้เป็ นอย่างไร
3.3 ศึกษาเอกสารรายงานทางการเงินที่กลุ่มจัดทาอยู่ มีการจัดทารายงานทางการเงินประเภทใดอยูบ่ า้ ง
4. การออกแบบเอกสารและรู ปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม เพื่อทาการทดลองใช้
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวิธีการที่ได้กล่าวไว้แล้วจะนาข้อมูลที่ได้มาเก็บรวม ๆ มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และสรุ ปออกมาในแต่ละประเด็น เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่ได้ต้งั ไว้คือ ศึกษา
ระบบบัญชีเดิมและปั ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทาบัญชีของวิสาหกิจชุมชนฯ และการพัฒนาระบบบัญชีสาหรับวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะสรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูล ในแต่ละหัวข้อดังนี้
1. สภาพปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย
1.1 การดาเนินงานโดยทัว่ ไป
1.2 ระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
1.2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี
1.2.2 วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
1.2.3 อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
1.2.4 เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
1.3 ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยู่
1.3.1 ปั ญหาจากเอกสารประกอบการลงบัญชี
1.3.2 ปั ญหาจากวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
1.3.3 ปั ญหาจากอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
1.3.4 ปั ญหาจากเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
2. ออกแบบระบบบัญชีใหม่
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงวิธีการดาเนิ นงานและระบบบัญชี เดิ มที่ใช้อยู่ ตลอดจนปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากระบบบัญชี
เดิมที่ใช้ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบบัญชี ก็จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อออกแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและ
สมุดบัญชีใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการจัดทาบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
3. ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
เมื่ อ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาระบบบัญ ชี ใหม่ แล้ว จะน าระบบบัญ ชี ดังกล่ า วมาทดลองใช้ โดยจะนาวิธี ก ารวิจัย
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเข้ามาใช้ ซึ่งผูว้ จิ ยั จะออกแบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสมุดบัญชี เพื่อให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ทาบัญชี ของกลุ่มและประธานกลุ่มได้ทดลองใช้ ส่ วนผูว้ ิจยั จะคอยแนะนา ให้คาปรึ กษาตลอดช่วงการทดลองใช้ พร้อม
รวบรวมประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
4. การประเมินผลและการปรับปรุ ง
สรุ ปปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่มาวิเคราะห์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้พฒั นาระบบบัญชี ให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้นแล้วนาไปทดลองใช้ใหม่ จนได้ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลที่ได้จากศึกษาแต่ละขั้นตอนที่วางไว้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาด้านวิธีการดาเนิ นงานโดยทัว่ ไป ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกทาบ้านบ่อเตี้ยในประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
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1.1 รู ปแบบของกิ จการ จัดตั้งในรู ปแบบวิสาหกิ จชุม โดยมี คุณสุ นทร นิ ยมยาตรา เป็ นประธานกลุ่ม แต่โดย
ลักษณะการดาเนินงานจริ ง จะมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจเจ้าของคนเดียวมากกว่า โดยคุณสุนทรซึ่งเป็ นประธานกลุ่ม เนื่องจากกลุ่ม
เริ่ มต้นมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียวคือคุณสุนทร เมื่อมีการจัดตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมชน ก็ได้มีสมาชิกที่เลี้ยงนกกระทาเข้ามาร่ วม
โดยส่งไข่นกให้กบั กลุ่ม เพื่อทาการแปรรู ปต่อไป
1.2 การจัดผังองค์กรและอานาจการตัดสิ นใจ กิจการได้มีการแบ่งฝ่ ายงานเป็ นแผนกเลี้ยงนก แผนกแปรรู ปไข่นก
แผนกส่งสิ นค้า และแผนกการเงินบัญชี โดยอานาจการตัดสิ นใจทุกอย่างอยูท่ ี่ประธานกลุ่มคือคุณสุนทร
1.3 ลักษณะการดาเนินงาน กิจการดาเนินงานเป็ นธุรกิจอุตสาหกรรม โดยรายได้หลักจะมาจากการขายไข่นกแปร
รู ป แต่ยงั มีรายได้อื่น ๆ อีก เช่นรายได้จากการขายนก ขายอาหารนก และขายไข่นกดิบ
2. ศึกษาระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ต่อไปนี้
2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี ประกอบด้วยเอกสารด้านรับที่ออกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงนกกระทา
บ้านบ่อเตี้ย และเอกสารด้านจ่ายรวมทั้งสมุดที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
2.1.1 เอกสารประกอบด้า นรั บ เงิ น กิ จ การได้ก าหนดแบบฟอร์ ม เอกสาร ที่ ใ ช้บัน ทึ ก รายการค้า แค่
แบบฟอร์มเดียวคือบิลเงินสดซื้อแบบสาเร็ จที่มีขายอยูท่ วั่ ไป ไม่ได้จดั พิมพ์ข้ ึนมาโดยเฉพาะของกิจการเอง ใช้บนั ทึกรายการ
ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ซึ่ งมีบางรายการที่ขายแล้วยังไม่ได้ชาระเงินหรื อได้รับชาระแล้วบางส่ วน ก็จะมีการหักลดยอดเอาไว้
ในบิลเงินสด
2.1.2 ส าหรั บ เอกสารประกอบการจ่ า ยเงิ น จะมี เ ฉพาะหลัก ฐานที่ บุ ค คลภายนอกออกให้เ ท่ า นั้น เช่ น
ใบเสร็ จรับเงิ นค่าอาหารนก หากเป็ นการจ่ายเงิ นให้กบั บุคคลที่ ไม่สามารถออกหลักฐานให้กบั กิ จการได้ จะไม่มีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี กิจการจะใช้วธิ ีบนั ทึกรายการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ในสมุดบันทึกการจ่ายเงินเท่านั้น แต่ไม่ได้
จัดทาเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
2.2 วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
2.2.1 กลุ่มวิสาหกิ จเลี้ ยงนกระทาบ่ อเตี้ ยกาหนดให้มีสมุดบัญชี เพื่อใช้บันทึ กข้อมู ลจากแบบฟอร์ ม
เอกสารหรื อบันทึ กข้อมูลตามที่ เกิ ดขึ้นในกิ จการ ซึ่ งสมุดที่ ใช้จดบันทึ กดังกล่าวเป็ นแค่เพียงสมุดที่ มีลกั ษณะเหมือนการ
บันทึกความจาที่เกิดขึ้น ไม่สามารถสรุ ปยอดมาจัดหมวดหมู่รายการทางบัญชีได้ สมุดที่ใช้บนั ทึกได้แก่ สมุดบันทึกรายการ
ขาย สมุดบันทึ กรายการผลิต สมุดบันทึ กรายการจ่ายเงิ น สมุดบันทึ กรายการรับเงิ น สมุดบันทึ กรายการผลิต สมุดบันทึ ก
รายการของเสี ย โดยทุกสิ้ นเดือน จะมีเพียงสรุ ปยอดขาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยยึดตามรายการรับเงินและจ่ายเงิน ซึ่ ง
พนักงานบัญชีของกิจการจะทาหน้าที่ออกเอกสารการขายสิ นค้าและจะบันทึกรายการขายสิ นค้า แยกเป็ นวัน ๆ ตามจานวน
สิ นค้าแปรรู ปที่ผลิตได้ ซึ่ งจะมีการบันทึกทั้งจานวนสิ นค้าที่ผลิต และรายละเอียดการขายรวมอยูด่ ว้ ยกัน การขายก็บนั ทึกทั้ง
การขายสด และขายเชื่ออยูใ่ นเล่มเดียวกัน ไม่มีบญ
ั ชีลูกหนี้ ซึ่ งลักษณะการบันทึกจะเป็ นการบันทึกรายการขั้นต้น เพื่อเตือน
ความจามากกว่าการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการเสนอรายงานทางบัญชี
สาหรับรายการจ่ายเงิ นจะแยกบันทึ กไว้อีกหนึ่ งเล่ม ลงบันทึ กรายการจ่ายเงิ นทั้งหมด โดยไม่มีการจัดหมวดหมู่
รายการจ่ายเงินเหล่านั้น ทาให้ไม่สามารถสรุ ปยอดค่าใช้จ่ายแต่ละตัวได้วา่ ใน 1 เดือนหรื อ 1 ปี มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจานวน
เท่าไร ทราบแต่ยอดเงินที่จ่ายไปทั้งหมดในแต่ละเดือน
2.2.2 การกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงาน กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงนกระทาบ่อเตี้ยกาหนดให้พนักงานบัญชีเพียงคน
เดียว จดบันทึกรายการทางบัญชีและถือเงินสดรับจากการขาย หากมีรายการจ่ายเงินรายการใดเกิดขึ้น ก็ให้นาเงินสดที่รับมา
จากการขายไปใช้จ่ายได้เลย
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2.3 อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ การกาหนดอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในงานบัญชี จะมีแค่สมุดจดบันทึก และเครื่ องคิด
เลย ไม่มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชี
2.4 เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน การกาหนดผูป้ ฏิบตั ิงานทางบัญชี มีการมอบหมายบุคคลที่รับผิดชอบงานบัญชี 1 คน
แต่ให้รับผิดชอบในเรื่ องของการรับจ่ายเงินด้วย ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ในเรื่ องของการแยกบุคคล
รับผิดชอบระหว่างงานด้านการเงินและด้านการบัญชี
3. ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยู่
3.1 ปั ญหาจากเอกสารประกอบการลงบัญชี ปั ญหาที่เกิดจากการใช้แบบฟอร์มที่กาหนดขึ้น จะเป็ นเรื่ องของการ
บันทึกรายการค้าในเอกสาร เนื่ องจากเป็ นบิลสาหรับการขายสด แต่บางครั้ง ลูกค้าชาระเงินไม่หมด หรื อค้างชาระ กิจการก็
ลงยอดค้างไว้ในบิ ลเลย และบางครั้งมีการขายอาหารนกให้กบั ลูกค้า โดยลูกค้านาไข่สดมาขายให้กบั กิ จการ ก็จะหักลบ
รายการกันไว้ในบิลขายสดเลย ทาให้ไม่มีเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีลูกหนี้ ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบยอดลูกหนี้
คงเหลือ นอกจากนี้ยงั ยากต่อการนารายการไปบันทึกบัญชี
สาหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ถ้าบุคคลภายนอกไม่ได้ออกเอกสารให้ เมื่อกิจการมีการจ่ายเงินกิจการก็ไม่ได้
จัดทาใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินแต่อย่างใด ทาให้กิจการควบคุมและตรวจสอบรายการจ่ายเงินต่าง ๆ ไม่ได้ ว่าได้มีการ
จ่ายไปจริ งจานวนเท่าไร เพราะไม่มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิ น นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเลี้ยงนกกระทกบ่อเตี้ ย
ไม่ได้มีการออกแบบเอกสาร และสมุดบัญชี ที่ใช้ ทาให้วิธีการปฎิ บตั ิทางบัญชี ไม่สามารถบันทึ กข้อมูลทางบัญชี เ พื่อจัด
ประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอรายงานทางการเงิ นได้ ประกอบกับผูท้ าบัญชี และผูร้ ั บจ่ ายเงิ นเป็ นคน ๆ
เดียวกัน ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบว่ารายการต่าง ๆ เกิดขึ้นจริ ง ถูกต้องและเชื่อถือได้
3.2 ปั ญหาจากวิธีการปฏิ บตั ิทางบัญชี กิ จการไม่ได้มีการออกแบบเอกสาร และสมุดบัญชี ที่ใช้ ทาให้วิธีการ
ปฎิบตั ิทางบัญชี ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทางบัญชีเพื่อจัดประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอรายงานทางการเงิน
ได้ ประกอบกับผูท้ าบัญชีและผูร้ ับจ่ายเงินเป็ นคน ๆ เดียวกัน ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบว่ารายการต่าง ๆ
เกิดขึ้นจริ ง ถูกต้อง และเชื่อถือได้
3.3 ปั ญหาจากอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ กิจการไม่มีการนาอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์มาใช้ ส่งผลให้การบันทึก
บัญชีล่าช้า เนื่องจากมีพนักงานคนเดียวที่ทาด้านรับและด้านจ่ายเงิน และเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3.4 ปั ญหาจากเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บัติงาน เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บัติงาน เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาด้านการบัญ ชี แต่ขาด
ประสบการณ์ในการทาบัญชี ประกอบกับกิจการไม่มีการวางระบบบัญชีไว้ เพื่อให้ปฏิบตั ิงานได้ ทาให้การบันทึกบัญชีของ
กิจการ เป็ นเพียงการบันทึกรายละเอียดและการบันทึกความจา ซึ่งไม่สามารถนาข้อมูลเหล่านั้น ไปจัดทารายงานทางการเงิน
และใช้ประโยชน์เพื่อการบริ หารได้
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบบัญชีใหม่
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาระบบบัญชีเดิมที่กิจการใช้อยู่ และปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดทาบัญชี ได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อออกแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีใหม่เพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการจัดทาบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบข้อมูลร่ วมกับกิจการเพื่อให้ระบบบัญชีที่ออกแบบใหม่ สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ง่าย มีการออกแบบและปรับปรุ งใหม่ตามลาดับจนได้ขอ้ มูลที่เหมาะสม โดยได้ทาการออกแบบเอกสารประกอบด้วย 1)
สมุดเงินสดย่อย 2) สมุดเงินสดรับ-จ่าย 3) บัญชีคุมสต๊อก 4) ใบเสร็ จรับเงิน 5) ใบสาคัญรับเงิน 6) ใบสาคัญจ่ายเงิน 7) งบ
กาไรขาดทุน 8) งบแสดงฐานะการเงิน 9) ทะเบียนทรัพย์สิน
หลังจากได้มีการออกแบบ และปรับปรุ ง เอกสารทางบัญชี สามารถสรุ ปข้อมูลที่จดั ให้มีข้ ึนตามระบบบัญชีใหม่ได้ดงั นี้
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1. เอกสารประกอบการลงบัญชี
ในส่วนของเอกสารประกอบการลงบัญชี จากเดิมที่กิจการออกเอกสารให้ลูกค้าเฉพาะบิลเงินสด ได้มีการออกแบบ
เอกสารใหม่ โดยผูว้ ิจยั ได้ร่วมกับกิจการ เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการขาย โดยกาหนดเป็ นใบส่ งของ/ใบเสร็ จรับเงิน เป็ น
เอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อออกให้กบั ลูกค้าเมื่อมีการขายสิ นค้าเป็ นเงินสด เนื่ องจากกิจการขายสิ นค้าเป็ นเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่
และกรณี ขายเงินเชื่อให้ออกเป็ น ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย

เล่มที่..................

67/1 ม.2 ต.ม่วงงาม อ.สิ งหนคร จ.สงขลา โทร. 086-9641-654

เลขที่..................

ใบส่ งของ/ใบเสร็จรับเงิน
วันที่................................เดือน......................................................พศ........................
ชื่อลูกค้า.............................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..................................................................................................................................................................
ราคาต่อ
ลาดับที่
รายการสิ นค้า
จานวนหน่วย
หน่วย
จานวนเงินรวม

จานวนเงินรวมทั้งสิ้น(ตัวอักษร)..................................................................
............................................

.............................................

ผูส้ ่งของ/ผูร้ ับเงิน

ผูร้ ับของ/ผูจ้ ่ายเงิน
ภาพที่ 1 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน

เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ได้ออกแบบฟอร์ มใบสาคัญจ่ายเงิน เป็ นหลักฐานที่จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการจ่ายเงินของกิจการทุกรายการ และ
ใบสาคัญรับเงินเพื่อใช้บนั ทึกเป็ นหลักฐานการรับเงินจากบุคคลภายนอก
2. วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
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เมื่อได้มีการกาหนดเอกสารใหม่ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วในส่ วนของวิธีการทางบัญชี ได้ออกแบบสมุด
บัญชีอย่างง่าย เพื่อใช้บนั ทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น ดังนี้
2.1 สมุดเงินสด ใช้บนั ทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับการรับและการจ่ายเงินสดทุกรายการ
2.2 บัญชี คุมสต๊อคสิ นค้า ใช้ลงรายการรั บจ่ายสิ นค้าของกลุ่มวิสหากิ จเลี้ ยงนกกระทา โดยกาหนดให้หนึ่ ง
ประเภทสิ นค้าทุกรายการของกิจการต้องมีบญั ชีคุมหนึ่งบัญชี คือ บัญชีคุมสต๊อกอาหารนก บัญชีคุมสต๊อกไข่สด บัญชีคุมส
ต๊อกไข่แปรรู ป เพื่อใช้ในการคานวณต้นทุนสิ นค้าและสิ นค้าคงเหลือ
2.3 ออกแบบฟอร์ มทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้คานวณค่าเสื่ อมราคา และแสดงรายทรัพย์สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ตามกระบวนการจัดทาบัญชี เมื่ อได้มีการบันทึ กบัญชี เรี ยบร้ อยแล้ว ในวันสิ้ นงวดจะต้องมี การจัดทารายงาน
ทางการเงิ นขึ้นเพื่อให้ทราบถึ งผลการดาเนิ นงานของกิ จการและฐานะทางการเงิ น ผูว้ ิจัยจึ งได้ออกแบบรายงานผลการ
ดาเนินงานและรายงานแสดงฐานะทางการเงินอย่างง่าย
ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานหรื องบกาไรขาดทุน
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับ 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ .....................................................................
รายได้
ขายไข่
..............................
ขายอาหาร
..............................
ขายนก
..............................
ขายวิตามิน
..............................
ขายยา
..............................
ขายขี่นก
..............................
รายได้อื่นๆ
..............................
บวก ยอดค้างชาระของลูกหนี้
............................... ........................
หัก รายจ่ าย (ต้นทุนขาย)
สิ นค้าคงเหลือต้นงวด (ไข่ดิบ ไข่ผลิต อาหาร ยา วิตามิน อื่น ๆ). .............................
บวก ซื้อ:
ซื้อไข่
..............................
ซื้ออาหาร
..............................
ซื้อยา
.............................
ซื้อวิตามิน
.............................
หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด (ใช้ราคาทุนที่ซ้ือมา)
ไข่ดิบ
.............................
ไข่ผลิต (ใช้ราคาไข่ดิบ+................%)
.............................
อาหาร
.............................
ยา
.............................
วิตามิน
............................
อื่นๆ
.............................
ต้นทุนขาย
.............................
หัก รายจ่ายอื่น ๆ
ค่าแรง
.............................
ค่าขนส่ง
..............................
ค่าไฟ
..............................
ค่าน้ าประปา
.............................
ซื้อวิตามิน
.............................
ค่าแก๊ส
.............................
ค่าใช้จ่ายอื่น แปรรู ปไข่
.............................
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ค่าใช้จ่ายอื่น ฟาร์มนก
ค่าน้ ามันรถ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ค่าเสื่ อมราคา
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)
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.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
..........................
ภาพที่ 2 ตัวอย่างงบกาไรขาดทุน

3. อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
ผูว้ ิจยั ได้แนะนาให้กิจการมีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานบัญชี ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องการรวบรวมข้อมูล
ทางบัญชีได้ง่ายขึ้น โดยให้กิจการใช้โปรแกรม Excel มาช่วยในการจัดทาบัญชี
4. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ถึงแม้จะสาเร็ จการศึกษาด้านบัญชี แต่ยงั ขาดประสบการณ์ในการทาบัญชี จึงได้
ให้คาแนะนาในเรื่ องการจัดทาเอกสารฐานทางบัญชี การจัดเก็บเอกสาร และการบันทึกรายการในสมุดบัญชี รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Excel ช่วยในการจัดทาบัญชี ซึ่งตัวพนักงานต้องเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมเพิม่ ขึ้น
ตอนที่ 3 ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
เมื่อได้มีการกาหนดเอกสารใหม่ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี และให้คาแนะนากับผูท้ าบัญชี และประธานกลุ่ม
แล้วจึ งได้นาระบบบัญชี ใหม่ออกทดลองใช้ ผูท้ าบัญชี สามารถปฏิ บตั ิงานตามระบบบัญชี ใหม่ได้ ซึ่ งตลอดช่ วงของการ
ทดลองระบบบัญชี ใหม่ผูว้ ิจยั ได้คอยติดตามให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานทางบัญชี อย่างสม่ าเสมอ จะแสดงตัวอย่างการ
บันทึกรายการในสมุดบัญชีที่ได้ออกแบบไว้และการจัดทางบกาไรขาดทุน
ในส่ วนของงบแสดงฐานะการเงิน กิจการยังไม่สามารถจัดทาได้ เนื่ องจากไม่ได้มีการจดบันทึกรายการทรัพย์สิน
ของกิจการไว้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อเตรี ยมการจัดทางบแสดงฐานะการเงินของกิจการ
ตอนที่ 4 การประเมินผลและการปรับปรุ งระบบบัญชีใหม่
เมื่ อกิ จการได้นาระบบบัญชี ใหม่มาใช้ พบปั ญหาในการใช้ระบบบัญชี ใหม่หลายประการดังจะแยกในแต่ ล ะ
ประเด็นดังนี้
1. เอกสารประกอบการลงบัญชี
เอกสารประกอบการลงบัญชี ตามที่ได้ออกแบบไว้ กิ จการยังไม่ได้นามาใช้ ในส่ วนของใบส่ งของ/ใบเสร็ จรับเงิน
เนื่ องจากเอกสารเก่ าที่ ใช้อยู่ยงั มี อยู่อีก จึ งขอใช้เอกสารเก่ าให้หมดก่ อน สาหรั บใบสาคัญรับเงิ นและจ่ายเงิ น นาเฉพาะ
ใบสาคัญจ่ายเงินมาใช้ โดยซื้อแบบสาเร็ จที่มีขายทัว่ ไปมาใช้งาน
2. วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
เนื่ องจากมีพนักงานเพียงคนเดียวที่รับผิดชอบในการทาบัญชี ทาให้การปฏิบตั ิงานบัญชีไม่เป็ นปั จจุบนั และรายการ
ค้าที่เกิดค่อนข้างซับซ้อนทาให้การจัดทาบัญชียงุ่ ยากพอสมควร เช่นสมาชิกนาไข่มาขายให้กิจการ พร้อมกับซื้ออาหารนกไป
จากกิจการ โดยใช้วธิ ีหกั ล้างบัญชีกนั ซึ่งพนักงานของกิจการได้ออกหลักฐานไว้ในบิลขาย
3. อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้
พนักงานยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง จึงไม่ได้นาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทาบัญชี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

481

4. เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
มีการเข้าออกของพนักงานบัญชีบ่อยมากทาให้ขาดความต่อเนื่องในการเรี ยนรู ้
จากผลการวิจัย ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการน าระบบบัญ ชี ใหม่ ม าใช้ จะเป็ นเรื่ อ งของผูป้ ฏิ บัติง านบัญ ชี เ ป็ นหลัก
เนื่ องจากมีการเข้าออกของพนักงานบัญชีบ่อยมาก เมื่อเปลี่ยนพนักงานใหม่ ก็ตอ้ งมาเริ่ มต้นการทาบัญชีกนั ใหม่ เนื่ องจาก
ไม่ได้มีคู่มือการปฎิบตั ิงานด้านบัญชี ซึ่ งส่ งผลต่องานวิจยั ในเรื่ องเวลาที่ดาเนิ นงานวิจยั อย่างไรก็ตาม เอกสารประกอบการ
ลงบัญชี และสมุดบัญชี รวมถึ งรายงานทางการเงิ นที่ กาหนดให้มีข้ ึนใช้ในกิ จการ หากได้มีการจัดทาอย่างต่อเนื่ อง และ
ปรับปรุ งให้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ กิจการก็จะมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการต่อไป จึงควรมีการเขียน กระบวนการและขั้นตอน
การจัดทาบัญชี เพื่อเป็ นแนวทางในการทาบัญชีที่ถูกต้องต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
ในการสรุ ปผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะสรุ ปผลออกมาในแต่ละประเด็นเป็ นหัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิธีการดาเนินงานโดยทัว่ ไป
2. ระบบบัญชีเดิมที่ใช้อยูแ่ ละปั ญหาที่เกิดขึ้น
3. ระบบบัญชีใหม่ที่ได้จากการพัฒนา
วิธีการดาเนินงานโดยทัว่ ไป
ลักษณะการดาเนิ นงานโดยทัว่ ไปของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มเลี้ยงนกกระทาบ้านบ่อเตี้ย ดาเนิ นงานเหมือนกิ จการ
เจ้าของคนเดียว อานาจการตัดสิ นใจทุกอย่างอยูท่ ี่ ประธานกลุ่ม หรื อเจ้าของกิจการคือคุณสุ นทร นิ ยมยาตรา ลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ผลิตวัตถุดิบแล้วนาไปแปรรู ป เงินทุนได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล และมีการกูเ้ งินมาลงทุน
บางส่วน
ระบบบัญชีเดิมทีใ่ ช้ อยู่และปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ระบบบัญชีเดิมที่ ใช้อยู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชียงั ไม่ครบถ้วน สมุดบัญชีที่จดั ทาโดยส่ วนใหญ่เป็ นเพียง
สมุดบันทึกความจาไม่สามารถแยกหมวดหมู่ขอ้ มูลทางบัญชีได้ ส่งผลให้ไม่สามารถสรุ ปข้อมูลเพื่อจัดทารายงานทางการเงิน
ได้ ไม่มีการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางบัญชี มาช่วยในการจัดทาบัญชี พนักงานยังขาดประสบการณ์ในการ
ทาบัญชี และมี การเข้าออกของพนักงานบัญชี บ่อย ทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการทาบัญชี กิ จการไม่จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริ ตได้ง่าย
ระบบบัญชีใหม่ ทไี่ ด้ จากการพัฒนา
ได้มีการพัฒนาออกแบบเอกสารโดยกาหนดให้จดั ทาเอกสารประกอบการขายสิ นค้า และเอกสารที่ตอ้ งจัดทาขึ้น
เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คือใบสาคัญจ่าย กรณี ที่ไม่ได้รับเอกสารจากบุคคลภายนอก สาหรับสมุดบัญชีกาหนดให้จดั ทาสมุด
เงินสด โดยบันทึกทั้งรายการรับเงินและจ่ายเงิน บัญชีคุมสต๊อกสินค้าแต่ละประเภท และกาหนดรายงานทางการเงินคืองบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนรวมถึงการจัดทาทะเบียนสิ นทรัพย์นอกจากนี้ยงั แนะนาให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการจัดทาบัญชี
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ปัจจัยความสาเร็จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่อ

ความมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ์
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างสุ่ มอย่างง่ายจากสมาชิกสถาบันการเงิ น
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ จานวน 136 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 40 ข้อ และแบบทดสอบ
จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน, ค่าที , ค่าเอฟ โดยทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยด้านการมี
ส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.01 2) สมาชิกชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และ
อาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยความสาเร็ จ,การบริ หารจัดการ, สถาบันการเงินชุมชน
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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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บทนา
แนวคิดการพัฒนาของประเทศไทยในปั จจุบนั เน้นพัฒนาความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ งได้รับอิทธิ พลตัวแบบ
การพัฒนาจากทางตะวันตกที่ เรี ยกว่า “ตัวแบบความทันสมัย” (Modernization Model) การพัฒนาประเทศที่ มุ่งเน้นความ
เจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ ตามกระแสทุนนิยม ส่ งผลให้ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดปั ญหาต่าง
ๆ เช่น ปั ญหาการอพยพย้ายถิ่น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในการจัดสรร
ทรัพยากร เป็ นต้น ซึ่งปั ญหาต่าง ๆเหล่านี้มีส่วนทาให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง เกิดเป็ นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ทาให้การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงัก ด้วยชุมชนเป็ นรากฐานของประเทศ เป็ นโครงสร้างพื้นฐานของสังคม จึงมีส่วนใน
การสร้ างความเจริ ญให้แก่ ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศ จึ งควรให้ความสาคัญกับชุ มชน เพราะเมื่ อชุ มชนเข้มแข็ง
ประเทศก็สามารถก้าวพ้นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไปสู่ การพัฒนาและมีความยัง่ ยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดตั้ง กองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง เพื่อเสริ มสร้าง กระบวนการพึ่งพาตนเองของชุมชนเมือง ในด้านการเรี ยนรู ้ การสร้างและพัฒนาความคิด
ริ เริ่ มด้วยภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้งส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ในทุกระดับ ดังความ ใน
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วยเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
พ.ศ. 2549 หมวด 2 ข้อ 7 เพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อน กระบวนการดังกล่าว ด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน ตามวิถี
ชุมชน ในลักษณะพี่สอนน้อง และเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยยกระดับ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ให้มีความเข้มแข็ง ทั้ง
ในด้านพลังคน พลังทุน และพลังความคิด อันจะนาไปสู่ การเป็ นชุมชนที่ พ่ ึงตนเอง รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้ อกูล และเอื้อ
อาทรระหว่างสมาชิกภายในชุมชน และระหว่างชุมชน เนื่ องจากองค์กรการเงินชุมชน ที่หลากหลายในแต่ละชุมชน มีความ
เข้มแข็งแตกต่างกัน การบูรณาการจะเป็ นการช่วยส่งเสริ มให้องค์กรเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการให้ บริ การทางการเงินได้มาก
ขึ้น ทั้งในด้านการบริ หารจัดการและเงินทุน และความยืดหยุน่ ในการให้บริ การ ดังนั้นจึงมีการบูรณาการกองทุนชุมชนใน
การบริ หารจัดการ ด้วยการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงิ นทุนชุ มชน โดยการดาเนิ นการจะมีคณะกรรมการกลาง ที่ มาจาก
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ช่วยรวบรวมบัญชีที่มีอยูใ่ นชุมชนหลากหลายบัญชีมารวมกัน เพื่อให้มีขอ้ มูลการกูย้ ืม ที่ครอบคลุมการ
กูย้ มื เงิน ของสมาชิกในชุมชนมากขึ้น สาหรับมาตรฐาน และคุณสมบัติของกองทุน ที่จะพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสถาบันการเงิน
ชุมชนนั้น ต้องมีสถานภาพของสถาบันการเงิน เป็ นกองทุนหมู่บา้ นฯหรื อกองทุนชุมชนเมือง ซึ่ งจดทะเบียนนิ ติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยให้สมาชิก มีส่วนร่ วมในการออมเงินอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่ วมเวที การเรี ยนรู ้ การประชุ มหรื อประชาคม มี ความเข้าใจ และให้การสนับสนุ นกองทุ น ส่ วนคณะกรรมการต้อง
สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ดี และโปร่ งใสเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมติของที่ประชุมสมาชิกกองทุน มีความรู ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของสถาบันการเงินชุมชน และการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชน มีโครงสร้าง
การบริ หารและกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและปฏิบตั ิหรื อดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้ กรรมการ
และ/หรื อคณะกรรมการไม่เคยถูกฟ้องร้อง ดาเนินคดีและถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด นอกจากนี้สถาบันการเงินชุมชนต้อง
มีระเบียบข้อบังคับ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนในการดาเนิ นงาน มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมการดาเนินงาน การ
บริ หารงานของสถาบันการเงินชุมชน มีการจัดทางบการเงิน อย่างถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั มีหนี้ คา้ งชาระเกิน 3 เดือนต่ากว่า
ร้อยละ 2 ของเงิ นให้กูย้ ืม มีเงิ นสารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของวงเงิ นกูย้ ืมแก่สมาชิ ก และได้รับการยอมรับจากหน่ วยงาน
พัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิ น กองทุนหมู่บา้ นอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นต้น
สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เป็ นสถาบันการเงินชุมชน ที่มีการพัฒนามาจากกองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ซึ่ งได้รับเงิ นทุนสนับสนุ นจากรัฐบาลจานวน 1 ล้านบาท ในปี 2547 และการดาเนิ นงานมี
ความก้าวหน้าต่อเนื่ องสมาชิกมีวินยั ในการกูย้ ืมเงิน และออมเงิน จนได้รับการประเมินความพร้อมจากกองทุนหมู่บา้ นและ
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ชุ มชนเมื อง เพื่อยกฐานะเป็ นสถาบันการเงิ น และสามารถยกฐานะเป็ น “สถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ ” โดยมี
ธนาคารออมสิ นเป็ นหน่วยงานพี่เลี้ยง เนื่ องจากเงินทุนที่มีจากัด ไม่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องให้กบั สถาบันการเงิน จึง
จาเป็ นต้องอาศัยธนาคาร เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิ น
นาเงินมาลงในชุมชน (มณี จิรโชติมงคลกุล.2559)
จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้วา่ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จึงทาให้คณะผูว้ ิจยั
สนใจ ศึกษาปั จจัยความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เพื่อค้นหาแนวทางให้ สถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป รวมทั้งยังเป็ นต้นแบบให้สถาบันการเงิน
ชุมชนอื่น ๆ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตน ให้ประสบความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ ซึ่ งอาจส่ งผล
ให้หมู่บา้ นและชุมชนมีความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะสามารถก้าวพ้นภาวะวิกฤติเศรษฐกิ จ และสามารถพัฒนาได้อย่าง
ยัง่ ยืน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับความสาเร็ จใน
การบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ด้วยการ

สอบถามปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิ นชุมชน และการมีส่วน
ร่ วมในการดาเนิ นงานของสถาบันการเงิ นชุ มชน โดยการใช้แบบสอบถาม และวัดความรู ้เกี่ ยวกับสถาบันการเงิน
ชุมชนโดยใช้แบบทดสอบ
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ปัจจัยส่ วนบุคคลของสมาชิก ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
ใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด

ค่าที

ความรู้ เกีย่ วกับสถาบันการเงินฯ
ใช้ แบบทดสอบ(ค่ าความเชื่ อมั่น0.92)
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน

ความสาเร็จในการดาเนินงานฯ ได้แก่
1.ด้านการบริ หารจัดการ
2. ด้านการเงิน
3. ด้านกรรมการ
4. ด้านสมาชิก
ใช้ แบบสอบถาม(ค่ าสั มประสิ ทธิ์อลั ฟา0.97)

ค่าเอฟและ Scheffe's

การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานฯ
ใช้ แบบสอบถาม(ค่ าสั มประสิ ทธิ์อลั ฟา0.95)

วิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ แบบขั้นตอน

กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คือ สมาชิ กสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ จานวน 205 คน (มณี จิ รโชติมงคล
กุล,2559) ประมาณขนาดตัวอย่างด้วย สู ตร Yamane' (ธานิ นทร์ ,2547) ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวนอย่าง
น้อย 136 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบสอบถาม ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ของสมาชิก
2. แบบสอบถาม ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ สอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการของสถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการเงิน ด้านกรรมการ และด้านสมาชิก ตรวจหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
ของข้อคาถาม ด้วยการคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Consistency; IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะข้อ
คาถามที่มี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC.) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ขอ้ คาถามจานวน 20 ข้อ นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
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Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 32 คน พบว่า แบบสอบถาม ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงิ นชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ์ มีค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ระหว่าง 0.79 – 0.92 และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 0.97 กาหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนน ของแบบสอบถาม ดังนี้ 3.25 – 4.00 (การดาเนิ นงานของสถาบันการเงิน สาเร็ จในระดับสู ง) 2.50 –
3.24 (การดาเนิ นงานของสถาบันการเงิน สาเร็ จในระดับปานกลาง) 1.75 – 2.49 (การดาเนิ นงานของสถาบันการเงิน สาเร็ จใน
ระดับต่า) และ 1.00 – 1.74 (การดาเนินงานของสถาบันการเงินไม่สาเร็ จ)
3. แบบสอบถาม การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ สอบถามเกี่ ยวกับ การมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน สถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ น า
แบบสอบถาม ตรวจหาคุ ณภาพด้านความเที่ ยงตรง (Validity) ของข้อคาถาม ด้วยการคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Consistency; IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC.) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้
จานวนข้อคาถามทั้งสิ้น 15 ข้อ นาแบบสอบถามทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 32 คน พบว่า แบบสอบถาม มี
ค่ า อ านาจจาแนก (Discrimination) ระหว่า ง 0.40 - 0.91 และค่ า ความเชื่ อมั่น (Reliability) 0.95 ก าหนดเกณฑ์ก ารแปล
ความหมายคะแนนของแบบสอบถาม ดังนี้ คะแนน 3.25 – 4.00 (สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานในระดับสู ง) 2.50 –
3.24 (สมาชิกมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานในระดับปานกลาง) 1.75 – 2.49 (สมาชิกมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานในระดับต่า)
และ 1.00 – 1.74 (สมาชิกไม่มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน)
4. แบบทดสอบ ความรู ้เกี่ ยวกับสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เป็ นแบบทดสอบปรนัยแบบถูก-ผิด ทดสอบ
คุณภาพด้านความเที่ ยงตรง (Validity) ของข้อคาถาม โดยคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Consistency; IOC)
จากผูท้ รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC.) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้จานวนข้อคาถามทั้งสิ้น 15 ข้อ
กาหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน นาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 32 คน พบว่า แบบทดสอบ ความรู ้เกี่ ยวกับสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ มีค่าความยาก
(Difficulty index) ระหว่า ง 0.88 – 0.97 ค่ า อ านาจจ าแนก (Discrimination) ระหว่า ง 0.32-0.87 และค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) 0.92 กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบทดสอบ จาแนกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ มากกว่า 10 คะแนน
(ผูต้ อบมีความรู ้เกี่ ยวกับ สถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ในระดับสู ง) 5 – 10 คะแนน (ผูต้ อบมีความรู ้เกี่ ยวกับสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ในระดับปานกลาง) น้อยกว่า 5 คะแนน (ผูต้ อบมีความรู ้เกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ์ในระดับต่า)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประสานงานกับประธานชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เพื่อขอรายชื่ อสมาชิ กชุมชน สุ่ มตัวอย่างสมาชิ กจานวน 156 คน (เพิ่ม
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้โดยประมาณ ร้อยละ 10 เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากการเก็บข้อมูลได้
น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้) นาแบบสอบถามจานวน 156 ชุด ประสานกับประธานชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ เพื่อแจก
แบบสอบถามให้กบั สมาชิกที่ได้สุ่มไว้ รอรับแบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามที่ได้ พบว่า
มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 136 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 87.18
นาข้อมูลที่ได้ทาการวิเคราะห์ ด้วยตัวสถิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา และอาชี พ โดยใช้ค่าจานวน และร้อยละ 2)
วิเคราะห์ความรู ้เกี่ ยวกับ สถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ของสมาชิ ก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean; X ) และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)
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3) วิเคราะห์ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ โดยรวม และจาแนกเป็ นรายด้าน ทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการเงิน ด้านกรรมการ และด้านสมาชิก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean; X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 4) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ระดับการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของสถาบันการเงิน
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ โดยจาแนกตามตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิ กสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ได้แก่ ตัว
แปรเพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ด้วยค่าสถิติ ที (t - test for independent sample) ส่ วนตัวแปรอายุ และอาชีพ
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One - Way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe's 5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปั จจัยความรู ้เกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ และการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของสมาชิ กสถาบันการเงิ น
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ กับความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ โดยใช้การวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลวิจัยและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษา ปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ พบว่าสมาชิกส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง จานวน 118 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 86.80 อายุส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 79 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 58.10
สถานภาพการสมรส ส่ วนใหญ่สมรส จานวน 80 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 58.80 ระดับการศึกษา ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป จานวน 128 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 94.10 และส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างจานวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
55.10
2. ผลการศึกษา ระดับความรู ้ของสมาชิกเกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ พบว่าสมาชิกมีความรู ้
เกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ อยูใ่ นระดับสูง โดยมีค่า X = 12.66
S.D. = 3.13
3. ผลการศึกษา ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ตารางที่
1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์
ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการฯ
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการเงิน
ด้านกรรมการ
ด้านสมาชิก
โดยรวม

X

S.D.

ระดับความสาเร็ จ

3.04
3.42
3.63
3.46
3.39

0.12
0.09
0.10
0.11
0.08

สาเร็ จปานกลาง
สาเร็ จในระดับสู ง
สาเร็ จในระดับสู ง
สาเร็ จในระดับสู ง
สาเร็ จในระดับสู ง

จากตารางที่ 1 พบว่า สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ มีความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ ในระดับสู ง และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการเงิน ด้านกรรมการ และด้านสมาชิก มีความสาเร็ จในการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับสูง ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งรัตน์ (2554) ที่ศึกษาผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน ที่มีต่อความสาเร็ จในการ
ดาเนิ นงาน ของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประธานคณะกรรมการกองทุน คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานทั้งโดยรวม และเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ด้านลูกค้า
และด้านกระบวนการภายใน และกาญจนา (2553) ที่ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ของกองทุนหมู่บา้ น ตาบล
ลาพูน อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้ น ตาบลลาพูน อาเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
4. ผลการเปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ของสมาชิกจาแนกตาม
ตัวแปร ปั จจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ปรากฎผลดังตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานฯของ สมาชิกจาแนกตามตัวแปรเพศ สถานภาพการสมรส
และระดับการศึกษา
ตัวแปร
เพศ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา

n
ชาย
หญิง
โสด
สมรส
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาขึ้นไป

18
118
56
80
8
128

X

3.70
3.57
3.39
3.72
3.73
3.57

S.D.
0.03
0.23
0.23
0.03
0.00
0.22

t
5.74*
10.84*
8.11*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า สมาชิกที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสมาชิกเพศชาย มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ สู งกว่าสมาชิกเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ในการพัฒนาชุมชน ขององค์การบริ หารส่วนตาบลยางสาว อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนที่
มีเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน นันทิยา. (2558) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนา
ชุมชน ของเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าประชาชนเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
เทศบาลตาบลท่ายาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และทิพวัล.(2553) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงาน ของสมาชิ กสหกรณ์ ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี่ พบว่าสมาชิ กสหกรณ์ ที่มีเพศต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมาชิ กที่ มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่ วม ในการดาเนิ นงาน ของสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสมาชิ กที่ สมรสมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ สู งกว่าสมาชิกที่โสด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

491

ประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ องค์การบริ หารส่วนตาบลยางสาว อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพการสมรสต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน
สมาชิกที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสมาชิ กที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา มีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ สูงกว่าสมาชิกที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจินดา (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลยางสาว
อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน นันทิยา.
(2558) ที่ ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลท่ายาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 และทิพวัล (2553) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วม ในการดาเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัด
กระบี่ พบว่าสมาชิ กสหกรณ์ ที่ มีระดับการศึ กษาต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของสหกรณ์ แตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานฯของสมาชิกจาแนกตามตัวแปรอายุและอาชีพ
ตัวแปร
อายุ

อาชีพ

แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
133
135
2
133
135

1.87
4.56
6.42
2.19
4.23
6.42

0.93
0.03

27.24*

1.10
0.03

34.49*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า สมาชิกที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ์ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 เมื่ อพบว่า คะแนนเฉลี่ ย การมี ส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ที่มีอายุและอาชีพ
ต่างกัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 คณะผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการเปรี ยบเที ยบพหุ คูณด้วยวิธี
Scheffe's ปรากฏผลดังตารางที่4-5
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่ วมในการ ดาเนินงานฯของสมาชิกจาแนกตามอายุ
อายุ ( X )

ต่ากว่า 40 ปี
(3.73)

40-50ปี
(3.72)

มากกว่า 50 ปี
(3.48)

-

0.01
-

0.25*
0.24*
-

ต่ากว่า 40 ปี (3.73)
40-50 ปี (3.72)
มากกว่า 50 ปี (3.48)
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่า สมาชิ กที่ มีอายุมากกว่า 50 ปี มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของสถาบันการเงิ นชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ์ แตกต่างกับ สมาชิกที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี และ40-50 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสมาชิก
ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ต่ากว่าสมาชิกที่มีอายุต่ากว่า
40 ปี และ40-50 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลยางสาว อาเภอวิเชี ยรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนที่ มีอายุต่างกันมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชนแตกต่างกัน และนันทิยา (2558) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตาบล
ท่ายาง อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลท่ายาง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และโกมล (2552) ที่ ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนา
ชุ มชนในอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมพบว่าประชาชนที่ มีอายุต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนในอาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่ วมในการ ดาเนินงานฯของสมาชิกจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ ( X )

รับจ้างทัว่ ไป
(3.47)

ค้าขาย
(3.73)

พนักงาน/ราชการ
(3.72)

-

0.26*
-

0.25*
0.01
-

รับจ้างทัว่ ไป (3.47)
ค้าขาย
(3.73)
พนักงาน/ราชการ (3.72)
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่า สมาชิกที่มีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์
แตกต่างกับสมาชิกที่มีอาชีพค้าขาย และพนักงาน/ราชการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยสมาชิกที่มี
อาชี พรั บจ้าง มี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานสถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ ต่ ากว่าสมาชิ กที่ มีอาชี พค้าขาย และ
พนักงาน/ราชการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิ นดา (2560) ที่ ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลยางสาว อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าประชาชนที่มีอาชี พต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

493

ชุมชนแตกต่างกัน นันทิยา.(2558) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าประชาชนที่ มีอาชี พต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลท่ายาง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และโกมล (2552) ที่ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ในอาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ในอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมแตกต่าง
กัน
5) ผลการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ โดยศึกษา
ปั จจัยด้านความรู ้เกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ และปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ของสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ปรากฎผลดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์
ตัวแปรพยากรณ์

R

R2

Adjusted R2

b

S.E.est

β

t

Sig

การมีส่วนร่ วม

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
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 6 พบว่า การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 และสามารถพยากรณ์ ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ได้ร้อยละ 11.50
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ เมื่อสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ยินดีให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการเงิน
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ย่อมส่ งผลให้การบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ของจริ ยา (2551) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ของกองทุนหมู่บา้ น จังหวัด
ปั ตตานี พบว่า ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการด าเนิ นงาน ของกองทุ น หมู่ บ้า น จัง หวัด ปั ต ตานี คื อ 1) ปั จ จัย ด้าน
คณะกรรมการ ได้แก่ ภาวะผูน้ า ประสบการณ์ในการบริ หาร ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บา้ น 2)ปั จจัยด้านสมาชิก
กองทุน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก และ 3) ปั จจัยสนับสนุ น ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกองทุน ปั จจัย
ทั้งหมดร่ วมกันพยากรณ์ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ นจังหวัดปั ตตานี ได้ร้อยละ 47.60

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ ในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ์ และเปรี ยบเที ยบความร่ วมมือในการดาเนิ นงาน สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ จาแนกตามตัวแปรปั จจัย
ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
การมีส่วนร่ วม ในการดาเนิ นงาน ของสมาชิ กสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ส่ งผลต่อความสาเร็ จ ในการบริ หาร
จัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก คือเมื่อสมาชิกให้ความร่ วมมือ ในการดาเนิ นงาน
มากขึ้น ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ์ ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อพิจารณา ระดับ
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ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานของสมาชิ ก สถาบัน การเงิ น ชุ ม ชนพระยาประสิ ท ธิ์ พบว่า ระดับ ความร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนิ นงานยังไม่สูงมากนัก ดังนั้น คณะกรรมการสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้
ความสนใจในการพัฒนา การมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสมาชิ กสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ให้ เพิ่มมากขึ้น
และเนื่ องจากผลเปรียบเทียบ ความร่ วมมือในการดาเนินงาน ของสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ จาแนกตามตัวแปร
ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ างได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่ าตัวแปรปัจจัยส่ วน
บุคคลทุกตัวแปร มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ์แตกต่ างกัน ดังนั้น การส่ งเสริมการ
มีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงิน ชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ คณะกรรมการสถาบันการเงินชุ มชนพระยา
ประสิ ทธิ์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรพิจารณาให้ เหมาะสมตามปั จจัยส่ วนบุคคลดังกล่ าว ซึ่ งเมื่ อการส่ งเสริ มบรรลุผล
สมาชิ กสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ให้ ความร่ วมมื อในการดาเนินงานมากขึ้น ย่ อมส่ งผลต่ อความสาเร็ จ ในการ
บริ หารจัดการสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ์ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้ วย อันจะส่ งผลให้ สถาบันการเงินชุ มชนพระยา
ประสิทธิ์มกี ารบริหารจัดการทีม่ คี วามมัน่ คงยิง่ ขึน้ ต่ อไป
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การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรั บซื้อสั ตว์ นา้ : กรณีศึกษาชุ มชนบ้ านโต๊ ะบัน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
Cost and Benefit Analysis on Investment of Trading Aquatic Business: A Case Study in Ban-Toaban
Community, Bohin Subdistrict, Sikao District, Trang Province
เดือนรุ่ ง ช่วยเรื อง1* เสาวภาคย์ เตส่วน2 อภิรักษ์ สงรักษ์3 และ รัตนาพร อนันตสุข3
Duanrung Chouyruang1* Saowaphak Tesuan2 Apirak Songrak3 and Rattanaporn Anantasuk3
บทคัดย่ อ
การศึ กษาต้นทุนผลตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนจากการประกอบธุ รกิ จแพรับซื้ อสัตว์น้ าชุมชนบ้านโต๊ะบัน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาข้อมูลการประกอบการธุรกิจและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการรับซื้ อสัตว์
น้ าในรอบปี โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุรกิจแพรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชน ผลการศึกษาการประกอบธุรกิจแพ
รับซื้อสัตว์น้ า ในปี ที่ 1 มีตน้ ทุนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 10,622,942.50 บาท ซึ่งแบ่งเป็ นต้นทุนคงที่ 1,319,250.00 บาท และต้นทุน
ผันแปร 9,303,692.50 บาท มีรายได้เท่ากับ 10,256,221.80 บาท และผลกาไรสุ ทธิ -366,720.70 บาท ส่ วนในปี ที่ 2 มีตน้ ทุน
รวมทั้งสิ้ นเท่ากับ 9,308,042.50 บาท ซึ่ งแบ่งเป็ นต้นทุนคงที่ 4,350.00 บาท และต้นทุนผันแปร 9,303,692.50 บาท มีรายได้
เท่ากับ 11,443,035.13 บาท และผลกาไรสุทธิ 2,134,992.63 บาท ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนธุรกิจแพรับซื้อสัตว์
น้ า ให้ผลตอบแทนที่ คุม้ ค่าต่อการลงทุน( NPV) เท่ากับ 1,652,590.59 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่า
เท่ากับ 1.09 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.00 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของการ
ลงทุน พบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 ผลตอบแทนจะไม่คุม้ ค่า
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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

498

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งออกผลผลิตสัตว์น้ าติดอันดับหนึ่ งในสิ บของโลก ผลผลิตสัตว์น้ าส่ วนใหญ่มาจาก
อุตสาหกรรมประมงทางทะเล ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีขีดความสามารถในการทาประมงทะเลสู ง และสภาพภูมิประเทศ
เอื้ออานวยต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า ภาคการประมงขนาดเล็ก (การประมงพื้นบ้าน) เป็ นภาคประมงทะเล
ที่มีความสาคัญต่อผลผลิตสัตว์น้ าในระดับภูมิภาคและพื้นที่ ผลผลิตตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่งออกต่าง
ประทศ ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจรับซื้อสัตว์น้ า (แพรับซื้อสัตว์น้ า) เป็ นแหล่งรวบรวมสาคัญสาหรับการซื้อขายสัตว์น้ าที่จาก
การทาประมง โดยจะเป็ นท่าเทียบเรื อประมง ให้เรื อประมงจอดเทียบท่าเพื่อขายสัตว์น้ าที่จบั มาได้ ผลผลิตสัตว์น้ าเหล่านั้น
จะถูกนาไปส่งขายต่อยังร้านอาหารหรื อตลาดในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ป
ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซื้อสัตว์น้ า ในชุมชนเป็ นกลไกสาคัญในการวางแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรประมงใน
อนาคต เนื่ องจากสามารถเข้าถึงชาวประมงได้เป็ นอย่างดี และสามารถชี้นากระบวนการจัดการประมงที่มีประสิ ทธิ ภาพได้
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซื้อสัตว์น้ ายังมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน้อย ด้วยการ
ไม่ทราบถึงโอกาสและการใช้ผลกาไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจรับซื้ อสัตว์น้ าคืนกลับสู่การรับผิดชอบต่อสังคม การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษากิจการแพรับซื้ อสัตว์น้ าในระดับชุมชน คือกิจการแพรับซื้ อสัตว์น้ าชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ที่มีการ
รับซื้อ และส่งออกผลผลิตสัตว์น้ า เพื่อให้ทราบถึงการบริ หารจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบกิจการของ
ผูป้ ระกอบกิจการ จะช่วยสะท้อนให้ผปู ้ ระกอบการได้ทราบถึงต้นทุนผลตอบแทนที่แท้จริ ง และทราบถึงแนวโน้มหรื อความ
เสี่ ยงในการประกอบกิจการแพรับซื้อสัตว์น้ า ช่วยให้สามารถวางแผนการบริ หารจัดความธุรกิจให้มีประสิ ทธิภาพให้ธุรกิจมี
ความก้าวหน้า ลดความเสี่ ยงในการลงทุนหรื อขยายการลงทุน โดยจะส่ งผลกระทบให้ผปู ้ ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการสนับสนุ นการจัดการทรั พยากรประมงโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม เพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืนต่อการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาต้นทุนผลตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2. เพื่อวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบธุรกิจรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชน บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง
วิธีดาเนินการวิจยั
1.วิธีการวิจยั
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ระกอบกิจการรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
1.2 ออกแบบสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูล
1.3 สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบกิจการรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยใช้สถิติเบื้องต้นในการศึกษาลักษณะสภาพทัว่ ไปของการ
ประกอบกิจการรับซื้อสัตว์น้ า และในการศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการรับซื้อสัตว์น้ า
2.2 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative method) ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการประกอบกิจการ
รับซื้อสัตว์น้ า
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2.2.1 วิเ คราะห์ มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ (Net Present Value: NPV) คื อ จ านวนผลประโยชน์ สุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ ตลอด
ระยะเวลาของโครงการที่ ได้ปรั บค่าปั จจุ บันของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefit: PVB) หักออกด้วย มูลค่า
ปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (Present Value of Cost: PVC) ของ โครงการนั้น
𝑛

𝑁𝑉𝑃 = ∑

𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑖=1

= ผลประโยชน์ของโครงการปี ที่ t
𝐶𝑡
= ต้นทุนของโครงการปี ที่ t
𝑟
= อัตราคิดลดหรื ออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
𝑡
= ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3,…, n)
เกณฑ์การตัดสิ นใจที่ยอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกว่า ศูนย์หรื อมีค่าเป็ นบวกแสดงว่าโครงการนั้นมีความ
เหมาะสมที่จะลงทุนได้
2.2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนกับรายได้หรื อผลตอบแทน จากการเลี้ยงเพื่อที่จะแสดง
ให้เห็ นความสามารถที่จะก่อให้เกิ ดผลตอบแทนจากการลงทุน โดยใช้ หลักเกณฑ์ 3 ประการคือ มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net
Present-Value: NPV) อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อ ต้นทุน (Benefit Cost-Ratio: BCR และอัตราผลตอบแทนภายในของการ
ลงทุน (Internal Rate of Return: IRR)
𝐵𝑡

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefic cost Ratio: BCR)
𝐵𝐶𝑅 =

𝑃𝑉𝐵
𝑃𝑉𝐶

อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน (Percent return on investment)
𝐼𝑅𝑅 = ∑𝑛𝑡=0

𝐵𝑡 −𝐶𝑡
(1+𝑟)𝑡

=0

= ผลของโครงการที่เกิดขึ้นในปี ที่ t
𝐶𝑡
= ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและค่าบารุ งรักษาสิ นค้าของโครงการที่ปีที่ t
𝑟
= อัตราส่วนลด (Discount rate) หรื ออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
𝑡
= ปี การดาเนินงานโครงการ คือตั้งแต่ปีที่ 1, 2, 3, ……. n
n
= อายุของโครงการ
ปี ที่ 0 = ปี ที่มีการลงทุนเริ่ มแรก (initial investment)
𝐵𝑡

2.2.3 การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break-Even Point ) การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนด้วยวิธี สูตรเป็ นวิธีการวิเคราะห์ที่ง่าย
รวดเร็ วโดยใช้สมการดังนี้ จุดคุม้ ทุน คือจุดที่กาไร เท่ากับ 0 รายได้ =ค่าใช้จ่ายคงที่รวม +(ปริ มาณขาย xค่าใช้จ่ายผันแปรต่อ
หน่วย) หรื อ P x Q = F + (V x Q) เมื่อกาหนดให้ P = ราคาขายต่อหน่วย (Price per unit) Q = ปริ มาณสิ นค้าที่ขาย (Number of
units sold) F = ค่าใช้จ่ายคงที่ (Total fixed costs) V = ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit) ดังนั้น (P x Q)= F +
(V x Q) หรื อ (P x Q) - (V x Q) = F Q (P – V) = F
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
สูตร การหาจุดคุม้ ทุน 𝑄 =

500

𝐹
(𝑃−𝑉)

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุ ทธิ สะสม จากการดาเนิ นงานมีค่าเท่ากับ มูลค่าใน
การลงทุนทั้งหมด โครงการใดที่มีระยะเวลาลงทุนยิ่งสั้นยิ่งมีความต้องการสูง เนื่ องจากสามารถนา เงินที่คืนทุนไปลงทุนใน
กิ จการอื่นๆได้ระยะเวลาคืนทุนที่นิยมใช้จะเป็ นแบบ วิธีระยะคืนทุนแบบง่าย (Simple payback period) ซึ่ งเป็ นวิธีคิดง่ายๆ
โดยระยะเวลาคืนทุนสามารถ คานวณจาก
ระยะเวลาคืนทุน =

ค่าลงทุนครั้งแรก
รายได้สุทธิรายปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
𝑆𝑇𝑉𝐵 =

𝑁𝑃𝑉
𝑃𝑉𝐵

× 100

𝑆𝑇𝑉𝐶 =

𝑁𝑃𝑉
𝑃𝑉𝐶

× 100

𝑁𝑃𝑉
𝑃𝑉𝐶

= มูลค่าปัจจุบนั
= ผลประโยชน์ตอบแทน

3. สถานที่และการดาเนินงาน
3.1 สถานที่เก็บข้อมูลกิจการรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
3.2 สถานที่วเิ คราะห์ขอ้ มูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตตรัง
3.3 ระยะเวลาที่ทาการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560

ผลและวิจารณ์ผล
งานวิ จัย ครั้ งนี้ ได้ก าหนดการสั ม ภาษณ์ ผู ้ป ระกอบการรายหนึ่ งในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้า นโต๊ ะ บัน ต าบลบ่ อ หิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการที่สามารถใช้เป็ นตัวแทนที่ดีในการเทียบเคียงกลุ่มผูป้ ระกอบการรับซื้อสัตว์น้ า
อื่นๆ ในพื้นที่จงั หวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง โดยพบว่าผูป้ ระกอบการได้เริ่ มต้นธุ รกิ จในปี พ.ศ. 2537 โดยเงินทุนก่อตั้ง
6,000,000 บาท จานวนชาวประมงพื้นบ้านที่นาผลผลิตสัตว์น้ ามาจาหน่ายในปั จจุบนั จานวน 47 ราย มีการจ้างงานแรงงาน
ในธุรกิจจานวน 4 คน ซึ่งมีตลาดการจาหน่ายผลผลิตสัตว์น้ าไปยังตลาดตัวจังหวัด พ่อค้าคนกลาง และโรงงานแปรรู ปสัตว์น้ า
ในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสงคราม รวมถึงส่ งออกไปยังตลาดต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซี ย) โดยใช้ช่องทางขนส่ งทางรถยนต์
รถทัวร์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทนในการประกอบกิจการรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ต้ นทุนคงที่
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ต้นทุนคงที่ในการประกอบกิจการรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ในปี ที่ 1 พบว่ามี
ต้นทุนคงที่ รวมเป็ นเงิน 1,319,250.00 บาท แบ่งเป็ นต้นทุนประเภทอุปกรณ์สานักงาน (โต๊ะทางาน เก้าอี้ และเครื่ องคิดเลข)
มูลค่ารวม 9,300.00 บาท ต้นทุนประเภทอุปกรณ์ทวั่ ไปในแพรับซื้อสัตว์น้ า (ลังน้ าแข็ง ถังน้ า โต๊ะคัดปลา ตราชัง่ สายยางน้ า
เข่งใส่ ปลา สวิง ลังโฟม ตะกร้าคัดปลา พลัว่ ตักน้ าแข็ง และเชือก) มูลค่ารวม 230,650.00 บาท ต้นทุนประเภทอุปกรณ์ใน
บ่อพักสัตว์น้ า (บ่อพัก, เครื่ องปั๊ มน้ า, ระบออกซิ เจน และระบบกรองน้ า มูลค่ารวม 79,300.00 บาท และต้นทุนประเภท
พาหนะ มูลค่า 1,000,000.00 บาท ส่ วนในปี ที่ 2 มีตน้ ทุนคงที่ รวมเป็ นเงิน 4,350.00 บาท เป็ นต้นทุนประเภทอุปกรณ์ทวั่ ไป
ในแพรับซื้อสัตว์น้ า (ตราชัง่ และลังโฟม) บาท รวมต้นทุนคงที่ท้ งั หมดในช่วง 2 ปี เท่ากับ 1,323,600.00 บาท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ต้นทุนคงที่ในการประกอบกิจการรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
หน่วย : บาท
ต้นทุนคงที่
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
1. อุปกรณ์สานักงาน
-โต๊ะทางาน
7,500.00
0.00
-เก้าอี้
1,500.00
0.00
-เครื่ องคิดเลข
300.00
0.00
2. อุ ป กรณ์ ทั่ว ไปในแพรั บ ซื้ อ
สัตว์น้ า
-ลังน้ าแข็ง
160,000.00
0.00
-ถังน้ า
50,000.00
0.00
-โต๊ะคัดปลา
8,000.00
0.00
- ตราชัง่
3,150.00
3,150.00
-สายยางน้ า
3,000.00
0.00
-เข่งใส่ปลา
1,950.00
0.00
-สวิง
1,500.00
0.00
-ลังโฟม
1,200.00
1,200.00
-ตะกร้าคัดปลา
750.00
0.00
-พลัว่ ตักน้ าแข็ง
750.00
0.00
-เชือก
350.00
0.00
3.อุปกรณ์ในบ่อพักสัตว์น้ า
-บ่อพัก
60,000.00
0.00
-เครื่ องปั๊ มน้ า
9,500.00
0.00
-ระบบออกซิเจน
8,000.00
0.00
-ระบกรองน้ า
1,800.00
0.00
4. พาหนะ
-รถยนต์
1,000,000.00
0.00
ต้นทุนคงที่รวม
1,319,250.00
4,350.00
ที่มา : จากการคานวณ
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2. ต้ นทุนผันแปร/ต้ นทุนดาเนินงาน
ต้นทุนผันแปรหรื อต้นทุนดาเนินงาน ในการลงทุนธุรกิจรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง มีตน้ ทุนผันแปรทั้งหมดในปี ที่ 1และปี ที่ 2 เป็ นเงิน 9,303,692.00 บาท แบ่งเป็ นสามประเภท คือ (1) ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่า
น้ าแข็ง ค่าน้ ามัน อุปกรณ์เครื่ องเขียน ค่าน้ า และค่าไฟ รวมเป็ นเงิน 248,480.00 บาท (2) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน
ขับรถ และค่าแรงงาน รวมเป็ นเงิน 660,800.00 บาท (3) ทุนหมุนเวียนรับซื้อสัตว์น้ า เป็ นเงิน 8,199,082.00 บาท (ตารางที่ 2)
ซึ่ งการคานวณต้นทุนผันแปรในระยะสองปี เพื่อหาจุดคุม้ ทุนของกิจการรับซื้ อสัตว์น้ า กาหนดให้สองปี มีตน้ ทุนผันแปรที่
เท่ากัน
ผลตอบแทนที่ธุรกิจได้รับจากการจาหน่ายสัตว์น้ าของกิจการรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน
อาเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง มีร ายได้ภายในปี ที่ 1รวมทั้งสิ้ น 10,256,221.80 บาท และมีรายได้ภายในปี ที่ 2 รวมทั้งสิ้ น 11,443,035.13
บาท ต้นทุนรวมทั้งหมดภายในปี ที่ 1 เท่ากับ 10,622,942.50 บาท กาไรสุ ทธิ ภายในปี ที่ 1 เท่ากับ -366,720.70 บาท ต้นทุน
รวมทั้งหมดภายในปี ที่ 2 เท่ากับ 9,308,042.50 บาท กาไรสุทธิภายในปี ที่ 2 เท่ากับ 2,134,992.63 บาท (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ต้นทุนผันแปรของกิจการรับซื้อสัตว์น้ า บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ต้นทุนดาเนินงาน
ปี ที่ 1
1. ค่าใช้สอย
-ค่าน้ าแข็ง
227,200.00
-ค่าน้ ามัน
8,270.00
-อุปกรณ์เครื่ องเขียน
4,740.00
-ค่าน้ า
4,670.00
-ค่าไฟ
3,600.00
2. ค่าจ้างแรงงาน
-ค่าจ้างพนักงานขับรถ
154,000.00
-ค่าจ้างแรงงาน
506,800.00
3.ทุนหมุนเวียนรับซื้อสัตว์น้ า
8,199,082.00
ต้นทุนผันแปรรวม
9,303,692.00
รายได้ท้ งั หมด
10,256,221.00
ต้นทุนรวมทั้งหมด
10,622,942.50
กาไรสุทธิ
-366,720.70
ที่มา : จากการคานวณ

หน่วย : บาท
ปี ที่ 2
227,200.00
8,270.00
4,740.00
4,670.00
3,600.00
154,000.00
506,800.00
8,199,082.50
9,303,692.50
11,443,035.13
9,308,042.50
2,134,992.63

3. ผลการวิเคราะห์ ทางการเงิน
การวิเคราะห์ทางการเงินเป็ นการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการลงทุน ประกอบกิจการรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชน
บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ระยะเวลา 2 ปี การวิเคราะห์ทางการเงิน และกาหนดอัตราคิดลด 7% ซึ่งผลการวิเคราะห์
ดังนี้ มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้เท่ากับ (PVB) 20,279,679.37 บาท มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุน (PVC) เท่ากับ 18,627,088.79 บาท
ดัง นั้น มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ (NPV) เท่ า กับ 1,652,590.59 บาท อัต ราส่ ว นรายได้ต่ อ ต้น ทุ น (BCR) เท่ า กับ 1.09 และอัต รา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 9%
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การวิเคราะห์ทางการเงิ นของการประกอบกิ จการรับซื้ อสัตว์น้ า มีความเป็ นไปได้ในการลงทุนเนื่ องจากมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ที่ได้มีค่าเป็ นบวก หมายความว่าเมื่อลงทุนสามารถให้รายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน เมื่อมีการคิดให้อยู่
ในรู ปมูลค่าปั จจุบนั จึงทาให้มีกาไรจากการลงทุน ให้ค่าอัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 หมายความว่าเมื่อลงทุนไป
จานวน 1 บาท จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 1.09 บาท หรื อได้กาไรเท่ากับ 0.09 บาท และได้ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ
สู งกว่าอัตราคิดลด 7% แสดงว่าการประกอบกิจการแพรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง มีความ
เป็ นไปได้ การลงทุนมีความคุม้ ค่าในการลงทุน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการแพรับซื้อสัตว์น้ า บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
หน่วย : บาท
รายการ
มูลค่า
มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้ (PVB)
20,279,679.37
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนรวม (PVC)
18,627,088.79
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV)
1,652,590.59
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน (BCR)
1.09
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
9%
ที่มา : จากการคานวณ
4.การวิเคราะห์ ค่าความอ่ อนไหว
การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงินของกิจการรับซื้ อสัตว์น้ า บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า
เมื่ อ ต้น ทุ นเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 5 ผลตอบแทนยัง คุ ม้ ค่ า ต่อ การลงทุ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บันสุ ท ธิ เท่ า กับ 721,236.14 บาท อัต ราส่ ว น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.04 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ รายได้ลดลงร้ อยละ 5 มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
เท่ากับ 638,606.61 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.03 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ 3% ซึ่งมีผล
เป็ นบวกแต่เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ15 โดยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับ -210,118.30 บาท และ -1,141,472.74 บาท
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 0.98 และ 0.94 รายได้ลดลงร้อยละ 10 และ15 มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ
575,484.94 บาท และ-1,634,480.90 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 0.99 และ 0.95 อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการเท่ากับ -1% และ -5% ตามลาดับ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั สุทธิมีผลเป็ นลบ ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่าในการลงทุน
จากผลการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงิน พบว่าอัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 ในระดับต้นทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุนน้อยกว่า 1 ในระดับต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ 15 แสดงว่าการลงทุนในการ
ประกอบกิจการแพรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน คุม้ ค่าต่อการลงทุนในระดับต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่ไม่คุม้ ค่าต่อ
การลงทุนในระดับต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ 15 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบกิจการแพรับซื้ อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง
(หน่วย ลบ:ล้านบาท)
รายการ
PVB (ลบ.) PVC (ลบ.) NPV (ลบ.)
BCR
IRR (%)
ก่อนการเปลี่ยนแปลง
20.27
18.62
1.65
1.09
9%
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
20.27
19.55
0.72
1.04
4%
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
20.27
20.48
-0.21
0.99
-1%
ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15
20.27
21.42
1.14
0.95
-5%
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รายได้ลดลงร้อยละ 5
รายได้ลดลงร้อยละ 10
รายได้ลดลงร้อยละ 15
ต้นทุน/รายได้ เพิ่มลดร้อยละ 5
ต้นทุน/รายได้ เพิม่ ลดร้อยละ 10
ต้นทุน/รายได้ เพิ่มลดร้อยละ 15

19.26
18.25
17.23
19.26
18.25
17.23

18.62
18.62
18.62
19.55
20.48
21.42

0.63
-0.37
1.38
-0.29
2.23
4.18
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1.03
0.98
0.93
0.99
0.89
0.80

3%
-2%
-7%
-1%
-11%
-20%

5. การวิเคราะห์ ค่าความเปลีย่ นแปลงของต้ นทุน
การทดสอบค่าความแปรเปลี่ ยนของต้นทุ นของการประกอบกิ จการรั บ ซื้ อสัตว์น้ าบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เ กา
จังหวัดตรัง อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปั จจัยการผลิต ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ค่าจ้างแรงงาน ราคาสัตว์น้ าเพิ่มสูงขึ้น
สามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 8.87 และรายได้สามารถลดลงได้สูงสุดร้อยละ 8.15 ก่อนที่จะทาให้ NVP เท่ากับศูนย์ ยังคงคุม้ ทุน
ต่อการลงทุน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่าความเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของการประกอบกิ จการรับซื้ อสัตว์น้ า บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง
การเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลง
ความเปลี่ยนแปลง
STVC
STVB
8.87

8.15

ที่มา : จากการคานวณ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาต้นทุนผลตอบแทนจากการประกอบกิจการรับซื้อสัตว์น้ า บ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า
การลงทุ นทาธุ รกิ จ มูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ (Net Present Value: NPV ) เท่ ากับ 1,652,590.59 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุ น (Benefic cost Ratio: BCR) เท่ ากับ 1.09 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เท่ ากับ
ร้อยละ 9 การทดสอบค่าความอ่อนไหวของการลงทุนพบว่าหากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรื อรายได้ลดลง ร้อยละ 5
จะทาให้ทาธุรกิจแพรับซื้ อสัตว์น้ า ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน และเมื่อทดสอบค่าความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนธุรกิจแพรับซื้ อ
สัตว์น้ าสามารถเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 8.87 และสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อยละ 8.15 ก่อนที่จะ
ทาให้มูลค่าปั จจุบนั สุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อลงทุนสามารถให้รายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน เมื่อมีการคิดให้อยูใ่ นรู ป
มูลค่าปั จจุบนั จึงทาให้มีกาไรจากการลงทุน ให้ค่าอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 หมายความว่า เมื่อลงทุนไปจานวน 1
บาท จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 1.09 บาท หรื อได้กาไรเท่ากับ 0.09 บาท และได้ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงกาไรสู งกว่า
อัตราคิดลด 7% แสดงว่าการประกอบกิจการแพรับซื้อสัตว์น้ าในชุมชนบ้านโต๊ะบัน อาเภอสิ เกา จังหวัดตรังมีความเป็ นไปได้
ในทางการเงินสูง
การศึกษาครั้งนี้ พบว่ากิจการรับซื้ อสัตว์น้ าเป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึ กษามีขอ้ เสนอแนะ
สาหรับเป็ นแนวทางในการประกอบกิจการเพื่อให้การวางแผนการลงทุนที่ ถูกต้องและมีผลตอบแทนคุม้ ค่ากับการลงทุน
ดังนี้
1. ควรพิจารณาการลงทุนในช่วงระยะ 2 ปี แรก เนื่องจากต้องใช้ตน้ ทุนที่สูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านการจัดการขนส่ ง
ผลผลิต ได้แก่ค่าจ้างคนขับรถและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งหากสามารถจัดการส่วนนี้ได้ จะเป็ นการลดต้นทุน
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2.กิจการรับซื้ อสัตว์น้ า เป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน แต่ควรให้ความสาคัญข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ควรวางแผนเกี่ยวกับ
แหล่งเงินทุนสารอง เนื่ องจากราคาต้นทุนรับซื้ อสัตว์น้ ามีความเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศ หรื อฤดูกาล ดังนั้นการลงทุน
ในระยะ 2-3 ปี แรก อาจจะไม่ได้กาไรตามแผนธุรกิจ
3. หากกิจการรับซื้ อสัตว์น้ าสะท้อนถึงผลกาไรที่ดี ควรวางแผนกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับทะเล
และชายฝั่ง เพื่อช่วยฟื้ นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดลง และเป็ นตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชน
เอกสารอ้ างอิง
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ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ ความไม่ สงบในชายแดนใต้ ทมี่ ีต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
The Economic Impact of the Unrest in Thai Southern Border Provinces on Small and Medium
Enterprises.
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บทคัดย่อ
ปั ญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อระดับความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่รวมถึง
นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมัน่ ในเรื่ องความปลอดภัย และปั ญหาอื่น ๆ ที่ทาให้เศรษฐกิจในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงขาดการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น จากปั ญหาดังกล่าวทาให้การประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็ นไปอย่างยากลาบาก โดยการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบดังกล่าวในพื้นที่อาเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ นพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกมองข้าม แม้วา่ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้เช่นเดียวกัน โดยการสอบถามด้วยการสุ่ มตัวอย่าง 63 ตัวอย่าง จากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า มีรูปแบบของกิจการเป็ นรู ปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีลกั ษณะของธุรกิจเป็ น
กิ จการค้าปลีก โดยมีปัญหาด้านการบริ หารจัดการเป็ นผลกระทบที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา คือ ปั ญหาด้านแหล่งเงินทุน
และน้อยที่สุดคือ ปั ญหาด้านตลาด/การแข่งขัน ซึ่งจากปั ญหาดังกล่าวหากวิสาหกิจไม่สามารถบริ หารจัดการธุรกิจของตนได้
จะทาให้การทาธุ รกิ จไม่ประสบความสาเร็ จ ดังนั้นวิสาหกิ จควรปรับเปลี่ยนการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่ เกิ ดขึ้น เตรี ยมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นตลอดเวลา โดยหากไม่สามารถทาได้ควรเข้ารับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ รวมถึงมีการจัดสรรเงินบางส่วนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิ น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจ หากไม่เงินทุนเพียงพอ ควรหา
แหล่งเงิ นทุ นที่ สนับสนุ นส่ งเสริ มธุ รกิ จ ตลอดจนวิสาหกิ จควรมี การวางแผนทางการตลาดที่ ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ : ผลกระทบ, ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), สถานการณ์ความไม่สงบใน
ชายแดนใต้
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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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บทนา
ปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้เป็ นปั ญหาที่ มีมาอย่างยาวนาน ซึ่ งส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิ จ
การค้าและบริ บทสังคมของคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสี่ อาเภอของจังหวัดสงขลาเป็ นพื้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างสาม
จังหวัดชายแดนใต้ และได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับสามจังหวัดชายแดนใต้ แม้วา่ หลายหน่วยงานจะพยายามเข้ามาดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือ แต่ปัญหาความไม่สงบดังกล่าวไม่สามารถคลี่คลายลงได้ รวมถึงส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน
และหน่วยธุรกิจรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ มีบทบาทสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก แต่เนื่ องจากปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ ทาให้กลุ่ม
วิสาหกิจในพื้นที่ดงั กล่าวประสบปั ญหามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการขาดแหล่งเงินทุน วัตถุดิบ รวมถึงการขาดความเชื่อมัน่ จาก
นักลงทุน ส่ งผลกระทบต่อการกระจายรายได้ การจ้างงานและการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั้งระดับจังหวัด และส่ งผล
ต่อระดับประเทศชาติ
อาเภอนาทวีเป็ นหนึ่ งในสี่ อาเภอที่อยู่ในจังหวัดสงขลาที่มีผปู ้ ระกอบการเอสเอ็มอีค่อนข้างมาก และมีพ้ืนที่ ติดกับ
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่ งถูกจัดให้เป็ นพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ ผูป้ ระกอบการจึ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
นโยบายส่ งเสริ มการลงทุนของรัฐบาล ทาให้อาเภอนาทวีมีระดับเศรษฐกิ จที่ ดี มีวิสาหกิ จชุมชนสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์
แหล่งท่องเที่ยวและอื่นๆ อีกมากมาย แต่ในภาวะสถานการณ์ของปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบโดยทัว่ กัน แม้วา่ มีแนวโน้มของสถานการณ์
ความไม่สงบดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แต่ระดับความเชื่อมัน่ จากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวยังไม่ดีข้ ึน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึง
มีความสนใจศึกษา เรื่ องผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็ นพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุ
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ แต่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควร งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ ไปและผลกระทบจากปั ญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี ในอาเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็ นข้อมูลในการแก้ไขปั ญหาหรื อหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในพื้นที่ อาเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา ที่จดทะเบียนกับสานักพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดสงขลา จานวน 74 ราย
2. กลุ่มตัวอย่าง
จากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จานวน 74 ราย
N

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการกาหนดขนาดตัวอย่างตามเกณฑ์ Taro Yomane จากสูตร n =
1+Ne2
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
ก าหนดให้ ค่ า e = ระดั บ ความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมรั บได้ จ ากการ สุ่ มตั ว อ ย่ า ง มี ค่ า ร ะ ดั บ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ซึ่งหมายความว่า การสุ่มตัวอย่างประชากร 100 ครั้ง มีโอกาสถูกต้อง 95 ครั้ง
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= 62.45 จึ งใช้กลุ่มตัวอย่าง 63 ตัวอย่าง โดย

เลือกใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่ องมือการวิจยั
ผูว้ จิ ยั เลือกประเภทเครื่ องมือ สร้างเครื่ องมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภทเครื่ องมือ
ผู ้วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และใช้ ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการทบทวนวรรณกรรม
โดยมีองค์ประกอบของแบบสอบถามดังต่อไปนี้
ส่ วนนา เป็ นรายละเอียดของแบบสอบถามเพื่อให้ผตู ้ อบได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของธุรกิจ
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจที่ผปู ้ ระกอบการดาเนินการอยู่ เช่น รู ปแบบกิจการ ลักษณะของธุรกิจ และทุน
ในการจดทะเบียน
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ ความไม่ ส งบในชายแดนใต้ที่มี ผลต่อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scales) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยกาหนดน้ าหนักแต่ละตัวเลือก ดังนี้
มีผลกระทบในระดับมากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มีผลกระทบในระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
มีผลกระทบในระดับปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
มีผลกระทบในระดับน้อย
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
มีผลกระทบในระดับน้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
และผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยคานวณ ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด−คะแนนต่าสุ ด

ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้น =
จานวนชั้น
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลกระทบระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลกระทบระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลกระทบระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลกระทบระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลกระทบระดับมากที่สุด
2. สร้างเครื่ องมือ
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นจาก 2 ส่ วน คือ เป็ นตัวแปรและคาถามที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่สองพัฒนาจากลักษณะเฉพาะของประชากรและพื้นที่ในการวิจยั
นี้ โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด หลักทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์เหตุความ
ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
2.2 กาหนดกรอบแนวคิดเป็ นตารางวิเคราะห์เครื่ องมือวิจยั เพื่อใช้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
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2.3 สร้างแบบสอบถาม
2.4 นาร่ างแบบสอบถามให้แก่ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบความตรงและเหมาะสมของเนื้ อหาโดยใช้ดชั นี ความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) แก้ไขเนื้อหา ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
2.5 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามและจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อดาเนินเก็บข้อมูลเพื่อทาการศึกษา
ต่อไป
โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนาการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
ศึกษาแนวคิดทบทวนหลักทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดกรอบแนวคิด

ออกร่ างแบบสอบถาม
ปรับปรุ งและแก้ไข
การตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม (IOC) จากผูเ้ ชี่ยวชาญ

ออกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลทาการศึกษา
ต่อไป
ขั้นตอนการพัฒนาการสร้างเครื่ องมือวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากผูว้ จิ ยั ได้แบบสอบที่มีคุณภาพตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
เป้ าหมาย โดยก่อนเก็บข้อมูล ผูท้ าวิจยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลสถานที่ที่จะจัดเก็บข้อมูลและออกแบบสอบถาม ตรวจสอบร่ าง
แบบสอบถาม โดยต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมถึงจัดทา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลและทาการศึกษาต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เลือกใช้การแจงแจกความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) เปรี ยบเที ยบสถานการณ์ ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีผลต่อผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) ด้านต่างๆ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่า T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) หาก
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และร้อยละข้อมูลส่วนตัวผูป้ ระกอบการ
ข้อมูล
ประเภท
ความถี่
ชาย
28
เพศ
หญิง
35
รวม
63
อายุ30-39ปี
23
อายุ
อายุ40-49ปี
30
อายุ50-59ปี
10
รวม
63
ประถมศึกษา
3
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
18
อนุปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่า
16
ปริ ญญาตรี
23
สูงกว่าปริ ญญาตรี
3
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของธุรกิจ

รวม
ต่ากว่า 30,000 บาท
30,001 - 60,000 บาท
60,001 - 90,000 บาท
รวม

63
30
24
9
63

ร้อยละ
44.4
55.6
100.0
36.5
47.6
15.9
100.0
4.8
28.6
25.4
36.5
4.8
100.0
47.6
38.1
14.3
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีสัดส่ วนถึงร้อยละ 55.6 มีช่วงอายุมากกว่า 40-49 ปี ร้อยละ 47.6 รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 36.5
และมีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 36.5 รองลงมา คือ มัธยมศึ กษา ร้อยละ 28.6 และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนของ
ธุรกิจ มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 47.6 รองลงมารายได้ 30,001-60,000 บาท ร้อยละ 38.1
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นที่ของธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลพื้นที่ของธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
ข้อมูล
ประเภท
ความถี่
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
58
รู ปแบบกิจการ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
5
รวม
กิจการผลิต

63
7

ร้อยละ
92.1
7.9
100.0
11.1
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ทุนการจดทะเบียน

กิจการค้าปลีก
กิจการบริ การ
รวม
ต่ากว่า 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 1,500,000 บาท
1,500,001 บาทขึ้นไป
รวม

41
15
63
7
40
11
5
63

512
65.1
23.8
100.0
11.1
63.5
17.5
7.9
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่ วน
ใหญ่มีรูปแบบกิจการธุรกิจเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 92.1 และห้างหุ ้นส่ วนจากัด ร้อยละ 7.9 สาหรับลักษณะของธุรกิ จส่ วน
ใหญ่เป็ นกิจการค้าปลีก ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ กิจการบริ การ ร้อยละ 23.8 และทุนการ จดทะเบียนมากที่สุดคือ 500,0011,000,000 บาท ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1,000,001-1,500,000 บาท
ตอนที่ 3 ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีผลต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีผลต่อ
ผูป้ ระกอบการ
ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
ที่มีผลต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
xˉ
S.D.
ระดับผลกระทบ
(SMEs)
1. ด้านตลาด/การแข่งขัน
3.18
0.64
ปานกลาง
2. ด้านแหล่งเงินทุน
3.48
0.66
มาก
3. ด้านการบริ หารจัดการ
3.92
0.50
มาก
โดยรวม
3.53
0.40
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีผลต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ=3.53) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริ หารจัดการ (xˉ=3.92) รองลงมา คือ ด้านแหล่งเงินทุน (xˉ=3.48) และน้อย
ที่สุด คือ ด้านตลาดและการแข่งขัน (xˉ=3.18)
ผลการเปรี ยบเทียบผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1. ด้านตลาด/แข่งขัน ผลการเปรี ยบเทียบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ที่มีรูปแบบของ
กิจการ และลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านแหล่งเงินทุน ผลการเปรี ยบเทียบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ที่มีลกั ษณะของ
ธุรกิจและทุนการจดทะเบียนที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านการบริ หารจัดการ ผลการเปรี ยบเทียบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีเพศและ
ลักษณะของธุรกิจที่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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วิจารณ์ผลการวิจัย
1.ด้า นการบริ ห ารจัด การ มี ปั ญ หาที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ จากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบ
ทาให้เกิดความไม่มนั่ คงของธุรกิจ เพราะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบทาให้ผปู ้ ระกอบการเอสเอ็มอีขาดความเชื่อมัน่ ใน
ความปลอดภัยและความมัน่ คงของธุรกิจ ซึ่ งตรงกับแนวคิดของชัยเสฏฐ์ (2550) ที่กล่าวไว้วา่ โอกาสที่บางสิ่ งบางอย่างอาจ
เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ของภัยคุ กคามที่ ส่งผลกระทบต่อกิ จกรรมทางธุ รกิ จหรื อ แผนการต่าง ๆ ทั้งนี้ ความเสี่ ยงเกิ ดขึ้ น
เนื่ อ งมาจากความไม่ แ น่ น อนและตรงกับ งานวิจัย ของชัย อัง คาร (2556) ที่ ไ ด้ศึ ก ษา ปั ญ หาในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดย่อมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ผลการวิจัยพบว่า ปั ญหาด้านการจัดการ คื อ การ
ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป
2. ด้านแหล่งเงินทุน มีปัญหาที่ได้รับผลกระทบที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ จากสถานการณ์ความไม่สงบทาให้ธุรกิจขาด
แหล่งเงิ นทุนที่เข้าสนับสนุนภายในธุ รกิ จ เกิ ดจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ ทาให้การเข้าสนับสนุนของ
แหล่งเงินทุนเป็ นไปได้ยาก รวมถึงอาจจะไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งตรงกับแนวคิดของหทัยชนก
จรณะ (2550) ที่กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนหรื อเป็ นอุปสรรคความยากลาบาก ความต้านทาน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบในแง่
ลบต่อวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายซึ่ งขัดขวางไม่ให้ผลลัพธ์ประสบผลสาเร็ จและแนวคิดของวิทูร เจียมจิตย์ตรง (2553) ที่ได้
กล่าวถึ งปั ญหาด้านแหล่งเงิ นทุน วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปั ญหาการขอกู้เงิ นจากสถาบันการเงิ น
เนื่ องจากไม่มีการทาบัญชีอย่างเป็ นระบบและขาดหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูท้ าให้ตอ้ งพึ่งพาเงินกูน้ อกระบบและต้องจ่ าย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงซึ่งทาให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจ(SMEs) ในพื้นที่ขาดแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตน
3.ด้านตลาด/การแข่งขัน ซึ่ งปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการเอส
เอ็มอีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ งปั ญหาที่ได้รับผลกระทบที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ จากสถานการณ์ความไม่สงบส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าและบริ การลดลง เนื่ องจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประชาชนใน
พื้นที่ ทาให้ขาดรายได้ส่งผลให้การบริ โภคและบริ การสิ นค้าลดลง ซึ่งตรงกับแนวคิดของสิ รภพ ชัยคุณแสง และคณะ (2554)
ได้ให้ความเห็นถึงสถานการณ์ความไม่สงบสุ ขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลานาน นับวันยิ่งเพิ่ม
ความรุ นแรง และขยายพื้นที่ มากขึ้น อันนามาซึ่ งความสู ญเสี ยทั้งด้านเศรษฐกิ จ และสังคมในพื้นที่ ดงั กล่าว และตรงกับ
งานวิจยั ของรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ (2551) ที่ได้ศึกษาปั ญหาการก่อการร้ายและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่าจานวนเหตุการณ์การก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลทาให้การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง

สรุ ปผลการวิจัย
ผู ้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง และมี อ ายุ 40-49 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-60,000 บาท ซึ่ งส่ วนใหญ่มีรูปแบบของกิจการในรู ปแบบธุรกิจ
เจ้าของคนเดี ยว มีลกั ษณะของธุ รกิ จแบบกิ จการค้าปลีก และมีทุนการจดทะเบี ยน 500,001-1,000,000 บาท และผลกระทบของ
ปั ญหาสถานการณ์ เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มีต่อผูป้ ระกอบการกลุ่มดังกล่าว พบว่า 1) ด้านการบริ หารจัดการ
สถานการณ์ความไม่สงบทาให้เกิดความไม่มนั่ คงของธุรกิจ 2) ด้านแหล่งเงินทุน สถานการณ์ความไม่สงบทาให้ธุรกิจขาด
แหล่งเงินทุนที่เข้าสนับสนุนภายในธุรกิจ และ 3) ด้านตลาด/การแข่งขัน สถานการณ์ความไม่สงบส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การลดลง
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ข้ อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ ยวข้อง นาข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาหรื อสนับสนุนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โดยผูศ้ ึ กษาได้นาผลการศึ กษาผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ที่มี ต่อผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมาเป็ นข้อเสนอแนะใน การนาเสนอผลการศึกษาไปใช้ ดังนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการ ควรปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อม รับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหากไม่สามารถทาได้ควรเข้ารับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2. ด้านแหล่งเงินทุน ควรมีการจัดเงินบางส่วนไว้ช่วยในยามฉุกเฉิ น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจ
แต่หากเงินทุนไม่เพียงพอ ควรหาแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนส่งเสริ มธุรกิจรายย่อย ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
3. ด้านตลาด/แข่งขัน ควรมี การวางแผนทางการตลาดที่ ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสม
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The Consumers Behavior of Organic Rice in Surin
อารยา อึงไพบูลย์กิจ1* อรุ ณี นามวงศ์2 และ ทาริ กา รัตนโสภา1
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชี พเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000
บาท มีรายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวเดือนละต่ากว่า 20,000 บาท ผูบ้ ริ โภคมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท และมี
รายจ่ายเฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวเดือนละต่ากว่า 20,000 บาท ส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูร่ ่ วมกัน 4 คน
ส่ วนใหญ่รับประทานอาหารแบบทาอาหารรับประทานเองที่บา้ น 2) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่บริ โภคข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ พันธุ์
ข้าวหอมมะลิ 105 มากที่สุด บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยท์ ุกวัน วันละ 3 มื้อ มื้อละ 0.50-1.00 กิโลกรัมต่อครอบครัว ส่วนใหญ่
ซื้ อข้าวเกษตรอินทรี ยค์ รั้งละ มากกว่า 5 กิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อต่อครั้ง 758.71 บาท โดยซื้ อข้าวมาจากร้านขาย
ข้าวสารปลีกมากที่สุด เหตุผลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ เนื่ องจากต้องการรักษาสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
รับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคาแนะนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ยวิธีการบอกต่อ
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตัดสิ นใจ, ข้าวเกษตรอินทรี ย ์
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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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บทนา
ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ในประเทศไทยมีการปลูกข้าวกันมากในทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
มีขา้ วหอมปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้าขาว 100 % ข้าวเจ้าขาว 5% และข้าวเจ้าอื่นๆ เป็ นข้าวส่งออกของประเทศไทย โดย
พื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวที่มากที่สุดในประเทศไทย คือภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 57 รองลงมาคือภาคเหนือ
ร้อยละ 22 ภาคกลาง ร้อยละ 17 และภาคใต้ ร้อยละ 4 (ชาญพิทยา , 2557) ซึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีจงั หวัดที่ทาการ
เพาะปลูกข้าวในทุกจังหวัด จังหวัดสุ รินทร์ก็เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ทาการเพาะปลูกข้าว และจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่
การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เป็ นอันดับ 2 รองลงมาจากจังหวัดบุ รีรัมย์ จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (สานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร , 2553) โดย
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นจังหวัดที่มีผลผลิตสู งที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 18.74 รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัด
นครราชสี มา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตามลาดับ
ตามวิถีด้ งั เดิ ม จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นแหล่งปลูกข้าวพื้นเมืองกว่า 180 สายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์น้ นั ก็สามารถ
ปรับตัวเข้ากับระบบนิ เวศเฉพาะที่ได้อย่างดี ข้าวสายพันธุ์พ้ืนเมืองเหล่านี้ ได้รับการเพาะปลูกอย่างทะนุถนอมจากรุ่ นสู่ รุ่น
พันธุ์ขา้ วที่ ปลูกในจังหวัดสุ รินทร์ มากกว่าร้อยละ 95 ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยเฉพาะจังหวัดสุ รินทร์ ถือได้ว่าเป็ นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีปริ มาณมากที่สุดของประเทศไทย การส่ งเสริ มการปลูกข้าวโดยสานักงาน
เกษตรจังหวัดและกรมส่ งเสริ มการเกษตรมีนโยบาย ให้เกษตรส่ งเสริ มและผลิตภัณฑ์ขา้ วชุมชน ตั้งแต่ ปี 2544 ทาต่อเนื่ อง
มาถึงปั จจุบนั และมีแนวคิดที่ สูงขึ้น และในโครงการนี้ มีโครงการฝึ กอบรมตามโครงการโรงเรี ยนเกษตรข้าวใหม่ ได้รับ
ทราบวิธีการผลิตข้าวแนวใหม่ คือให้ปลอดภัยจากสารพิษ ข้าวทุกชนิดสามารถทาเป็ นข้าวเกษตรอินทรี ยต์ ามศักยภาพของแต่
ละพื้นที่และตามความเหมาะสมของพื้นที่ เกษตรกรที่ทาการเพาะปลูกข้าวเกษตรอินทรี ยแ์ ล้ว จะมีความชานาญในพื้นที่ไม่วา่
จะเป็ นในเรื่ องของดิน ในเรื่ องของน้ า และความเชี่ยวชาญของเกษตรกรที่เขาผลิตอยูเ่ ดิมแล้วไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแนวทาง และ
อีกแนวทางหนึ่งที่ตอ้ งคานึงถึงมากที่สุด ในการผลิตการเกษตรทุกวันนี้ คือความต้องการตลาด เรื่ องของตลาดรองรับผลผลิต
มีสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พ้ืนบ้านเมืองไทยมีความประสงค์ที่จะจัดซื้ อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง การปลูกข้าวให้
ปลอดภัยนั้นมีวิธีการที่ แตกต่างกับการปลูกข้าวโดยทัว่ ไป เพราะการที่ เกษตรกรจะปลูกข้าวให้ปลอดภัยจากสารพิษต้อง
คานึ งถึ งเรื่ องปั จจัยการผลิต ดิ น น้ า เมล็ดพันธุ์ เครื่ องมือทางการเกษตร ทุ กขั้นตอนต้องปลอดจากสารพิษและจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าการผลิตข้าวแบบทัว่ ไป เกษตรกรสามารถแปรรู ปข้าวสารจาหน่ายเองเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูผ้ ลิต
ว่าถ้าผลิตข้าวเกษตรอินทรี ยแ์ ล้วและสามารถแปรรู ปข้าวขายเองในท้องถิ่น และได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทัว่ ไป (ปรี ชา ,
2548)
จังหวัดสุ รินทร์ ได้รับการประกาศอย่างเป็ นทางการและรู ้จกั กันในนาม “จังหวัดอินทรี ย”์ เมื่อ พ.ศ. 2542 แต่ก็ยงั มี
เกษตรกรเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่เปลี่ยนไปทาเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างสมบูรณ์ (สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์, 2551) ซึ่งปั ญหา
และอุปสรรคสาคัญอย่างหนึ่ งของการปลูกข้าวอิ นทรี ยค์ ื อ ปั ญหาด้านการตลาดที่ ยงั แคบและราคาขายที่ ยงั ไม่แน่ นอน
เกษตรกรขาดอานาจในการต่อรองราคา จึงไม่เป็ นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหันมาทาเกษตรอินทร์ อย่างจริ งจัง ซึ่ งวิธีการแก้ไข
ปั ญหาด้านการตลาดคือ การขยายตลาดข้าวอินทรี ยใ์ ห้กว้างขึ้น (พิสิฐ , 2550) ดังนั้นจากสถานการณ์และปั ญหาดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ เพื่อเป็ นการหาแนวทางการขยาย
ตลาดและส่งเสริ มทางด้านการตลาดให้ขา้ วเกษตรอินทรี ยส์ ามารถจาหน่ายได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเป้ าหมายด้วย
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็น ยอมให้ค่าความแตกต่างที่ได้จากตัวอย่างเกิดความคลาดเคลื่อนได้ในระดับ 5 เปอร์เซ็น ตาม
การคานวณด้วยตารางสาเร็ จรู ปของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรในจังหวัดสุ รินทร์ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 400 คน สุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Herbert A. and Raymond R.C.,
1963 อ้างถึงใน นราศรี และชูศกั ดิ์ , 2548)
1.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ โภคมี 2 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน ระดับการศึ กษา มี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ ได้แก่ เคยบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยห์ รื อไม่
ความถี่ในการบริ โภค ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่บริ โภค วัตถุประสงค์ของการบริ โภค การรับรู ้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์ เหตุผลที่
เลือกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ ปริ มาณที่บริ โภคต่อครั้ง มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ และความคิดเห็นที่มีต่อ
ข้าวเกษตรอินทรี ย ์
การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎี
ของบุคคลต่างๆ โดยมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาขอบเขตของเนื้อหาจากเอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบข่ายการสร้างเครื่ องมือ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้
3. สังเคราะห์ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องแล้วร่ างแบบสอบถามให้ครอบคลุมพร้อมกับกาหนดระดับ
คะแนนต่างๆ
4. นาแบบสอบถามเสนอที่ปรึ กษาโครงการและผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรง โดยใช้การหาความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษาและด้านอื่นๆ ตามที่ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นสมควร
5. หาค่าความเที่ ยงตรง โดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index Objective
Congruence : IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.60 ไว้เป็ นข้อคาถาม (สมนึก ,2546) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
6. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หา
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ดว้ ยวิธีการอัลฟาของครอนบาค (บุญชม ,2543) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.98
7. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอิ นทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ ทาการเก็บรวบรวมทั้งในลักษณะเชิ ง
ปริ มาณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ และเชิ งคุณภาพเพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ สรุ ปผล โดยข้อมูลด้านต่างๆ
ดังกล่าวจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิ (Primary data) และแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี้
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสารวจสภาพพื้นที่โดยการออกแบบสอบถามสาหรับผูบ้ ริ โภคจาก
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายคือผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยใ์ นปั จจุบนั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยมี
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นเอกสารและสถิติตวั เลขจากหน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรจังหวัด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การบริ หารส่ วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึ กษาพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึ กษาจะน า
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาทาการรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนามาประมวลผล ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางประกอบคาอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อย
ละ (Percent) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
เพศ
400
ชาย
156
หญิง
244
อายุ
400
อายุต่ากว่า 20 ปี
23
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี
151
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
90
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
79
อายุระหว่าง 51 – 60 ปี
49
อายุมากกว่า 60 ปี
8
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
ระดับการศึกษา
400
ประถมศึกษา
62
มัธยมศึกษาตอนต้น
35
มัธยมศึกษาตอนปลาย
56
ปวช.
11
ปวส.
72
ปริ ญญาตรี
143
ปริ ญญาโท
19

ร้อยละ
100.00
39.00
61.00
100.00
5.75
37.75
22.50
19.75
12.25
2.00
ร้อยละ
100.00
15.50
8.75
14.00
2.75
18.00
35.75
4.75
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ปริ ญญาเอก
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
อาชีพ
พนักงานหน่วยงานราชการ
พนักงานหน่วยงานเอกชน
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
อื่นๆ

2
400
165
219
16
400
25
24
103
45
9
44
47
99
4
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0.50
100.00
41.25
54.75
4.00
100.00
6.25
6.00
25.75
11.25
2.25
11.00
11.75
24.75
1.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.00 และเป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 39.00
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.75 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40
ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.50 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.75 อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.25 อายุต่ากว่า 20
ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.75 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ
ระดับ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 18.00 ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 15.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 14.00 มัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 8.75 ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 2.75 และปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ตามลาดับ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือโสด คิดเป็ น ร้อยละ
41.25 และหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือเกษตรกร
คิดเป็ นร้อยละ 24.75 รับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 11.75 ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 11.25 ประกอบธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อย
ละ 11.00 พนัก งานหน่ ว ยงานราชการ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.25 พนัก งานหน่ ว ยงานเอกชน คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.00 พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 2.25 และอาชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 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
25,001 – 30,000 บาท
30,001 – 35,000 บาท
35,001 – 40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รวม

17
10
6
3
6
400
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4.25
2.50
1.50
0.75
1.50
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
48.00 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.50 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.00 20,001 – 25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.25 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.50 30,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.50 มากกว่า
40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.50 และ 35,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 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
มากกว่า 80,000 บาท
7
1.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 35.75 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.50
40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.25 50,001 – 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.25 60,001 – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
1.75 และมากกว่า 80,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
จานวน
ต่ากว่า 10,000 บาท
227
10,001 – 20,000 บาท
136
20,001 – 30,000 บาท
21
30,001 – 40,000 บาท
6
40,001 – 50,000 บาท
7
50,001 – 60,000 บาท
1
60,001 – 70,000 บาท
2

ร้อยละ
56.75
34.00
5.25
1.50
1.75
0.25
0.50
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รวม

400

522
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
56.75 รองลงมาคือ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.00 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.25 40,001 – 50,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.75 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.50 60,001 – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.50 และ 50,001 –
60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน
รายจ่ายเฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวต่อเดือน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 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
มากกว่า 80,000 บาท
3
0.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.50 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.75
40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.50 50,001 – 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.00 60,001 – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
1.00 70,001 – 80,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.75 และมากกว่า 80,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ จาแนกตามจานวนสมาชิกในครอบครั วที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันใน
ปั จจุบนั (รวมตัวท่านเองด้วย)
จานวนสมาชิกในครอบครัว
จานวน
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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จากตารางที่ 6 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในปั จจุบนั
(รวมตัวท่านเองด้วย) จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.25
2 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 คนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 2.75 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 8 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.00 และ 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามการรับประทานอาหารตามปกติ
การรับประทานอาหาร
จานวน
ร้อยละ
ซื้ออาหารจานเดียวมารับประทาน
58
14.50
ทาอาหารรับประทานเองที่บา้ น
290
72.50
รับประทานอาหารในร้านอาหาร
14
3.50
ซื้อเฉพาะกับข้าวปรุ งสาเร็จมาทานที่บา้ น
38
9.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามปกติแบบทาอาหารรับประทานเองที่
บ้าน คิดเป็ นร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ ซื้ ออาหารจานเดียวมารับประทาน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 ซื้ อเฉพาะกับข้าวปรุ งสาเร็ จ
มาทานที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 9.50 และรับประทานอาหารในร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
พฤติกรรมการบริโภคข้ าวเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุ รินทร์
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามการรู ้จกั ข้าวเกษตรอินทรี ย ์
การรู ้จกั ข้าวเกษตรอินทรี ย ์
เคยบริ โภค
จานวน
ร้อยละ
รู ้จกั
395
98.75
ไม่รู้จกั
5
1.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่รู้จกั ข้าวเกษตรอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 98.75 และไม่รู้จกั ข้าว
เกษตรอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามการบริ โภคอยูห่ รื อไม่
การบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์
จานวน
ร้อยละ
บริ โภคอยู่
350
87.50
ไม่บริ โภคแล้ว
50
12.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 9 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่ยงั คงบริ โภคอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 87.50 และไม่บริ โภคแล้ว คิด
เป็ นร้อยละ 12.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามชนิดของข้าวเกษตรอินทรี ยท์ ี่บริ โภค
ชนิดของข้าวเกษตรอินทรี ย ์
จานวน
ร้อยละ
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ข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรี ย ์
ข้าวแดงหอมมะลิอินทรี ย ์
ข้าวนิลหอมมะลิอินทรี ย ์
ข้าวผสมหอมมะลิอินทรี ย ์
ข้าวอินทรี ยอ์ ื่นๆ
รวม

311
28
35
8
16
2
400

524
77.75
7.00
8.75
2.00
4.00
0.5
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยช์ นิ ดข้าวหอมมะลิอินทรี ยม์ าก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 77.75 รองลงมาคือ ข้าวแดงหอมมะลิอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 8.75 ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อย
ละ 7.00 ข้าวผสมหอมมะลิอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ข้าวนิลหอมมะลิอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 2.00 และข้าวอินทรี ยอ์ ื่นๆ คิด
เป็ นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามพันธุ์ขา้ วที่บริ โภค
พันธุ์ขา้ ว
จานวน
หอมมะลิ 105
299
กข 6
33
กข 15
63
อื่นๆ
5
รวม
400

ร้อยละ
74.75
8.25
15.75
1.25
100.00

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยพ์ นั ธุ์หอมมะลิ 105 มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 74.75 รองลงมาคือ พันธุ์ กข 15 คิดเป็ นร้อยละ 15.75 พันธุ์ กข 6 คิดเป็ นร้อยละ 8.25 และพันธุ์อื่นๆ คิดเป็ นร้อย
ละ 1.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามมื้อในการบริ โภค
มื้อในการบริ โภค
จานวน
ร้อยละ
วันละ 1 มื้อ
39
9.75
วันละ 2 มื้อ
115
28.75
วันละ 3 มื้อ
246
61.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 12 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยว์ นั ละ 3 มื้อ มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 61.50 รองลงมาคือ วันละ 2 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 28.75 และวันละ 1 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 9.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามวันในการบริ โภคต่อสัปดาห์
วันในการบริ โภคต่อสัปดาห์
จานวน
ร้อยละ
ทุกวัน
260
65.00
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6 วัน
5 วัน
4 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
รวม

28
33
13
30
21
15
400

525
7.00
8.25
3.25
7.50
5.25
3.75
100.00

จากตารางที่ 13 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่ในหนึ่ งสัปดาห์ผูบ้ ริ โภคบริ โภคข้าวเกษตร
อินทรี ยท์ ุกวัน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ 5 วัน คิดเป็ นร้อยละ 8.25 3 วัน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 6 วัน
คิดเป็ นร้อยละ 7.00 2 วัน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 1 วัน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 และ 4 วัน คิดเป็ นร้อยละ 3.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามปริ มาณที่บริ โภคต่อมื้อ
ปริ มาณการบริ โภคต่อมื้อ
จานวน
น้อยกว่าครึ่ งกิโลกรัม
152
0.50 – 1.00 กิโลกรัม
161
1.01 – 1.50 กิโลกรัม
64
1.51 – 2.00 กิโลกรัม
12
มากกว่า 2.00 กิโลกรัม
11
รวม
400

ร้อยละ
38.00
40.25
16.00
3.00
2.75
100.00

จากตารางที่ 14 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่บริ โภคต่อมื้อในปริ มาณ 0.50 – 1.00 กิโลกรัม มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 40.25 รองลงมาคือ น้อยกว่าครึ่ งกิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 38.00 1.01 – 1.50 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 16 1.51 –
2.00 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 3.00 และ มากกว่า 2.00 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 15 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามปริ มาณที่ซ้ือต่อครั้ง
ปริ มาณการซื้อต่อครั้ง
จานวน
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
มากกว่า 5 กิโลกรัม
158
39.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 15 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่ซ้ือข้าวเกษตรอินทรี ยค์ รั้งละมากกว่า 5 กิโลกรัม มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ 2 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 20.50 5 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 14.50 1 กิ โลกรัม คิดเป็ น
ร้อยละ 12.50 3 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 8.50 และ 4 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 4.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 16 จานวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อข้าวเกษตรอินทรี ยต์ ่อครั้งของผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์
ค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าว
จานวน (คน)
ค่าเฉลี่ย (บาท)
ปริ มาณการซื้อ
400
758.71
จากตารางที่ 16 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวเฉลี่ย 758.71 บาท
ตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามความถี่ในการซื้อข้าวเกษตรอินทรี ย ์
ความถี่ในการซื้อข้าวเกษตรอินทรี ย ์
จานวน
ร้อยละ
ทุกวัน
63
15.75
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
82
20.50
สัปดาห์ละครั้ง
57
14.25
2 สัปดาห์ต่อครั้ง
39
9.75
เดือนละครั้ง
98
24.50
2 เดือนต่อครั้ง
61
15.25
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 17 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อข้าวเกษตรอินทรี ยเ์ ดือนละครั้งมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 20.50 ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 15.75 2 เดือนต่อครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 15.25 สัปดาห์ละครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 14.25 และ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 9.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 18 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามแหล่งที่ซ้ือข้าวเกษตรอินทรี ย ์
แหล่งที่ซ้ือข้าวเกษตรอินทรี ย ์
จานวน
ร้อยละ
ห้างสรรพสิ นค้า
46
11.50
ร้านขายข้าวสารปลีก
121
30.25
โรงสี ขา้ วโดยตรง
62
15.50
ร้านค้าชุมชน/ร้านค้า OTOP
62
15.50
ร้านขายของชาทัว่ ไป
43
10.75
ตัวแทนของโรงสี ขา้ ว
32
8.00
ร้านขายของฝาก
0
0.00
ตลาดสด
20
5.00
งานแสดงสิ นค้าต่างๆ
14
3.50
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 18 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่ซ้ื อข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ ากร้านขายข้าวสารปลีกมากที่ สุด
คิดเป็ นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือ โรงสี ขา้ วโดยตรงและร้านค้าชุมชน/ร้านค้า OTOP คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ห้างสรรพสิ นค้า

คิดเป็ นร้อยละ 11.50 ร้านขายของชาทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตัวแทนของโรงสี ขา้ ว คิดเป็ นร้อยละ 8.00 ตลาดสด
คิดเป็ นร้อยละ 5.00 และ งานแสดงสิ นค้าต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 3.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 จานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จาแนกตามเหตุผลในการเลือกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์
เหตุผลในการเลือกบริ โภค
จานวน
ร้อยละ
ต้องการรักษาสุขภาพ
235
58.75
ต้องการรักษาโรค
22
5.50
ต้องการรักษาสิ่ งแวดล้อม
21
5.25
ต้องการส่งเสริ มข้าวเกษตรอินทรี ย ์
111
27.75
อื่นๆ
11
2.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 19 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการเลื อกบริ โภคข้าวเกษตรอิ นทรี ย ์ เพื่อ
ต้องการรักษาสุ ขภาพมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 58.75 รองลงมาคือ ต้องการส่ งเสริ มข้าวเกษตรอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ 27.75
ต้องการรักษาโรค คิดเป็ นร้อยละ 5.50 ต้องการรักษาสิ่ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 5.25 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 20 จ านวนและร้ อยละของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัดสุ ริ นทร์ จ าแนกตามแหล่ งการรั บรู ้ ขอ้ มู ล หรื อ ได้รั บคาแนะนา
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตรอินทรี ย ์
แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคาแนะนา
จานวน
ร้อยละ
การบอกต่อ
140
35.00
วิทยุ
25
6.25
โทรทัศน์
42
10.50
ป้ ายประชาสัมพันธ์
36
9.00
ครอบครัว
94
23.50
หนังสื อพิมพ์
3
0.75
นักวิชาการ
38
9.50
เพื่อนร่ วมงาน
14
3.50
วารสาร/นิตยสารต่างๆ
4
1.00
อื่นๆ
4
1.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 20 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคาแนะนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตร
อินทรี ยจ์ ากการบอกต่อมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 23.50 โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อย
ละ 10.50 นักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 9.50 ป้ ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 9.00 วิทยุ คิดเป็ นร้ อยละ 6.25 เพื่อนร่ วมงาน
คิดเป็ นร้อยละ 3.50 วารสาร/นิตยสารต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 แหล่งอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 และหนังสื อพิมพ์ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.75 ตามลาดับ
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สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.00
มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.75 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.75 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้อยละ 54.75 ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 25.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 48.00 มีรายได้เฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวเดือนละต่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.75 ผูบ้ ริ โภคมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 56.75 และมีรายจ่ายเฉลี่ยรวมทั้งครอบครัวเดือนละต่ ากว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
50.75 ส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในปั จจุบนั (รวมตัวท่านเองด้วย) 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบทาอาหารรับประทานเองที่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 72.50
พฤติ กรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอิ นทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่รู้จักข้าวเกษตรอิ นทรี ย ์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.00
ผูท้ ี่เคยบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ยงั คงบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยอ์ ยู่ คิดเป็ นร้อยละ 87.50 บริ โภคข้าวชนิดข้าวหอม
มะลิอินทรี ยม์ ากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 77.75 พันธุ์ขา้ วหอมมะลิ 105 คิดเป็ นร้อยละ 74.75 ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์
วันละ 3 มื้อ คิดเป็ นร้อยละ 61.50 โดยบริ โภคทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 ปริ มาณที่บริ โภคต่อมื้อของครอบครัวอยูร่ ะหว่าง
0.50-1.00 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 40.25 โดยซื้ อข้าวเกษตรอินทรี ยค์ รั้งละ มากกว่า 5 กิ โลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 39.50 มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้ อต่อครั้ง 758.71 บาท ผูบ้ ริ โภคจะซื้อข้าวเดือนละครั้งเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 24.50 โดยซื้อข้าว
มาจากร้ านขายข้าวสารปลีกมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.25 เหตุผลที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกบริ โภคข้าวเกษตรอิ นทรี ย์ เนื่ องจาก
ต้องการรักษาสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 58.75 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคาแนะนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตรอินทรี ย ์
ด้วยวิธีการบอกต่อ คิดเป็ นร้อยละ 35
ข้อเสนอแนะสาหรับผูผ้ ลิตข้าวเกษตรอินทรี ย ์ 1) ผูผ้ ลิตควรเน้นการผลิตที่คานึงถึงคุณภาพของข้าวเป็ นหลักโดยไม่
ใช้สารเคมี เจอปนทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) ควรมี แหล่งจาหน่ ายสิ นค้าที่ สะดวก สามารถหาซื้ อได้ง่า ย 3) ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง 4) ควรมีราคาไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น 5) เวลาหุ งมีกลิ่น
หอม 6) ให้ข่าวสารเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีต่อสุ ขภาพ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจบริ โภคของผู ้
รักสุขภาพ 7) ผูผ้ ลิตควรสร้างแรงจูงใจและส่งเสริ มการบริ โภคให้กบั ผูบ้ ริ โภค

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้
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ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ Start up กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
Development Study Strategic Polity Studies in Thailand 4.0 Case Study Start up of the New
Entrepreneurs of the South
เมธี จันทโร1* พิมพ์จรัส บุญเลิศ1 และ วิไลพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์1
Maytee Juntaro1* Pimjaras Boonlaet1 Wilaiphon Fungkiatpaiboon1

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง ศึ กษาการพัฒนายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณี ศึกษา กลุ่มผูป้ ระกอบการ Start up กลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่ วมโครงการ รวมจานวน 180 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation
ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
ปี 2559 โดยมีค่าเฉลี่ย มากที่สุด พบว่าส่ วนมากผูป้ ระกอบการเข้าใจและได้รับทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็ น
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการที่มีต่อด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดับชาติ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
2) ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559 ด้านเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยูร่ ะดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
3) ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
ด้านธรรมมาภิบาลของการดาเนินนโยบาย โดยรวมอยูร่ ะดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48
4) ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
ด้านผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมหรื อการกระทาของรัฐบาล โดยรวมอยูร่ ะดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
คาสาคัญ : ไทยแลนด์ 4.0, Start up,ยุทธศาสตร์
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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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บทนา
ประเทศไทยมีการพัฒนาตามหลัก 3 ยุคแล้ว สังคมเริ่ มแรก Thailand 1.0 สมัยอดีต หลายสิ บปี มาแล้วสังคมไทยเป็ น
สังคมเกษตรกรรม บ้านเมืองเป็ นเกษตรกรรม มีการใช้แรงงานอย่างเดียว โดยเป็ นใช้เกษตรกรออกแรง ทาไร่ ทานา ต่อมาใน
ยุคของ Thailand 2.0 เริ่ มมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามา โดยจะเป็ นอุตสาหกรรมเบา ซึ่ งก็เอาเครื่ องจักรมาช่วยในการทางาน มา
ช่วยในงานเกษตรกรหรื อแรงงาน ต่อมาในยุคของ Thailand 3.0 เริ่ มไปสู่ การมีอุตสาหกรรมหนักเข้ามา มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ การเจริ ญเติบโต การพัฒนาเศรษฐกิ จ ประเทศไทยอยู่ระยะนี้ มานาน โดยประมาณ 20 ปี ซึ่ งที่ ผ่านไม่ได้ปรับ
เปลี่ยนการเตรี ยมมาตรการลดความเสี่ ยงจากภายนอก ที่มีเศรษฐกิจโลกตกต่า ประเทศไทยยังขาดเข้มแข็ง เพราะยังติดอยู่ 3.0
ซึ่ งไปเน้นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคมหายไป เสี ยสมดุลเสี ยเรื่ องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ป่ าถูกบุกรุ ก ในยุค
Thailand 4.0 คื อ เป็ นวิ สั ย ทัศ น์ เ ชิ ง นโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย หรื อ โมเดลพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
รัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้า
มาบริ หารประเทศ บนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริ ญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ ว รุ นแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่ที่เรี ยกว่า New Economy
Model เศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ คือต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือทา ต้องมี
เหตุมีผล มีพอประมาณแล้วมีภูมิคุม้ กันที่ดีภายใต้เงื่อนไข ความรู ้ และคุณธรรม เข้าใจ ต้องระมัดระวัง ในการลงทุน ในการ
ใช้จ่ายเงิ น ใช้หลักการของเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานาในการทางานในวันนี้ เพราะฉะนั้น
กระบวนการพัฒ นาประเทศไทยภายใต้”ประเทศไทย 4.0″จะต้อ งสอดรั บกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ความสาคัญ ของ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ตามแผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล ประเทศ
ไทย 4.0 จะสาเร็ จ ใช้แนวทาง สานพลังประชารั ฐ เป็ นตัวการขับเคลื่ อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน ภาค
การเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ต่างๆ ร่ วมกันระดมความคิด ผนึ ก
กาลังกันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่ วมมือ กิจกรรมหรื องานวิจยั ต่าง ๆ โดยการดาเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่ม
ต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา คลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต และการดึ งดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และ
การกระตุน้ การใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ 4การศึ กษาพื้นฐานและพัฒนาผูน้ า (โรงเรี ยนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ กลุ่มที่ 5 การส่ งเสริ มการส่ งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่ งเสริ มกลุ่ม SMEs และผูป้ ระกอบการ
ใหม่ (Start Up) สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้าสร้างผูป้ ระกอบการ SMEs กลุ่ม Start – up
โดยร่ วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ ง ธนาคาร SME และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป้ าหมาย
สร้างเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมจานวน 10,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2559- 2561) เน้นกลุ่มเป้ าหมายคนรุ่ นใหม่ที่พ่ ึงจบ
การศึ กษา และ SME ที่ เริ่ มทากิ จการได้ไม่เกิ น 3 ปี โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ พร้อมทั้ง
สนับสนุนทางด้านการเงินแบบครบวงจร
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ร่ วมทั้งปั ญหาและอุปสรรค
ในการนา นโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วิธีดาเนินการวิจัย
การสารวจในครั้งนี้ เพื่อศึ กษานโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจนโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่
Start up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up ตาม
นโยบายรัฐบาล
ประชากร
ประชากรคือผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
1) จังหวัดสงขลา
2) จังหวัดสตูล
3) จังหวัดนราธิวาส
4) จังหวัดปั ตตานี
5) จังหวัดยะลา
เครื่ องมือทีใ่ ช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. การสร้างเครื่ องมือเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ คณะผูส้ ารวจ ใช้แบบสอบถาม โดยการศึกษาจากเอกสาร
บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสร้างเป็ นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ลักษณะ/ประเภทสถาน
ประกอบการ 5) ระยะเวลาดาเนินกิจการ
ส่ ว นที่ 2 ข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ ตัว ชี้ ว ดั 1. ด้า นความชัด เจนของนโยบายและแผนระดับ ชาติ 2. ด้านเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 3. ด้ านธรรมาภิบาลของการดาเนินนโยบาย
4.ด้านผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจกรรมหรื อการกระทาของรัฐบาล ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักโดย
ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการตาม
แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จานวน ทั้งสิ้น 180 ฉบับ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อเก็บข้อมูลเสร็ จสิ้นตามจานวนแล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สาเร็ จรู ปสถิติทาง
สังคมศาสตร์ (Statistic package of the social science) SPSS for Windows ดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อเก็บข้อมูลเสร็ จสิ้นตามจานวนแล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
สถิติที่ใช้ สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation
การประเมินผล
สาหรั บข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทาการหาค่าเฉลี่ ยคะแนนความพึงพอใจ เป็ นรายกลุ่ม โดยมี เกณฑ์การ
พิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์มากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์มาก
ระดับค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์นอ้ ย
ระดับค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ควรปรับปรุ ง

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่าง 5 จังหวัดชายแดนใต้ จานวน 180 คน ที่ ตอบแบบ สอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 เป็ นเพศชาย จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.7 มีช่วงอายุ ส่วนใหญ่เป็ นอยูใ่ นช่วง
อายุ 31-40 ปี จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.6 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ระดับ
การศึกษาเป็ นอยูใ่ น ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมา คือ ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. จานวน
45 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ระยะเวลาการประกอบกิ จการอยู่ในระหว่าง 1-2 ปี จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
รองลงมา คือ 3-4 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ระยะเวลา 5-6 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.66 ระยะเวลา 7 ปี
ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33 กลุ่มธุรกิจของผูป้ ระกอบการ อยูใ่ นภาคการผลิต จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.66 รองลงมา คือ ภาคการบริ การ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ภาคการเกษตร จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.33
และภูมิลาเนาของผูป้ ระกอบการ ส่ วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการมีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา จานวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ จังหวัดปั ตตานี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 และจังหวัดสตูล จานวน 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.33
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นโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ Start up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ด้านความชัดเจน
ของนโยบายและแผนระดับชาติ แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
การแปลความ
X
1. มีความชอบธรรม ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม และเป็ นที่ยอมรับ
ความชัดเจนของนโยบาย

3.01

มาก

2. อยูบ่ นพื้นฐานความเหมาะสมของการกาหนดนโยบาย
3.วัตถุประสงค์ในผลลัพธ์ที่ผกู ้ าหนดนโยบายต้องการให้เกิดขึ้นเพือ่ การแก้ไข
ปั ญหาที่ปรากฏอยูใ่ ห้บรรลุผล
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนาโยบายไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป้ าประสงค์นโยบายมีความชัดเจน ความเที่ยงตรงในการแก้ไขปัญหาและ
ความเป็ นไปได้ท้ งั ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
รวม

2.79
3.01

มาก
มาก

3.43
3.22

มาก
มาก

3.09

มาก

ตารางที่ 2. แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ด้านเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
การแปลความ
X
1. นโยบายโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์

3.21

มาก

2. เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของ นโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start
Up) เพื่อประชาชน
3. ให้บริ การข้อมูล ข่าวสารนโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
แก่ประชาชนอย่างถูกต้องชัดเจนรวดเร็ ว
4. ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ นโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ (Start Up) และเข้าร่ วมโครงการปฏิบตั ิได้จริ ง
5. ประชาชนเกิดผลกระทบในทางที่ดีจากการเข้าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (Start Up)
รวม

3.29

มาก

3.13

มาก

2.93

มาก

3.44

มาก

3.20

มาก
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ตารางที่ 3. แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ด้านธรรมมาภิ
บาลของการดาเนินนโยบาย แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
การแปลความ
X
1. นโยบายโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบตั ิตามกฎ
3.44
มาก
กติกา ระเบียบ แบบแผนและกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดอย่างตั้งใจ หรื อจงใจ
หลีกเลี่ยง
2. การดาเนินนโยบายโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการยึดถือ
3.43
มาก
และเชื่อมัน่ ในความถูกต้องของผูป้ ฏิบตั ิงานเช่น ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความ
เสี ยสละ ความอดทนขยันหมัน่ เพียร ความมีระเบียบวินยั
3.มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
3.37
มาก
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ วไม่บิดเบือน
4.การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ่งประชาชน หรื อผูม้ ีส่วนได้
3.57
มาก
ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่
(Start Up)
5.การตระหนักในสิ ทธิและหน้าที่ การใส่ใจปั ญหาการบริ หารจัดการ การ
3.50
มาก
กระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
รวม
3.48
มาก
ตารางที่ 4. แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ด้านผลสาเร็ จที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมหรื อการกระทาของรัฐบาล แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี้
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
การแปลความ
X
1.ลักษณะ/วัตถุประสงค์ของนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริ ง

3.01

มาก

2.การคานึงถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ ของพื้นที่ ในแต่ละลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
3.ด้านการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
เพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
4.ผลสาเร็ จของงานมากว่าที่ต้ งั เป้าหมายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
5.มีการกากับดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
รวม

3.29

มาก

3.22

มาก

3.35
3.49
3.28

มาก
มาก
มาก
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สรุ ปผลการวิจัย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559 โดยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด พบว่าส่วนมากผูป้ ระกอบการเข้าใจและได้รับทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็ นรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559 ด้ านความชั ดเจน
ของนโยบายและแผนระดับชาติ
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการที่มีต่อด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดับชาติ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื่ อง วัตถุประสงค์ในผลลัพธ์
ที่ผกู ้ าหนดนโยบายต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อการแก้ไขปั ญหาที่ปรากฏอยูใ่ ห้บรรลุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.43 รองลงมา คือ
มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 กล้า ทองขาว (2548 อ้างถึงใน
บพิธ รัตนบุรี 2552) ที่ได้ศึกษากระบวนการนานโยบายและแผนไปปฏิบตั ิมีตวั แปรหลากหลายที่ส่งผลให้นโยบายที่นาไป
ปฏิ บตั ิประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลว พบว่า ตัวแปรด้านความชัดเจนในเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็ นตัว
แปรที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
2. ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
ด้ านเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ความพึ ง พอใจด้า นนโยบายยุท ธศาสตร์ โ ครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559 ด้า นเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยู่ระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื่ อง ประชาชนเกิดผลกระทบในทางที่ดีจากการเข้าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start
Up) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.44 รองลงมา คือ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ (Start
up) เพื่อประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
3. ความพึงพอใจความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
ด้ านด้ านธรรมมาภิบาลของการดาเนินนโยบาย
ความพึ ง พอใจความพึ ง พอใจด้า นนโยบายยุท ธศาสตร์ โ ครงการผู ้ป ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
ด้านธรรมมาภิบาลของการดาเนิ นนโยบาย โดยรวมอยู่ระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เรื่ อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ วไม่บิดเบือน และนโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
มีการเข้าถึงประชาชน และต้องรั บผิดชอบต่อการทางานและผลงานอย่างจิงจัง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากัน คือ 3.57 รองลงมา
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ่ งประชาชน หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่ วม
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ซึ่ งสอดคล้องกับนาสิ ทธิ์ (2554) การศึ กษาระดับระดับ
ภาวะผูน้ าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
4. ความพึงพอใจความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559
ด้ านผลสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมหรื อการกระทาของรัฐบาล
ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี 2559 ด้าน
ผลสาเร็ จที่ เกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นกิ จกรรมหรื อการกระทาของรัฐบาล โดยรวมอยู่ระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื่ อง มีการกากับดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด เท่ า กับ 3.49 รองลงมา คื อ ผลส าเร็ จ ของงานมากว่า ที่ ต้ งั เป้ า หมายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) โครงการ
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ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.35 อุดร ยอดเพชร (2546) ศึ กษาเรื่ อง การนานโยบายการพัฒ นา
เศรษฐกิ จชุ มชนพึ่งตนเองไปสู่ การปฏิ บัติ ในอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลจากการศึ กษา ข้าราชการที่ เข้าร่ วม
โครงการฯ มีความเข้าใจในหลักการ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี
5. ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมของกลุ่มตัวอย่ าง
อยากให้มีโครงการในลักษณะแบบนี้ไปเรื่ อย ๆเพราะจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ศึกษาการมีสวนร่ วมที่เกี่ยวกับกระบวนการ ของผูป้ ระกอบการ Start Up เชิงลึก
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ข้อความที่กล่าวขอบคุณผูท้ ี่ให้ความช่วยเหลือในการทางานวิจยั หรื อการเขียนบทความ รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจยั
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การศึกษาการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กลุ่มผู้ผลิตกาแฟอาราบิก้า ในจังหวัดน่ าน
Education Strengthening for Producers Group Arabica Coffee in Nan
นงนุช พรหมวีระไชย1* และคณะ1
Nongnuch Promveerachai1* , et.al.1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาการสร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจังหวัดน่าน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพทัว่ ไป ปั ญหาการผลิตและการจาหน่ ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิกา้ ในพื้นที่ บา้ นสันเจริ ญ ตาบลผาทอง
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อนาไปสู่ แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอารา
บิ กา้ โดยใช้วิธีการสารวจและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 70 ราย ซึ่ งครอบคลุมผูบ้ ริ หารกลุ่ม และ
สมาชิกของกลุ่ม มีขอบเขตครอบคลุมประเด็น ในด้านการผลิต การบริ หารจัดการด้านการเงิน ด้านการตลาด และช่องทาง
การจัดจาหน่ายที่ใช้ในปั จจุบนั ผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางในการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ บ้านสัน
เจริ ญ ควรประกอบด้วย การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตกาแฟ และทาการปรับโครงสร้างกาแฟแบบ
ครบวงจร ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และควรให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ
คาสาคัญ : การสร้างความเข้มแข็ง, กลุ่มผูผ้ ลิต, 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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บทนา
กาแฟเป็ นเครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มสู ง ท ามาจากเมล็ด ซึ่ ง ได้จ ากต้น กาแฟ หรื อ เมล็ด กาแฟคั่ว
โดยมีกาแฟเขียวเป็ นหนึ่งในสิ นค้าการเกษตรซึ่งมีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์เป็ นเครื่ องดื่มเพือ่
กระตุน้ ร่ างกาย มีส่วนประกอบของคาเฟอีนทาให้มีความกระปรี้ กระเปร่ าสดชื่ นเบิ กบาน แหล่งเพาะปลูกกาแฟรายใหญ่
10 อันดับของโลก ได้แก่ บราซิ ล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนี เซี ย เอธิ โอเปี ย เม็กซิ โก กัวเตมาลา เปรู และฮอนดูรัส ส่ วนใน
ประเทศไทยมีการปลูกกาแฟเป็ นอันดับที่ 18 ของโลกโดยผลิตใช้ในประเทศร้อยละ 76 และส่งออกในรู ปเมล็ดกาแฟ ร้อยละ
24 มีการผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ ร้อยละ 10 ทางภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลาปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่
อุตรดิตถ์ และน่าน ส่วนกาแฟพันธุ์โรบัสต้าร้อยละ 90 จะปลูกทางภาคใต้ได้แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎ์ธานี
พังงา กระบี่ และนครศรี ธรรมราช เป็ นต้น (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554, หน้า 31)
จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ (Arabica) โดยพื้นที่ ส่ วนใหญ่
ของจังหวัดน่านเป็ นภูเขาร้อยละ 70 ที่เหลือร้อยละ 30 เป็ นพื้นที่ราบ มีระดับความสูงที่ 400 ถึง 1,980 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 8,809 ไร่ แบ่งเป็ น พื้นที่ปลูกใหม่ 6,511 ไร่ พื้นที่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิต
2,298 ไร่ ให้ผลผลิตทั้งหมด 634,915 กิโลกรัม โดยพื้นที่ในอาเภอท่าวังผาเป็ นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดถึง 5,904 ไร่ คิดเป็ นร้อย
ละ 67.8 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด มีพ้นื ที่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิต 1,500 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 71.8 ของพื้นที่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมด
ให้ผลผลิต 495,000 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 78 ของผลผลิตทั้งหมด(สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2557)
ปั จจุบนั บ้านสันเจริ ญ หมู่ 6 ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ผาทอง มี
สมาชิก 135 หลังคาเรื อน ได้จดั ตั้งเป็ นกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวงซึ่ งมีสมาชิก 78 คน และมีกลุ่มย่อยอีกประมาณ 6 กลุ่ม
ซึ่งมีกระบวนการผลิตกาแฟ การรักษาและพัฒนาคุณภาพของกาแฟจะเริ่ มตั้งแต่กระบวนการปลูกได้แก่ การคัดสรรพันธุ์ การ
ดูแลบารุ งรักษา การเก็บผลผลิต ส่ วนกระบวนการแปรรู ปกาแฟได้แก่ ขั้นตอนการล้าง การหมัก การกะเทาะเปลือก การสี
สารกาแฟ การคัว่ การบด การชง จนถึงกระบวนการบริ หารจัดการด้านการตลาด การจาหน่ายผลผลิตกาแฟในรู ปแบบต่างๆ
ทั้งผลกาแฟเชอรี่ (ผลกาแฟสดจากต้น) กาแฟกะลา (มีเปลือกหุม้ เมล็ด) กาแฟสาร (กะเทาะเปลือกหุม้ เมล็ดแล้ว) กาแฟคัว่ บด
(สาหรับการชงด้วยเครื่ องแรงดันสู ง) เป็ นเครื่ องดื่มกาแฟ การรวมกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเพื่อแปรรู ปกาแฟนั้น มีปัญหา
อุปสรรคในด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพด้านการแปรรู ป การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟให้อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานของตลาด เช่น การคัดเกรดเมล็ดกาแฟตามเกณฑ์สากล มาตรฐานความชื้นของเมล็ด การแปรรู ปผลผลิตตาม
หลักสุ ขอนามัย การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และอุปสรรคด้านการบริ หารจัดการ (ปิ ยะนุช สิ นนั ตา และคณะ, 2553,
หน้า 54) กลุ่มแปรรู ปกาแฟ สวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ.2557 มีวตั ถุดิบ
เป็ นผลกาแฟเชอรี่ จานวน 495,000 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็ นกาแฟสารได้จานวน 94,778 กิโลกรัม และจากงบกาไรขาดทุน
ของการดาเนิ นงานในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมี กาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิ น 2,815,257.10 บาท (กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง,
2558)
กิจกรรมในการผลิตประกอบด้วยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ มตั้งแต่ผปู ้ ลูกกาแฟอาราบิกา้ ที่จะต้องคัดสรรพันธุ์มา
เพาะปลูกก่อนที่จะเตรี ยมพื้นที่ปลูกจริ ง ตลอดจนการดูแลบารุ งรักษาต้นกาแฟให้เจริ ญเติบโตสมบูรณ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ การเก็บผลผลิตเพื่อนามาเข้ากระบวนการแปรรู ปในโรงงานหลายขั้นตอนจนได้เป็ นกาแฟสาร เพื่อส่ งขายให้กบั
พ่อค้าที่มารับซื้อ และนาไปผลิตเป็ นเครื่ องดื่มกาแฟสดต่อไป ซึ่งเป็ นการเชื่อมต่อกันหลายๆ ฝ่ าย จึงอาจจะทาให้เกิดวิกฤตใน
การประสานงานและการติดต่อสื่ อสารขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์การบริ หารจัดการต่างๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็ง
(Strengthening) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม (Participation) เป็ นต้น ที่จะเป็ นภูมิคุม้ กันต่อปั ญหาที่เป็ นผลกระทบของ
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ชุมชนผูผ้ ลิตกาแฟ และเป็ นการเชื่ อมโยงธุ รกิ จเข้าด้วยกัน โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ผจู ้ าหน่ายวัตถุดิบ ผูผ้ ลิต จนกระทัง่ ถึง
ผูบ้ ริ โภครายสุดท้าย ที่จะสามารถ ลดต้นทุนการดาเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งกาหนดแนวทางใน
การผลิตของผูป้ ลูกกาแฟ อาราบิกา้ ในจังหวัดน่าน ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากปั ญหาที่ ได้กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาสภาพทั่วไป ปั ญหาการผลิตและการจาหน่ าย
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ซึ่งจะได้ขอ้ มูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิ ทธิผลการผลิต และส่งเสริ มการปลูกกาแฟอาราบิกา้ ในมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นอาชีพสาหรับเกษตรกรอย่างยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ว ไป ปั ญ หาการผลิ ต และการจ าหน่ า ยของกลุ่ ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง บ้า นสัน เจริ ญ
ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
2. เพื่อศึ กษาและพัฒนาการสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา: เป็ นการศึ กษาและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง และศึ กษาแนวทางในการสร้างเครื อข่าย
เชื่อมโยงให้แก่กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง:
- ประชากรในการวิ จัย คื อ กลุ่ ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง บ้า นสั น เจริ ญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่ า วัง ผา
จังหวัดน่าน จานวน 78 ราย
- กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารกลุ่ม และกลุ่ม
ตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จานวน 70 ราย
3. ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจยั : กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(กลุ่มผูป้ ลูก ผูผ้ ลิต หรื อผูแ้ ปรรู ปกาแฟอาราบิกา้ )
4. รู ปแบบของการวิจัย: เป็ นการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ ว ม (Participation) โดยใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้ ริ หารกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ประชากรในการวิจยั คือ กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยา
หลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จานวน 78 ราย กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จานวน 70 ราย โดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็ นลักษณะปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูล
ทัว่ ไปลักษณะส่ วนบุคคลของผูก้ รอกแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารกลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่ม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ลงพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มแปรรู ป
กาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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2. จัดเวทีประชุมเสวนากลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โดยเชิญผูน้ าหรื อตัวแทนสมาชิกของกลุ่ม
3. จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ การบริ ห ารธุ ร กิ จด้า นการตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศทางคอมพิ ว เตอร์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปกาแฟ

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาการผลิตและการจาหน่ ายของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง
บ้ านสันเจริญ ตาบลผาทอง อาเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ส่ วนที่ 2 ปั ญหาการผลิตและการจาหน่ายของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ ไปของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ความเป็ นมาและสภาพทัว่ ไป
สวนยาหลวง เป็ นดอยสู งสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะกับการปลูกฝิ่ น ชาวบ้านในอดีตจึงรวมตัวกันปลูกฝิ่ น
ทาให้ฝิ่นกลายเป็ นพืชเศรษฐกิ จของหมู่บ้าน และถื อเป็ นพื้นที่ ที่ปลูกฝิ่ นกว้างใหญ่ ม ากที่ สุดในประเทศไทย ประมาณ
20,000 ไร่
ในปี พ.ศ.2532 ศูนย์พฒั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน เริ่ มมีการส่ งเสริ มการปลูกกาแฟทดแทนฝิ่ น ใน
พื้นที่ ที่เรี ยกว่า "สวนยาหลวง" และได้ทาการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรชาวเขาที่มีความสนใจเดินทางไปศึ กษา ดูงานที่
หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรชาวเขาบ้านสันเจริ ญ หมู่ที่ 6 ตาบลผาทอง
อาเภอท่าวังผา จานวน 22 ครอบครัว ซึ่ งชาวบ้านดังกล่าวมีความสนใจและต้องการปลูกกาแฟ ได้มีการรวบรวมเงินซื้ อเมล็ด
พันธุ์กาแฟมาทาการเพาะปลูก และจัดทาแผนงานโครงการส่ งเสริ มปลูกกาแฟ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ ของศูนย์พฒั นาและ
สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่ าน เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาวิธีการเพาะปลูก และสมาชิ กโครงการให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จน
สามารถเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่ น และพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเป็ นพื้นที่ปลูกกาแฟบนภูเขาอันกว้างใหญ่ไพศาล นับพันไร่ ในปั จจุบนั
ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาสมาชิ ก ผู ้ป ลู ก กาแฟบ้า นสั น เจริ ญขายกาแฟได้ ใ นราคาสู ง ถึ ง กิ โ ลกรั ม ละ 12-14 บาท
อย่างน้อยสุ ดก็อยูท่ ี่กิโลกรัมละ 8-9 บาท มาปี พ.ศ.2546 และปี พ.ศ.2547 สมาชิกผูป้ ลูกกาแฟบ้านสันเจริ ญขายกาแฟผลสด
ได้ในราคาไม่เกิน 6-8 บาท ทาให้สมาชิกผูป้ ลูกกาแฟบ้านสันเจริ ญเดือดร้อนเป็ นอย่างมาก สมาชิกบางส่ วนจึงเริ่ มตื่นตัวและ
เริ่ มที่จะหาทางออก จึงได้พยายามรวมตัวกันอีกครั้งโดยนายเจริ ญศักดิ์ เลิศวรายุทธ์ ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกได้ขายกาแฟในราคาที่ดีข้ ึน เช่น ศูนย์พฒั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน
เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานของรัฐ มีความจากัดในเรื่ องงบประมาณในการสนับสนุ นเบื้ องต้น และขอรับการสนับสนุ นจาก
มูลนิ ธิแห่ งประเทศไทย สาขาท่าวังผา (โครงการ A.D.P. น้ าพุ) เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่ องมือ ในการแปรรู ปกาแฟ
และมี ก ารรวมกลุ่ ม ระดมหุ ้น ระดมทุ น และจดทะเบี ย นเป็ นกลุ่ ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง ซึ่ ง ได้รั บ การสนับ สนุ น
กระบวนการบริ หารงานกลุ่ม จากสานักงานเกษตรอาเภอท่าวังผา
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กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง มี สมาชิ กที่ รวมกลุ่มครั้ งแรก เมื่ อ 1 มกราคม 2548 มี สมาชิ ก จานวน 44 ราย
ณ ปั จจุบนั มีสมาชิกทั้งหมด 78 ราย
“กาแฟสวนยาหลวง” แห่ งบ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน ถือเป็ นสิ นค้าขึ้นชื่ ออันดับ
ต้นๆ ของจังหวัดน่าน ด้วยความหอมอันโดดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลิ่นกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ ซึ่ งปลูกอยูบ่ นดอย
สวนยาหลวงที่ความสู ง 1,000–1,300 เมตรขึ้นไป จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทาให้ตน้
กาแฟเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสวยงาม ส่ งผลให้กาแฟสวนยาหลวงมีกลิ่นหอมและรสชาติดีเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่สาคัญยังสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็ นกอบเป็ นกา และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรให้ดีข้ ึนด้วย
ทางด้านนายเสงกี่ แซ่ ผ่าน ประธานกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ หมู่ 6 ตาบลผาทอง กล่าวว่า
กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ปั จจุบนั มีสมาชิก จานวน 78 ราย มีพ้ืนที่ปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิกา้ รวมกว่า 4,000 ไร่ ได้ผลผลิตกาแฟผลสดปี ละกว่า 470,000 กิโลกรัม นอกจากวิสาหกิจชุมชนฯ จะส่ งเสริ มให้
เกษตรกรสมาชิกผลิตกาแฟอาราบิกา้ คุณภาพดี โดยมีการรับซื้อผลผลิตกาแฟของสมาชิกแบบประกันราคาขั้นต่า สาหรับผล
สดราคาอยูท่ ี่ 16-17 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งยังมีการแปรรู ปกาแฟกะเทาะเปลือกกาแฟสาร และกาแฟคัว่ บดป้ อนตลาด
“กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ได้มีแผนเร่ งส่ งเสริ มและผลักดันเกษตรกรสมาชิกให้พฒั นาและ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็ นกาแฟอินทรี ย ์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ ที่สาคัญ
ยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ.
2558 นี้” นายเสงกี่ กล่าว
ส่ ว นที่ 2 ปั ญ หาการผลิ ตและการจาหน่ า ยของกลุ่ มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้า นสัน เจริ ญ ต าบลผาทอง
อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารกลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกในกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง (Suan Ya Luang
Group Procesed Coffee) แห่ งบ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน จานวน 70 ราย ในด้านการผลิ ต
การบริ หารจัดการด้านการเงิ น ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ ายที่ ใช้ในปั จจุบนั และทาการวิเคราะห์ SWOT ได้ผล
การศึกษาดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. หมู่บา้ นสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกกาแฟคุณภาพเยีย่ ม โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้ เติบโตได้ดีในพื้นที่สูง 1,200 -1,600 เมตร ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อ
การดาเนินธุรกิจ และมีพนั ธุ์กาแฟอาราบิกา้ ที่ดี ต้านทานต่อโรคใบไหม้ โรคราน้ าค้างหรื อโรคราสนิม
2. ปั จจัยทางด้านการตลาด ได้แก่ ตราสิ นค้า (Brand) และช่องทางการจัดจาหน่าย เนื่องจากมีการตั้งชื่อตราสิ นค้า
ตามแหล่งเพาะปลูก คือกาแฟสวนยาหลวง นอกจากนี้ ช่องทางการจาหน่ายกาแฟอาราบิกา้ อาศัยรู ปแบบการจัดจาหน่ายเอง
ทาให้ช่วยลดต้นทุนในการดาเนินการ
3. กาแฟอาราบิ กา้ ของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
4. การผลิตกาแฟ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริ มทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยจังหวัดน่านได้จดั ทายุทธศาสตร์
กาแฟ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตควบคู่กบั การลดต้นทุนการผลิต สาหรับภาคเอกชนมี
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การเข้าไปส่งเสริ มการปลูกกาแฟในพื้นที่ ด้วยการให้ความรู ้ สนับสนุนปั จจัยการผลิต ตลอดจน รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
เป็ นต้น
5. การผลิตกาแฟในรู ปแบบกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ทาให้มีอานาจต่อรองสู งกว่าเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟ
รายย่อย อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์แก่ผบู ้ ริ โภค และสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายสิ นค้าโดยผ่านเครื อข่าย
ทัว่ ประเทศ
จุดอ่อน (Weakness)
1. ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งอื่น เนื่ องจากขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และยัง
ทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต่า นอกจากนี้ยงั มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสูง
2. ปั ญหาดินเสื่ อมสภาพ เนื่องจากสวนกาแฟส่วนใหญ่มีอายุมากแล้ว นอกจากนี้สวนกาแฟมีสภาพเป็ น สวนผสม
จานวนมาก คือมีตน้ กาแฟเพียง 80 ต้นต่อไร่ ทาให้ผลผลิตต่อไร่ ต่า
3. เกษตรกรขาดความรู ้ในด้านการบริ หารจัดการไร่ กาแฟ
4. ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานมีราคาแพง
5. ผลผลิตกาแฟที่ผลิตได้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับผลผลิตที่มีคุณภาพยังมีนอ้ ย เนื่องจากจานวน
สวนกาแฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพผลผลิต หรื อ GAP (Good Agricultural Practice) ยังมีนอ้ ย
6. หน่ วยงานรั ฐที่ รับผิดชอบและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ยังขาดความเข้าใจด้านมาตรฐานกาแฟไม่ตรงกัน และยังขาด
การศึกษาและวิจยั เรื่ องกาแฟ จึงขาดข้อมูลที่ทนั สมัยที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทนั ต่อสถานการณ์
โอกาส (Opportunity)
1. อัตราการบริ โภคกาแฟของคนไทยยังอยูใ่ นระดับต่าเพียง 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรื อประมาณ 130-150 ถ้วย
ต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการบริ โภคกาแฟมากๆ ซึ่งมีอตั ราการบริ โภคสูงถึง 4-7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
2. ปริ มาณความต้องการกาแฟของโลกยังมีแนวโน้มการบริ โภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกาแฟเป็ นเครื่ องดื่มที่
สอดคล้องกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต(Life Style) ของคนปั จจุ บัน โดยเฉพาะกาแฟสาเร็ จรู ปที่ ความต้องการบริ โภคใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูง และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการส่งออก
3. ภายใต้ขอบเขตการค้าเสรี อาเซี ยน ประเทศไทยได้กาหนดให้เมล็ดกาแฟเป็ นสิ นค้าอ่อนไหว จึ งทาให้ใน
ปั จจุบนั ยังมีเงื่อนไขการปกป้ องการนาเข้าเมล็ดกาแฟดิ บ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจาเป็ นต้องปรับลดภาษี
นาเข้าเมล็ดกาแฟให้เป็ น 0
4. ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบทั้งของภูมิอากาศและภูมิประเทศ เนื่องจากตั้งอยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร เหมาะแก่การ
ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ ซึ่งปลูกได้ผลดีในพื้นที่ความสูงตั้งแต่ 700 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
อุปสรรค (Threat)
1. การเปิ ดเสรี การค้าโดยเฉพาะเขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ของไทยในปี พ.ศ.2553 จะต้องลดภาษี
กาแฟสาเร็ จรู ปเหลือร้อยละ 0 ทาให้ผลิตภัณฑ์กาแฟสาเร็ จรู ปของไทยเผชิญการแข่งขันกาแฟจากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ราคาต่ากว่า
2. ศักยภาพการแข่งขันผลิตภัณฑ์กาแฟไทยอยูใ่ นระดับต่า ดังจะเห็นได้จากส่ วนแบ่งตลาดในตลาดโลก มีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านั้น ทาให้โอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศต่าตามไปด้วย
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3. สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตกาแฟ ทาให้ผลผลิตไม่แน่นอน ยากต่อการ
วางแผนการผลิตของโรงงานแปรรู ป
4. ขาดศูนย์กลางแหล่งข้อมูลกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้
5. ราคาของปุ๋ ยเคมีปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
6. หาตลาดรับซื้อผลดิบและกาแฟกะลา กาแฟสารไม่ค่อยได้ มีช่องทางจาหน่ายไม่หลากหลาย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาและพัฒนาการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้ านสัน
เจริญ ตาบลผาทอง อาเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
สรุ ปแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ จากปั ญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่ สูง และผลผลิตต่อไร่
ต่า ต้นทุนการผลิตกว่าร้อยละ 60 มาจากค่าแรงงาน และค่าปุ๋ ย ส่วนสาเหตุที่ทาให้ผลผลิตกาแฟต่อไร่ ต่า เนื่องมาจากขาดการ
ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เช่น การตัดแต่งกิ่ง การป้ องกันกาจัดศัตรู พืชแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขาดการปรับปรุ งบารุ ง
ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพดิน ซึ่ งสภาพพื้นที่/ดินที่ปลูกกาแฟ ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ ลาดเอียง ดินมีการชะล้าง และมีความ
เป็ นกรดสู ง ทาให้ดินเสื่ อมสภาพ และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขาดการตัดฟื้ นต้นกาแฟ
(การตัดทาสาว) ทาให้ผลผลิตต่อไร่ ต่ า วิธีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตกาแฟให้มีตน้ ทุนการผลิตต่ า ควรส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ต่าลง เน้นการปรับปรุ งดินให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน
และความต้องการของพืช การทาปุ๋ ยหมักใช้เองจากเปลือกกาแฟ/วัสดุเหลือใช้ การใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี การตัดฟื้ นต้น
กาแฟที่มีอายุมาก
2. ปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร เร่ งรัดลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การพัฒนาพันธุ์
สนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการจัดหาปั จจัยการผลิ ต และการพัฒนาเทคโนโลยีก ารผลิ ต การพัฒ นาเพื่ อ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผูป้ ระกอบการและเกษตรกรจะต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการ
พัฒนากาแฟในลักษณะบูรณาการ และปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ในเชิ งระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายอย่างแท้จริ งได้
รวมทั้งลดพื้นที่ปลูกกาแฟที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริ มการบริ โภคกาแฟที่ผลิตในประเทศ
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรั บนามาผลิตเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟที่ มีคุณ ภาพและปลอดภัย สู่ ต ลาดโลก โดยคุ ณภาพเมล็ดกาแฟที่ ดีจะต้องเริ่ มตั้งแต่ พ้ืนที่ ปลู กที่ มี ส ภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟตามมาตรฐาน
รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอย่างถูกวิธีก่อนส่งจาหน่าย

สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตาบลผา
ทอง อ าเภอท่ า วัง ผา จัง หวัด น่ า น ได้แ ก่ การศึ ก ษาสภาพทั่ว ไป ปั ญ หาการผลิ ต และการจ าหน่ า ย เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลการผลิต และส่ งเสริ มการปลูกกาแฟอาราบิ กา้ ในมิติของการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นอาชีพ
สาหรับเกษตรกรอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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สภาพทั่วไปของหมู่บ้านสันเจริ ญ ชุ มชนนี้ มีอาชี พหลักคื อการปลูกกาแฟและมี สมาชิ กผูป้ ลู กกาแฟทั้ง หมด
78 ราย มีเนื้ อที่ในการปลูกกาแฟทั้งหมดรวมกว่า 4,000 ไร่ ได้ผลผลิตกาแฟผลสดปี ละกว่า 470,000 กิโลกรัม และปริ มาณ
ผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ในทางตรงกันข้ามการจาหน่ายผลผลิตกาแฟบ้านสันเจริ ญราคากลับลดลงเป็ นอย่างมาก
การศึ กษาปั ญหาการผลิตและการจาหน่ ายใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการเลื อกสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารกลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างของสมาชิ กในกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยา
หลวง (Suan Ya Luang Group Proceed Coffee) จานวน 70 ราย ซึ่งครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ในด้านการผลิต
การ
บริ หารจัดการด้านการเงิน ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่ายที่ใช้ในปั จจุบนั
จากผลการวิจยั จึงสรุ ปได้วา่ สภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศของหมู่บา้ นสันเจริ ญ ตาบลผาทอง อาเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกกาแฟพันธ์อาราบิกา้ เนื่ องจากเป็ นพื้นที่สูง ส่ วนปั จจัยทางด้านการตลาด
ได้แก่ ตราสิ นค้า (Brand) และช่องทางการจัดจาหน่าย เนื่ องจากมีการตั้งชื่อตราสิ นค้าตามแหล่งเพาะปลูกคือ กาแฟสวนยา
หลวง นอกจากนี้ช่องทางการจาหน่ายกาแฟอาราบิกา้ อาศัยรู ปแบบการจัดจาหน่ายเองทาให้ช่วยลดต้นทุนในการดาเนิ นการ
แต่ยงั มีตน้ ทุนที่สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับแหล่งอื่นๆ เนื่องจากขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจึงทาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ต่ า
นอกจากนี้ยงั มีปัญหาในการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสูง และปั จจัยทาให้เกิดข้อเสี ยเปรี ยบใน
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการจัดจาหน่ ายผลผลิต ได้แก่ การเปิ ดเสรี การค้าโดยเฉพาะเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA)
ดังนั้น แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ สรุ ปได้ 3 แนวทางดังนี้
1. ควรส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ต่าลง เน้นการปรับปรุ งดิน
ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช การทาปุ๋ ยหมักใช้เองจากเปลือกกาแฟ/วัสดุเหลือใช้ การใช้ปุ๋ย
อินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี การตัดฟื้ นต้นกาแฟที่มีอายุมาก
2. ปรั บโครงสร้ างกาแฟแบบครบวงจร เร่ งรั ดลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การพัฒนาพันธุ์
สนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการจัดหาปั จจัยการผลิ ต และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ต การพัฒ นาเพื่ อ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผูป้ ระกอบการและเกษตรกรจะต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการ
พัฒนากาแฟในลักษณะบูรณาการ และปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง รวมทั้ง
ลดพื้นที่ปลูกกาแฟที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริ มการบริ โภคกาแฟที่ผลิตในประเทศ
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาคุ ณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับนามาผลิ ตเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟที่ มีคุณ ภาพและปลอดภัย สู่ ต ลาดโลก โดยคุ ณภาพเมล็ดกาแฟที่ ดีจะต้องเริ่ มตั้งแต่ พ้ืนที่ ปลู กที่ มี ส ภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟตามมาตรฐาน
รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอย่างถูกวิธีก่อนส่งจาหน่าย

กิตติกรรมประกาศ
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ความเป็ นไปได้ ทางการเงินของนวัตกรรมเม็ดดินพร้ อมถังขยะอินทรีย์
แบบ 2 in 1 ในเชิงพาณิชย์
The Financial Feasibility of an Innovation of 2 in 1 Granular Clay
with Composting Bin in Thai Business
วรกร ภูมิวเิ ศษ1* และคมวิทย์ ศิริธร2
Worakorn Pumiviset1* Komwit Siritorn2

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีความพยายามที่จะลดขยะภาคครัวเรื อน โดยเน้นไปที่การเพิ่มกาลังการกาจัดขยะ แต่วิธีน้ ี อาจไม่ได้
สอดคล้องกับการจัดการอย่างยัง่ ยืน นวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการกาจัดขยะ
โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนให้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยส์ าหรับดูแลต้นไม้ โดยการศึกษาครั้งนี้ จึง
มุ่งเน้นศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 โดยรวบรวมข้อมูล
จากผูป้ ระกอบการโรงงานเครื่ องปั้ นดินเผาครัวเรื อน และแหล่งข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาคืนทุนของ
การผลิตและจาหน่าย คือ 2 ปี 11 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 3,492,772 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C
Ratio) เท่ากับ 1.25 ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 38.83 และจุดคุม้ ทุนจุดที่ 741 หน่ วย/ปี ผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวภายใต้ภาวะความเสี่ ยง 3 ประการ ได้แก่ รายรับรวมลดลง ค่าใช้จ่ายรวมเพิม่ ขึ้นและอัตราคิดลดเพิม่ ขึ้น ยังคง
ยืนยันว่าการผลิตและจาหน่าย ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า ดังนั้นภาครัฐจึงควรสนับสนุนนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์
แบบ 2 in 1ให้เกิดการลงทุนในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งนอกจากที่ผปู ้ ระกอบการจะได้รับประโยชน์ทางการค้าแล้วยังส่งผลต่อการลด
ปั ญหาขยะของประเทศไทยลงได้อย่างยัง่ ยืนเช่นกัน
คาสาคัญ : ความเป็ นไปได้ทางการเงิน, ขยะอาหาร, การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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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
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บทนา
ชุมชนจัดเป็ นแหล่งผลิตของเสี ยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะอาหารจากภาคครัวเรื อนที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้าน
สิ่ ง แวดล้อ มและเศรษฐกิ จ เช่ น ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้อ มจากการใช้ท รั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต อาหาร ผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อมจากการเพิ่มขึ้ นของ bio-waste และผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากกระบวนการจัดเก็บขยะและการกาจัดขยะ
ทั้งนี้ แนวทางการลดขยะมีดว้ ยกันหลายวิธี เช่น หมักทาปุ๋ ย ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตน้ าหมักชีวภาพ ซึ่ งขั้นตอนการดาเนินการ
ยุ่งยาก และต้องใช้พ้ืนที่ มาก ทาให้คนในเมืองขาดแรงจูงใจในการกาจัดขยะอาหาร ทาให้ขยะอาหารเป็ นปั ญหาสาคัญที่
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน (ภัทรานิษฐ์, 2559)
แนวทางในการลดขยะจากภาคครัวเรื อนที่นิยมใช้ คือ การแปลงสภาพขยะอินทรี ยเ์ ป็ นปุ๋ ย สาหรับประเทศไทยโดย
กรมควบคุมมลพิษมีการจัดทาต้นแบบถังหมักขยะอินทรี ย ์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) อย่างไรก็ตามการผลิตและจาหน่ ายถัง
หมักขยะในเชิงพาณิ ชย์ยงั มีนอ้ ยมากในประเทศไทย การนาเทคโนโลยีการหมักปุ๋ ยมาทาให้อยูใ่ นรู ปแบบผลิตภัณฑ์มีไม่มาก
นัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ อีกทั้งจากปั ญหาการเพิ่มขึ้นของ ปั ญหาขยะชุมชนโดยเฉพาะขยะที่เกิดจากการบริ โภค
ในครัวเรื อนและการขาดผลิตภัณฑ์ถงั หมักปุ๋ ยขยะอินทรี ยท์ ี่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชุมชน สะท้อนให้เห็ นถึง
โอกาสทางธุรกิจที่มีสูงในการทาตลาดผลิตภัณฑ์ถงั หมักปุ๋ ยขยะอินทรี ย ์ ทั้งนี้ จากผลงานวิจยั นวัตกรรมเม็ดดินสาหรับบาบัด
ขยะอิ นทรี ยข์ อง รศ.ดร.บัญจรั ตน์ โจลานนท์ ที่ ได้ รับการยอมรั บว่าสามารถใช้บาบัดขยะอิ นทรี ยใ์ ห้ปรั บเปลี่ยนเป็ นปุ๋ ย
อินทรี ยท์ ี่เหมาะสมกับการนาไปใช้เพาะปลูกได้เป็ นอย่างดี โดยการนานวัตกรรมเม็ดดินดังกล่าวหมักร่ วมกับขยะอินทรี ย ์
นวัตกรรมเม็ดดินจะทาหน้าที่เป็ นวัสดุดูดซับความชื้นส่วนเกินของเศษขยะอินทรี ย ์ รวมทั้งเพิ่มความพรุ นและส่งเสริ มให้เกิด
การระบายอากาศในกระบวนการหมักปุ๋ ย ทาให้เกิ ดสภาวะการหมักแบบใช้ออกซิ เจนซึ่ งไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหารบกวน เช่น
กลิ่นเหม็น หรื อแมลงรบกวน ดังเช่นที่เกิดกับเทคโนโลยีทาน้ าหมักหรื อหมักปุ๋ ยแบบเดิม อีกทั้งนวัตกรรมเม็ดดินดังกล่าวยัง
ช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นผูย้ อ่ ยสลายเศษขยะอินทรี ยไ์ ด้อีกทางหนึ่ งด้วย จึงเหมาะที่จะนาไปต่อยอดเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาหรับการหมักปุ๋ ยจากขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อน (คมวิทย์ และคณะ, 2561)
ดังนั้นเพื่อเป็ นการต่อยอดนวัตกรรมเม็ดดิ นพร้อมถังบาบัดขยะแบบ 2 in 1 เชิ งพาณิ ชย์น้ นั จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมี
การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน เพื่อการตัดสิ นใจในการผลิตและจาหน่ายของผูป้ ระกอบการที่จะเข้า
มาดาเนิ นการต่อไป ซึ่ งหากชุดผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะแบบ 2 in 1 สามารถนาไปผลิตและจาหน่ายในเชิง
พาณิ ชย์ได้จะส่ งผลประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ
สะสมได้เป็ นอย่างดี

วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ในครั้งนี้เพื่อประเมิน
ความคุม้ ค่าสาหรับการนาไปผลิตและการจาหน่ายเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งจาแนกประเด็นพิจารณาในส่ วนของกระแสเงินสดรับ และ
กระแสเงินสดจ่าย และจากการศึกษาความเป็ นไปได้ทางเทคนิค พบว่าชุดผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะแบบ 2 in
1 สามารถจาแนกออกได้เป็ น 2 รุ่ น คือ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) โดยชุดผลิตภัณฑ์เม็ด
ดิ นพร้อมถังบาบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) โดยชุดผลิตภัณฑ์
เม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) เป็ นรุ่ นพื้นฐานที่ใช้ในการบาบัดขยะ โดยอาศัย
หลักการส่ งเสริ มกระบวนการย่อยสลายจุ ลินทรี ยจ์ ากเม็ดดิ นบาบัดขยะเป็ นหลักเท่ านั้น แตกต่างจากรุ่ นที่ มีใบพัดกวน
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(Model II) ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ใบพัดกวนวัสดุหมักภายในเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายของจุลินทรี ยเ์ พิ่มเติมจาก
การอาศัยเพียงเม็ดดินบาบัดขยะเพียงอย่างเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน
1. การประมาณการรายรับที่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ อ้างอิงการประเมินจากอุปสงค์หรื อความต้องการซื้อ
จากการการเก็บข้อมูลสอบถามความเป็ นไปได้ทางการตลาด (คมวิทย์ ศิริธร และคณะ, 2561) โดยนา
ข้อ มู ล มาใช้เ พื่ อ ประมาณการรายรั บ ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากจ านวนชุ ด ผลิ ต ภัณฑ์เ ม็ ด ดิ น พร้ อ มถัง บ าบัด ขยะอิ น ทรี ย ์
โดยเริ่ มต้นเดือนละ 100 ชุด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี โดยคานวณจากเพดานกาลังการผลิตของโรงงานขนาดเล็ก และ
ประมาณการทางการตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย ถังบาบัดขยะ และเม็ดดินจานวน 1 ห่อ (1 กิโลกรัม)
ราคาขายต่อชุดสาหรับรุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ชุดละ 1,000 บาท และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) ชุดละ 1,500 บาท
2. การศึกษาด้านรายจ่าย แบ่งเป็ นรายจ่ายเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน โดยผูว้ ิจยั สัมภาษณ์เจ้าของ
โรงงานผูผ้ ลิตเครื่ องปั้ นดินเผา เพื่อเก็บข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เนื่ องจากลักษณะการผลิตใกล้เคียงกับการผลิตนวัตกรรมเม็ดดิน
บาบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการ
ขายและดาเนิ นการ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายสาหรับการผลิต ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัตถุดิบ เงิ นเดือนค่าแรง
ตลอดจนค่าน้ าค่าไฟที่ใช้ในการผลิตสาหรับสิ นค้าด้วยกาลังการผลิตเริ่ มต้นจานวน 100 ชุดต่อเดือน
ตารางที่ 1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิต
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
หมายเหตุ
1. เม็ดดินสาเร็ จรู ปที่จา้ งผลิต
60 บาท/กิโลกรัม
ใช้เม็ดดิ น 1 กิ โลกรั มต่อการผลิ ต ชุ ดถังบ าบัด 1
ชุ ด โดยราคานี้ อาจเปลี่ ย นแปลงตามข้อ ตกลง
ว่าจ้างผลิต
2. ค่าแรงคนงานผลิตและ
305 บาท/วัน
คานวณเป็ นรายเดื อน (30 วัน) โดยในช่วงแรกมี
ประกอบถังหมักขยะ
การจ้างงานจานวน 2 คน
3. เงินเดือนผูจ้ ดั การ
20,000 บาท/เดือน
การเพิม่ ขึ้นของอัตราเงินเดือนอยูท่ ี่ร้อยละ 5 ต่อปี
4. ถังพลาสติกสาเร็ จรู ป
200 บาท/ถัง
อ้างอิงจากราคาตลาดโดยเฉลี่ย

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
5. ค่าไฟฟ้า

1.8047 บาท/หน่วย
(ไม่รวมค่าบริ การ)

553

อ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก
ไม่เกิน 150 หน่วย (ประมาณการที่ใช้ 100 หน่วย)
(การไฟฟ้านครหลวง, 2560)
6. ค่าน้ าประปา
27.40 บาท/หน่วย
อ้างอิ งจากอัตราค่าประปาประเภทกิ จการขนาด
(ไม่รวมค่าบริ การ)
เล็ก (ประมาณการที่ ใช้ 200 หน่ วย) (การประปา
ส่วนภูมิภาค, 2560)
7. ใบพัด
500 บาท/ถัง
ใบพัด 1 ใบต่ อ การผลิ ต ชุ ด ถัง บ าบัด 1 ชุ ด โดย
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงว่าจ้างผลิต
สาหรับการผลิตเม็ดดิน ใช้รูปแบบจ้างผลิตจากโรงงานอื่น (OEM) เพื่อนาเม็ดดินที่ได้มาประกอบกับถังบาบัดขยะ
อินทรี ยท์ ี่ ผลิตเองแล้วจัดจาหน่ายเป็ นชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ต่อไป ทั้งนี้ ในส่ วนของ
ราคาค่าจ้างผลิตเม็ดดินนั้น ผูว้ จิ ยั ได้สารวจโรงงานรับจ้างผลิตเม็ดดินในตลาดพบว่าโรงงานส่วนใหญ่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดลาปาง
โดยโรงงานหลักที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั คือโรงงานธนบดี ซึ่ งทาการผลิตเม็ดดินวางจาหน่ายโดยตั้งราคาขายปลีกหน้าร้านที่ 75
บาท/กิโลกรัม ซึ่ งหากมีการว่าจ้างผลิตเม็ดดินในปริ มาณมาก ราคาดังกล่าวอาจลดลงขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงในการว่าจ้าง ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงทาการประมาณการราคาว่าจ้างเม็ดดินไว้ที่ 60 บาท/กิโลกรัม หรื อประมาณร้อยละ 80 ของราคาขายปลีก นอกจากนี้
ในส่วนของตัวถังบาบัดขยะอินทรี ยน์ ้ นั ใช้การซื้อถังพลาสติกสาเร็ จรู ปจากโรงงานผลิตถังพลาสติกซึ่งผลการสารวจราคาถัง
พลาสติกในตลาดทัว่ ไปพบว่าถังพลาสติกขนาด 60 ลิตรมีราคาประมาณ 200 บาท/ใบ หลังจากจัดซื้อถังพลาสติกแล้วขั้นตอน
ต่อไปคือการนาถังพลาสติกมาแปรรู ปให้ตรงกับแบบถังขยะที่ได้ออกแบบไว้ สาหรับรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) แตกต่าง
กันในส่วนของค่าใช้จ่ายสาหรับใบพัดกวนที่เป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานที่เพิ่มเข้ามา โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ในขั้นตอน
สุ ดท้าย คือ การจัดลงหี บห่ อพร้อมกับเม็ดดิ นเพื่อจาหน่ายเป็ นชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1
ต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของการประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปานั้น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิธีการประมาณการแบบก้าวหน้าตามระยะเวลาของโครงการที่มีจานวน 10 ปี โดยกาหนดเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี ที่ 1-3
ช่วงปี ที่ 4-7 และ ช่วงปี ที่ 8-10 จานวนแรงงาน และค่าไฟฟ้า ประปาจะเพิ่มขึ้นตามกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนแรงงานและค่าไฟฟ้าประปาที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาโครงการ 10 ปี
ปี ที่
จานวนคนงาน/คน
ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน)
ค่าน้ าประปา (บาท/เดือน)
1-3
2
750
300
4-7
3
900
450
8 - 10
4
1200
600
สาหรับค่าใช้จ่ายสาหรับการขายและดาเนิ นการ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ โดยเทียบจากค่าเฉลี่ยที่
เกิดขึ้นจริ งในการขายสิ นค้าปลีกทัว่ ไปในท้องตลาด ซึ่ งพบว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่เกิดขึ้นมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 10
ของยอดรายรับรวม และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอื่น ๆ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดรายรับรวม
3. การวิเ คราะห์ ความเป็ นไปได้ทางการเงิ น โดยเครื่ อ งมื อ ในการวิเคราะห์ ประกอบการพิ จารณา ได้แ ก่ ก าไร
(ขาดทุน) ของโครงการซึ่งโครงการที่ดีจะต้องแสดงผลการดาเนินงานที่มีกาไร ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เลือก
การลงทุ นโครงการที่ มีระยะเวลาคืนทุนสั้น มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV) เลื อกการลงทุนโครงการมีค่า
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มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ซึ่งโครงการลงทุนที่ดีตอ้ งมีค่ามากกว่า
1 อัต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น (Internal Rate of Return: IRR) ต้อ งมากกว่า อัต ราคิ ดลดที่ ใช้ค านวณ และจุ ดคุ ม้ ทุ น
(Breakeven point) ตลอดจนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis)
โดยการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ เป็ นการหาผลรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุของโครงการปรับมูลค่าด้วยอัตราคิดลด โดยพิจารณาที่อตั ราคิดลด จากอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินฝากประจา ร้อยละ 1.50 สาหรับเปรี ยบเทียบผูล้ งทุนที่มีเงินทุนเอง และอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ MLR ร้อยละ 6.60
สาหรับเปรี ยบเทียบผูล้ งทุนที่มีการกูย้ ืมเงินเพื่อลงทุน (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2560) เพื่อใช้เป็ นการเปรี ยบเทียบค่าที่ได้
ในการอธิบาย

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินแสดงผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน คือ ผลการศึกษาด้านรายรับ ประมาณการ
รายจ่าย และการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ ประมาณการจากจานวนชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะอินทรี ย ์ ทั้ง 2 รุ่ น โดยข้อมูล
ประมาณการรายรับของโครงการ 10 ปี ในตารางที่ 3 มีรายรับรวมจากการขายชุ ดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน
(Model I) 19,124,910 บาท และชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 28,687,364 บาท
ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับระยะเวลาสาหรับโครงการ 10 ปี
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที่
จานวนหน่วยขาย
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. ผลการศึกษาด้ านรายจ่ าย ซึ่งจาแนกเป็ นรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.1 ประมาณการรายจ่ายเพื่อการลงทุน
สาหรับการประมาณการรายจ่ายเพื่อการลงทุนนั้น ประกอบไปด้วยส่ วนของการลงทุนก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็ น
โรงงานประกอบชุดผลิตภัณฑ์ และส่ วนของการลงทุนซื้ อเครื่ องมือและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยในส่ วน
ของการลงทุนก่อสร้างอาคารนั้นผูว้ จิ ยั เทียบเคียงราคาจากกาลังการผลิตที่ 100 ชุดผลิตภัณฑ์ต่อเดือน ซึ่งขนาดของโรงงานที่
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เหมาะสมจึ งมีลกั ษณะเป็ นโรงงานสาเร็ จรู ป ขนาด 500 ตารางเมตร สู ง 4 เมตร ซึ่ งคิดมูลค่าต่อตารางเมตร พบว่ามีมูลค่า
ประมาณ1,500 บาท/ตารางเมตร1 ดังนั้นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในส่ วนของอาคารจึงเป็ น 750,000 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
สาหรั บอุปกรณ์การผลิ ตอื่ นๆ คิ ดแบบเหมาจ่ายประมาณ 100,000 บาท โดยมี อายุการใช้งานทั้งในส่ วนของโรงงานและ
อุปกรณ์การผลิตประมาณ 10 ปี ดังนั้นค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทุนรวมทั้งสิ้ น 850,000 บาท อย่างไรก็ตามในส่ วนของการ
ดาเนิ นธุรกิจนั้นจาเป็ นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีมูลค่าประมาณ 20,000 บาทสาหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้น
หากรวมส่วนของเงินทุนหมุนเวียนกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตทั้งหมดคิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท
ทั้งนี้ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายสาหรับอาคารโรงงานผลิต และอุปกรณ์สาหรับการผลิตสิ นค้านั้นเมื่อนามาคานวณค่า
เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ถ าวรที่ มี อ ายุ ง าน 10 ปี โดยวิ ธี เ ส้ น ตรง (Straight Line Method) พบว่ า ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคาร
โรงงานผลิตมีค่า 75,000 บาท/ปี ในขณะที่ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์อื่นๆ มีค่า 10,000 บาท/ปี รวมค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ที่
เกิดขึ้นทั้งหมด จานวน 85,000 บาท/ปี ซึ่ งค่าเสื่ อมราคาดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ในการคานวณงบกาไรขาดทุนของโครงการ
ต่อไป
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงาน
ในการคานวณค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงานนี้ สามารถจาแนกค่าใช้จ่ายเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ค่าใช้จ่ายสาหรับการ
ผลิต และค่าใช้จ่ายสาหรับการขายและดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับการผลิต ประกอบไปด้วย ค่าเม็ดดินสาเร็ จรู ปที่จา้ งผลิต ค่าแรง เงินเดือนผูจ้ ดั การ ถังพลาสติก
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใบพัดกวนสาหรับสาหรับชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
2.2.2 ค่าใช้จ่ายสาหรับการขายและดาเนินการ สามารถจาแนกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอื่น ๆ เช่น ค่าการตลาด ค่านายหน้า ค่าบริ หารจัดการ เป็ นต้น
ในการดาเนินการตลอดระยะเวลา 10 ปี ตามอายุโครงการ จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายสาหรับการผลิต ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) เนื่ องจากค่าใช้จ่ายเพื่อ
การผลิ ตในส่ วนของราคาใบพัด กวนมี มูลค่ าค่อนข้างสู ง ซึ่ งในการคานวณค่าใช้จ่ ายใช้ราคาตลาด ทาให้ภาพรวมของ
โครงการมีใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงานระยะเวลาสาหรับโครงการ 10 ปี สาหรับชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน
(Model I) โดยรวมมี ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนิ นงาน 14,321,307 บาท และสาหรั บชุ ดผลิ ตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นมี ใบพัดกวน
(Model II) โดยรวมมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงาน 25,318,130 บาท โดยสรุ ปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ดังตารางที่ 4
ต้นทุนการผลิตชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะแบบ 2 in 1 โดยเฉลี่ยของชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัด
กวน (Model I) จะมีตน้ ทุนน้อยกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) ซึ่ งตลอดระยะเวลา 10 ปี ต้นทุนรวม
โดยเฉลี่ยของ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 755.96 บาท/ชุด และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 1,330.96 บาท/ชุด
จะเห็ นว่าช่วงปี ที่ มีการปรับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกาลังการผลิตรองรับปริ มาณการ
จาหน่ายที่เพิ่มขึ้น ช่วงปี ที่ 4 และ ปี ที่ 8 ของโครงการ จะมีตน้ ทุนการผลิตต่อชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะอินทรี ย ์
ทั้งสองรุ่ นจะเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเป็ นช่วงปี แรกที่มีปรับปั จจัย ได้แก่ การเพิ่มจานวนคนงาน ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามความชานาญในงาน และการประหยัดจากขนาดในการผลิต ทาให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการผลิตลดลงได้
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ตารางที่ 4 ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงาน และต้นทุนโดยเฉลี่ยระยะเวลาสาหรับโครงการ 10 ปี
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที่
คชจ.
ต้นทุน
คชจ.
คชจ.ผลิต
คชจ.รวม
คชจ.ผลิต
คชจ.รวม
ขายฯ
เฉลี่ย
ขายฯ
1
784,200
180,000
964,200
803.50 1,384,200
270,000
1,654,200
2
827,400
198,000
1,025,400 776.82 1,487,400
297,000
1,784,400
3
874,320
217,800
1,092,120 752.15 1,600,320
326,700
1,927,020
4
1,038,702
239,580
1,278,282 800.33 1,837,302
359,370
2,196,672
5
1,094,121
263,538
1,357,659 772.75 1,972,581
395,307
2,367,888
6
1,154,387
289,892
1,444,279 747.32 2,120,693
434,838
2,555,531
7
1,219,950
318,881
1,538,831 723.86 2,282,887
478,321
2,761,208
8
1,406,504
350,769
1,757,273 751.47 2,575,734
526,154
3,101,888
9
1,484,189
385,846
1,870,035 726.99 2,770,341
578,769
3,349,110
10 1,568,798
424,431
1,993,229 704.44 2,983,567
636,646
3,620,213
11,452,571 2,868,736 14,321,307 755.96 21,015,025 4,303,105 25,318,130
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ต้นทุน
เฉลี่ย
1,378.50
1,351.82
1,327.15
1,375.33
1,347.75
1,322.32
1,298.86
1,326.47
1,301.99
1,279.44
1,330.96

3. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิน กาหนดโครงการลงทุนอายุ 10 ปี ตามประมาณการอายุการใช้งานสิ นทรัพย์
ถาวรของโครงการ การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ทางการเงิ นจะประกอบไปด้วย การประมาณการงบกาไรขาดทุนของ
โครงการ (Profit and Loss) ระยะเวลาคืนทุน (PB) การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (B/C ratio) การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Breakeven point) และการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis) ดังต่อไปนี้
3.1 การประมาณการงบกาไร (ขาดทุน) ของโครงการ (Profit and Loss)
ประมาณการงบกาไร (ขาดทุน) เป็ นประมาณการที่แสดงรายการประมาณการกาไร (ขาดทุน) ระยะเวลาสาหรับ
โครงการ 10 ปี โดยคานวณจากยอดรายรับลบด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นรายการจ่ายจริ งที่เกิ ดขึ้น เพื่อให้ได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนหักค่าเสื่ อมราคา และกาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานหลังหักค่าเสื่ อมราคา เพื่อ
แสดงผลการดาเนินงานโดยรวม ซึ่งค่าเสื่ อมราคาคานวณจากการเสื่ อมสภาพของการใช้สินทรัพย์ในการดาเนินงาน
ตารางที่ 5 ประมาณการกาไร (ขาดทุน) ระยะเวลาสาหรับโครงการ 10 ปี
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที่
กาไรก่อน กาไรหลัง
กาไรก่อน กาไรหลัง
รายรับ
ค่าใช้จ่าย
รายรับ
ค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่ อมฯ ค่าเสื่ อมฯ
ค่าเสื่ อมฯ ค่าเสื่ อมฯ
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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1,756,920 1,357,659 399,261
314,261
2,635,380
2,367,888 267,492
182,492
1,932,612 1,444,279 488,333
403,333
2,898,918
2,555,531 343,387
258,387
2,125,873 1,538,831 587,042
502,042
3,188,810
2,761,208 427,602
342,602
2,338,461 1,757,273 581,188
496,188
3,507,691
3,101,888 405,803
320,803
2,572,307 1,870,035 702,272
617,272
3,858,460
3,349,110 509,350
424,350
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
จากรายละเอียดตารางที่ 5 กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานหลังหักค่าเสื่ อมราคาชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มี
ใบพัด กวน (Model I) มี ก าไรรวม 3,953,602 บาท และชุ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ม็ ด ดิ น ฯ รุ่ น มี ใ บพัด กวน (Model II) มี ก าไรรวม
2,519,235 บาท
3.2 ระยะเวลาคืนทุน (PB)
ชุดผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบาบัดขยะแบบ 2 in 1 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 2 ปี 11
เดื อน และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มี ระยะเวลาคืนทุน(PB) 4 ปี 4 เดื อน ซึ่ งมี ระยะเวลาคืนทุนที่ ยาวนานกว่าเนื่ องจาก
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่มากกว่า
3.3 การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV)
การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ เป็ นการหาผลรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุของโครงการปรับมูลค่าด้วยอัตราคิดลด โดยพิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 1.50 มี
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิสาหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 3,492,772 บาท และ
ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 2,184,437บาท และพิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 6.60 มีมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิสาหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 2,337,637 บาท และชุดผลิตภัณฑ์
เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 1,361,263บาท ดังนั้นไม่วา่ จะประเมินโครงการด้วยอัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ ยเงิ น
ฝาก หรื อ อัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ โครงการยัง ให้ ผ ลตอบแทนซึ่ งมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ ม ากกว่า ศู น ย์ ผลการด าเนิ น งานให้
ผลตอบแทนมากกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการคิดลดอยูใ่ นรู ปมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ดังนั้นจึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรตัดสิ นใจลงทุน
ในโครงการนี้ อย่างไรก็ตามชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มากกว่าชุด
ผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
โดยรายละเอียดดังข้อมูลในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 มูลค่าปั จจุบนั ของแต่ละโครงการ
3.4 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน พิจารณาที่ อตั ราคิดลดร้อยละ 1.50 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C
ratio) สาหรับโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 1.25 เท่า และชุดผลิตภัณฑ์เม็ด
ดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 1.09 เท่า และพิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 6.60 ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน
(Model I) 1.22 เท่ า และชุ ดผลิ ตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นมี ใบพัดกวน (Model II) 1.07 เท่ าซึ่ งอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุ น มี ค่ า
มากกว่า 1 การลงทุ น ให้ผ ลตอบแทน มากกว่า เงิ น ลงทุ น ซึ่ ง เท่ า กับ มี ก าไรจากการ ซึ่ ง ผลจากการการวิเ คราะห์ อ ัตรา
ผลตอบแทนต่อ ต้นทุ น (B/C ratio) มี ค่ า มากกว่า 1 จึ ง อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ควรตัด สิ นใจลงทุ น ในโครงการ อย่า งไรก็ ต ามชุ ด
ผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ให้อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มากกว่าชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
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ตารางที่ 6 มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)

ปี ที่

กระแสเงินสดรับ

กระแสเงินสดจ่าย

กระแสเงินสด
สุทธิ

ปี ที่ 0
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7
ปี ที่ 8
ปี ที่ 9
ปี ที่ 10
รวม

1,200,000
1,320,000
1,452,000
1,597,200
1,756,920
1,932,612
2,125,873
2,338,461
2,572,307
2,829,537
19,124,910

870,000
964,200
1,025,400
1,092,120
1,278,282
1,357,659
1,444,278
1,538,831
1,757,273
1,870,035
1,993,229
15,191,307

(870,000)
235,800
294,600
359,880
318,918
399,261
488,334
587,042
581,188
702,272
836,308
3,933,602

อัตรา
คิดลด
1.50 %
1
0.9853
0.9708
0.9565
0.9424
0.9286
0.915
0.9017
0.8885
0.8756
0.8628

มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดรับ
1.50 %
1,182,300
1,281,390
1,388,765
1,505,201
1,631,476
1,768,340
1,916,794
2,077,722
2,252,183
2,441,325
17,445,496
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มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดจ่าย
1.50 %
870,000
949,978
995,407
1,044,558
1,204,653
1,260,722
1,321,515
1,387,487
1,561,337
1,637,309
1,719,758
13,952,724

อัตรา
คิดลด
6.60%
1
0.9381
0.8800
0.8255
0.7744
0.7265
0.6815
0.6393
0.5997
0.5626
0.5277

มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดรับ
6.60%
1,125,704
1,161,608
1,198,657
1,236,888
1,276,339
1,317,048
1,359,055
1,402,402
1,447,131
1,493,287
13,018,118

มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดจ่าย
6.60%
870,000
904,503
902,358
901,569
989,915
986,290
984,255
983,763
1,053,857
1,052,046
1,051,926
10,680,481
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ตารางที่ 7 มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)

ปี ที่

กระแสเงินสดรับ

กระแสเงินสดจ่าย

กระแสเงินสด
สุทธิ

ปี ที่ 0
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
ปี ที่ 6
ปี ที่ 7
ปี ที่ 8
ปี ที่ 9
ปี ที่ 10
รวม

1,800,000
1,980,000
2,178,000
2,395,800
2,635,380
2,898,918
3,188,810
3,507,691
3,858,460
4,244,306
28,687,365

870,000
1,654,200
1,784,400
1,927,020
2,196,672
2,367,888
2,555,531
2,761,208
3,101,888
3,349,110
3,620,213
26,188,130

(870,000)
145,800
195,600
250,980
199,128
267,492
343,387
427,602
405,803
509,350
624,093
2,499,235

อัตรา
คิดลด
1.50 %
1
0.9853
0.9708
0.9565
0.9424
0.9286
0.9150
0.9017
0.8885
0.8756
0.8628

มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดรับ
1.50 %
1,773,540
1,922,184
2,083,257
2,257,802
2,447,214
2,652,510
2,875,350
3,116,583
3,378,468
3,661,987
26,168,895
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มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดจ่าย
1.50 %
870,000
1,629,883
1,732,296
1,843,195
2,070,144
2,198,821
2,338,311
2,489,781
2,756,027
2,932,481
3,123,520
23,984,458

อัตรา
คิดลด
6.60%
1
0.9381
0.8800
0.8255
0.7744
0.7265
0.6815
0.6393
0.5997
0.5626
0.5277

มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดรับ
6.60%
1,688,580
1,742,400
1,797,939
1,855,308
1,914,604
1,975,613
2,038,606
2,103,562
2,170,770
2,239,720
19,527,101

มูลค่าปั จจุบนั
กระแสเงินสดจ่าย
6.60%
870,000
1,551,805
1,570,272
1,590,755
1,701,103
1,720,271
1,741,594
1,765,240
1,860,202
1,884,209
1,910,386
18,165,838
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3.5 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) สาหรั บโครงการระยะเวลา 10 ปี ชุ ดผลิ ตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีอตั ราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 38.83 และชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน
(Model II) มีอตั ราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 27.45
การคานวณอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายความว่า
ถ้าลงทุนในโครงการจะได้รับผลตอบแทนภายในตามอัตราข้างต้น แต่ถา้ ไม่ลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ ร้อยละ 1.50
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา หรื อในกรณี ที่กยู้ ืมเงินมาลงทุน จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ร้อยละ
6.60 ดังนั้นโครงการนี้จึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรตัดสิ นใจลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าอัตราคิดลด
3.6 การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Breakeven point)
โครงการมี จ านวนหน่ ว ยขาย ณ จุ ด คุ ้ม ทุ น ซึ่ งค่ า เฉลี่ ย ตลอดระยะเวลาโครงการกิ จ การมี จ านวนหน่ ว ยขาย
ณ จุดคุม้ ทุนของชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 741 หน่วย หรื อมูลค่าเท่ากับ 741,000 บาท สาหรับชุด
ผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มีจานวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ ทุน 908 หน่วย หรื อมูลค่าเท่ากับ 1,362,000 บาท
ซึ่ งชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีเป้ าหมายในการจาหน่ ายเพื่อให้คุม้ ทุนน้อยกว่าส่ งผลถึงกาไรที่
เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายที่มากกว่าจุดคุม้ ทุนที่กาหนด
3.7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจะมีการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ที่ได้ประมาณการเอาไว้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงการ โดยในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการจะพิจารณามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) โดยมีเงื่อนไขเหตุการณ์ คือ
รายรับของโครงการลดลงร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อัตราคิดลดจากเดิมอัตราคิดลดตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา ร้อยละ 1.50 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 2 และอัตราคิดลดจากเดิมอัตราคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR
ร้อยละ 6.60 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 7
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) พิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 2 ของชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) 1,873,683 บาท มากกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ที่มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) (304,331) บาท และพิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 7 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) 1,148,385 บาท มากกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ที่มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) (491,974) ซึ่ งจะเห็นว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นลบ ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้นเมื่อโครงการได้รับผลกระทบเหตุการณ์ที่เลวร้ าย
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ถึงแม้วา่ ได้รับผลกระทบก็ยงั ให้ผลตอบแทนที่
เป็ นบวกซึ่งเป็ นผลดีกบั การดาเนินงานของโครงการในอนาคต
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) พิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 2 ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.13 เท่า มากกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังขยะ
อินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 0.96 เท่า และพิจารณาที่อตั ราคิดลดร้อยละ 7
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 1.10 เท่ามากกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังขยะ
อินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) 0.97 เท่า ) ซึ่ งจะเห็นว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิน
พร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) น้อยกว่า 1 ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการได้รับผลกระทบเหตุการณ์ที่เลวร้าย อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัด
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กวน (Model I) ถึงแม้วา่ ได้รับผลกระทบก็ยงั ให้ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มากกว่า 1 ซึ่ งเป็ นผลดีกบั การดาเนินงาน
ของโครงการในอนาคต

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน จะเห็นว่า นวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน
(Model I) มีผลการศึกษาทางการเงินที่ดีกว่า รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) ทั้งในกรณี ปกติและภายใต้ภาวะความเสี่ ยง อีกทั้งมี
ระยะเวลาการคืนทุนที่ เร็ วกว่า และมีมูลค่าปั จจุบนั กระแสเงิ นสดสุ ทธิ เป็ นบวก จากความเป็ นไปได้ทางการเงิ นดังกล่า ว
สะท้อนว่านวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) เป็ นโครงการที่ควรพิจารณาตัดสิ นใจในการ
ลงทุน และจากผลการวิเคราะห์หากมีการดาเนิ นงานโครงการ ผูป้ ระกอบการสามารถทากาไรจากการผลิตและจาหน่ ายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาดาเนินการ รวมถึงภาครัฐจึงควรสนับสนุนนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1ให้เกิดการ
ลงทุ นในเชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ งนอกจากที่ ผูป้ ระกอบการจะได้รับประโยชน์ทางการค้าแล้วยังส่ งผลต่อการลดปั ญหาขยะของ
ประเทศไทยลงได้อย่างยัง่ ยืน
สาหรับนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) เป็ นรุ่ นที่เป็ นทางเลือก มีการติดตั้งใบพัด
กวน ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ทางการเงินที่ดีในภาวะปกติ แต่หากมีความเสี่ ยงที่ความอ่อนไหวจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายซึ่ งอาจจะ
เกิดขึ้น ส่ งผลให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) จากเดิมที่เป็ นบวกมีค่าเป็ นลบ และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) จาก
เดิมที่มีค่ามากกว่า 1 ลดลงจนน้อยกว่า 1 ซึ่งผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ขาดทุนในอนาคตได้ ซึ่งหากจะผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อม
ถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น และต้องมีการเพิ่ม
ยอดขายอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามในการพิจารณาการลงทุนนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ นอกจากจะวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ทางการเงินในการตัดสิ นใจลงทุนในโครงการแล้ว ยังต้องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ได้แก่ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ดา้ นเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ความเป็ นไปได้ทางการตลาด ความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและการผลิต ความ
เป็ นไปได้ดา้ นแบบจาลองทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการ
มีศกั ยภาพที่ดีในการแข่งขัน มีกาไร หากมีหน่วยงานรัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่ วมมือในการสนับสนุนก็
จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่การจัดเก็บและลดปริ มาณขยะทิ้งต่อวันได้ ในระยะยาวจะเป็ นผลดีตอ่ ทั้งผูล้ งทุนในโครงการ
ภาครัฐ รวมถึงประชาชนทัว่ ไปก็ได้ประโยชน์เช่นกันการศึกษาความเป็ นไปได้ทาง

กิตติกรรมประกาศ
การเงิ นของนวัตกรรมเม็ดดิ นพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ในเชิ งพาณิ ชย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานการวิจัย
การศึ กษาความเป็ นไปได้ของนวัตกรรมเม็ดดิ นพร้ อมพร้ อมถังขยะอิ นทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ซึ่ งได้รับทุ นวิจัยจากสานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) ผ่านทางชุดโครงการผลักดันงานวิจยั สู่ การใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ จึ งขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพืน้ เมืองโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
Marketing Mix Factors Affecting the Consumer Purchase Decision
on Local Woven Cloth of One Tambon One Product
in Songkhla Province
นุชษรา พึ่งวิริยะ1*และ ดาริ กา ธรรมธาดา1
Nuchsara Pringviriya1 *and Darika Thummathada1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ในร้ านค้าบริ เวณตาบลเกาะยอ อาเภอเมื อง จังหวัดสงขลา
จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พนิ สิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ากว่า 15,000 บาท ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริ มทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในแต่ละ
ด้านใกล้เคียงกันโดยทุกด้านอยู่ในระดับสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.76 การทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคล
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา การศึ กษานี้ ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่า Pearson Correlation ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ และปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและสถานภาพ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง, ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
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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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บทนา
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็ นโครงการที่ส่งเสริ มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
และจัดสรรงบประมาณดาเนิ นการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชนให้มีความรู ้ ทักษะในการบริ หารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนให้
ประชาชนมีการเรี ยนรู ้และปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริ มให้ชุมชนใช้ทุนที่มีอยูใ่ นชุมชน
ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู ้ ในการดาเนิ นวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิ่ น วัฒนธรรมความเป็ นอยู่
ประเพณี ที่สาคัญ เพื่อให้ประชาชนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวติ อย่างแท้จริ ง (สภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2547)
ผ้าทอเป็ นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวติ วัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนในท้องถิ่นที่สืบทอด
กันมา ผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคมีรูปแบบ สี สัน ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน มีเอกลักษณ์
เป็ นของตนเอง ซึ่ ง งานศิ ล ปหัต ถกรรมพื้ น บ้า นดัง กล่ า วได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ ทาง
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ ผสมผสานค่านิยมในสังคมที่สืบทอดกันมาจากชุมชน
สงขลาเป็ นเมืองท่าที่สาคัญในอดีต เป็ นชุมชนโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยาตามหลักฐานทางโบราณคดีของ
อาณาจักรศรี วิชยั ที่มีอยูใ่ นจังหวัดสงขลา แหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดสงขลา คือ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง เกาะยอ
ตั้งอยูใ่ นทะเลสาบสงขลา ที่มีชื่อว่าเกาะยอ เพราะบนเกาะนี้มีตน้ ยอปลูกอยูร่ อบเกาะ การทอผ้าของชาวเกาะยอเริ่ มตั้งแต่สมัย
ใดนั้นไม่ปรากฏเด่นชัด เชื่อกันว่ามีการทอผ้าสื บทอดกันมาเป็ นระยะเวลานาน อาจจะตั้งแต่ปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยาหรื อสมัย
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ผ้าทอมือของชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ถือเป็ นงานหัตถกรรมที่ทาให้ตาบลเกาะยอเป็ นที่รู้จกั ของ
คนทัว่ ไป และเป็ นแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของทางภาคใต้ ผ้าทอเกาะยอส่ วนมากทอมาจากเส้นใยฝ้ าย มีเนื้ อแน่น
ลวดลายไม่ซบั ซ้อน เป็ นลวดลายที่เกิดจากการขิด โดยการทอแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึ้น-ลง ทาให้เกิดลายตารางคล้าย
กับผ้าขาวม้า นิยมใช้ทาผ้าโสร่ งและผ้านุ่ง จุดเด่นของผ้าทอเกาะยอจึงอยูท่ ี่ลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆ กัน ทอด้วยด้ายสอง
สี เช่น สี ขาว-แดง สี ขาว-แดงแซมดา สี ขาว-แดงแซมเหลือง จึงมักเรี ยกผ้านี้วา่ “ ผ้าลายราชวัตร” หากมีตารางใหญ่จะ เรี ยกว่า
“ราชวัตรใหญ่” ลวดลายของผ้าทอเกาะยอที่ยงั ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่ ลายราชวัตรเล็ก ลายราชวัตรใหญ่ ลายลูกแก้ว
ลายดอกพิกุลเล็ก ลายดอกพิกุลใหญ่ ลายดอกกก ลายดอกจุก ลายกากบาท ลายข้าวหลามตัด ลายคดกริ ช ลายดอกแก้ว ลาย
รสสุคนธ์ ลายดอกพะยอม ลายโกเถี้ยม ลายหมากรุ ก เป็ นต้น
ในปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการซึ่งทาการผลิตผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็ นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดสงขลาหลายกลุ่ม
เช่น กลุ่มราชวัตถ์แสงส่ องหล้าที่ 1 กลุ่มทอผ้ากระแสสิ นธุ์ กลุ่มสตรี ทอผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและอาหารขนม กลุ่มดอก
พิกุล กลุ่มผ้าทอร่ มไทร กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้ าลิ่ม กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ เป็ นต้น จากการดาเนิ นงานที่ผ่านมา
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลามักประสบปั ญหาหลายด้าน
เช่น กาลังการผลิต สิ นค้าคงเหลือในคลัง เงินทุน การขนส่ งสิ นค้า ปั ญหาที่พบว่าสาคัญอันดับแรก คือ ปั ญหาด้านการตลาด
เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่มีความทันสมัย บรรจุภณั ฑ์ไม่มีความสวยงาม ทาให้ไม่สามารถดึงดูดและจูงใจลูกค้าได้ ราคาสิ นค้าสูงเกิน
มูลค่าการยอมรับของผูบ้ ริ โภค มีช่องทางการจัดจาหน่ายน้อย ตาแหน่งที่ต้ งั ของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอยากต่อการติดต่อซื้ อ–ขาย
สิ นค้า ไม่มีการส่งเสริ มทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น (อันธิกา, 2557)
จากความจ าเป็ นดังกล่ า ว จึ ง ต้อ งมี ก ารศึ ก ษาปั จจัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในกาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสร้างความรับรู ้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจสามารถ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในร้านค้า
บริ เวณตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เข้ามาเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ใน
ร้านค้าบริ เวณตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนี้ (Cochran, 1953)
n

=

Z2
4E2

n
คือ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z
คือ
ความเชื่อมัน่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
E
คือ
ความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับได้
ซึ่ง Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96
แทนค่า
n
=
(1.96)2
4(0.05)2
=
384.16
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 384.16 หรื อ 385 คน และได้ทาการสารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้ องกัน
ความคลาดเคลื่อน 15 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ 400 คน
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในร้านค้าบริ เวณตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
4.. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผศู ้ ึกษาได้จดั ทาขึ้นมาเพื่อ
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ตอนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลาและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายปรับปรุ ง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอ
พื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกกาหนดคะแนนลาดับที่ เลื อก 1-5 โดยแปลค่าเฉลี่ ยใช้หลักการแปรผลตาม
หลักการแบ่งอัตรภาคชั้นเป็ นแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน
โดย
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จากสูตร
ภาคชั้น =
=
=

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
5–1
5
0.80

แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
ระดับความสาคัญ มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20
ระดับความสาคัญ มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40
ระดับความสาคัญ ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60
ระดับความสาคัญ น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
ระดับความสาคัญ น้อยที่สุด
5. การเก็บข้อมูล
1) ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด
2) คัดแยกแบบสอบถามตามระดับชั้นของการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้แล้ว
3) ตรวจให้คะแนนและลงรหัสข้อมูลในแต่ละส่ วนของแบบสอบถามทั้งหมด
4) บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติในขั้นต่อไป
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลาตามแบบสอบถามแต่
ละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการคานวณแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ง
ตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา วิเคราะห์โดยการวัดระดับความสาคัญตามเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ความสาคัญ 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ ายปรับปรุ ง วิเคราะห์
โดยการคานวณแจกแจงความถี่และร้อยละ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการสรุ ปเนื้อหาตามลาดับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา วิเคราะห์
โดยใช้สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์
Pearson Correlation ในการหาความสัมพันธ์
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ผลและวิจารณ์ผล

1.ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี
ร้อยละ 44.0 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.8 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 47.3 ประกอบอาชีพ
เป็ นนิสิต/นักศึกษา
ร้อยละ 30.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 57.8 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

จานวน

ร้อยละ

หญิง

267

66.8

ชาย

133

33.2

400

100

เพศ

รวม
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

จานวน

ร้อยละ

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

2

0.5

400

100

โสด

239

59.8

สมรส

137

34.2

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา

24
400

6.0
100

38
129
13

9.5
32.3
3.2

อายุ
20 ปี หรื อต่ากว่า

60 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

569

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ตารางที่ 1 (ต่อ)

189
31
-

47.3
7.7
-

รวม
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
นิสิต/นักศึกษา
รับจ้าง/เกษตรกร
แม่บา้ น
รวม

400

100

58
65
78
123
70
6
400

14.5
16.3
19.5
30.8
17.5
1.4
100

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว่า 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

สูงกว่า 55,000 บาทขึ้นไป

2

0.5

รวม

400

100

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
รายได้

1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับสาคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ผูบ้ ริ โภคให้
ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับความสาคัญ
X
S.D.
แปลผล
3.84
0.599
มาก
ด้านราคา
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

3.83

0.663

มาก

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.82

0.653

มาก

ด้านผลิตภัณฑ์

3.68

0.719

มาก

3.76

0.614

มาก

รวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

2. ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสงขลา และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายปรับปรุ ง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด ร้อยละ 46.0 รองลงมา
ด้านราคา ร้ อยละ 44.0 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ร้ อยละ 4.2 และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ร้ อยละ 5.8 ตามลาดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

จานวน

ร้อยละ

ด้านผลิตภัณฑ์

184

46.0

ด้านราคา

176

44.0

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

17

4.2

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

23

5.8

400

100

รวม

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายปรับปรุ งมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์
คิดเป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมา ด้านราคา ร้อยละ 29.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ร้อยละ 20.2 และด้านการส่งเสริ มการตลาด
ร้อยละ 17.7 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายปรับปรุ ง
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

จานวน

ร้อยละ

ด้านผลิตภัณฑ์

131

32.8

ด้านราคา

117

29.3

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

81

20.2

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

71

17.7

400

100

รวม

4.ข้อเสนอแนะ ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ เสนอแนะต่อผูผ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายในเรื่ องของการปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้
มีความทันสมัยและคงความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้มากขึ้น และควรเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านทาง Website
รวมทั้งการให้ส่วนลดการค้าและจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายให้มากขึ้น เป็ นต้น
4.1การวิเคราะห์สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05 และปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปั จจัยส่วนบุคคล

Pearson chi-square

เพศ

P = 0.542

อายุ

P = 0.003*

สถานภาพ

P = 0.052

ระดับการศึกษา

P = 0.004*

อาชีพ

P = 0.000*

รายได้

P = 0.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.8 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 44.0 มีสถานภาพโสด ร้อย
ละ 59.8 จบการศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 47.3 ประกอบอาชี พเป็ นนิ สิต/นักศึ กษา ร้อยละ 30.8 และมีรายได้ต่ ากว่า
15,000 บาท ร้อยละ 57.8 สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยทางการตลาดต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา:
กลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ของหยาดรุ ้ง แสนใจปาน (2551) และการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการซื้อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเที่ยวไทยในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของ ศิริกลุ มูล
โรจน์ (2551) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุต่ากว่า 30
ปี มีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสงขลา
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านส่งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านผลิตภัณฑ์ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเกี่ ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายราคาให้เลือก
ซื้ อ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจน และด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญที่ สุดเกี่ ยวกับพนักงานมี อธั ยาศัยดี ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเที่ยวไทยในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ของศิริกุล มูลโรจน์ (2551) และการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าฝ้ ายทอมือในอาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ของสหัสวรรษ ปั นทา (2554) ที่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สี สนั และลวดลายที่สวยงาม และรู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมากที่สุด ด้านช่องทางการจาหน่าย ผูบ้ ริ โภค
ให้ ค วามส าคัญ กับ การแสดงผลิ ต ภัณ ฑ์น่ า สนใจและสะดวกต่ อ การซื้ อ และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผู ้บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญกับการบริ การ อัธยาศัย และกริ ยามารยาทของพนักงานขาย การให้ความรู ้ และคาแนะนาจากพนักงานขาย
3.ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
สงขลาที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายปรับปรุ ง
ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสาคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ
ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าหน่ายปรับปรุ ง
ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านราคา สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริ โภคที่ยงั่ ยืนของ
สตรี วยั ทางานในอาเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเสื้ อผ้าพื้นเมืองสาเร็ จรู ปของเอกรัตน์ และคณะ (2558) และการศึกษาปั จจัย
ทางการตลาดต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา: กลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ของหยาดรุ ้ง (2551) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก
4.การวิเคราะห์สมมติฐาน
4.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมืองโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
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ด้านเพศ พบว่า เพศชายให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และเพศ
หญิงให้ระดับความสาคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ด้านอายุ พบว่า อายุ 20 ปี หรื อต่ากว่า ให้ระดับความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 อายุระหว่าง 21-30 ปี ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ให้ระดับความสาคัญด้านผลิ ตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.69 อายุระหว่าง 41-50 ปี
ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อายุระหว่าง 51-60 ปี ให้
ระดับ ความส าคัญ ด้า นราคาเป็ นอัน ดับแรก โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ า กับ 3.92 และอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ให้ร ะดับความส าคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0
ด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด ให้ระดับความสาคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดย
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.79 สถานภาพสมรส ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.90 และ
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ให้ระดับความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับมัธยมศึกษา ให้ระดับความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.89 ระดับอนุ ปริ ญญา ให้ระดับความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ร ะดับ ความส าคัญ ด้า นราคาเป็ นอัน ดับ แรก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.82 และระดับ ปริ ญ ญาโทให้ร ะดับ
ความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพธุรกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ ให้ระดับความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ข้าราชการ/รัฐวิสากิจ ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง ให้ระดับความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 นิสิต/นักศึกษา ให้ระดับความสาคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 รับจ้าง/
เกษตรกร ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และแม่บา้ น ให้ระดับความสาคัญด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ด้านระดับรายได้ พบว่า รายได้ต่าว่า 15,000 บาท ให้ระดับความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ น
อันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 รายได้ระหว่าง 15,000-25,000 บาท ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รายได้ระหว่าง 25,001-35,000 บาท ให้ระดับความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 รายได้ระหว่าง 35,001-45,000 บาท ให้ระดับความสาคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
รายได้ระหว่าง 45,001-55,000 บาท ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และรายได้สูง
กว่า 55,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับความสาคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพื้นเมื องโครงการหนึ่ งต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณฑ์ของผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัด สงขลาแตกต่ างกัน สอดคล้องกับ
การศึ กษาปั จจัยทางการตลาดต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมื อของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา: กลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง อาเภอฮอด
จังหวัดเชี ยงใหม่ ของหยาดรุ ้ง (2551) การศึ กษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในจังหวัดนนทบุรีของ พรพิมล สัมพุทธพงศ์ (2554) และการศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มีต่อพฤตกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรีของทัศนา
(2555) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
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4.2 ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
พื้นเมือง โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ด้านสถานภาพ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 และ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ด้าน
อาชี พ ระดับรายได้ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายของนักท่ องเที่ ยวไทยในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ ของ ศิ ริกุล (2551) การศึ กษาการ
ตัดสิ นใจซื้อผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานครของพัชรวรรณ ลิ่มรัตนมงคลล และ ไกรชิต สุตะ
เมือง (2555) การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปผ้าฝ้ายทอมือในอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ของสหัสวรรษ ปั นทา (2554) และการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริ โภคที่ยงั่ ยืนของสตรี วยั ทางานในอาเภอเมืองชียง
ใหม่ต่อการซื้อเสื้ อผ้าพื้นเมืองสาเร็ จรู ปของ เอกรัตน์

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จัย นี้ สามารถส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ว ยดี ต ้อ งขอขอบพระคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จัย จากคณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่อนุเคราะห์ทุนในการทาวิจยั นี้

เอกสารอ้างอิง
ทัศนา หงษ์มา 2555. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี. ระดับวิทยานิพนธ์วทิ ยาลัยราชพฤกษ์
พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ 2556 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคและส่วนประสมทางการตลาดของสิ นค้าหนึ่ง
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กรุงเทพมหานคร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต 2(3)
ศิริกลุ มูลโรจน์ 2551 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่ อการซื้อเสื้ อผ้าสาเร็จรู ปจากผ้ าฝ้าย ของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
ในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ .ระดับวิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
ธุรกิจการซื้อขายสิ นค้าออนไลน์กาลังเติบโตและเป็ นที่นิยมอย่างมาก งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การซื้อสิ นค้าออนไลน์และวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นในจังหวัดตรังที่มีอายุระหว่าง 15-23 ปี จานวน
400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก หมุนแกนปั จจัยด้วยวิธีแวริ แมกซ์ ผลการวิจยั พบว่า สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นิ ยมสั่งซื้ อทาง
ออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป เครื่ องสาอาง กระเป๋ า และรองเท้า ราคาสิ นค้าโดยเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครั้งอยูร่ ะหว่าง
500-1,000 บาท เหตุผลในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์เนื่ องจากความสะดวก และส่ วนใหญ่สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ Facebook และ
Lazada ชาระค่าสิ นค้าด้วยการโอนเงินทาง ATM และการเก็บเงินปลายทาง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง สามารถสกัดปั จจัยได้ 4 องค์ประกอบ คือ
ปั จจัยด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
และปั จจัยด้านการส่งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด โดยทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 58.921 ผล
จากการศึ กษาครั้งนี้ ทาให้ทราบพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ และเป็ นประโยชน์ในการ
วางแผนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
คาสาคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ปั จจัยทางการตลาด, สิ นค้าออนไลน์, 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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บทนา
ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นสาเหตุที่ทาให้ระบบการซื้ อขายสิ นค้าในยุค
ปั จจุ บันมี ความแตกต่ างไปจากเดิ ม ในอดี ตการค้าขายสิ นค้าจะซื้ อขายผ่ านทางหน้าร้ านเท่ านั้น แต่ ในปั จจุ บันได้มี การ
นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทาธุรกิจการค้าทั้งผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อย ซึ่ งจะทาการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การผ่าน
อินเทอร์ เน็ตหรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ซึ่ งใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางการค้าระหว่าง
ผูค้ า้ กับกลุ่มลูกค้า เป็ นการทาการค้าที่ ไร้พรมแดนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ ว การซื้ อขายสิ นค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ผา่ นหลากหลายช่องทาง สุรัชดา (2557) พบว่า การตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบ
และมีวิธีการทาการตลาดที่หลากหลาย เช่น การตลาดทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Marketing) ได้แก่ การตลาดทางเว็บไซด์ (Web
Marketing) การตลาดด้วยอีเมล์ (E-mail Marketing) การตลาดด้วยการดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Marketing)
(Edward, 2000) และในยุคปั จจุ บันที่ ช่ องทางทาการตลาดที่ เพิ่ มมากขึ้ นจากเดิ ม ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ ก
(Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเว็บไซด์ที่กาลังเป็ นที่นิยมอย่างมากในการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ ได้แก่ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shoppe) เป็ นต้น จากความหลากหลายทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ทาให้ร้านค้า
ออนไลน์มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการซื้อสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
กลุ่ มผู ้บริ โภคในแต่ ละช่ วงวัยจะมี พฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าที่ แตกต่ างกัน ส าหรั บผู ้บริ โภคกลุ่ มเจเนอเรชั่น Z
(Generation Z) คือ กลุ่มวัยรุ่ นยุคใหม่ที่กาเนิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรื อปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้นมา กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้จะเติบโตมา
พร้อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่ อออนไลน์ต่างๆ และเรี ยนรู ้ได้อย่าง
รวดเร็ ว พฤติกรรมการดารงชีวติ ของกลุ่มคนในวัยเจเนอเรชัน่ Z จะใกล้ชิดกับสื่ อสังคมออนไลน์สื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตเป็ น
หลัก จึงรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูลจากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา (2559) ได้วเิ คราะห์การทาการตลาดให้เหมาะสมกับ
บุคคลในวัยเจเนอเรชัน่ Z พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคในวัยเจเนอเรชัน่ Z นิ ยมซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และค้นหาข้อมูลสิ นค้า
และบริ การที่ตอ้ งการด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังชอบหาข้อมูลและเปรี ยบเทียบคุณภาพสิ นค้าและราคาในแต่ละเว็บไซด์ ดังนั้น ผู ้
ประกอบธุรกิจจึงควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชัน่ (Application) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ข้อมูลของสิ นค้าอย่างละเอียด และที่สาคัญควรพัฒนาช่องทางในการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ มีการนาเสนอและประชาสัมพันธ์
สิ นค้าในรู ปแบบที่ สร้างสรรค์ไม่ซ้ าแบบใครเพื่อดึงดูความสนใจจากลูกค้า อาจมีรูปภาพแบบอินโฟกราฟิ กส์ (Infographic) ที่
สวยงาม เข้าใจง่าย และที่สาคัญควรมีข้ นั ตอนการชาระเงินที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ ว ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ Z
จากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และยังมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องจึงทาให้ผูว้ ิจยั
สนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์และวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยในด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง เพื่อจะได้นาผลการวิจยั นี้ ไปใช้ในการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เป็ นการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นและขยายตัวในการดาเนินธุรกิจต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ใน
จังหวัดตรั ง ได้สร้ างกรอบแนวคิ ดการวิจัยโดยอ้างอิ งจาก 3 แนวคิ ดหลัก ประกอบด้วย 1) แนวคิ ดพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior) เป็ นการศึกษารู ปแบบของผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มลูกค้าในการซื้ อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งประกอบด้วย ใคร
(Who) ซื้ ออะไร (What) กับใคร (Whom) ทาไมจึงซื้ อ (Why) ซื้ อเมื่อไหร่ (When) อย่างไร (How) ที่ไหน (Where) ซึ่ งจะช่วยให้
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นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม (Kotler and Keller, 2009) 2)
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็ นองค์ประกอบทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย 6 P’s ได้แก่
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การรั กษาความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) และการให้บริ การส่ วนบุ คคล (Personalization) (Sam and Chatwin, 2012; สุ รัชดาและคณะ, 2557) และ 3) แนวคิ ด
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Making) คุณลักษณะของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย การตัดสิ นใจซื้อในเรื่ อง
คุณภาพ ตราสิ นค้า ความทันสมัยและความแปลกใหม่ ทางเลือกในการเลือกซื้ อที่ หลากหลาย ความคุม้ ค่ากับราคา และความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Lynsonski and Durvasula, 1996; ทิชากร, 2559)
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการสร้างเครื่ องมื อแบบสอบถามสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึ กษา
พฤติ ก รรมและวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จั ย ทางการตลาดในการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior)

องค์ประกอบปั จจัยทางตลาด
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2

ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์
(Online Marketing Mix)

การวิเคราะห์
องค์ประกอบ

การตัดสิ นใจซื้ อ
(Decision Making)





องค์ประกอบที่ n
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ตามลาดับดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นในจังหวัดตรังที่มีอายุระหว่าง 15-23 ปี ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกิดหลัง
ปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้นไป และเคยซื้อสิ นค้าออนไลน์ แต่เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรของผูซ้ ้ือสิ นค้าออนไลน์ที่แน่นอน
แต่ทราบว่ามีจานวนมาก จึงใช้สูตรการคานวณหาขนาดตัวอย่างจากสัดส่ วนประชากรที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ตามสู ตร
ของกัลยา (2555)
p (1 − p )( Z ) 2

n=

เมื่อ

n
p

แทน
แทน

e2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษา
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1- p
ค่ า ปกติ ม าตรฐานที่ ไ ด้จ ากตารางการแจกแจงปกติ ม าตรฐาน ที่ ร ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ได้ค่า Z เท่ากับ 1.96
e
แทน ระดับความเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดสัดส่วนของประชากรที่สนใจศึกษา (p) เท่ากับ 0.5 และคานวณที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ดังนี้

แทน
แทน

0.5(1 − 0.5 )(1.96 )2
n=
= 384.16
( 0.05 )2

จากการค านวณได้ ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 385 คน แต่ เ พื่ อ ป้ องกั น ความคลาดเคลื่ อ นในการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 คน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกาหนดให้อาเภอในจังหวัดตรัง
จานวนทั้งสิ้น 10 อาเภอ แทนชั้นภูมิ ประกอบด้วย อาเภอเมือง อาเภอห้วยยอด อาเภอกันตัง อาเภอสิ เกา อาเภอวังวิเศษ อาเภอ
ปะเหลียน อาเภอย่านตาขาว อาเภอหาดสาราญ อาเภอนาโยง และอาเภอรัษฎา จากนั้น คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่
ละชั้นภูมิโดยแบ่งตามสัดส่วน (Proportional to Size)
ขั้น ที่ 2 ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยน า
แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ดาเนิ นการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตรัง
ณ ย่านชุมชน เช่น ตลาด โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หมู่บา้ น เป็ นต้น จนครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนดไว้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบที่ ผูว้ ิจัย พัฒ นาขึ้ น ตามหลัก การ 3 แนวคิ ด หลัก ได้แ ก่ แนวคิ ด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด และแนวคิดการตัดสิ นใจซื้ อ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน
4 ข้อ ได้แก่ เพศ ภูมิลาเนา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากผูป้ กครอง ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ เป็ นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ จานวน 7 ข้อ ได้แก่ ความถี่ในการ
ซื้อสิ นค้าออนไลน์ เหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์ ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อสิ นค้าออนไลน์ในแต่ละครั้ง ประเภทของ
สิ นค้า สื่ อที่ใช้สงั่ ซื้อสิ นค้าออนไลน์ สาเหตุในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า และวิธีการชาระค่าสิ นค้า
ตอนที่ 3 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ เป็ นข้อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จานวน 25 ข้อ โดยกาหนดเกณฑ์ในการวัดคะแนน 5 ระดับ จาก 1 ถึง 5 โดยที่ ระดับ 5 แทน มากที่ สุด ระดับ 4 แทน มาก
ระดับ 3 แทน ปานกลาง ระดับ 2 แทน น้อย และ ระดับ 1 แทน น้อยที่สุด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถาม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และนาไปทดลองใช้ (Tryout) กับผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.921 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
Reliability Statistics
Cronbach’s
N of Items
Alpha
0.921
25

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่ อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ครบทั้ง 400 ชุ ดแล้ว ผูว้ ิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
วิเ คราะห์ ขอ้ มูล ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ข้อมู ล ทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและพฤติ ก รรมการสั่งซื้ อ สิ นค้า
ออนไลน์ วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ อ บรรยายลัก ษณะของข้อ มู ล ด้ว ยค่ า ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกาหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ยของข้อคาถามดังนี้ (ธานินทร์, 2553)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จั ย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง ใช้การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนปั จจัยด้วยวิธี Varimax โดยมีเกณฑ์พิจารณาปั จจัยด้วย
ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1 และค่าน้ าหนักปั จจัย (Factor Loading) มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute) มากว่า 0.30 เพื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม (Hair et al., 2010)

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 64.5
มีภูมิลาเนาอยูใ่ นอาเภอเมืองมากที่สุด ร้อยละ 16.8 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากผูป้ กครองน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อย
ละ 63.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 44.3 แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2 – 4

หญิง

ชาย

7.5%
36%

64%

น้อยกว่า 5,000 บาท

7.2%

22.0%

5,000 - 8,000 บาท
63.3%

8,001 - 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
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ภาพที่ 3 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้

13.3% 29%
13.4%
44.3%

ม.ต้น
ม.ปลาย/ปวส.
อนุปริ ญญา/ปวช.
ปริ ญญาตรี

ภาพที่ 4 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ในจังหวัดตรัง
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง พบว่า สิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นิยมสัง่ ซื้อทางออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ร้อยละ 39.3 รองลงมา คือเครื่ องสาอาง ร้อย
ละ 36.0 กระเป๋ า ร้อยละ 11.4 รองเท้า ร้อยละ 8.2 และสิ นค้าอื่นๆ ร้อยละ 5.1 ตามลาดับ ราคาสิ นค้าโดยเฉลี่ยในการซื้อแต่ละ
ครั้งอยูร่ ะหว่าง 500-1,000 บาท ร้อยละ 66.5 เหตุผลในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์เนื่ องจากความสะดวก ร้อยละ 58.8 รองลงมา
คือ ประหยัด ร้อยละ 18.3 รวดเร็ ว ร้อยละ 17.3 และมีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 5.6 ส่ วนใหญ่สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ Facebook,
Lazada และ Instagram ร้อยละ 77.3, 40.5 และ 38.8 ตามลาดับ ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์แต่ละครั้งเกิ ดจากเพื่อน
หรื อคนรู ้จกั แนะนา ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ตัวเองเคยทดลองใช้ ร้อยละ 35.0 และหาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 28.0 ผูบ้ ริ โภคส่วน
ใหญ่ชาระค่าสิ นค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรื อ ATM ร้อยละ 54.8 และการเก็บเงินปลายทาง ร้อยละ 37.8 ตามลาดับ
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง
รายการ
จานวน
ประเภทของสิ นค้า
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
157
เครื่ องสาอาง
144
กระเป๋ า
46
รองเท้า
33
สิ นค้าอื่นๆ
20
รวม
400
ราคาโดยเฉลี่ยในการซื้อสิ นค้าแต่ละครั้ง
ต่ากว่า 500 บาท
92
500 – 1,000 บาท
266
1,000 – 1,500 บาท
24
มากกว่า 1,500 บาท
18

ร้อยละ
39.3
36.0
11.4
8.2
5.1
100.0
23.0
66.5
6.0
4.5
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รวม
เหตุผลในการซื้อสิ นค้าออนไลน์
ความสะดวก
ประหยัด
รวดเร็ ว
มีความน่าเชื่อถือ
รวม
สื่ อที่ใช้สงั่ ซื้อสิ นค้าออนไลน์
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
Facebook
Lazada
Instagram
Shoppe
สื่ ออื่นๆ
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400

100.0

235
73
69
22
400

58.8
18.3
17.3
5.6
100.0

309
162
155
52
18

77.3
40.5
38.8
13.0
4.5

จานวน

ร้อยละ

205
140
112
78
41
28

51.3
35.0
28.0
19.5
10.3
7.0

219
151
13
10
6
400

54.8
37.8
3.3
2.5
1.6
100.0

ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
สาเหตุในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ในแต่ละครั้ง
(ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
เพื่อนหรื อคนรู ้จกั แนะนา
ตัวเองเคยทดลองใช้
หาซื้อได้ง่าย
การโฆษณาสิ นค้า/ลดราคา/การจัดโปรโมชัน่
ตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยง
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง/ดาราเป็ นพรี เซนเตอร์
วิธีการชาระค่าสิ นค้า
โอนเงินผ่านธนาคาร/ ATM
เก็บเงินปลายทาง
บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
เคาเตอร์เซอร์วสิ
อื่น ๆ
รวม
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจซื้อสินค้ าออนไลน์
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชั่น Z ในจังหวัดตรั ง โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนปั จจัยด้วยวิธี Varimax การตรวจสอบข้อตกลงเบื้ องต้นด้วยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของข้อคาถามทั้งหมดด้วยค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test
ผลการทดสอบพบว่า ค่า KMO มี ค่ า เท่ ากับ 0.923 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์อ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 5011.831 ที่ องศาเสรี 300 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที่ จะ
นามาทาการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ใน
จังหวัดตรัง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 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 เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จั ย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง ใช้เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้องมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 0.30
และจากแผนภาพ Scree Plot ซึ่ งเป็ นการพล็อตค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาจุดของกราฟที่เริ่ มขนานกับ
แกนหรื อมีความชันลดลงให้หยุดนับองค์ประกอบ (Hair et al., 2010) พบว่า สามารถสกัดปั จจัยได้จานวน 4 องค์ประกอบ ดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนภาพ Scree Plot ค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z
น้ าหนัก
ส่วนเบี่ยงเบน
ปั จจัย
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ค่าไอเกนเท่ากับ 9.132
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 36.529
มีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสิ นค้ากับผูข้ ายได้
0.754
3.79
0.942
มาก
สะดวก
โฆษณามีหลากหลายรู ปแบบ
0.729
3.75
0.942
มาก
เว็บไซด์มีเมนูที่ใช้งานง่าย ดูไม่ซบั ซ้อน
0.722
3.59
1.082
มาก
สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง
0.715
3.74
1.029
มาก
มีการอัพเดทและโฆษณาสิ นค้าเป็ นประจา
0.714
3.88
0.898
มาก
มีการเชิญชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
0.699
3.54
1.001
มาก
มีการสัมมนาคุณแถมการบริ การในส่ วนอื่นๆ เช่น การ
0.671
3.56
1.100
มาก
ดูแล การตอบคาถามลูกค้า
ตารางที่ 4 (ต่อ)
ปั จจัย
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การใช้เว็บไซด์เพื่อเลื อกสิ นค้าออนไลน์ทาให้ได้ขอ้ มูล
ที่ถูกต้องครบถ้วน
มีคุณภาพของสิ นค้าตรงกับความต้องการ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า พิ จ ารณาจากความสวยงามของภาพ
สิ นค้าบนเว็บไซด์
สิ นค้าที่ สั่งซื้ อแบบออนไลน์มีค่าใช้จ่ายมากกว่าไปซื้ อ
ตามร้านทัว่ ไป
ผูซ้ ้ื อคาดหวังว่าการซื้ อสิ นค้าออนไลน์จะตรงต่อความ
ต้องการ และมีคุณภาพ
ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซื้อ
การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ทาให้ประหยัดเวลาได้มากกว่า
ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ
ซื้อสิ นค้าออนไลน์พิจารณาจากชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์
ซื้อสิ นค้าออนไลน์พิจารณาจากบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า

น้ าหนัก
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
ค่าไอเกนเท่ากับ 2.913
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 11.653

ความหมาย

0.682

3.53

0.895

มาก

0.673
0.688

3.65
3.55

0.896
0.980

มาก
มาก

0.631

3.37

1.061

ปานกลาง

0.599

3.69

0.862

มาก

ค่าไอเกนเท่ากับ 9.132
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 36.529
0.599
3.77
1.000
0.546
3.85
0.850

มาก
มาก

0.543
0.499

3.49
3.36

0.963
1.021
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ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
เลือกซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
เลื อกซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ที่มีการเก็บรักษาความลับ
ของข้อมูลภายหลังการซื้อ
สิ นค้าออนไลน์ตอ้ งมีคุณภาพเป็ นไปตามที่ ได้ลงภาพ
เสนอขายไว้บนเว็บไซด์
ผูข้ ายจะเป็ นผูป้ ระกอบการที่ปฏิบตั ิธุรกิจถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือ
รายละเอียดของสิ นค้าที่มาประกอบกับการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ามีความชัดเจน
ตารางที่ 4 (ต่อ)

ค่าไอเกนเท่ากับ 1.532
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 6.128
0.836
3.61
1.049
0.788
3.68
0.963

มาก
มาก

0.782

3.63

0.965

มาก

0.654

3.77

0.844

มาก

0.575

3.76

0.877

มาก

น้ าหนัก
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
ด้านการส่งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.153
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 4.611
สิ นค้าที่ เลื อกซื้ อมีการจัดรายการเพื่อส่ งเสริ มการขาย
0.764
3.78
0.855
เป็ นประจา
การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ทาให้ได้ราคาที่ถูกกว่าซื้ อสิ นค้า
0.723
3.79
0.852
ที่ร้านสะดวกซื้อ
มีการลดราคาสิ นค้าโดยผ่านการโฆษณาในบาง
0.692
3.62
0.887
ช่วงเวลา
มีการประกันสิ นค้า/การรับประกันคืนเงิน
0.473
3.41
1.056
ปั จจัย
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ความหมาย

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 แสดงองค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง จานวน 4 องค์ประกอบ จากตัวแปรทั้งหมด 25 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อคาถาม
ได้ร้อยละ 58.921 โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชั่น Z ได้ ร้ อยละ 36.529 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ มี ช่องทางในการสอบถาม
รายละเอียดสิ นค้ากับผูข้ ายได้สะดวก โฆษณามีหลากหลายรู ปแบบในการเลือกใช้บริ การ เว็บไซด์มีเมนูที่ใช้งานง่าย ดูไม่
ซับซ้อน สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง มีการอัพเดทและโฆษณาสิ นค้าที่เข้าใหม่อยูเ่ ป็ นประจา มีการเชิญชวนให้เข้าร่ วม
กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ต่างๆ มีการสัมมนาคุณแถมการบริ การในส่วนอื่นๆ เช่น กรดูแล การตอบคาถามลูกค้า
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ได้ ร้อยละ 11.653 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ได้แก่ การใช้เว็บไซด์เพื่อเลือกสิ นค้าออนไลน์ทา
ให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องครบถ้วน สิ นค้าออนไลน์มีคุณภาพตรงกับความต้องการ เลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์โดยพิจารณาจากความ
สวยงามของภาพสิ นค้าบนเว็บไซด์ สิ นค้าที่สงั่ ซื้อแบบออนไลน์มีค่าใช้จ่ายมากกว่าไปซื้อตามร้านทัว่ ไป ผูซ้ ้ือคาดหวังว่าการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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สั่ง ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ จ ะตรงต่อ ความต้อ งการ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ เนื่ องจากมี สิ นค้า
หลากหลายให้เลือกซื้ อ การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ทาให้ประหยัดเวลาได้มากกว่าซื้ อที่ร้านสะดวกซื้ อ เลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์
โดยพิจารณาจากชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ ซื้อสิ นค้าออนไลน์โดยพิจารณาจากบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้า
องค์ประกอบที่ 3 ด้านความปลอดภัยและความน่ าเชื่ อถือ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ได้ ร้อยละ 6.128 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ เลือกซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์ที่
มีความน่ าเชื่ อถือและวางใจได้ เลือกซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ที่มีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลภายหลังการซื้ อขาย สิ นค้า
ออนไลน์ตอ้ งมีคุณภาพเป็ นไปตามที่ได้ลงภาพเสนอขายไว้บนเว็บไซด์ ผูข้ ายจะเป็ นผูป้ ระกอบการที่ปฏิบตั ิธุรกิจถูกต้อง ตาม
กฎหมาย และมีความน่าเชื่อถือ รายละเอียดของสิ นค้าที่มาประกอบกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามีความชัดเจน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการส่ งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ได้ ร้อยละ 4.611 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ สิ นค้าที่เลือกซื้ อมีการจัดรายการ
เพื่อส่ งเสริ มการขายเป็ นประจา การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ทาให้ได้ราคาที่ถูกกว่าซื้ อสิ นค้าที่ร้านสะดวกซื้อ มีการลดราคาสิ นค้า
โดยผ่านการโฆษณาในบางช่วงเวลา มีการประกันสิ นค้า/การรับประกันคืนเงิน

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง พบว่า สิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นิ ยมสั่งซื้ อทางออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป รองลงมา คือ เครื่ องสาอาง กระเป๋ า และ
รองเท้า ราคาสิ นค้าโดยเฉลี่ยในการซื้ อแต่ละครั้งอยูร่ ะหว่าง 500-1,000 บาท และซื้ อสิ นค้าออนไลน์เนื่ องจากความสะดวก
ส่ วนใหญ่สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ Facebook, Lazada และ Instagram ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์แต่ละครั้งเกิดจากเพื่อน
หรื อคนรู ้จกั แนะนา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชาระค่าสิ นค้าด้วยการโอนเงิ นผ่านธนาคารหรื อ ATM และการเก็บเงิ นปลายทาง
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจรงค์ และ ศิวะนันท์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ที่ซ้ื อสิ นค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื้อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ โดยสัง่ ซื้ อ
สิ นค้าผ่านเว็บไซด์ เนื่ องจากสามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเองตามที่เพื่อนแนะนา ส่ วนใหญ่
ชาระสิ นค้าผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีผขู ้ ายมากที่สุด และจากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานครจากการศึกษาของวิภาวรรณ (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อ
สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกายผ่านอินสตาแกรมมากที่สุด และส่วนใหญ่ซ้ือสิ นค้าครั้งละ 500 – 1,000 บาท และเป็ นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของบุษยา และคณะ (2560) ศึ กษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย
501 – 1,000 บาท และสิ นค้าที่นิยมซื้ อมากที่สุดคือ สิ นค้าแฟชัน่ สาเหตุที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตเนื่ องจากสามารถค้นหา
สิ นค้าได้ง่ายและรวดเร็ ว และชาระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผขู ้ าย จะเห็นได้วา่ การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่นิยมซื้ อสิ นค้าประเภท เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และสิ นค้าแฟชั่น เนื่ องจากสามารถหาซื้ อได้ง่าย และมี ร้านค้า
ออนไลน์จาหน่ ายเสื้ อผ้าเป็ นจ านวนมาก ทาให้ผูซ้ ้ื อมี ทางเลื อกหลากหลายในการตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้าประเภทดัง กล่ า ว
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว แต่ส่วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z จะซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้งโดย
เฉลี่ยประมาณ 500 – 1,000 บาทเท่านั้น อาจเป็ นเพราะกลุ่มผูบ้ ริ โภคในช่วงวัยดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น วัยเรี ยน ยังไม่ได้
ประกอบอาชี พและมี รายได้เป็ นของตนเอง จึ งมี กาลังในการซื้ อสิ นค้าในราคาที่ ไม่ สูงมากนัก ดังนั้น ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
ออนไลน์ที่ตอ้ งการขายสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย และสิ นค้าแฟชัน่ ต่างๆ ควรกาหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะช่วยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริ โภคและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน่ Z ในจังหวัดตรัง พบว่า ปั จจัยด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด โดย
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสาคัญกับการมีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสิ นค้ากับผูข้ ายได้สะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ การ
โฆษณามีหลากหลายรู ปแบบ เว็บไซด์มีเมนูที่ใช้งานง่าย ดูไม่ซบั ซ้อน สามารถชาระเงินได้หลายช่องทาง มีการอัพเดทและ
โฆษณาสิ นค้าที่เข้าใหม่อยูเ่ ป็ นประจา ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z นี้ ให้ความสาคัญกับการมีช่องทางในการ
สอบถามรายละเอียดของสิ นค้ากับผูข้ าย ดังนั้น ผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ควรจะแสดงรายละเอียดของสิ นค้าอย่างชัดเจนและมี
ช่องทางในการพูดคุยกับผูซ้ ้ื อได้ง่าย เช่น การขายในรู ปแบบของการ Live สดในสื่ อออนไลน์ประเภท Facebook ซึ่ งเป็ นการ
ทาการตลาดออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมอยูม่ ากในขณะนี้ เนื่องจากผูซ้ ้ือสามารถพูดคุยและสอบถามรายละเอียดของสิ นค้ากับผูข้ าย
ได้โดยตรง นอกจากนี้ผซู ้ ้ือยังได้เห็นสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook จะทาให้ตดั สิ นใจซื้อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้
ผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ควรอัพเดทสิ นค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีช่องทางในการสั่งซื้ อสิ นค้าและการชาระเงินที่ง่าย สะดวก
และไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก ส่ วนปั จจัยรองลงมาคือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้สินค้าออนไลน์มี
คุณภาพตรงกับความต้องการและสิ นค้า ในการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์จะพิจารณาจากชื่ อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
ของสิ นค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจรงค์ และ ศิวะนันท์ (2558) พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์มีองค์ประกอบส าคัญคื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนปั จจัยด้านความปลอดภัยและความ
น่าเชื่อถือผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ต้องการเลือกซื้อสิ นค้าจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและวางใจได้ และเลือกซื้อสิ นค้า
จากเว็บไซต์ที่มีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลภายหลังการซื้ อขาย ผูข้ ายจะเป็ นผูป้ ระกอบการที่ปฏิบตั ิธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย มีความน่ าเชื่ อถือ และมี รายละเอียดของสิ นค้าที่มาประกอบกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามีความชัดเจน ส่ วนปั จจัย
สุ ดท้าย คือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด โดยผูบ้ ริ โภคต้องการให้มีการจัดรายการเพื่อส่ งเสริ มการขายเป็ น
ประจา มีการลดราคาสิ นค้าโดยผ่านการโฆษณาในบางช่วงเวลา และมีการประกันสิ นค้าหรื อมีการรับประกันคืนเงิน

สรุ ปผลการวิจัย
ปั จ จัย ที่ ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่น Z ในจัง หวัด ตรั ง ให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด คื อ ด้า นการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และด้านการส่ งเสริ มสิ นค้า
ทางการตลาด ตามล าดับ ดัง นั้น ผู ้ป ระกอบกิ จ การขายสิ น ค้า ออนไลน์ ค วรให้ ค วามส าคัญ กับ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยการแสดงรายละเอียดของสิ นค้าอย่างชัดเจน และควรใส่ใจในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กนั
ไปด้ว ย ผูข้ ายสิ น ค้า ควรก าหนดราคาให้เ หมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมาย นอกจากนี้ ควรให้
ความสาคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยที่ เกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า ซึ่ งถื อเป็ นความ
รับผิดชอบที่สาคัญของธุ รกิ จออนไลน์ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และอาจมีระบบการรับประกัน
สิ นค้า การรับคืนสิ นค้าหรื อเปลี่ยนสิ นค้าในกรณี ที่สินค้าเกิดการชารุ ดเสี ยหายจากการขนส่ ง รวมถึงการรับประกันความพึง
พอใจในกรณี ที่ซ้ือสิ นค้าไปแล้วสิ นค้าไม่ตรงตามคาสัง่ ซื้ อหรื อลูกค้าเกิดความไม่พอใจในสิ นค้าดังกล่าวทางร้านค้าควรยินดี
คื นเงิ น ผลจากการศึ กษาครั้ งนี้ ทาให้ทราบพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม วัยรุ่ นในการเลื อ กซื้ อสิ นค้าออนไลน์ และเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย และในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจจะเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภคให้ครบทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชัน่ X เจเนอเรชัน่ Y และเจ
เนอเรชัน่ Z เพื่อจะได้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์ได้ครบทุกช่วงวัย นอกจากนี้อาจใช้การศึกษาข้อมูล
เชิงคุณภาพร่ วมกับการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกสามารถนาไปพัฒนาธุรกิจการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์
ได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

588

เอกสารอ้างอิง
กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2555. สถิตสิ าหรับงานวิจยั . พิมพ์ครั้งที่ 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุ งเทพฯ.
ทิชากร เกษรบัว. 2559. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อบริ การโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร. RMUTT Global Business and Economics Review 11(2): 59-71.
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา. 2559. 6 สิ่งทีต่ ้ องรู้ เมื่อบุกตลาด Gen Z. แหล่งที่มา https://www.krungsri.com/bank/th/
plearn-plearn/6-techneques-to-approach-gen-z.html, 1 พฤษภาคม 2560.
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . 2553. การวิจยั และวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิตดิ ้ วย SPSS. วี.อินเตอร์ พริ้ นท์, กรุ งเทพฯ.
บุ ษ ยา วงษ์ช วลิ ต กุล , สงวน วงษ์ช วลิ ต กุล , ธนกร ลิ้ ม ศรั ณ ย์, อรอุ ม า ปราชญ์ป รี ช า และ ทศพลปราชญ์ป รี ช า. 2560.
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย. 6(1): 95-113.
เบญจรงค์ อิ นทรวิรัตน์ และ ศิ วะนันท์ ศิ วพิทักษ์. 2558. การศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ซื้ อสิ นค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. วารสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ . 3(3): 137-147.
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. 2558. ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อิ นสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
สุ รัชดา เชิ ดบุญเมือง, จิ รวุฒิ หลอมประโคน และวิสุทธ์ กล้าหาญ. 2557. ปั จจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร.วารสารปัญญาภิวฒ
ั น์ 5 (พิเศษ): 76 - 88.
Edward, N. 2000. Direct marketing. (4th ed). McGraw-Hill, United States of America.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. 2010. Multivariate Data Analysis, New Jersey, Pearson Education.
Kotler, P. and Keller, K. L. 2009. Marketing Management. New Jersey, Pearson Prentice Hall.
Lynsonski, S., Durvasula, S. 1996. Consumer decision making styles: a multi-country investigation. European Journal of
Marketing 30(12): 10-21.
Sam, K. M. and Chatwin, C. R. 2012. Measuring E-Marketing Mix Elements for Online Business. International Journal
of E-Entrepreneurship and Innovation 3(3): 13 – 26.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

589

การพัฒนาแอพพลิเคชั่ นเพื่อกาหนดราคาสิ นค้ าชุ มชน
Application Development for Community Product Pricing
ศิริรัตน์ ชานาญรบ1* และ ชมพูนุท โภคณิ ตถานนท์2
Sirirat Chamnanrob1* and Chompoonud Phokanittanon 2

บทคัดย่อ
การพัฒนา แอพพลิเคชัน เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแอพพลิเคชัน ช่วยคานวณ
ราคาขายผลิตภัณฑ์และกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชันที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย และ ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวนทั้งสิ้น 30 คน เครื่ องมือที่ใช้
คือ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) แอพพลิเคชัน ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพดี สามารถนาไปใช้งานได้จริ ง 2) ผูใ้ ช้มีความพึง
พอใจต่อการใช้แอพพลิเคชัน เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน เฉลี่ย 4.50 อยูใ่ นระดับมาก ช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย สามารถ
กาหนดราคาสิ นค้าได้ โดยมีความเสี่ ยงน้อยที่สุด
คาสาคัญ : แอพพลิเคชัน่ , กาหนดราคาสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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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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บทนา
รัฐบาลไทย ได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยได้กลายเป็ นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง จากโมเดลเศรษฐกิจ “ทามาก ได้นอ้ ย” ปรับเปลี่ยนไป
เป็ น “ทาน้อย ได้มาก” เปลี่ยนจากการผลิตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปเป็ นสิ นค้าเชิ ง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิม
ไปสู่การเป็ น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศกั ยภาพสูง ด้วย โมเดล Thailand 4.0 “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” การส่งเสริ ม
SME และ Startup ให้ขบั เคลื่ อนไปในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยมี โครงสร้ างด้านการสื่ อสารและโทรคมนาคมที่ มีคุณภาพ มี
อินเทอร์ เน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุดสามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่ วนได้อย่างราบรื่ น เพื่อให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น
ก้าวผ่านประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ รายได้สูง ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้า
ชุมชน เกิดขึ้นจากการเจริ ญเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมาจาหน่าย คนรุ่ นใหม่ที่มีความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวโดยผลิตสิ นค้าของตนเองออกจาหน่ายมาก
ขึ้น เช่น สิ นค้าในครัวเรื อน ธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ได้รับความนิ ยมมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ งเสริ มให้ประชาชนแสวงหาธุ รกิ จใหม่ๆ จัดจาหน่ าย โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์
ออกไปให้เป็ นที่รู้จกั ทาให้เกิดนักธุรกิจหน้าใหม่มากขึ้น การผลิตสิ นเค้าออกจาหน่ายมีความหลากหลาย ปั ญหาสาคัญของ
การจาหน่ายสิ นค้า คือ การกาหนดราคาสิ นค้าที่เหมาะสม ผูผ้ ลิตสิ นค้าส่ วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการคานวณต้นทุน กาไร ทาให้
อาจเกิดความเสี่ ยงจากการขาดความรู ้ในด้านการตลาด การกาหนดราคาสิ นค้า กลยุทธ์ในการกาหนดราคาสิ นค้า ซึ่ งผูผ้ ลิต
สิ นค้าทัว่ ไปส่วนมากไม่มีความรู ้โดยตรง ราคาขายที่กาหนดจะคุม้ ทุนและได้กาไรตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ หากมีเครื่ องมือช่วย
ให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าซึ่งเป็ นนักขายหน้าใหม่ใช้ในการกาหนดราคาขายสิ นค้าของตนเองได้ในเบื้องต้น จะช่วยลดความเสี่ ยงได้ อีก
ทั้งยังทาให้ทราบราคาขายที่คานวณต้นทุนและกาไรที่ตอ้ งการไว้แล้ว การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อช่วยคานวณราคาขาย ที่มี
กระบวนการตามหลักการบัญชี และตามกลยุทธ์ในการตั้งราคา (Price Strategy) จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูผ้ ลิตสิ นค้า
จาหน่าย ทั้งผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชนและสิ นค้าครัวเรื อน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างแอพพลิเคชัน่ ช่วยคานวณราคาขายผลิตภัณฑ์และกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ได้
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อกาหนดราคาสินค้ าชุมชน มีข้ นั ตอนดังนี้
ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ดาเนิ นการตามขั้นตอนในการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC)
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั 6 ขั้นตอน
1. กาหนดปั ญหา (Problem Definition)
นโยบาย Thailand 4.0 สนับสนุนให้คนไทย ได้ปรับตัวเป็ น Startup ที่มีแนวคิดสร้างธุรกิจหรื อนวัตกรรมต่างๆ ให้มาก
ขึ้นและจัดจาหน่ายโดยอาศัยสื่ ออินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถเผยแพร่ สินค้าหรื อนวัตกรรมต่างๆ ออกไปได้ทวั่ โลก ในการผลิต
สิ นค้าครัวเรื อน สิ นค้าชุมชน หรื อสิ นค้าใหม่ๆ ปั ญหาที่พบคือ การคานวณราคาขาย ผูผ้ ลิตสิ นค้าเหล่านี้ มักไม่มีความรู ้ใน
การกาหนดราคา ไม่มีความรู ้เกี่ ยวกับกลยุทธ์การตั้งราคาที่ไม่เสี่ ยงต่อการขาดทุน การตั้งราคาขายแบบไม่มีทิศทาง ทาให้
ขาดทุน ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน หากมีวธิ ีการคานวณที่ง่าย จะช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าเหล่านี้ ไม่ตอ้ งเสี่ ยงอีกต่อไป วิธีการที่จะช่วย
ให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าเหล่านี้ได้ คือการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ช่วยคานวณราคาขายสิ นค้า
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จากการศึ กษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้องต่อการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กาหนดราคาสิ นค้า
และการพัฒนาแอพพลิเคชันที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ปั จจุบนั การใช้สมาร์ ทโฟนเป็ นที่นิยมกันโดยทัว่ ไปและราคาไม่แพง
จึ งได้ทาการศึ กษาข้อมูลและรู ปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ พบว่า ระบบปฏิ บตั ิการที่ นิยมใช้ในปั จจุบนั มากที่ สุด คือ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ซึ่ งมีแนวโน้มการใช้งานสู งขึ้นเป็ น Open source ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง การพัฒนา
แอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Android และ Android Studio ในการพัฒนา เนื่ องจากเป็ น
ระบบปฏิ บตั ิการที่เป็ นนิ ยมโดยทัว่ ไป จากสถิติ OS Market Share Worldwide สารวจตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2012 ถึง มีนาคม
2017 อัตราผูใ้ ช้งานระบบปฏิ บตั ิการ Android ร้อยละ 37.93 ในขณะที่ ระบบปฏิบตั ิการ Windows มีผูใ้ ช้งานร้อยละ 37.91
แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มผูใ้ ช้งานสมาร์ ทโฟนเพิ่มขึ้น การพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อใช้บนสมาร์ ทโฟน จึงมีความเหมาะสม
มากกว่า และใช้ Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
2. การออกแบบระบบใหม่ (System Design)
แอพพลิเคชัน่ สร้างขึ้น เป็ นไปตามหลักการบัญชี การคานวณต้นทุนสิ นค้า การคานวณกาไร การกาหนดราคาขาย
ตามกลยุทธ์การกาหนดราคาสิ นค้า
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนสิ นค้า
ต้นทุนผันแปร

ราคาขายสิ นค้า
กาไรที่ตอ้ งการ
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการคานวณราคาขายสิ นค้า

3. การเขียนโปรแกรม (Programming)
ดาเนินการสร้างแอพพลิเคชัน่ กาหนดราคาขายสิ นค้า
4. การทดสอบ (System Testing)
ในการทดสอบระบบการคานวณราคา การตั้งราคา การกาหนดกาไร การกาหนดต้นทุนสิ นค้า ตามกลยุทธ์การตั้ง
ราคา การนาเสนอราคาสิ นค้าขาย ให้มีความถูกต้องตามหลักการบัญชี และตามหลักการตลาด
5.การติดตั้งระบบ (Implementation)
ทาการอัพโหลดแอพพลิเคชัน่ เข้าสู่ ระบบ Google Play เผยแพร่ ในชื่อ แอพพลิเคชัน่ “คานวณราคาขายสิ นค้าผลิต
เอง” เพื่อนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ตามขั้นตอนต่อไป
6.การบารุ งรักษา (Maintenance)
ในระหว่างดาเนิ การใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ทาการตรวจสอบข้อมูล ความ
ถูกต้อง อย่างสม่าเสมอ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ผูค้ า้ รายใหม่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ผูค้ า้ รายใหม่ คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง
จานวน 30 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบสารวจ แบบสอบถาม แบบประเมิน ตรวจสอบและทาการปรับปรุ งตามข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. แบบสารวจความคิดเห็นของผูผ้ ลิตสิ นค้าครัวเรื อน ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน เพื่อกาหนดปัญหา
2. การสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ ประกอบด้วยความคิดเห็นของผูใ้ ช้ แอพพลิเคชัน่
วิธีการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับการคานวณราคาสิ นค้า จากผูผ้ ลิตสิ นค้าในครัวเรื อนและผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล จานวน 30 ตัวอย่าง จากการตอบแบบสอบถาม 2 แบบ คือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถาม
ธรรมดา ตามความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง และตามระยะเวลาที่กาหนด
2. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
3. ดาเนินการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และหาค่าสถิติ สรุ ปผลการศึกษา
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้วยเกณฑ์ ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง
มากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง
มาก
2.51 - 3.50 หมายถึง
ปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง
น้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง
ควรปรับปรุ ง

ผลและวิจารณ์ผลวิจัย
การพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน ช่ วยคานวณราคาขายสิ นค้ารวมกาไรที่ ตอ้ งการ สามารถ
กาหนดราคาขายได้ และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้น ช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย กาหนดราคาขาย
สิ นค้าได้โดยมีความเสี่ ยงน้อยที่สุด ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แอพพลิเคชัน คานวณราคาขายสิ นค้าผลิตเอง
ขั้นตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน จาก Google Play เพื่อใช้งาน ดังภาพที่ 3
1.
2.
3.
4.

เปิ ด “Google Play”
พิมพ์ “คานวณราคาขายสิ นค้าผลิตเอง” ค้นหา
ติดตั้ง แอพพลิเคชัน คานวณราคาขายสิ นค้าผลิตเอง
ใส่ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชัน จะแนะนาราคาขายรวมกาไร ผูใ้ ช้สามารถเพิ่มลด กาไรที่ตอ้ งการได้

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน่
การวิเคราะห์การประเมินผลแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน ดังนี้
ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.7 และเพศชาย
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3
รองลงมา มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และ มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.7 เท่ากับ ผูม้ ีอายุระหว่าง 31-50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7
ข้อมูลด้านประเภทของสิ นค้าที่ผลิต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภค จานวน 16 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 53.3 รองลงมา เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าบริ โภค จานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40 และเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเครื่ องประดับ จานวน
2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.7
ข้อ มู ล ด้า นประเภทแหล่ ง จัด จ าหน่ า ย ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ผลิ ต สิ น ค้า จ าหน่ า ยช่ อ งทางออนไลน์ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
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ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน แอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน แอพพลิเคชัน่
̅
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
X
𝑆𝐷
1. ด้านภาพรวมของ แอพพลิเคชัน่
1.1 ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับใดต่อความน่าสนใจ ใน 4.40
0.51
มาก
แอพพลิเคชัน
1.2 ความพึงพอใจในโปรแกรม สามารถใช้งานและ
4.46
0.64
มาก
เข้าใจได้ง่ายระดับใด
1.3 ความทันสมัยของรู ปแบบของ แอพพลิเคชัน
4.33
0.62
มาก
ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด
1.4 แอพพลิเคชัน สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
4.50
0.52
มาก
3. ด้านรู ปแบบและภาพลักษณ์
3.1 ขนาดของตัวอักษรภายใน แอพพลิเคชัน มี
4.46
0.52
มาก
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.2 รู ป แบบของตัว อัก ษรภายใน แอพพลิ เ คชัน มี
4.46
0.52
มาก
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.3 สี สันของตัวอักษรภายใน แอพพลิเคชัน มีความ
4.60
0.51
มากที่สุด
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการ
4 ด้านการใช้งาน
4.3 แอพพลิเคชัน สามารถทางานได้ถูกต้อง ผูใ้ ช้มี
ความพึงพอใจในระดับใด
4.4 ผู ้ ใ ช้ มี ค วามพึ ง พอใจในความเร็ วของการ
ตอบสนองของ แอพพลิเคชัน มากน้อยเพียงใด
4.5 ผู ้ใ ช้มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการ
คานวณของ แอพพลิเคชัน มากน้อยเพียงใด
4.6 แอพพลิเคชัน มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อย
เพียงใด
4.7 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้ แอพพลิเค
ชัน ในระดับใด
เฉลี่ย

𝑋̅

𝑆𝐷

ระดับความพึงพอใจ

4.46

0.74

มาก

4.60

0.77

มากที่สุด

4.46

0.52

มาก

4.73

0.63

มากที่สุด

4.60

0.62

มากที่สุด

4.50

0.61

มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชัน จากผูใ้ ช้จานวน 30 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.61 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ แอพพลิเคชัน เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน อยูใ่ น
ระดับมาก
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน แอพพลิเคชัน เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
𝑆𝐷
𝑋̅
1. ด้านกระบวนการการติดตั้งและความเข้าใจในการ
4.49
0.67
มาก
ใช้งาน แอพพลิเคชัน
2. ด้านภาพรวมของ แอพพลิเคชัน
4.42
0.57
มาก
3. ด้านรู ปแบบและภาพลักษณ์
4.51
0.51
มากที่สุด
4. ด้านการใช้งาน
4.57
0.66
มาก
เฉลี่ยรวม
4.50
0.60
มาก
จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน ได้ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.60 ความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก สามารถนา แอพพลิเคชัน ไปใช้งานได้

สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน เริ่ มตั้งแต่การสารวจความคิดเห็นของผูผ้ ลิตสิ นค้าครัวเรื อน
ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ทาให้ทราบปั ญหาของผูผ้ ลิตสิ นค้า ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการตั้งราคาหรื อกาหนดราคา
สิ นค้า ทาให้เกิดปั ญหาการขายสิ นค้าขาดทุน จากการตั้งราคาสิ นค้าไม่ถูกต้อง ในการพัฒนา แอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคา
สิ นค้าชุมชน ได้ทาการศึกษาปั จจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ด้านระบบปฏิบตั ิการ พบว่าระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ได้รับความนิ ยมมาก สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลายประเภท และเป็ นระบบเปิ ด (Open Source) ปั จจุบนั ความ
นิ ยมในการใช้สมาร์ ทโฟน สู งขึ้น และเป็ นที่นิยมมากกว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ สุ ชาดา (2554) ได้ทาการวิจยั แนวโน้มการใช้
โมบายแอพพลิเคชัน่ พบว่า แนวโน้มการใช้งาน Mobile แอพพลิเคชัน และเทคโนโลยีตวั เครื่ องโทรศัพท์มีการแข่งขันกันใน
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ระบบ (Operating System) และแอพพลิเคชัน่ ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานอุปกรณ์เพิ่มขึ้นและ
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น วงหทัย (2557) ทาการสังเคราะห์งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้โมบายแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ท
โฟนและแท็บเล็ต ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแบบไร้สายผ่านเครื่ องมือสื่ อสารแบบจอ
สัมผัสจะมีเพิ่มมากขึ้นโดยเป็ นการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแบบเคลื่อนที่ เปิ ดรับได้ทุกที่ทุกเวลาจากหลายๆ แอพพลิเคชัน่ บน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ดังนั้นการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างแท้จริ ง ควรพัฒนาให้สามารถใช้
งานได้บนสมาร์ทโฟน จึงเกิดการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ด้วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ขึ้น
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า แอพพลิเคชัน่ ที่สร้างขึ้น ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เฉลี่ยโดยรวม 4.50 อยูใ่ นระดับ
มาก (𝑋̅ = 4.50, 𝑆𝐷 = 0.60) ช่วยให้การกาหนดราคาสิ นค้าทาได้ง่าย ผูท้ ดลองใช้งานแล้ว เห็ นว่าใช้งานง่าย คานวณได้
รวดเร็ ว การแสดงผลลัพธ์รวดเร็ ว มีประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานได้อย่างแท้จริ ง การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ มาใช้งาน ทา
ได้ง่าย รวดเร็ ว และยังไม่เคยมีมาก่อน สอดคล้องกับ ปุริม และ นฤพจน์ (2559) ได้ทาการพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารด้วย
ระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส พบว่า ผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅ = 4.32,
𝑆𝐷 = 0.12)
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ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาหนดราคาสิ นค้าชุมชน ควรได้รับการพัฒนาด้วยระบบปฏิบตั ิการอื่น ๆ ด้วย เช่น iOS
หรื อบนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ จะก่อเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น การเข้าถึง แอพพลิเคชัน จากผูใ้ ช้อื่นๆ ทุกสาขา
อาชีพ จะช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการสร้างธุรกิจของตนเองในครัวเรื อน ทาได้ง่ายขึ้น ในอนาคตจะช่วยให้เกิดนักธุรกิจรายย่อยเพิ่ม
มากขึ้น ส่ งผลให้เศรษฐกิ จของชาติพฒั นาได้มากขึ้น นอกจากการพัฒนาบนระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ แล้วควรทาให้สามารถ
พิมพ์ขอ้ มูลหรื อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ลงในฐานข้อมูลไว้ได้ดว้ ย หลังเสร็ จภารกิ จยังสามารถเก็บข้อมูลได้ในแต่ละช่วงเวลา
ส่งผลให้แอพพลิเคชัน่ มีความสามารถสูงขึ้นและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีใ่ ช้ บริการโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
Tourists’ Satisfaction Towards the 4-Star Hotel Services in Muang Nan District
กนกรัตน์ ดวงพิกลุ 1*และสลิลทิพย์ คาดี2
Kanokrat Duangpikul1*and Salilthip Kamdee2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม
ระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติเพื่อการวิจยั ทางธุรกิจ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมเกี่ ยวกับการใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวของนักท่องเที่ ยว ส่ วนใหญ่มีวิธีการจอง
ห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม จานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและ
ความสะดวก จานวน 310 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.50 มี จานวนวันเข้าพัก 1-2 คื น จานวน 306 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 76.50 มี
งบประมาณ 2,001-3,000 บาท จานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30 มีแหล่งที่มาจากภาคกลาง จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.50 และมีผูร้ ่ วมเข้าพักเป็ นครอบครัว จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 ส่ วนความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ ใน
ด้านต่างๆ ของโรงแรมระดับสี่ ดาวทั้ง 5 ด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับแล้ว พบว่านักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 รองลงมาด้านลักษณะของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านทาเลที่ ต้ งั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ข้อเสนอแนะควรมีการปรับปรุ งในส่ วนของความ
ปลอดภัย เช่น เพิ่มอุปกรณ์กล้องวงจรปิ ดและ
ตูด้ บั เพลิง โดยติดตั้งให้ครอบคลุมทุกจุดให้ทวั่ บริ เวณโรงแรม
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว โรงแรมระดับสี่ ดาว

1

สาขาบริ หารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่13 ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง
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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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บทนา
ประเทศไทยมี ก ารขยายตัว ด้ า นการค้า เศรษฐกิ จ และการลงทุ น ในหลายด้ า น ทั้ งภาคการบริ การและ
ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุ รกิ จหลายประเภทได้แก่ ธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จคมนาคมขนส่ ง
ธุ รกิ จนาเที่ ยว ธุ รกิ จภัตตาคาร ปั จจุ บนั อุสาหกรรมการท่องเที่ ยวมี บทบาทสาคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศ ในแต่ละปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถนารายได้เข้าประเทศเป็ นอันดับหนึ่ ง จึ งถือได้วา่
รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็ นรายได้ที่สาคัญอย่างหนึ่ งของประเทศ โดยเป้ าหมายหนึ่ งก็คือการเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ ยว จากนักท่องเที่ ยวชาวไทยให้มีการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ต่อปี อันเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จของ
ประเทศให้ฟ้ื นตัวอย่างรวดเร็ วและมีเสถียรภาพ ( ภาสกร, 2553 )
ธุ ร กิ จ ที่ ส าคัญ ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วคื อ ธุ ร กิ จ ทางด้า นโรงแรม ยัง เป็ นจุ ด ขายหรื อ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให้กับ
นักท่องเที่ยวโดยตรง สิ่ งที่สาคัญคือคุณภาพงานบริ การที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ความพึงพอใจจะนาไปสู่
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่ดีของการบริ การ ทาให้เกิดความต้องการที่จะมาใช้บริ การและทาให้เกิดการมาใช้บริ การซ้ าอีก
อย่างต่อเนื่ อง โดยเกิดจากความใส่ ใจของการให้บริ การของพนักงาน การให้บริ การที่เป็ นเลิศทาให้โรงแรมมีความแตกต่าง
และโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งทั้งหลาย คุ ณภาพการบริ การสามารถวัดได้โดยใช้ความคาดหวังของลูกค้าที่ มีต่อโรงแรม
เปรี ยบเทียบกับความรู ้สึกของลูกค้าหลังจากได้สัมผัสกับการบริ การนั้นจริ งๆ ซึ่ งเป็ นการสารวจข้อมูลเบื้องต้น ของความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การ เพื่อนาผลไปปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ (
กัลยา, 2559 )
ประเทศไทยมีโรงแรมทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่ งรับรองโดยสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว มี
มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว นอกจากเรื่ องความสะอาดและปลอดภัย ที่ โรงแรมทุกระดับให้ความสาคัญแล้ว
โรงแรมเน้นการมีสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานทัว่ ไป อาทิ ห้องพักที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3
ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องน้ า มีผา้ เช็ดตัวและกระดาษชาระไว้บริ การ
มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว มีเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งภายในโรงแรมและสิ่ งอานวยความสะดวกทัว่ ไป ไว้บริ การ
อาทิ ห้องพัก ที่มีขนาดไม่เล็กกว่า 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ
โต๊ะ เก้าอี้ น้ าดื่ม โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป และโทรศัพท์ติดต่อภายใน ห้องน้ าแบบชักโครก มีผา้ เช็ดตัวและกระดาษชาระ
เป็ นต้น
มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว มีสิ่งอานวยความสะดวกระดับปานกลาง อาทิ ห้องพักขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 ตาราง
เมตร ซึ่งมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไปพร้อมรี โมทคอนโทรล ตูเ้ สื้ อผ้า ไฟหัวเตียง เครื่ องเขียน ในห้องน้ ามีอ่างอาบน้ า ระบบ
น้ าร้อน-น้ าเย็น สบู่ หมวกอาบน้ า แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ถุงใส่ ผา้ อนามัย บริ การอื่นๆ ที่มี เช่น รู มเซอร์ วิส คอฟฟี่ ช้อป
ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่จาเป็ น
มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมด้วยบริ การและสิ่ งอานวยความสะดวก อาทิ ห้องพัก
มาตรฐานซึ่ งกว้างกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3.5 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้วขึ้นไปที่มีรายการให้ชม
มากกว่า 8 ช่องรายการ ตูเ้ ย็น มินิบาร์ กาต้มน้ าร้อนพร้อมชา กาแฟ ชุดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื้ อคลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ
โทรศัพท์ที่สามารถโทรทางไกล/ต่างประเทศได้โดยตรง ห้องน้ าที่มีเครื่ องใช้ครบถ้วน อุปกรณ์ในห้องน้ าที่เพิ่มเติมจากระดับ
3 ดาว คือ โฟมอาบน้ า แชมพู ผ้าเช็ดมือ ชุดด้ายเข็ม ไดร์ เป่ าผม ปลัก๊ ไฟสาหรับโกนหนวด รู มเซอร์ วิส นอกจากนั้นยังมี
ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิ ด ห้องอบไอน้ า ห้องนวด สระว่ายน้ า ศูนย์ธุรกิจประกอบด้วยห้อง
ประชุมใหญ่พร้อมอุปกรณ์และห้องประชุมย่อยอีกไม่นอ้ ยกว่า 2 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
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มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการตกแต่งที่ สวยงามทั้งภายนอกและภายใน เพียบพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความ
สะดวกและบริ การที่ประทับใจ อุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 30
ตารางเมตร พร้ อมเตียงสะอาดขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิ้ วขึ้ นไป ซึ่ งมี รายการให้ชมมากกว่า 12 ช่ อง
รายการ ตูเ้ ย็น มิ นิบาร์ และอุปกรณ์ การติ ดต่อสื่ อสารที่ ครบครัน ห้องน้ าขนาดใหญ่ สุ ขภัณฑ์สะอาด สวยงาม เครื่ องใช้
ครบถ้ว น พร้ อ มเครื่ อ งชั่ง น้ า หนัก และโทรศัพ ท์พ่ว งอยู่ภ ายใน นอกจากนั้น ยัง มี ห้อ งชุ ด ให้เ ลื อ กใช้บ ริ ก ารถึ ง 3 แบบ
ห้องอาหารซึ่งให้บริ การทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ห้องออกกาลังกายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอน้ า อ่าง
จากุสซี่ ห้องนวด สระว่ายน้ า ห้องประชุมใหญ่ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมห้องประชุมย่อยอีกไม่นอ้ ยกว่า 4 ห้อง มีระบบการ
ตรวจเช็คความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย(มูลนิธิพฒั นามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว
, 2551)
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรมก็เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมากเป็ นลาดับต้นๆ โดยในปั จจุบนั นี้ มีโรงแรมเกิดขึ้น
มากมายหลากหลายรู ปแบบและในอนาคตอุตสาหกรรมโรงแรม จะมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีทาให้ผบู ้ ริ โภคที่ มาใช้
บริ การนั้นมีสิทธิ เลือกมากขึ้นตามความพอใจ และรวมถึงจานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสู งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 มีจานวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดน่ านประมาณ 585,082 คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
คาดว่านักท่องเที่ ยวมีแนวโน้ม ที่ จะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการเปิ ดเขตการค้าเสรี หรื อ AEC ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิจ
โรงแรมในประเทศไทย จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น การสร้างจุดแตกต่างหรื อจุดเด่น
ของตัว เองให้ไ ด้ เพราะถ้า โรงแรมเหมื อ นๆ กัน หมดนั้น ผูบ้ ริ โ ภคก็ อ าจจะตัด สิ น ด้ว ยโปรโมชั่น หรื อ ราคาที่ ถู ก ที่ สุ ด
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
สาหรับโรงแรมในจังหวัดน่าน แบ่งออกได้เป็ น 4 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับแบ่งได้ดงั นี้
1 ดาว หมายถึง โรงแรมที่มีขนาดเล็ก สิ่ งอานวยความสะดวกและเฟอร์ นิเจอร์ ง่ายๆ และพอใช้ มีห้องน้ า ห้องส้วม
เพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มสาหรับ ผูม้ าพักเท่านั้น บรรยากาศเป็ นกันเอง เหมาะ
สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นระดับปานกลางหรื อต่าลงมา
2 ดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี มีระดับห้องพักสู งกว่าระดับดาวเดียว ห้องพักกว้างขึ้น มีห้องน้ าในตัว
อาหารมีครบครันขึ้น ไม่บริ การอาหารและเครื่ องดื่มสาหรับบุคคลภายนอก เหมาะสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นระดับปานกลางหรื อต่าลง
มา
3 ดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดีห้องพักกว้าง มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น มีห้องน้ า ที่มีอ่าง
อาบน้ า มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม สาหรับบุคคลภายนอกเหมาะสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นระดับปานกลาง
4 ดาว หมายถึ ง โรงแรมขนาดใหญ่ตกแต่งดี เป็ นพิเศษ มาตรฐานสู งในด้านบริ การและความสะดวกสบาย มี
ห้อ งอาหารมากกว่า 1 ห้อ ง เหมาะส าหรั บ ผูท้ ี่ อ ยู่ใ นระดับปานกลางหรื อ สู ง ขึ้ น ไป ตามเกณฑ์ม าตรฐานการท่ อ งเที่ ยว
มาตรฐานที่พกั เพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับ 1-4 ดาว (คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยว, 2557)
โรงแรมในระดับสี่ ดาวหรื อโรงแรมขนาดใหญ่ในอาเภอเมืองจังหวัดน่านนั้น มีจานวนไม่มากทั้งเก่าและใหม่ส่วน
ใหญ่จะเน้นการให้บริ การแก่ลูกค้าระดับกลางเป็ นต้นไป ที่ตอ้ งการเข้ามาพักในระดับราคาที่ไม่แพงจนไปถึงราคาระดับสูง
โดยการบริ การที่ มีคุณภาพดี ภาพลักษณ์ และการตกแต่ง สิ่ งอานวยความสะดวกที่ เที ยบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
ปั จจุบนั จังหวัดน่านมีโรงแรมสี่ ดาว จานวน 2 โรงแรม คือโรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ทั้ง 2
โรงแรมมีนกั ท่องเที่ยวเข้าใช้บริ การตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้ นประมาณ 49,240 คน โดยโรงแรมน่าน
ตรึ งใจ บูทิค โฮเทล มีนักท่องเที่ ยวเข้าใช้บริ การ จานวน 14,240 คน โรงแรมดิ อิมเพรส น่ าน มีนักท่องเที่ ยวเข้าใช้บริ การ
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จานวน 35,000 คน ปั จจุบนั แนวโน้มของปั ญหาห้องพักโรงแรมล้นตลาด เนื่ องจากพฤติกรรมการเลือกพักตามที่พกั รู ปแบบ
อื่นมีมากขึ้น ได้แก่ เซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์(วิธาน, 2554) ประกอบกับโรงแรมในจังหวัดน่านมีจานวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ เฉพาะ
ในอาเภอเมืองมีมากถึง 95 แห่ง
ดัง นั้น คณะผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารโรงแรมของ
นักท่องเที่ยว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงแรม
ระดับ สี่ ดาว ตลอดทั้งความพร้ อมและศักยภาพในการรองรั บนักท่ องเที่ ยวในอนาคตและนาข้อมูลมาเป็ นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุ งพัฒนาโรงแรม ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับการให้บริ การ
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ เข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ใน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั
ขอบเขตด้านพื้นที่

ขอบเขตการวิจยั

ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ประเมินคุณภาพเครื่ องมือโดย
1. ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา

นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ใช้บริ การโรงแรม
400 คน
ข้อมูลทัว่ ไปของ
นักท่องเที่ยว
แบบสอบถามด้าน
พฤติกรรม
แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ

2. ค่าความเชื่อมัน่
การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ

ลงพื้นที่ภาคสนาม

ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลจากเอกสาร
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สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่/
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจยั และวิจารณ์ผล
ภาพที่ 1 วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ มีวธิ ีดาเนินการวิจยั ตามภาพที่ 1 ดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ คณะผูว้ ิจยั จะทาการสุ่ มแจกแบบสอบถามแก่นกั ท่องเที่ยว ที่เข้าใช้บริ การโรงแรมระดับสี่
ดาวในอาเภอเมือง จังหวัดน่านเท่านั้น เนื่ องจากข้อจากัดด้านจานวนของโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจานวนน้อยและคณะผูว้ จิ ยั
มุ่งเน้นให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพจากนักท่องเที่ยว ในการเป็ นต้นแบบเสนอแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้ได้ระดับ
มาตรฐาน 4 ดาวเป็ นอย่างน้อย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ใน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา
ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว โดยใช้การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม
ระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน
3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว จานวน 2 แห่ ง ในอาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ โรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิค โฮเทล และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร (Population) คือนักท่องเที่ ยวที่ ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ตั้งแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 จานวนรวม 49,240 คน แบ่งเป็ นนักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การโรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิคโฮเทล
จานวน 14,240 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จานวน 35,000 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) การเลื อกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคานวณเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน ตามวิธีของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยเลือกเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ใช้วิธีเทียบสัดส่ วนตามจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การของแต่ละโรงแรม แบ่งเป็ นโรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิคโฮเท
ลได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยว จานวน 115 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จานวน 285 คน การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnare) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน คาถามเป็ นลักษณะ
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ปลายปิ ด ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวในอาเภอเมือง
จังหวัดน่ าน คาถามเป็ นลักษณะปลายปิ ด ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ ใช้บริ การ
โรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมื อง จังหวัดน่ าน รู ปแบบคาถามกาหนดมาตรวัดตามแนวคิ ดของลิ เคิร์ต (Likert Scale)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุดให้คะแนน 5 , มากให้คะแนน 4 , ปานกลางให้คะแนน 3 , น้อยให้คะแนน 2 และน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1
การประเมินคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการวิจยั ไปทาการ
ทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยวิธีการทดสอบความที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ดังนี้
1. ความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา โดยนาแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องและ
ความครอบคลุมของเนื้อหา ทั้งนี้คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.86 และเลือกข้อคาถามที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.50 มาใช้เป็ นข้อคาถาม
2. ค่าความเชื่อมัน่ นาแบบสอบถามจานวน 30 ชุด ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อตรวจสอบข้อคาถามของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความสอดคล้อ ง (Alpha Cronbach Coefficient) ได้ค่ า ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 0.86 ซึ่ งถื อ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544)
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 2 ประเภทดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
2. ข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึ กษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร หนังสื อ วารสาร
บทความทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลพื้นฐาน
ของกลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษา
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและค่ าสถิตทิ ใี่ ช้ ในการทาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน ใช้ค่าสถิติ ได้แก่
การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวที่ ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน ใช้
ค่าสถิติได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ใช้ค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (Likert, 1967) มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.61-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของนักท่ องเทีย่ วทีม่ าใช้ บริการโรงแรมระดับสี่ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นหญิง จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.80 และเป็ นชาย จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.30 ส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.30
ตามลาดับ ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 193 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 48.00 มี สถานภาพสมรส
จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 และส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000-30,000 บาท จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.50
2. พฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ ามาใช้ บริการโรงแรมระดับสี่ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของพฤติ กรรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ที่ ใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง
จังหวัดน่าน
พฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. วิธีการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม
341
85.30
2. เหตุผลการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก
310
77.50
3. จานวนวันที่เข้าพัก 1-2 คืน
306
76.50
4. งบประมาณในการเข้าพัก 2,001-3,000 บาท
293
73.30
5. แหล่งที่มาจากภาคกลาง
270
67.50
6. ผูร้ ่ วมเข้าพักเป็ นครอบครัว
173
43.30
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวที่ เข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่านน่ าน
พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง ส่ วนใหญ่มีวิธีการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม
จานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก จานวน 310 คน คิด
เป็ นร้อยละ 77.50 มีจานวนวันเข้าพัก 1-2 คืน จานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50 มีงบประมาณในการเข้าพัก 2,001-3,000
บาท จานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30 มีแหล่งที่มาจากภาคกลาง จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 และมีผรู ้ ่ วมเข้า
พักเป็ นครอบครัว จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วต่ อการใช้ บริการโรงแรมระดับสี่ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้ บริ การโรงแรม
ระดับสี่ ดาวในอาเภอเมือง จังหวัดน่านโดยรวม 5 ด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
1. ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ
4.16
0.49
มาก
2. ด้านลักษณะห้องพัก
4.12
0.47
มาก
3. ด้านทาเลที่ต้ งั
4.08
0.48
มาก
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
4. ด้านราคา
4.06
0.52
มาก
5. ด้านความปลอดภัย
3.98
0.56
มาก
รวม
4.09
0.41
มาก
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จากการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน
พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับ
แล้ว พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาด้านลักษณะของห้องพัก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ด้านทาเลที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านรักษาความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลาดับ
เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้านมีรายเอียดดังนี้
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวในอาเภอเมือง จังหวัดน่านมีความ
พึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การ โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลาดับได้
ดังนี้ พนักงานต้อนรับมีความเป็ นกันเอง ค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ พนักงานให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับห้องพัก การบริ การให้เข้าใจ
ได้อย่างง่าย ค่าเฉลี่ย 4.15 และพนักงานให้ความเสมอภาคเท่าเทียมในการบริ การกับทุกคนที่เข้าพัก ค่าเฉลี่ย 4.14 ตามลาดับ
ด้านลักษณะห้องพัก พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน
มี ความพึงพอใจต่อด้านลักษณะห้องพัก โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากด้ว ยค่าเฉลี่ ย 4.12 เมื่ อแยกพิจารณาสามารถ
เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ ความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวกในห้องพัก ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือความพึงพอใจต่อขนาดของ
ห้องพัก ค่าเฉลี่ย 4.13 และความพึงพอใจต่อความสะอาดในห้องพัก ค่าเฉลี่ย 4.12 ตามลาดับ
ด้านทาเลที่ต้ งั พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความ
พึงพอใจด้านทาเลที่ ต้ งั โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลาดับได้ดัง นี้
สถานที่จอดรถมีเพียงพอต่อจานวนแขกที่มาใช้บริ การ ค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือสถานที่ต้ งั ของโรงแรมสามารถเดินทางได้
สะดวก ค่าเฉลี่ย 4.13 และสถานที่ต้ งั โรงแรมอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพักผ่อน ค่าเฉลี่ย 4.06 ตามลาดับ
ด้านราคา พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาวในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความพึงพอใจด้าน
ราคา โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ ความเหมาะสมของ
ราคาห้องพัก ค่าเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือความเหมาะสมของราคาค่าอาหาร ค่าเฉลี่ย 4.03 และความเหมาะสมของราคาค่าใช้
บริ การอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย 4.00
ด้านความปลอดภัย พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความพึง
พอใจด้านความปลอดภัย โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.98 เมื่อแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือมีตดู ้ บั เพลิงกระจายทัว่ ทั้งอาคาร ค่าเฉลี่ย 3.94 และมีกล้อง
วงจรปิ ดที่เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.93 ตามลาดับ
2. วิจารณ์ ผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารโรงแรมระดับ สี่ ด าว ซึ่ ง พบว่า ส่ ว นใหญ่
นักท่องเที่ยวจะจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม อาจเกิดจากในปั จจุบนั กลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เพิ่มมากขึ้นและ
นโยบายของภาครัฐก็ส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบกับช่องทางในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต มีความสะดวก
รวดเร็ วและโรงแรมระดับสี่ ดาว ก็เป็ นโรงแรมระดับมาตรฐานที่มีความสวยงาม ปลอดภัยและความสะดวก สบาย จึงทาให้มี
นักท่องเที่ยวนิยมมาพักเป็ นครอบครัว ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจันทิมา (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลื อกใช้บริ การที่ พกั ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในเขตพื้นที่ เศรษฐกิ จ อาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การที่พกั ประเภทโรงแรมและรี สอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่
ปั จจัยด้านกระบวนการและสิ่ งอานวยความสะดวกในห้องพัก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนี ยภาพ ปั จจัยด้านบุคลากรและ
การส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้านราคาและความสะอาดเรี ยบร้อยของห้องพักและปั จจัยด้านสถานที่ แสดงให้เห็ นถึง
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พฤติกรรมและการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป หากโรงแรมต้องการกลุ่มเป้ าหมายในกลุ่มนี้ จึงจาเป็ นต้องมีจุด
แข็งด้านความสะดวก สบาย ทาเลที่ต้ งั ความสวยงามของอาคารสถานที่และการส่งเสริ มการขาย ให้เป็ นที่ยอมรับ สร้างความ
พึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยวและมีการกลับมาใช้บริ การซ้ าอีก

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่ เข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี่ ดาว ในอาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นสาคัญที่พบมาวิจารณ์ผลเป็ นรายด้าน
พบว่า
1. ความพึงพอใจด้านลักษณะห้องพักอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เพราะว่ามีสิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก มีการ
ออกแบบและตกแต่งห้องพักอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชลธิ นี (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรมในอาเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็ นรายข้อคือโรงแรมมีจานวนห้องพักที่เหมาะสม มีหอ้ งพักให้เลือกหลายประเภท เช่น
ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงาม ห้องพักสะอาด มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
เช่น เครื่ องเป่ าผม Wifi ตามลาดับ
2. ความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะว่ามีความเหมาะสมของราคาห้องพัก ค่าอาหารอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยงั มีความเหมาะสมของราคาค่าใช้บริ การอินเทอร์เน็ตอีกทางหนึ่งด้วย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของณัฐ
พรและฐาปกรณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ องความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง พบว่า ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ด้า นความเหมาะสมของราคาค่ า ห้อ งพัก ราคาค่ าใช้บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ต ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื่ องดื่มนั้น มีค่าระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และระดับความพึง
พอใจต่อความเหมาะสมของราคา ต่อค่ากิจกรรมอื่นๆ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
3.ความพึงพอใจด้านทาเลที่ ต้ งั ยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เพราะว่าสถานที่ ต้ งั โรงแรมใกล้กบั ตัวเมื องรวมถึงความ
สะดวกในการเดิ น ทางเข้า พัก ที่ โ รงแรม สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของนิ ย ม เจริ ญ ศิ ริ (2558) ได้ศึ กษาเรื่ อ งปั จ จัย และ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกที่พกั แรมของนักท่องเที่ยวในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งพบว่าความพึงพอใจด้าน
ทาเลที่ ต้ งั อยู่ในระดับมาก มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการเข้าถึงที่ พกั แรม เช่น มีรถรับส่ งนักท่องเที่ ยวจากสถานี ขนส่ ง
มวลชนต่างๆ มีบริ การรับส่งมายังที่พกั แรม
4. ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมในการบริ การกับทุกคนที่พกั จึงทาให้เกิดความพึงพอใจในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอาริ ตา (2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มีต่อโรงแรมระดับ 4 ดาว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทยา ซึ่ งพบว่าด้านบุคคลโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยนักท่ องเที่ ยวมี ระดับความพึงพอใจในเรื่ องพนักงานแต่งกายสะอาดเป็ นดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ เรื่ อง
พนักงานให้บริ การยิ้มแย้มแจ่มใส เรื่ องการให้บริ การลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียม เรื่ องความสามารถในการแก้ปัญหาของ
พนักงาน เรื่ องการบริ การมีประสิ ทธิภาพ และเรื่ องพนักงานจดจาใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า
5. ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพียงพอและมี
กล้องวงจรปิ ดเพียงพอ แตกต่างกับผลการวิจยั ของชลธิ นี (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เข้าพักโรงแรมในอาเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ
ในระดับปานกลาง โดยนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การโรงแรมที่มีเพศแตกต่างกัน ทาให้มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย
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แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่เป็ นเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยทางด้านความพึงพอใจในความปลอดภัยสู งกว่านักท่องเที่ยวเพศ
ชาย
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ผูป้ ระกอบการควรมีการวางแผนทางการตลาด ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น มีการ
จัดโปรโมชัน่ ห้องพัก เพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาใช้บริ การโรงแรมมากขึ้น
2. ผูป้ ระกอบการควรมีการอบรมพนักงาน ให้มีการบริ การเป็ นมาตรฐานคงที่ เนื่ องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่
ให้ความสนใจในด้านการบริ การของพนักงานเป็ นเรื่ องสาคัญ และยังส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยว
3. ผูป้ ระกอบการควรมีการปรับปรุ งในส่ วนของความปลอดภัย เช่น เพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพิ่มกล้อง
วงจรปิ ดและตูด้ บั เพลิงให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมทุกจุดทั้งภายในและภายนอกของอาคารโรงแรม
4. จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยว มักจะติดต่อจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง ผูป้ ระกอบการควรมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จัดการข้อมูลนักท่องเที่ยวได้ทนั ทีและทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจนมีพนักงานที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของนักท่องเที่ยว ต่อโรงแรมระดับสี่ ดาว ในเขต
อาเภอเมืองน่าน
2. ควรศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเขตอาเภออื่นๆ หรื อจังหวัดอื่นๆ
เพื่อที่จะทราบปั จจัยต่างๆ และนามาเปรี ยบเทียบ โดยนาข้อได้เปรี ยบมาพัฒนาและปรับปรุ งบริ การของโรงแรม ให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยที่ ได้กรุ ณาให้การสนับสนุ น ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่
โรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ช่วยประสานงานและอานวยความสะดวก
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ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวต่ อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน: กรณีศึกษาพืน้ ที่ ตาบลบ่ อหิน
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
Tourist’s Satisfaction towards the Community-Product Development Approach: A Case Study in
Bohin Subdistrict, Sikao District, Trang Province
อภิรักษ์ สงรักษ์1* ไตรรัตน์ ทิพย์จนั ทร์ 2 จันทรา อุย้ เอ้ง3 และ รัตนาพร อนันตสุข1
Apirak Songrak1* Trirat Thipchan2 Jantra Ouyaeng3 and Rattanaporn Anantasuk1
บทคัดย่ อ
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ในชุ มชน ตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 384 ตัวอย่าง จากกลุ่มนักท่องเที่ ยวซึ่ งเข้ามา
ท่องเที่ ยวที่ บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ผลการศึ กษาพบว่านักท่องเที่ ยวที่ ได้เดิน
ทางเข้ามายังบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ มีรูปแบบในการมาท่องเที่ยวเป็ นกลุ่มหน่วยงาน/องค์กร ร้อยละ 64.60 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน
20 ปี ร้อยละ 51.30 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 50.30 มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา น้อยละ 81.30 รายได้ต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.70
การศึ กษาข้อมูลการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลบ่อหิ น พบว่า ส่ วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 ด้าน
ปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยด้านการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมาปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด เท่ากับ ร้อยละ 24.00 และ 21.40 ตามลาดับ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าต้องการ
นาไปเป็ นของฝาก ร้อยละ 69.80
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตาบลบ่อหิ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยความ
พึงพอใจในการเลือกซื้ อ ด้านความมีชื่อเสี ยง/แหล่งผลิต ร้อยละ 55.50 รองลงมาความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น, บรรจุภณ
ั ฑ์
สวยงาม และความปลอดภัยจากสารปนเปื้ อน เท่ากับ ร้อยละ 52.30, 51.80 และ 49.20 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, จังหวัดตรัง
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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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บทนา
กระแสโลกาภิวฒั น์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เกิ ดขึ้นกับสังคมไทย ส่ งผลให้เศรษฐกิ จของครัวเรื อนได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นโยบายของรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริ ม มาตรการกระตุน้ การแก้ปัญหาความยากจน เช่น
การยกระดับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้พฒั นาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้าง
นวัต กรรมชุ ม ชน เพื่ อ มุ่ ง หวังให้เกิ ด การสร้ า งอาชี พและรายได้เพิ่ ม ขึ้ นในชุ มชน อย่า งไรก็ ตามการส่ งเสริ มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ในระดับชุมชนจาเป็ นที่ จะต้องใช้ความรู ้ทางวิชาการ และความรู ้ดา้ นต่างๆ มาสนับสนุ นกิ จกรรมของชุมชน
เพื่อให้การบริ หารจัดการสามารถเชื่อมโยงผลผลิตจากชุมชนไปสู่ ตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้มีการพึ่งพา
ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเพื่อส่ งเสริ ม และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลผลิตท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
และบริ การที่มี คุณภาพ มีจุดเด่นและเพิ่มมูลค่าเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
จังหวัดตรังประกอบด้วย 10 อาเภอ ซึ่ งแต่ละอาเภอมีการจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่ งเสริ มอาชีพ
โดยมีการสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่าง ๆ ในส่ วนของอาเภอสิ เกาส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ ตาบลชายฝั่ ง พบว่ามีการจัดตั้งกลุ่ม
ภายในชุมชนที่หลากหลาย เนื่ องจากที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยเฉพาะตาบล
บ่อหิ นเป็ นชุมชนที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณชายฝั่งอ่าวสิ เกา มีฐานทรัพยากรทางทะเลเป็ นจานวนมาก เหมาะแก่การนาสัตว์น้ ามาแปรรู ป
เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้อมูลเบื้องต้น พบว่ากลุ่มภายในชุมชนตาบลบ่อหิ นประสบปั ญหาด้านรู ปแบบผลิตภัณฑ์ไม่
เป็ นที่รู้จกั และยอมรับของตลาด รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ที่ได้มาเยีย่ มชมหรื อท่องเที่ยวในกลุ่มชุมชน ตลอดจนขาดฉลากและตราสิ นค้าที่รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน
การศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนในชุมชนตาบลบ่อหิ นครั้งนี้ เพื่อนามาเป็ นข้อมูล
ประกอบความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับ เพื่อตอบสนอง การรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนตาบลบ่อ
หิ น และเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลบ่อหิ น ซึ่ งจะเพิ่มสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนใน
ตาบลบ่อหิ น และช่วยแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในระดับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารู ปแบบของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด)
ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2. เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

วิธีดาเนินการวิจัย
1.วิธีการดาเนินการวิจยั
กาหนดการวิจยั ทั้งเชิงคุณภาพและปริ มาณ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยวภายในชุมชนตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เพื่อศึ กษารู ปแบบการส่ งเสริ มและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และการหา
รู ปแบบส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวในชุมชน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่นักท่องเที่ยวที่ เดิ นทางมาท่องเที่ยวที่ บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) กลุ่มแม่บา้ นเตยปาหนัน กลุ่มแม่บา้ นพรุ จูดกลุ่มปลาเค็มแม่จินต์ และกลุ่มแม่บา้ น
ปากคลอง ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ทาการวิจยั ครั้งนี้มี 2 ประเภท
2.1.1 ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหาร ในการศึกษาจานวน 4 ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
2.1.1.1 ปลาเค็มกางมุง้ แม่จินต์
2.1.1.3 ไข่เค็มน้ าพุร้อนพรุ จูด
2.1.1.4 ข้าวเกรี ยบปากคลอง
2.1.1.5 น้ าพริ กปลาหย่องปากคลอง
2.1.2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบงานหัตถกรรม ในการศึกษาจานวน 2 ผลิตภัณฑ์ดงั นี้
2.2.1.1 ผ้าบาติกพรุ จูด
2.2.1.2 เตยปาหนันดุหุน
2.2 การประมาณกลุ่มตัวอย่าง เนื่ องจากขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ซ่ ึ งไม่ทราบค่าจานวนที่ แน่นอนดังนั้นการ
ประมาณขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (บุญชม, 2538) โดยกาหนด
ระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.1 แบบสัม ภาษณ์ ใ ช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งกลุ่ ม ชุ ม ชนมาร่ ว มประชุ มกัน เพื่ อ จะหาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยจะใช้การสัมภาษณ์ความต้องการ กาหนดการประชุม 3 ครั้ง
3.2 แบบสอบถามใช้กบั กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยง
ปลากระชังบ้านพรุ จูด) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่วนที่ 3 แนวทางหรื อข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กาหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยว ภายในชุมชนบ่อหิ น
ฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยมีข้ นั ตอนในการ
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลดังนี้
4.1 ติดต่อประสานแบบเป็ นทางการด้วยตนเองโดยการติดต่อกับผูน้ ากลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
4.2 ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยทาการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
5.การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วยการนาข้อมูลจากเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม
ปลายเปิ ดการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ มาทาการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยว โดยจาแนกเกณฑ์การวัดระดับ
ตามช่วงของค่าคะแนนเฉลี่ยต่อไปนี้
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่ วมต่า
ช่วงคะแนน
0.00-1.33 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่ วนปานกลาง ช่วงคะแนน
1.34-2.67 คะแนน
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่ วมมาก
ช่วงคะแนน
2.68-4.00 คะแนน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

615

5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
5.2.1 การวิเ คราะห์ ด้วยสถิ ติ พ รรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้สถิติ เช่น ความถี่ และร้อยละ
5.2.2 การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุมาน เป็ นสถิติที่นามาใช้ในการอ้างอิงไป
หาค่าความเป็ นจริ งของประชากร
6. สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการศึกษา
6.1 สถานที่ เก็บข้อมูล คือ กลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
6.2 สถานที่วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง
6.3 ระยะเวลาที่ทาการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560

ผลและวิจารณ์ผล
การศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรั บการท่องเที่ ยวชุ มชน โดย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 384 ตัวอย่าง จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวยังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ ย งปลากระชัง บ้า นพรุ จู ด ) ต าบลบ่ อ หิ น อ าเภอสิ เ กา จัง หวัด ตรั ง โดยวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ในรู ป แบบข้อ มู ล ทั่ว ไปของ
นักท่องเที่ยว, รู ปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว, การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยว, และการเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของนักท่ องเทีย่ ว
การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามายังกลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ พบว่าการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 72.40 มีอายุในช่วงต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 51.30 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ วน
ใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 50.30 ส่วนภูมิลาเนาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็ นอยูใ่ นภาคใต้ ร้อยละ
88.0 การนับถือศาสนา พบว่าส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 74.50 การประกอบอาชี พ พบว่าส่ วนใหญ่จะเป็ นนิ สิต/
นักศึกษา ร้อยละ 81.30 รายได้ของผูต้ วั อย่างส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 60.70 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวน (ราย)
ร้อยละ
1.เพศ -หญิง
278
72.40
-ชาย
106
27.60
2.อายุ -ต่ากว่า 20 ปี
197
51.30
-20-40 ปี
163
42.40
-มากกว่า 60 ปี
24
6.30
3.ระดับการศึกษา -ประถมศึกษา
3
0.80
-มัธยมตอนต้น
58
15.10
-มัธยมตอน
112
29.10
ปลาย
-อนุปริ ญญา
2
0.50
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-ปริ ญญาตรี
-ปริ ญญาโท
4.ภูมิลาเนา -ภาคใต้
-ภาคกลาง
-ภาคอีสาน
-ภาคตะวันออก
-ภาคเหนือ
5.ศาสนา
-พุทธ
-อิสลาม
6.อาชีพ-นิสิต/นักศึกษา
-รับราชการ
-พนักงานเอกชน
-ธุ รกิ จส่ วนตั ว /อาชี พ
อิสระ
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-ข้าราชการบานาญ
7.รายได้(/เดือน) -ไม่เกิน 5,000 บาท
-5,001-10,000 บาท
-มากกว่า 10,000 บาท
รวม
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193
16
338
37
5
3
1
286
94
312
23
23
17

50.30
4.20
88.00
9.60
1.30
0.80
0.30
74.50
24.50
81.30
6.00
6.00
4.40

7
2
233
81
70
384

1.80
0.50
60.70
21.10
18.20
100.00

2. รู ปแบบการมาท่ องเทีย่ วในบ่ อหินฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเลีย้ งปลากระชังบ้ านพรุจูด)
รู ปแบบการมาท่องเที่ยวในบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามากลุ่มบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ ส่วนใหญ่เพื่อทากิจกรรมจิตอาสาร้อยละ 46.40 รองลงมา ศึกษาดู
งาน, หาความรู ้ ป ระสบการณ์ ใ หม่ , พัก ผ่อ นหย่อ นใจ, ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน และประชุ ม สัม มนา เท่ า กับ ร้ อ ยละ26.40,
16.70,7.00, 2.60 และ 0.80 ตามล าดับ โดยมี รู ป แบบในการเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ ม าเป็ นหน่ ว ยงาน/องค์ก ร ร้ อ ยละ 64.60
รองลงมาเป็ นค่ายเยาวชน, เที่ยวกับเพื่อน/หมู่คณะ, บริ ษทั นาเที่ยว และมาโดยลาพัง เท่ากับ ร้อยละ 18.20, 10.70, 4.20 และ
2.30 ตามลาดับ
จานวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ พบว่าส่วนใหญ่มาเป็ นครั้งแรก ร้อยละ 83.70 รองลงมา
2-3 ครั้ง, มากกว่า 5 ครั้ง และ 3-5 ครั้ง เท่ากับ ร้อยละ12.20, 3.10 และ 1.00 ตามลาดับ โดยระยะเวลาในการเข้าพัก ส่วนใหญ่
เป็ นการค้างคืน 1 คืน ร้อยละ 76.70 รองลงมาค้างคืน 2 คืน, ภายในวันเดียว และค้างคืน 3 คืน เท่ากับ ร้อยละ 21.40, 1.60 และ
0.30 ตามลาดับ ด้านค่าใช้จ่ายในระหว่างเข้าเข้าพักบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1,000
บาท ร้อยละ 85.50 รองลงมา 1,000-2,000 บาท, มากกว่า 3,000 บาท, 2,001-3,000 บาท และไม่ทราบค่าใช้จ่ายเท่ากับ ร้อยละ
8.60, 3.60, 1.80 และ 0.50 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบจากการท่องเที่ยวในกลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง
บ้านพรุ จูด) พบว่าส่วนใหญ่เป็ นการล่องเรื อชมระบบนิเวศ ร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็ นบริ การอาหารทะเล, บรรยายเชิงระบบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

617

นิ เวศ, ปลูกหญ้าทะเล, การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่น และการเล่นน้ าทะเล เท่ากับ ร้อยละ 43.50, 35.20, 35.20, 25.50 และ
3.10 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 รู ปแบบการท่องเที่ยวในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
รู ปแบบการท่องเที่ยวในชุมชน
จานวน (ราย)
ร้อยละ
1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
-ทากิจกรรม/จิตอาสา
187
46.40
-ศึกษาดูงาน
102
26.60
-หาความรู ้ประสบการณ์ใหม่
64
16.70
-พักผ่อนหย่อนใจ
27
7.00
-ท่องเที่ยวในชุมชน
10
2.50
-ประชุมสัมมนา
3
0.80
2. รู ปแบบในการเดินทาง
-หน่วยงาน/องค์กร
248
64.60
-มหาวิทยาลัย
70
18.20
-เที่ยวกับเพื่อน/ครอบครัว
41
10.70
-บริ ษทั นาเที่ยว
16
4.20
-เที่ ย วคนเดี ย วจัด โปรแกรม
9
2.30
เอง
3. จานวนครั้งที่เดินทาง
-มาเป็ นครั้งแรก
321
83.70
-2-3 ครั้ง
47
12.20
-4-5 ครั้ง
4
1.00
-มากกว่า 5 ครั้ง
12
3.10
4. ระยะเวลาในการเข้าพัก
-แบบวันเดียว
6
1.60
-พัก 1 คืน
295
76.70
-พัก 2 คืน
82
21.40
-พัก 3 คืน
1
0.30
5. รู ปแบบการท่องเที่ยวในชุมชน
-น้อยกว่า 1,000 บาท
328
85.50
-1,000-2,000 บาท
33
8.60
-2,001-3,000 บาท
7
1.80
-มากกว่า 3,000 บาท
14
3.60
-ไม่ทราบค่าใช้จ่าย
2
0.50
รวม
384
100.00

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที่ 3 กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบ
กิจกรรม
- ล่องเรื อชมระบบนิเวศ
- บริ การอาหารทะเล
- บรรยากาศเชิงระบบนิเวศ
- ปลูกหญ้าทะเล
- การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่น
- เล่นน้ าทะเล
หมายเหตุ *กลุ่มตัวอย่างตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน (ราย)
287
167
135
135
98
12
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ร้อยละ
74.70
43.50
35.20
35.20
25.50
3.10

3. พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ชุมชนของตาบลบ่ อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
พบว่าส่ วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 รองลงมา ไม่สนใจ ร้อยละ 10.20 ส่ วนด้านปั จจัยมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยด้านการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมา เป็ นปั จจัยด้านราคา, ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัย
ด้านจาหน่ าย เท่ากับ ร้อยละ 24.00, 21.40 และ 12.20 ตามลาดับ ด้านวัตถุประสงค์ในซื้ อผลิตภัณฑ์ (กลุ่มตัวอย่างตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการนากลับไปเป็ นของฝาก ร้อยละ 69.80 รองลงมา เป็ นของที่ ระลึก, นาไปรับประทาน,
ต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์, เป็ นเครื่ องประดับ, มีผสู ้ งั่ ซื้อและนาไปขายต่อเท่ากับ ร้อยละ43.50, 43.20, 41.70, 7.80, 3.40 และ
0.80 ตามลาดับ
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ร้อย
ละ 83.00 รองลงมา ไม่มีความหลากหลาย ร้ อยละ17.00 โดยกลุ่มตัวอย่างมี การสนใจเลื อกซื้ อผลิ ต ภัณฑ์ ร้ อยละ 84.00
รองลงมาไม่สนใจ ร้อยละ 16.00
การศึกษาความต้องการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นรู ปเป็ นชุด (SET) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้เป็ น
ของกิน ร้อยละ 47.40 รองลงมา เป็ นของที่ระลึก, ของใช้ และไม่ชอบซื้ อของเป็ นชุด (SET) เท่ากับ ร้อยละ 46.60, 3.90 และ
2.10 ตามลาดับ โดยการศึกษาด้านราคาที่จดั เป็ นชุด (SET) ของผลิตภัณฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาไม่เกิน ราคา 300 บาท ร้อยละ 74.80 รองลงมา ราคา 301-400 บาท, ราคา 401-500 บาท, ราคา 501-600 บาท , ราคา 601700 บาท และ ราคา 701-800 บาท เท่ากับ ร้อยละ 15.90, 4.90, 2.30, 1.80 และ 0.30 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จานวน(ราย)
ร้อยละ
1. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
-สนใจ
345
89.80
-ไม่สนใจ
39
10.20
2. ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
-ปั จจัยด้านการผลิต
163
42.40
-ปั จจัยด้านราคา
92
24.00
-ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
82
21.40
-ปั จจัยด้านจาหน่าย
47
12.20
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3.วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์
- นากลับไปเป็ นของฝาก
- เป็ นของที่ระลึก
-นากลับไปรับประทานที่บา้ น
-ต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์
-เป็ นเครื่ องประดับ
-มีผสู ้ งั่ ซื้อ (ฝากซื้อ)
-นาไปขายต่อ
4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
-หลากหลาย
-ไม่หลากหลาย
5. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็ นชุด (SET)
-สนใจ
-ไม่สนใจ
6. ผลิตภัณฑ์ในรู ปเป็ นชุด (SET)
-ของกิน
-ของที่ระลึก
-ของใช้
-ไม่สนใจต่อการซื้อของเป็ นชุด
7. ราคาที่จดั เป็ นชุด (SET)
-ไม่เกิน 300 บาท
-301-400 บาท
-401-500 บาท
-501-600 บาท
-601-700 บาท
-701-800 บาท
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268
167
166
116
30
13
3

69.80
43.50
43.20
41.70
7.80
3.40
0.80

357
27

83.00
17.00

323
61

84.00
16.00

182
179
15
8

47.40
46.60
3.90
2.10

287
61
19
9
7
1

74.80
15.90
4.90
2.30
1.80
0.30

การศึกษาความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์โดยวัดจากการรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้จกั ปลา
เค็มกางมุง้ แม่จินต์ ร้อยละ 41.70 รองลงมาผ้าบาติกบ้านพรุ จูด, เตยปาหนันบ้านดุหุน, ข้าวเกรี ยบบ้านปากคลอง, ไข่เค็มน้ าพุ
ร้อนบ้านพรุ จูด, น้ าพริ กปลาหย่องบ้านปากคลอง และปลาเค็มกางมุง้ ศิ ริวรรณ เท่ากับ ร้อยละ 40.90, 39.80, 39.60, 37.80,
27.30 และ 24.50 ตามลาดับ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน
การรู ้จกั ผลิตภัณฑ์
จานวน(ราย)
ร้อยละ
- ปลาเค็มกางมุง้ แม่จินต์
160
41.70
- ผ้าบาติกบ้านพรุ จูด
157
40.90
- เตยปาหนันบ้านดุหุน
153
39.80
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- ข้าวเกรี ยบบ้านปากคลอง
- ไข่เค็มน้ าพุร้อนบ้านพรุ จูด
- น้ าพริ กปลาหย่องบ้านปากคลอง
- ปลาเค็มกางมุง้ ศิริวรรณ
หมายเหตุ *กลุ่มตัวอย่างตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

152
145
105
94

620
39.60
37.80
27.30
24.50

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน:กรณี ศึกษา พื้นที่ ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เพื่อศึกษารู ปแบบของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง
บ้านพรุ จูด) และเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ได้เดิ นทางมา
ท่องเที่ยว มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่มีความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 89.80
ส่ วนด้านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะคานึ งถึงปั จจัยด้านการผลิต ร้อยละ 42.20 ด้านวัตถุประสงค์
ในการซื้ อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นการนากลับไปเป็ นของฝาก ร้อยละ 69.80 ซึ่ งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ส่ วนใหญ่พบว่าผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ร้อยละ 83.00 ส่ วนความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่
อยูใ่ น รู ปเป็ นชุด(SET) ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เป็ นของกิน ร้อยละ 47.40 ซึ่ งราคาที่จดั เป็ นชุด(SET) ส่ วน
ใหญ่มีความต้องการราคาไม่เกิน 300 บาท
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง พบว่าโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั 4 ผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกัน
คานึงถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ประเภทของที่ระลึก ได้แก่ ผ้าบาติก และเตยปาหนัน พบว่าโดยภาพรวม นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้ งั 2 ผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกันคานึงถึงความประณี ตของสิ นค้า
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม ซึ่ งทั้ง 6 ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อกลุ่ม
ตัวอย่างไปในทิศทางเดียวกัน โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลจาแนกตามเพศ พบว่าเป็ นเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนสู งกว่าเพศชาย จาแนกตามศาสนา พบว่าศาสนาพุทธกับศาสนาอิ สลาม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ จาแนกตามภูมิภาค พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลาเนาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) จาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20-40 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(P<0.05) จาแนก
ตามระดับการศึ กษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาประถมศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจเลื อกซื้ อต่ ากว่าระดับ
การศึกษาอื่นๆที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ(P<0.05)
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กบั การท่องเที่ยวในชุมชน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตาบลบ่อหิ น อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีจุดเด่นด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่ นด้านความปลอดภัยจากสารปนเปื้ อนความประณี ตของสิ นค้า และด้านราคาที่ เหมาะสมแต่จะขาดในด้านของ
ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ และด้านความสะดวกในการซื้ อหาดังนั้นจาเป็ นต้องส่ งเสริ มการพัฒนาในกลุ่มชุมชน ตาบลบ่อหิ น
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ให้มีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและควบคู่กบั การท่องเที่ยวเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมายังบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ (กลุ่มวสิ าหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด)
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2. นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ที่ผ่านมา
ส่ วนใหญ่ยงั มี ผลิ ตภัณ ฑ์ภ ายในชุ มชนเข้ามาให้นักท่ องเที่ ย วเพื่อ ซื้ อน ากลับ ไปเป็ นของฝากหรื อของที่ ร ะลึ กยัง ไม่ ม าก
เท่าที่ ควรดังนั้น งานวิจยั ครั้งนี้ สามารถทาให้ผูน้ ากลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ได้รู้ว่านักท่ องเที่ ยวที่ เข้ามาภายในกลุ่มต้องการ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหาร และผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม และราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นชุด (SET) ไม่เกิน 300 บาท เพื่อตอบสนอง
การรองรับการท่องเที่ยวและเพิม่ ช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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วีระพล ทองมา. 2548. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว. มหาวทิยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่.
สาคร คันธโชติ. 2528. การออกแบบเครื่ องเรื อน. พิมพ์ครั้งที่1. โอเดียนสโตร์.กรุ งเทพหานคร.
อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์. 2555. รู ปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบางหัวเสื อ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวพระราชดาริ
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เชื้ อจุลนิ ทรี ย์ทมี่ ีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้ อแบคทีเรียก่ อโรคดื้อยา MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus
aureus) จากฟองนา้ ทะเลดีโมสปองเจีย
Anti-MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) Microorganisms Isolated from Marine
Demospongiae Sponges
พชร เพ็ชรประดับ1* และ มณฑล เลิศคณาวานิชกุล2
Patchara Pedpradab1* and Monthon Lertcanawanichakul2

บทคัดย่อ
แยกและทาบริ สุทธิ์ เชื้ อจุลินทรี ยจ์ านวน 10 ไอโซเลต จากฟองน้ าทะเลดีโมสปองเจียจานวน 10 ชนิ ดโดยวิธีขีด
ตัวอย่างลงบนอาหารวุน้ Marine Agar (MA) และวิธีบดตัวอย่างละเอียดบ่มเลี้ยงในอาหารเหลว Marine Broth (MB) เชื้ อที่
บริ สุทธิ์ แล้วถูกนาไปเลี้ยงในอาหารเหลว MB และทดสอบฤทธิ์ ยับยั้งเชื้ อดื้ อยา MRSA 142 ของน้ าเลี้ยงโดยวิธี Agar well
diffusion method ผลการทดลองพบน้ าเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ยร์ หัส SK3 ซึ่งเป็ นเชื้อแบคทีเรี ยแยกได้จากโคลนที่ติดกับผิวฟองน้ าดี
โมสปองเจียสี ดา ให้บริ เวณยับยั้งกว้างที่สุด (12 มิลลิเมตร) เมื่อเทียบกับยาแวนโคมัยซิ น (16 มิลลิเมตร) จึงนาเชื้อชนิ ดนี้มา
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการสร้างสารโดยเลี้ยงในอาหารที่แตกต่างกัน 9 ชนิ ด ได้แก่ ISP No.2-7, MHB, MB และ LB ผลปรากฏ
ว่า เชื้ อมีประสิ ทธิ์ ภาพในการสร้างสารยับยั้ง MRSA 142 ได้ดีสุด เมื่อเลี้ยงในอาหาร ISP No.2 โดยมีบริ เวณยับยั้งเท่ากับ
18.5 มิลลิเมตร ในวันที่ 7 ของการเลี้ยง เมื่อเปรี ยบเทียบกับยาแวนโคมัยซิ น (16 มิลลิเมตร) แต่ภายหลังจากวันที่ 7 ของการ
เลี้ยงเชื้อพบว่ามีประสิ ทธิ์ ภาพการสร้างสารลดลงแบบต่อเนื่ อง เมื่อทาการสกัดน้ าเลี้ยงเชื้อได้สารสกัดหยาบปริ มาณ 3 กรัม
ผลการวิ เ คราะห์ ส ารสกัด หยาบด้ว ยวิ ธี HPLC พบองค์ ป ระกอบหลัก ไม่ ท ราบชนิ ด จ านวน 1 สาร ที่ ค วามเข้ม ข้น
800 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารรองจานวน 2 ชนิ ดที่ความเข้มข้น น้อยกว่า 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดลอง
นี้แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรี ย SK3 เป็ นแหล่งสารปฏิชีวนะสาหรับต้านเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยา MRSA
คาสาคัญ : จุลินทรี ยอ์ าศัยร่ วมกับฟองน้ 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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บทนา
มีรายงานผูเ้ สี ยชีวติ ทัว่ โลกอันมีสาเหตุมาจากกการดื้อยาปฏิชีวนะ ประมาณ 700, 000 คน/ปี ในยุโรปและอเมริ กามี
ประมาณ 50,000 คน/ปี คาดว่าจะมีผูเ้ สี ยชี วิตทัว่ โลกเพิ่มขึ้นเป็ น 10 ล้านคน ในปี 2593 (Durai, Philip and Hoqeue, 2009)
สาหรับประเทศไทยสถานการณ์ การดื้ อยาปฏิ ชีวนะกาลังเข้าขั้นวิกฤต จากการสารวจพบผูเ้ สี ยชี วิตจากเชื้ อก่อโรคดื้ อยา
ประมาณ 10,000-38,000 ราย/ปี และมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อยๆในแต่ละปี โดยพบอัตราการติดเชื้ อดื้ อยาปฏิ ชีวนะมากกว่า
100,000 คนต่อปี ทัว่ ประเทศ มีมูลค่าการเสี ยหาทางเศรษฐกิ จประมาณ 2,539- 6,084 ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าการใช้ยา
ปฏิ ชีวนะมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี (พรรณรวี, 2559) จากข้อมูลการสารวจผูป้ ่ วยติดเชื้ อในโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
จานวน 1,023 แห่ง ในปี 2553 พบเชื้อจุลชีพ 5 ชนิด ที่ด้ือยา โดยหนึ่งในห้าชนิดนั้นคือเชื้อ Staphylococcus aureus การรักษา
โรคติ ด เชื้ อ ชนิ ด นี้ ท าโดยให้ย า เพนนิ ซิ ลิ น (Penicillin) ต่ อ มาพบว่า เชื้ อ นี้ ดื้ อ ยาต่ อ เพนนิ ซิ ลิ น โดยการสร้ า งเอนไซม์
beta-lactamase จึ ง มี ก ารพัฒ นายา methicillin ซึ่ งทนต่ อ เอนไซม์น้ ี แต่ ต่ อ มาพบการดื้ อ ยาต่ อ ยา Methicillin จึ ง เรี ย กเชื้ อ
S. aureus สายพันธ์น้ ี วา่ Methicillin Resistant. S. aureus (MRSA) ซึ่ งเป็ นสายพันธ์ที่ทาให้เกิดการติดเชื้อรุ นแรง รักษาหาย
ได้ยาก ผูป้ ่ วยมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตสู ง การรักษาจึงจาเป็ นต้องใช้ยาประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม เช่นยา fosfomycin หรื อ
vancomycin ซึ่ งมีผลข้างเคียงต่อผูป้ ่ วยค้อนข้างมาก (Hidayat et al.,2006, กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556) MRSA เป็ นเชื้อก่อ
โรคทางผิวหนัง แผล ทางเดินปั สสาวะ ปอด และกระแสเลือด เชื้อชนิดนี้ไม่เพียงเฉพาะดื้อต่อยาเมทิซิลลินเท่านั้นแต่ยงั ดื้อต่อ
ยาปฏิชีวนะอื่นๆ เช่น Oxacillin, amoxycillin และยา cephalosporin อีกด้วย (Stefani et al.,2012) สาเหตุการที่โลกกาลังก้าว
สู่ ภาวะการขาดหน้าที่การรักษาของยาปฏิชีวนะและเกิดภาวะติดเชื้อในระดับรุ นแรงทั้งในโรงพยาบาลและแหล่งชุมชนนั้น
เพราะมีการคิดค้น ยาปฏิ ชีวนะชนิ ดใหม่ๆ น้อยลงเนื่ องจากขาดแคลนงบประมาณ ซึ่ งหากปล่อยให้เป็ นปั ญหาต่อไปก็จะ
นาไปสู่ การแพร่ ระบาดของเชื้อดื้อยาอย่างเร็ ว ส่ งผลโดยตรงต่อการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการรักษาต่อเนื่อง
เช่น การติดเชื้อในห้องฉุกเฉิ น การผ่าตัด การบริ จาคเลือด และการฟอกไต เป็ นต้น
นักวิทยาศาสตร์ พบว่าแบคทีเรี ยในทะเลมีศกั ยภาพในการสร้างสารเมแทโบไลด์ทุติยภูมิ (Secondary metabolites)
ที่มีฤทธิ์ยบั ยั้งการเจริ ญของเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถแยกสารเหล่านั้นให้อยูใ่ น
รู ปสารบริ สุทธิ์ พร้อมทั้งพิสูจน์ทราบโครงสร้างโมเลกุลได้เป็ นผลสาเร็ จ โดยพบสาร Pentabromopseudodilin เป็ นชนิดแรก
ซึ่ งแยกได้จากเชื้อ Actinomycetes sp. (Rahman et al., 2010) จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1988 พบว่าสารหลายชนิ ดมีฤทธิ์ ยับยั้งการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยดื้อยา MRSA (Shinke et al., 2017) แบคทีเรี ยสร้างสารที่มีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อ MRSA สามารถจาแนกได้ 3 ชั้น
(Class) ได้แก่ Actinobacteria Bacilli และ Gammaproteobacteria ในปี ค.ศ. 2010-2015 มี การค้นพบสารจากแบคที เรี ยใน
ทะเลทัว่ โลกจานวนมาก ในจานวนนี้ คน้ พบในประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาเป็ นเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นตามลาดับ แต่ยงั
ไม่พบรายงานในประเทศไทย (Rahman et al., 2017; Schinke et al., 2017)

วิธีดาเนินการวิจัย
1 การเตรี ยมตัวอย่างเชื้อแบคทีเรี ย
นาเชื้ อมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้ อที่เหมาะสม ณ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซี ยส ( C) จนพบมีการเจริ ญเป็ น
โคโลนี ตัดชิ้นส่วนบริ เวณขอบ colony ให้มีขนาดชิ้นละประมาณ 1x1 ตารางเซนติเมตร แล้วทาการถ่ายเชื้อลงในอาหารเหลว
PDB/YM ที่บรรจุในขวดรู ปชมพู่ นาไปบ่มที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ (มีการตรวจสอบฤทธิ์ยบั ยั้ง MRSA
เป็ น
ระยะๆ จนกว่าเชื้อจะเข้าสู่การเจริ ญระยะก่อน lag phase เล็กน้อยเพื่อความแม่นยาในการเก็บตัวอย่างทาสิ่ งสกัดหยาบ) จะได้
ผลิตภัณฑ์ออกมา 2 ส่ วน คือส่ วนน้ าเลี้ยงเชื้อ (Culture filtrate) และเซลล์เชื้อ ซึ่ งส่ วนอาหารเลี้ยงเชื้อจะถูกนาไปทาเป็ นสาร
สัดหยาบ (Crude extract) ต่อไป
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2. การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมายดาเนินการตามวิธีของ Andrey et al. (2017)
3. การทาสิ่ งสกัดหยาบจากจุลชีพในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว
นาเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหารเหลว ไปทาให้เซลล์แตกด้วยเครื่ อง Ultrasonicator จากนั้นนาปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ
5,000 รอบ/นาที เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อแยกเซลล์ออกจากน้ าเลี้ยงเชื้อ ก่อนนาส่วนที่เป็ นของเหลวไประเหิ ดแห้งด้วยเครื่ องทา
แห้งแบบเย็น (Freez dryer) ได้น้ าหนัก 3 กรัม จากนั้นสกัดด้วย เอทิลอะซิเตต (EtOAc) ตรวจสอบประสิ ทธิภาพการสกัดด้วย
TLC และ HPLC เพื่อให้แน่ใจว่าสกัดสารแต่ละชั้นสกัดออกมาหมด
3 การตรวจหาและเตรี ยมเชื้อ MRSA ดาเนินการตามวิธีของ Givry and Duchiro (2008)
5. การตรวจสอบฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อ MRSA ของสิ่ งสกัดหยาบจากเชื้อจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมาย
นาส่ วนน้ าเลี้ยงเชื้อและเซลล์มาสกัดด้วยตัวทาละลายจะได้สารสกัดหยาบจากน้ าเลี้ยงเชื้อ และ สารสกัดหยาบจาก
เซลล์ ทดสอบฤทธิ์ ยับยั้งเชื้ อ MRSAโดยวิธี agar well diffusion โดยใช้ resazurin เป็ นสารชี้ วดั ใช้ยา vancomycin เป็ นตัว
ควบคุม ตามวิธีของ Andrey and François, (2017).

ผลและวิจารณ์ผล
จากการแยกจุลินทรี ยก์ ลุ่มเอนโดไฟต์อาศัยร่ วมกับฟองน้ า (ภาพที่1) โดยวิธีการฆ่าเชื้อที่พ้นื ผิวบนอาหาร MA และ
วิธีขีดเชื้ อสาหรับแยกเชื้ อจากโคลนไต้โคโลนี หรื อเคลือบติดฟองน้ า ได้จุลินทรี ยท์ ้ งั หมด 10 ไอโซเลท แบ่งเป็ นพบทั้งใน
โคลนและ/หรื อเอนโดไฟต์ 4 ไอโซเลท พบเฉพาะเอนโดไฟท์ 2 ไอโซเลท และพบเฉพาะในสิ่ งแวดล้อม 4 ไอโซเลท
ส่ วนใหญ่เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบมีการเจริ ญสร้างแคปซูล มีลกั ษณะเป็ นเมือกลื่น หรื อมูกเยิม้ พบได้ท้ งั ดารงชีพแบบอิสระ
และเป็ น epibiotic

S2

S1

S5

S8

S3

S6

S9

S4

S7

S10

ภาพที่ 1 ฟองน้ าที่นามาแยกหาเชื้อจุลินทรี ย ์
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โคโลนี ข องแบคที เ รี ย ที่ ต รวจพบเฉพาะในชิ้ น ส่ ว นฟองน้ า มี ล ัก ษณะส าคัญ คื อ ฝั ง วุน้ โคโลนี มี ผิ ว หน้า ด้า น
เชื้อจุลินทรี ย ์ รหัส S1.2 แยกได้จากฟองน้ ารหัส S1 มีโคโลนีสีครี ม เชื้อ 6.2 แยกได้จากฟองน้ ารหัส S6 โคโลนีสีชมพูเข้มอม
เลือดหมู นอกจากนั้นยังพบเชื้อจุลินทรี ยร์ หัส SK3 มีสีสม้ แสด (ภาพที่ 2) แยกจากโคลนเคลือบไต้ฟองน้ า S3 เชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั
สามลักษณะแสดงฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ย MRSA ส่วนไอโซเลตอื่นๆไม่แสดงฤทธิ์ยบั ยั้ง จากการทดลองพบว่า SK3
มี
ประสิ ทธิภาพการออกฤทธิ์มากที่สุดโยมีขนาดวงใสยับยั้งเท่ากับ 18.5 มิลลิเมตร (mm) จึงเลือกมาศึกษาการเจริ ญเติบโตและ
การสร้างสารในอาหารเลี้ยงเชื้ อชนิ ดต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาองค์ประกอบเคมีเบื้องต้นโดยวิธีโครมาโทกราฟี แบบของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC)

S1.2

S6.2

SK3

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่มีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อ MRSA บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MA

ภาพที่ 3 วงใสยับยั้งเชื้อ MRSA ของสารสกัดจากจุลินทรี ยร์ ่ วมอาศัยกับฟองน้ าและโคลนไต้ฟองน้ า
ผลการศึกษาการเจริ ญเติบโตและการสร้างสารของเชื้อ SK3 โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ 9 ชนิ ดได้แก่ ISP No.2 หรื อ
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) พบว่าเชื้อ SK3 มีการเจริ ญเติบโตได้ดีในทุกอาหารเลี้ยงเชื้อ ลักษณะ
โคโลนี ฝังตัวอยู่ในเนื้ อวุน้ และมี สีและลักษณะโคโลนี แตกต่างกันตามชนิ ดอาหารที่ ใช้เลี้ ยง (ภาพที่ 4) ต่อมาได้ทาการ
ทดสอบฤทธิ์ ยับยั้งเชื้ อ MRSA 142 ด้วยวิธี agar plug diffusion method พบว่าอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้ อ SK3 ชนิ ด ISP No.5, ISP
No.7, ISP No.2 และ MA ที่ให้วงใสยับยั้งได้ดี โดยมีขนาดวงใสยับยั้งดังตารางที่ 1
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ISP No.4

ISP No.5

ISP No.6

ISP No.7

MA

MHA

LB

ภาพที่ 4 ลักษณะโคโลนีของเชื้อ SK3 บนอาหารเลี้ยงเชื้อวุน้ แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ขนาดวงใสยับยั้งเชื้อ MRSA ของเชื้อ SK3 ตามชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ
ISP No.2
ISP No.5
ISP No.7
MA

ขนาดวงใสยับยั้ง (mm.)
15.5
18
18
19
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เนื่ องจากไม่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิ ด ISP No. 5 และ 7 จึงเลือกอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว ISP No.2 (YM) และ MB
มาศึกษาประสิ ทธิ ภาพการสร้างสาร พบว่าในอาหารชนิ ด MB เชื้อ SK3 สร้างสารมีฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อ MRSA ได้ปริ มาณสู งสุด
ในวันที่ 2 ของการเลี้ยง (ตรวจสอบโดยวัดความกว้างของวงใสยับยั้งเท่ากับ 19 มม) ปริ มาณสารลดลงในวันที่ 3 และหยุด
สร้างสารในวันที่ 4 ของการเลี้ยง ในขณะที่เลี้ยงในอาหาร ISP No. 2 เชื้อ SK3 สร้างสารได้ปริ มาณมากที่สุดในวันที่ 4 และ
ยังคงสร้างสารต่อไปในแนวโน้มลดลง (ตารางที่ 2) ดังนั้นจึงเลือกผลิตสารโดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร MB เนื่ องจากใช้เวลาสั้น
กว่าการเลี้ยงในอาหาร ISP No. 2 สามารถผลิตสารสกัดหยาบได้ 3 กรัมโดยวิธีสกัดเชื้ อในอาหารเหลวด้วยเอทิลอะซี เตต
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในสารสกัดหยาบ SK3 โดย HPLC พบสารชนิดเด่นจานวน 1 สาร (Rt = 20.187) ปริ มาณ 800
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม (µg/mg) และสารปริ มาณน้อย จานวน 2 สาร ( Rt = 10.003, 17.080, ภาพที่ 5) ปริ มาณ 30 µg/mg
ตารางที่ 2 ขนาดวงใสยับยั้งชื้อ MRSA ของเชื้อ SK3 ในอาหารเหลว YM และ MB ตามเวลาเลี้ยง
ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ /วันที่

1
15
0

ISP No. 2
MB
1,400

check crud SK9 #1
m AU

SK9

2
17
19

ความกว้างวงใสยับยั้ง (mm.)
4
5
6
7
20 19
19 18.5
0
0
0
0

3
19
16

UV_VIS_1
WVL:234 nm

60.0

MEDIA YM-1 FOR SK9 #1
mAU

9
18
0

YM-1

10
16
0
UV_VIS_1
WVL:234 nm

5 - 6.447
7 - 7.697

9 - 29.187

1,250

8
18
0

SK3 extract

ISP No. 2

50.0

1,125

40.0

1,000

8 - 12.810

875

30.0

9 - 14.263

3 - 4.920

750

13 - 20.633

6 - 6.917
4 - 5.440

11 - 18.513

625

20.0

1 - 3.830
2 - 4.407

10 - 17.993

500

10.0
375

14 - 25.193
12 - 19.430
15 - 27.297

250

16 - 37.817

1 - 10.063

0.0

5 - 27.233
3 - 17.080

125

6 - 27.417
- 28.940
7 8- 28.430
10 - 30.27711 - 34.573

2 - 10.807

0

-200
0.0

4 - 20.570
12 - 37.550

m in
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

42.0

-10.0

-20.0
0.0

min
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

42.0

ภาพที่ 5 HPLC โครมาโทแกรมเปรี ยบเทียบระหว่างองค์ประกอบในอาหารเลี้ยงเชื้อและสารสกัดหยาบ SK3
จากการศึ กษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก SK3 ซึ่ งเป็ นแบคที เรี ยแกรมลบมี การเจริ ญสร้ างแคปซู ลทาให้มี
ลัก ษณะเป็ นเมื อ กลื่ น หรื อมู ก เยิ้ ม ผิ ว หน้ า ด้ า น ลัก ษณะเด่ น อี ก ประการหนึ่ งคื อ โคโลนี มี สี ส้ ม แดงคล้า ยกับ เชื้ อ
Pseudoalteromonas spp. ซึ่ งเป็ นสกุ ล ที่ พ บมากในทะเลทั้ง อยู่ อ าศัย ร่ ว มกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น และอยู่ อ ย่ า งอิ ส ระในทะเล
(Doshi et al., 2011) จุลินทรี ยใ์ นทะเลเป็ นเชื้ อที่เลี้ยงได้ค่อนข้างยากในห้องปฏิ บตั ิการเนื่ องจากยังไม่มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่
เหมาะสม โดยนัยแล้วสิ่ งแวดในทะเลไม่วา่ จะเป็ นน้ า ตะกอนดิน หรื อสิ่ งมีชีวิตอื่นๆมักมีองค์ประกอบของธาตุที่ซบั ซ้อนทั้ง
ธาตุปริ มาณมาก ปริ มาณน้อยถึงน้อยมาก ซึ่ งจุลินทรี ยใ์ นทะเลต้องการธาตุหรื อสารอาหารเหล่านี้ ในการเจริ ญเติบโต หรื อ
เป็ น growth factors หากขาดไปเพียงเล็กน้อยก็จะส่ งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและอาจสู ญเสี ยคุณลักษณะจาเพาะได้
จุลินทรี ยอ์ าศัยร่ วมบางชนิ ดใช้สารเมแทโลด์จากเจ้าบ้านเป็ นอาหาร (Angel et al., 2002) ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนกับปรากฏการณ์
ทดลองครั้งนี้ กล่าวคือ เชื้อ SK3 เจริ ญได้ในอาหารแตกต่างกันอีกทั้งลักษณะทางกายภาพ เช่น สี โคโลนี ก็มีความแตกต่าง
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กัน (รู ปที่ 4) ทั้งนี้ เป็ นเพราะอาหารแต่ละชนิดมีองค์ประกอบแตกต่างกันนัน่ เอง เมื่อพิจารณาการสร้างสารยับยั้งเชื้อ MRSA
พบว่าเชื้อ SK3 สร้างสารที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งมากต่อการออกฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อ MRSA เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ยาปฏิชีวนะแวนโค
มัยซิ น โดยมีขนาดวงใสยับ ยั้งมากกว่า (ภาพที่ 3) ลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถอธิ บายได้สองประเด็น กล่าวคือประเด็นแรก
เป็ นการปรับตัวด้านนิ เวศวิทยาในทะเล จุลินทรี ยอ์ ยูอ่ าศัยในระบบนิเวศที่ซบั ซ้อนมีการครอบครองพื้นที่และป้ องกันตัวเอง
เพื่อการอยูร่ อด จึงสร้างสารยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ออื่นในสิ่ งแวดล้อมเดียวกัน สารที่สร้างมักมีประสิ ทธิ ภาพการออก
ฤทธิ์ ดีมีความเข้มข้นสู ง ซึ่ งเราจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC (รู ปที่ 5) โครมาโทแกรมของสารสกัดหยาบ SK3
ไม่ซบั ซ้อน มีสารเด่นเพียงชนิ ดเดียวคือที่รีเทนชัน่ ไทม์ 29.187 นาที ซึ่ งเป็ นไปได้สูงว่าสารนี้อาจทาหน้าที่ยบั ยั้งเชื้อ MRSA
ประเด็นที่ สอง คือความเป็ นไปได้ของโครงสร้างสาร ยาปฏิชีวนะแวนโคมัยซิ นเป็ นสารไกลโคเปปไทด์ ลักษณะโมเลกุล
ประกอบด้วยหมู่ อะมิโนและไอดรอกซิ ลฟั งก์ชนั่ ค่อนข้างมากจึ งมีฤทธิ์ รุ นแรง สารที่ จะมีฤทธิ์ เที ยบเท่ามักเป็ นสารกลุ่ม
เดียวกันมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกัน หากเป็ นสารต่างกลุ่มกันมักมีธาตุหมู่ฮาโลเจนเป็ นหมู่แทนที่ ซึ่ งเชื้อจุลินทรี ยใ์ นทะเล
หลายชนิ ด มี ศัก ยภาพในการดึ ง ธาตุ ก ลุ่ ม นี้ จากน้ า ทะเลมาเป็ นหมู่ แ ทนที่ ไ ด้ เช่ น สาร marinopyrroles แยกได้จ ากเชื้ อ
Streptomyces sp สาร thiomarinols จากเชื้ อ Alteromonas rava (Rahman et al., 2010) สาร brominated phenyl ether ซึ่ งเป็ น
สารมี ธาตุโปรมี นเป็ นหมู่แทนที่ สร้ างโดยเชื้ อแบคที เรี ย Pseudoalteromonas phenolica (Isnansetyo and Kame, 2013)
ถึงแม้วา่ การวิจยั ครั้งนี้ยงั ไม่สามารถแยกเอาสารมีฤทธิ์ออกมาจากของผสมได้แต่ขอ้ มูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
องค์ประกองทางเคมีระดับโมเลกุลต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
สามารถแยกและทาบริ สุทธิ์เชื้อจุลินทรี ยจ์ านวน 10 ไอโซเลต จากจุลินทรี ยอ์ าศัยร่ วมกับฟองน้ าทะเลดีโมสปองเจีย
10 ชนิ ด ทดสอบฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อดื้อยา MRSA 142 ของน้ าเลี้ยงเชื้อโดยวิธี Agar plug diffusion method พบจุลินทรี ยห์ มายเลข
S1.2., S6.2 และ SK3 มีประสิ ทธิ ภาพฤทธิ์ ยับยั้งเชื้อ MRSA ได้ โดยเชื้อ SK3 มีวงใสยับยั้งกว้างที่สุด นาเชื้อนี้ มาหาอาหาร
เลี้ ยงเชื้ อที่ เหมาะสมเพื่อผลิ ตสารสกัดหยาบ ผลการทดลองพบเชื้ อ SK3 เจริ ญและสร้ างสารได้ดีเมื่ อเลี้ ยงในอาหาร MB
ซึ่ งผลิ ต สารได้สู ง สุ ด ในวัน ที่ 2 ของการเลี้ ย งทดสอบโดยการวัด วงใสยับ ยั้ง สาสารถผลิ ต สารสกัด หยาบได้ 3 กรั ม
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบอย่างคร่ าวๆโดย HPLC พบสารหลักไม่ทราบชนิ ดจานวน 1 สาร สารรองหรื อสารปริ มาณน้อย
จานวน 2 สาร
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คุณค่ าทางโภชนาการและสารต้ านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ ง
จากชุ มชนบ้ านม่ าหนิกในจังหวัดภูเก็ต
Nutritional value and antioxidant activity of dried Okra
(Abelmoschus esculentus) from Ban Manik Community in Phuket
อนิตทยา กังแฮ1* จันทนา แสงแก้ว1 จิราพร ขวัญมุณี1 กิตติศกั ดิ์ จิตต์เกื้อ2 และ สุภโรจน์ ทรงยศ3
Anittaya Kanghae1* , Jantana Saengkaew1 , Jiraporn Khwanmunee1 , Kittisak Jitkue2 and Suparoth Songyos3

บทคัดย่อ
กระเจี๊ ย บเขี ย ว (Abelmoschus esculentus) เป็ นผัก พื้ น บ้า นของไทยที่ นิย มบริ โภคฝั ก ในหลายรู ปแบบต่า ง เช่ น
สด แห้ง ทอด หรื อ ต้ม นอกจากนี้ กระเจี๊ยบเขียวยังมีคุณค่าทางโภชนการสู ง ได้แก่ โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
และเยื่อใย การศึกษานี้ วตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธี Association of Official Analytical Chemists
สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu reagent และวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ 2 วิธี ประกอบด้วย 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ Ferric ion reducing antioxidant power assay (FRAP) ในฝักกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง
ผลการทดลองพบว่ากระเจี๊ยบเขียวมีปริ มาณคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยความชื้น 5.20±0.82, เถ้า 12.40±0.77, เยื่อใย
11.30±0.58, โปรตีน 9.55±0.27, ไขมัน 0.79±0.47 และคาร์ โบไฮเดรตสู งถึง 72.06±0.98 g/100 g น้ าหนักแห้งตามลาดับ
นอกจากนี้ ยัง พบว่า กระเจี๊ ย บเขี ย วยัง มี ส ารประกอบฟี นอลิ ก ทั้ง หมดเท่ า กับ 6.90 ±0.03 g gallic acid equivalents/100 g
น้ าหนักแห้ง และมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ FRAP เท่ากับ 4,608.00±0.25 µmol Trolox/100 g dry basis และ
4,902.32±0.34 µmol Ascorbic acid/100 g dry basis ตามลาดับ ผลการทดลองนี้ สามารถนากระเจี๊ ยบอบแห้งนี้ ไปท าเป็ น
วัตถุดิบในการทาชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
คาสาคัญ : สารประกอบฟี นอลิค, ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ, กระเจี๊ยบเขียว, คุณค่าทางโภชนาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

633

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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บทนา
กระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) เป็ นผักพื้นบ้านที่มีการปลูกได้ทวั่ ทุกภาคตลอดทั้งปี และมีชื่อ
เรี ยกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น กระเจี๊ยบมอญ มะเขือมอญ มะเขือทะวาย มะเขือมื่น ซึ่ งมีการสันนิ ษฐานว่าถิ่นกาเนิด
อยูใ่ นทวีปแอฟริ กาและทวีปเอเชีย คนไทยส่วนใหญ่นิยมกินคู่กบั น้ าพริ กและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากกระเจี๊ยบ
เขียวมีคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น คือ เป็ นแหล่งโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน และเส้นใยอาหาร (Habtamu
et al., 2014) รวมถึงกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเลอิก ลิโนเลอิกในปริ มาณสูง (Roy et al., 2014; Gemede et al., 2015) รวมทั้ง
เป็ นแหล่งพลังงานที่มีคุณค่า (Adetuyi et al., 2011) เมื่อนาฝักกระเจี๊ยบเขียวไปประกอบอาหารยังพบว่ามีลกั ษณะเป็ นเมือก
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารจาพวกกัม และเพคตินในปริ มาณที่สูง หากรับประทานกระเจี๊ยบเขียวสามารถช่วยบรรเทาโรค
ได้หลายโรค เช่น ความดันโลหิ ต หลอดเลือดตีบตัน ลดอาการโรคกระเพาะ และยังช่วยขับพยาธิ ตวั จี๊ดได้ (Robbins, 1982)
นอกจากนี้กระเจี๊ยบเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็ นสารประกอบในกลุ่มโพลิฟีนอล ได้แก่
สารฟี นอลิกและ
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ สามารถพบในพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรหลายชนิ ด สารต้านอนุมูลอิสระนี้ จะมีบทบาทสาคัญใน
การป้ องกันการทาลายสารชีวโมเลกุลในร่ างกายจากอนุมูลอิสระซึ่งทาให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ กระเจี๊ยบเขียว
มีคุณประโยชน์มากมาย จึงทาให้คณะผูว้ ิจยั ได้เดินทางไปยังศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านม่าหนิ ก หมู่ 7
ตาบลศรี สุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นชุมชนต้นแบบที่มีการดาเนิ นงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพของชุมชน
โดยกลุ่มเกษตรกรบางเหนี ยวดาได้ทาการปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนหนึ่ งในพืชที่กล่าวนั้นก็คือ กระเจี๊ยบเขียว ปั จจุบนั
กลุ่มเกษตรกรบางเหนี ยวดาได้นากระเจี๊ยบเขียวมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาสบู่กระเจี๊ยบเขียวออกจาหน่ายและมีแนวคิดที่จะ
อบแห้งกระเจี๊ยบเขียว เพื่อนาวัตถุดิบนี้ ไปใช้ในการแปรรู ปเป็ นชาสมุนไพร สารสกัดในเครื่ องสาอาง และตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบั กระเจี๊ยบเขียว จึงทาให้คณะผูว้ ิจยั ทาการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการและสาร
ต้านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบเขียวที่อบแห้งในครั้งนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมกระเจีย๊ บเขียว
เก็บฝั กกระเจี๊ ยบเขี ยวจากชุ มชนม่าหนิ ก หมู่ 7 ตาบลศรี สุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขนาดผลยาว 21-25
เซนติ เมตร นามาล้างทาความสะอาด หั่นตัดเป็ นชิ้ นบาง และนาไปอบที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง
จากนั้นนาไปบดให้เป็ นผงโดยใช้เครื่ องปั่ น
2. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี (Proximate analysis)
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ ยบเขี ยวอบแห้งตามวิธี AOAC (2000)ได้แก่ ปริ มาณความชื้ น ไขมัน
โปรตีน เยือ่ ใย และ เถ้า
3. การเตรียมสารสกัดกระเจีย๊ บเขียว
ชัง่ กระเจี๊ยบเขียวอบแห้งที่บดละเอียด 2 กรัม สกัดด้วยน้ าเดือดปริ มาตร 200 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็ นเวลา 10 นาที
จากนั้นนาไปกรอง ปรับปริ มาณให้ได้ 250 มิลลิลิตร และนาสารสกัดกระเจี๊ยบเขียวไปวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด (ISO 14502-1, 2005)
วิเคราะห์ปริ มาณโพลีฟีนอลิกทั้งหมดตามวิธี Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent เริ่ มจากสารสกัด
กระเจี๊ยบเขียว 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเข้มข้น 10% ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดี ยม
คาร์ บอเนตความเข้มข้น 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่ มืดที่ อุณหภูมิห้องนาน
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1 ชัว่ โมง จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์หลังจากนั้นนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร โดยเครื่ องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
รายงานผลในรู ปกรัมของ gallic acid equivalence (GAE) ต่อ 100 กรัมตัวอย่างแห้ง (%w/w dry basis)
การคานวณจากการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง ปริ มาณ Gallic acid (µg/ml) กับค่า Absorbanceที่ 765 nm หาค่า
สมการ เส้นตรงY = mx + b จะได้ค่าความชัน (m) และค่าจุดตัดแกนY (b) คานวณปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดใน รู ป% (w/w)
dry basis
Total polyphenol content = (As-b) x Vs x DF x 100/m x Ws x 10,000 x DM
As = ค่าดูดกลืนแสงที่ 765 nm ของตัวอย่าง
b = ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน(Y-intercept)
Vs = ปริ มาตรสารสกัด
DF = Dilution factor
m = ความชันของกราฟมาตรฐาน
Ws = น้ าหนักตัวอย่าง
DM = % Dry matter content
5. การวิเคราะห์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging ability (DPPH) (Yen and Duh, 1994)
ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระในกระเจี๊ ยบเขียวสามารถวิเคราะห์ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์
ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชันที่ ได้รับความนิ ยมและให้ผลรวดเร็ วโดยใช้ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) โดยนาสารสกัดตัวอย่างปริ มาตร 50 ไมโครลิตร ใส่ ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.6 มิลลิ
โมลาร์ ปริ มาตร 1,950 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน เก็บในที่มืดอุณหภูมิหอ้ ง 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร โดยใช้เมทานอลเป็ น blank แทนสารสกัดตัวอย่างและใช้โทรลอกซ์ (Trolox) ความเข้มข้น 0-1,000 ไมโครโมล
เป็ นสารมาตรฐาน นาค่าที่ ได้ไปสร้ างกราฟมาตรฐาน จากนั้นนาผลที่ ได้จากการทดสอบสารสกัดจากกระเจี๊ ยบเขียวไป
เปรี ยบเที ยบกับกราฟมาตรฐาน เพื่อคานวณหาประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุ มูลอิ สระ และรายงานผลในรู ปของ µmole
equivalence ของ Trolox ต่ อ 100 กรั ม ตัว อย่า งแห้ ง สร้ า งกราฟมาตรฐานระหว่า งความเข้ม ข้น ของ Trolox (µM) กับ
% Inhibition หาค่าสมการเส้นตรง จะได้ค่าความชัน (m) และค่าจุดตัดแกน Y (b)
% Inhibition = (Abs.control - Abs.sample) x 100/ Abs.Control
คานวณความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ (DPPH-Radical scavenging activity) ความเข้มข้นของ Trolox (C) ในหน่วย
µM=(% Inhibition – b )/m
ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ
DPPH (µmol Trolox /100 g dry basis) = (C × Vs × DF × 100 × 100)/1,000× Ws× DM
b = ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y- intercept)
C = ความเข้มข้นของ Trolox ในหน่วย µM
Vs = ปริ มาตรสารสกัด
DF = Dilution factor
m = ความชันของกราฟมาตรฐาน
Ws = น้ าหนักตัวอย่าง (g)
DM = % Dry matter content
6. การวิเคราะห์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) (Yen and Duh, 1994)
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FRAP เป็ นวิธีที่ใช้วดั วามสามารถในการให้อิเล็กตรอนของสารอนุมูลอิสระ โดย Potassium ferricyanide reduction
สารต้านอนุมูลอิสระจะกาจัดไอออนของ ferric (Fe3+) แล้วเปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ปของ ferrous (Fe2+) ซึ่ งในการวิเคราะห์ใช้วิธี
ของ Yen and Duh (1994) โดยปิ เปตสารสกัดตัวอย่างปริ มาตร 1 มิ ลลิ ลิตร ใส่ ในหลอดทดลองเติ มสารละลายฟอสเฟต
บัฟ เฟอร์ ( pH 6.6) ความเข้ม ข้น 0.2 มิ ล ลิ โ มลาร์ ปริ ม าตร 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และสารละลายโพแทสเซี ย มเฟอริ ก ไซยาไนด์
(K3Fe(CN)6) เข้มข้น 1 เปอร์ เซ็ นต์ ปริ มาตร 2.5 มิ ลลิ ลิตร ผสมให้เข้ากันและบ่ มที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
30 นาทีจากนั้นเติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิ ติก (TCA) เข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
แล้วนาไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 3000 g เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นดูดสารละลายส่ วนบนปริ มาตร 2.5 มิลลิลิตร เติมน้ ากลัน่
2.5 มิลลิลิตรและสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน จากนั้นนาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร โดยเปรี ยบเทียบกับสารละลามาตรฐานกรดแอสคอร์บิก รายงานผลใน
รู ป mmole equivalent ของกรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัม ตัวอย่างแห้ง
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 = ค่าดูดกลืนแสงที่ 700 nm ของตัวอย่าง
b = ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y-intercept)
Vs = ปริ มาตรสารสกัด
DF = Dilution factor
m = ความชันของกราฟมาตรฐาน
Ws = น้ าหนักตัวอย่าง (g)
DM = % Dry matter content

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการเป็ นสิ่ งสาคัญของอาหาร ซึ่งผลของคุณค่าทางโภชนาการของกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง
ถูกแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้วา่ กระเจี๊ยบเขียวอบแห้งประกอบด้วยปริ มาณความชื้น 5.20±0.82 เถ้า 12.40±0.77 เส้นใย
11.30±0.58 โปรตีน 9.55±0.27 และไขมัน 0.79±0.47 g/100 g น้ าหนักแห้ง ในขณะที่ปริ มาณสารอาหารอยูใ่ นช่วงเดียวกันกับ
ผลที่ มีการรายงานใน Gemede และคณะ (2016) พบกระเจี๊ ยบเขี ยวว่าปริ มาณความชื้ น 9.69-11.29 เถ้า 5.37-11.30 เยื่อใย
11.97-29.93 โปรตีน 10.25-26.16 และไขมัน 0.56-2.46 g/100g น้ าหนักแห้ง ยกเว้นอย่างเดียว คือ กระเจี๊ยบเขียวที่อบแห้งมี
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ถูกตรวจพบในปริ มาณที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับผลของ Gemede et al. (2016) ซึ่ งความแตกต่างเหล่านี้
อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความชื้นในผล ความแตกต่างของสายพันธุ์ของกระเจี๊ยบเขียว (Gemede et al., 2016)
ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง
คุณค่าทางโภชนาการ
ปริ มาณ (g/100gน้ าหนักแห้ง)
ความชื้น
5.20±0.82
เถ้า
12.40±0.77
โปรตีน
9.55±0.27
ไขมัน
0.79±0.47
เยือ่ ใย
11.30±0.58
คาร์โบไฮเดรต
72.06±0.98
สารประกอบฟี นอลิกเป็ นสารกลุ่มหนึ่ งที่ มีสมบัติเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระและสามารถพบได้ในพืชหลายชนิ ด
สาหรับผลการการวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมดที่อยูใ่ นกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งโดยวิธี Folin-Ciocalteu ดังแสดงใน
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ตารางที่ 2 พบว่ากระเจี๊ ยบเขียวมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดเท่ากับ 6.90 ±0.03 กรัมกรดแกลลิคเปรี ยบเทียบต่อ
100 กรั มน้ าหนักแห้ง ขณะที่ การวิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระของกระเจี๊ ยบเขียวอบแห้งด้วย 2 วิธี คื อ DPPH radical
scavenging activity และ FRAP พบว่าปริ มาณของสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองมีแนวโน้มเป็ นไปในทางเดียวกัน มีปริ มาณสูง
เท่ากับ 4,608.00 µmol Trolox/100 g น้ าหนักแห้ง และ 4,902.32 µmol Ascorbic acid/100 g น้ าหนักแห้ง ตามลาดับซึ่งผลการ
ทดลองที่ได้สอดคล้องกับรายงานของ Liao et al (2012) แต่ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระอาจต่า เนื่ องจากการอบแห้งของกระเจี๊ยบ
เขียวพบว่ามีการสูญเสี ยของสารต้านอนุมูลอิสระ (Arlai et al., 2012)
ตารางที่ 2 ปริ มาณสารฟี นอลิครวมและสารต้านอนุมูลอิสระของกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง
Antioxidant activity
ปริ มาณสาร
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

สรุ ปผลการวิจัย
กระเจี๊ ย บเขี ย วที่ อ บแห้ง ของศู น ย์เ รี ย นรู ้ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนบ้า นม่ า หนิ ก หมู่ 7 ต าบลศรี สุน ทร
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่สูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้น
ควรส่ งเสริ มให้ชุมชนปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพิ่ม และนากระเจี๊ยบอบแห้งนี้ ใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปเป็ นชากระเจี๊ยบเขียว
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป
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ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ยืนต้ นในพืน้ ทีเ่ ขาหินปูน
วนอุทยานเมืองเก่ าชั ยบุรี จังหวัดพัทลุง
Diversity of tree species in a limestone area
in Muang Kao Chaiburi National Park in Phatthalung province
พงศ์ศิลป์ อินทร์แป้ น1* ศิริลกั ษณ์ ช่วยพนัง2 และ จรัล ลีรติวงศ์3
Phongsin Inpaen1* Siriluk Chuaypanang2 and Charan Leeratiwong3

บทคัดย่อ
พื้นที่เขาหิ นปูนเป็ นระบบนิเวศที่มีความสาคัญและมีลกั ษณะเฉพาะตัว การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยนื
ต้นในพื้นที่เขาหิ นปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ยนื ต้นและความสาคัญของไม้ยนื ต้นในสังคม
เก็บตัวอย่างและสารวจพันธุ์พืชตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ศึกษาไม้ยนื ต้นที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางระดับอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวางแปลงศึกษาด้วยวิธีการสุ่ม ขนาด 5 x 20 เมตร ตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติถึงจุดชมวิวเขาชัยบุรี ระยะทางรวม 695 เมตร จานวน 40 แปลงศึกษา รวมพื้นที่ศึกษา 4,000 ตารางเมตร
พบ
ไม้ยนื ต้นได้ท้ งั สิ้น 704 ต้น จาแนกเป็ น 30 วงศ์ 51 สกุล 71 ชนิด ต้นไม้มีความสูง 1.50 – 28.00 เมตร พื้นที่หน้าตัดรวม 19.68
ตารางเมตร ความหนาแน่นรวม 0.176 ต้นต่อตารางเมตร วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ไม้มะเดื่อ (Moraceae) 12 ชนิด วงศ์ไม้
สลัดได (Euphorbiaceae) 5 ชนิด และวงศ์ไม้เลี่ยน (Meliaceae) 5 ชนิด สกุลที่พบมากที่สุด คือ สกุลไม้มะเดื่อ (Ficus) สกุลไม้
กะหนานปลิง (Pterospermum) และสกุลมะคาไก่ (Drypetes) พืชที่พบมากที่สุด คือ ตะเคียนหิ น (Hopea ferrea Laness) แกง
เลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos Gaertn. var. dicoccos) เทียนขโมย (Drypetes hoaensis Gagnep.) และ ยาแก้ (Drypetes
hainanensis Merr.) มีค่าดัชนีความสาคัญ 22.97, 19.93, 17.63 และ 11.45 ตามลาดับ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีจึงเป็ นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการเป็ นแหล่งอนุรักษ์พนั ธุกรรม เป็ นแหล่งแม่ไม้ของพืชหายากหลายชนิด และสามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแสวงหาความรู ้ทางธรรมชาติที่สาคัญต่อไป
คาสาคัญ : ความหลากหลาย, ไม้ยนื ต้น, เขาหิ นปูน, วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี, พัทลุง
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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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บทนา
ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อนชื้น (Tropical climate) อยูร่ ะหว่างเส้นละติจูด 5–21 องศาเหนือ และระหว่างเส้น
ลองจิจูดที่ 97-106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 320,696,888 ไร่ หรื อประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีพ้นื ที่
ป่ าแบบป่ าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) มีความได้เปรี ยบในด้านภูมิศาสตร์ ที่เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) สูงสุดอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยปริ มาณความเข้มของแสงแดดสูงตลอดทั้งปี บวกกับปริ มาณน้ าฝน ส่งผลให้
ประเทศไทยมีความชื้นสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก ส่งผลให้พืชพันธุ์และสิ่ งมีชีวติ มีความหลายหลายสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งยัง
มีเทือกเขาสูงตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ของลมฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง (Microclimate) นอกจากนี้ยงั มีความ
แตกต่างของสภาพดิน หิ น และภูมิประเทศ สิ่ งเหล่านี้เป็ นปัจจัยร่ วมที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงขึ้นได้ใน
ประเทศ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศหรื อถิ่นที่อยู่ หรื อชนิดป่ าที่หลากหลาย (Habitat diversity) ความหลากหลาย
ของชนิด (Species diversity) ตลอดจนความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) (ธวัชชัย สันติสุข, 2555)
เขาหินปูน เป็ นหนึ่งในลักษณะทางธรณี วทิ ยาที่มีการกระจายตัวกว้างที่สุดประเภทหนึ่งในโลก สามารถพบได้ใน
ทุกภูมิภาคของโลก มีอายุหินหลายร้อยล้านปี เป็ นแหล่งเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย ด้วยเขาหินปูนมักมีความสูง
ชัน มีหุบเหว หน้าผา หรื อโพรงถ้ าที่สลับซับซ้อน ทาให้มนุษย์เข้าถึงพื้นที่เขาหิ นปูนได้ยาก รวมทั้งมีหน้าดินน้อย แห้งแล้ง
และร้อนจัด ไม่สามารถใช้เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมได้ ประเทศไทยมีพ้ืนที่เขาหิ นปูนประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรโดยมีการ
จัดตั้งเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ร้อยละ 25 ของพื้นที่ท้ งั หมด (วิชาญ เอียดทอง, 2548) พื้นที่ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นป่ าไม้ แต่ในบริ เวณที่มี
หน้าดินหนาซึ่งเป็ นส่วนน้อยมักใช้ประโยชน์เพื่อทาสวนยางพาราหรื อสวนผลไม้
นอกจากนี้ยงั มีการสัมปทานพื้นที่เขา
หิ นปูน เพื่อผลิตปูนซีเมนต์และผลิตหิ นสาหรับการก่อสร้าง (จริ นทร์ ชลไพศาล และ บุญญวัฒน์ ขุนอิน, 2555) ข้อมูลด้าน
การศึกษาพืชเขาหิ นปูนในบริ เวณภาคใต้ของประเทศไทยยังมีนอ้ ย ประกอบกับพื้นที่เขาหิ นปูน มีแนวโน้มถูกบุกรุ กทาลาย
อันเนื่องมาจากการทาเหมืองหิ นปูนและการเกษตร เขาหิ นปูน จึงเป็ นเหมือนความหวังหนึ่งของการเป็ นพื้นที่รักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่ งมีชีวติ ทั้งพืชและสัตว์ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีซ่ ึงเป็ นเขาหิ นปูนลูกโดด ตั้งอยูก่ ลางพื้นที่
เกษตรกรรมและมีชุมชนอยูโ่ ดยรอบ หลงเหลือจากการบุกรุ กโดยมนุษย์และยังมีสภาพที่เกือบสมบูรณ์ ตั้งอยูใ่ นเขตบ้านคอก
วัว หมู่ที่ 1 ตาบลชัยบุรี อาเภอเมืองจังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ประมาณ 1,875 ไร่ ประกอบด้วยภูเขาหิ นปูน 3 ลูก คือ เขาชัยบุรี เขา
บ่อลา และเขาพลู โดยกรมป่ าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็ นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2544
การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษาความหลากหลายของชนิดและดัชนีความสาคัญของพันธุ์ไม้ยนื ต้นในพื้นที่เขา
หิ นปูนที่ยงั ไม่เคยถูกบุกรุ กหรื อทาการเกษตรมาก่อนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง เพื่อเป็ นฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้ดา้ นพันธุ์ไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่วนอุทยานและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมวน
อุทยาน รวมทั้งเพื่อเป็ นฐานข้อมูลพิกดั ต้นไม้ในการศึกษาถึงคุณประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การติดตามการเจริ ญเติบโต
ระยะยาว และเป็ นแหล่งผลิตกล้าไม้หายากสาหรับเพิ่มพื้นที่ป่าต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารวจพื้นทีแ่ ละการวางแปลงศึกษา
การสารวจในครั้ งนี้ เลื อกศึ กษาเฉพาะเขาชัยบุ รีเท่ านั้นสารวจโดยการเดิ นเท้า เพื่อหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสม
สาหรับการวางแปลงตั้งแต่พ้ืนราบถึ งยอดเขา โดยใช้เส้นทางศึ กษาธรรมชาติที่มีอยู่เดิ ม เป็ นเส้นทางหลักในการส ารวจ
รวมถึงเส้นทางอื่นที่ สามารถเข้าไปสารวจพันธุ์ไม้ได้ แล้วเลือกตาแหน่ งวางแปลงศึ กษา เลือกศึ กษาเฉพาะในพื้นที่ที่เป็ น
สังคมพืชดั้งเดิม โดยใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ จากสานักงานวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี สู่ จุดชมวิวยอดเขาชัยบุรี รวม
ระยะทาง 650 เมตร โดยเลือกเฉพาะพื้นที่ที่เป็ นสังคมพืชดั้งเดิมที่ไม่ผา่ นการบุกรุ กทาลาย หรื อปลูกพืชเกษตรกรรม เพื่อให้
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เห็นรู ปแบบสังคมพืชธรรมชาติและไม่มีชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่ศึกษา โดยวางแปลงขนาด 5 x 20 เมตร จานวน
40 แปลง ทุก 15 เมตรตลอดเส้นทาง ใช้เชือกกาหนดขอบเขตแปลงศึกษา ใช้เสาไม้หรื อเหล็กตอกด้วยค้อนลงตามมุมแปลง
ศึกษา พร้อมติดป้ ายแสดงถึงพื้นที่การศึกษาวิจยั เพื่อป้ องกันการทาลายโดยนักท่องเที่ยว ใช้อุปกรณ์บนั ทึกพิกดั ทางภูมิศาสตร์
(GPS) วัดความสูงจากระดับน้ าทะเล และวัดความชัน ในทุกแปลงศึกษา
2. การเก็บตัวอย่ างพืช
เก็บตัวอย่างพืชตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ใช้เทปวัดขนาดต้นไม้ที่บริ เวณความ
สูงระดับอกหรื อ 130 เซนติเมตร โดยเลือกศึกษาเฉพาะต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก 5 เซนติเมตรขึ้นไปเท่านั้น
บันทึกตาแหน่งของต้นไม้ในแปลง บันทึกความสูง ตาแหน่งแกน X และแกน Y ติดป้ ายพลาสติกบันทึกรหัสและชื่อผูกไว้
บริ เวณลาต้น เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนของพืชทุกส่วนประกอบด้วย ใบ ดอก ผล บรรจุลงในถุงพลาสติก จานวน 3 ชุด พร้อมติด
ฉลากตัวอย่างบันทึกข้อมูล ลงในทุกตัวอย่างให้ตรงกับป้ ายรหัสต้นไม้ พร้อมทั้งถ่ายรู ปทุกชิ้นส่วนของพืชที่เก็บตัวอย่าง
รวมถึงลักษณะอื่นๆที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เช่น เปลือกต้น รากอากาศ สี เปลือก สี เนื้อไม้ ยางไม้ เพื่อใช้อา้ งอิงในภายหลัง
พร้อมทั้งบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นามาจาแนกและตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์พืชตามหลักอนุกรมวิธาน โดยใช้
หนังสื อสาหรับจาแนกพืชในประเทศไทย เช่น ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ของ เต็ม สมิตินนั ทน์ (2544),
ไม้ป่า
ภาคใต้ เล่มที่1 (A-Es) ของ ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ (2558), Order and Families of Malayan Seed Plant ของ Keng
(1969), Malayan Wild Flower Dicotyledons ของ Henderson (1974) เป็ นต้น หรื อสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้ทราบชื่อ
วิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุ์พืช จัดทาตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลักทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง และสานักงานวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
3.วิเคราะห์ ข้อมูลสังคมพืช
วิเคราะห์ขอ้ มูลสังคมพืชโดยใช้คา่ ดัชนีความสาคัญ (Importance Value Index : I.V.I) ดัดแปลงจากคูม่ ือการศึกษาป่ า
ไม้ไทยของ ดวงใจสุขเฉลิม และคณะ, 2558 โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
3.1 ความหนาแน่นของต้นไม้ (Density) แยกคานวณเป็ นความหนาแน่นรวม (Total Density) และความหนาแน่นแต่
ละชนิด
ความหนาแน่นรวม (D)
=
จานวนต้นไม้ท้ งั หมดที่ปรากฏ
พื้นที่แปลงศึกษาทั้งหมด
ความหนาแน่นของไม้ชนิด A (DA) = จานวนต้นทั้งหมดของไม้ชนิด A
พื้นที่แปลงศึกษาทั้งหมด
3.2 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) โดยเปรี ยบเทียบชนิดนั้นๆกับไม้ทุกชนิด
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A (RDA) = ความหนาแน่นของไม้ชนิด A x 100
ความหนาแน่นรวมของไม้ทุกชนิด
3.3 ความถี่ของชนิดไม้แต่ละชนิด (Frequency of Occurrence)
ความถี่ของชนิดพันธุ์ไม้ A (FA) = จานวนแปลงที่พนั ธุ์ไม้ A ปรากฏ X 100
จานวนแปลงที่ทาการสารวจทั้งหมด
3.4 ความถี่สมั พัทธ์ (Relative Frequency)
ความถี่สมั พัทธ์ของไม้ชนิด A (RFA) = ความถี่ของไม้ชนิด A X 100
ความถี่รวมของไม้ทุกชนิด
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3.5 ความเด่นของไม้แต่ละชนิด (Dominance)
ความเด่นของชนิดพันธุ์ไม้ A (DOA) = พื้นที่หน้าตัดของไม้ชนิด A (ตารางเซนติเมตร)
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด (ตารางเมตร)
กาหนดให้
พื้นที่หน้าตัด
= πr2
เส้นรอบวง
= 2πr
3.6 ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance)
ความเด่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A (RDoA) = ความเด่นของไม้ชนิด A x 100
ความเด่นรวมของไม้ทุกชนิด
3.7 ค่าดัชนีความสาคัญ (Importance Value Index, IVI) ของแต่ละชนิดในสังคม จากค่าความสัมพัทธ์ท้ งั สามค่า คือ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สมั พัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ มีวธิ ีการคานวณ คือ
ค่าความสาคัญของชนิดพันธุ์ A = RDA + RFA + RDoA
เมื่อ
RDA =
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A
RFA =
ความถี่สมั พัทธ์ของไม้ชนิด A
RDoA =
ความเด่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A

ผลและวิจารณ์ผล
1. พื้นทีศ่ ึกษา
การส ารวจพบว่า พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การศึ ก ษาตั้ง อยู่บ นพื้ น ที่ เ ขาหิ น ปู น ลาดชัน ที่ มี ค วามสู ง เหนื อ
ระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 91 เมตร ถึง 306 เมตร (ภาพที่ 1) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นหิ นปูน ทั้งยังมีเศษซากพืชซากสัตว์ขนาดเล็กทับถม
อยูต่ ามพื้นผิวและร่ องหิ นปูนที่ถูกน้ าฝนกัดเซาะเป็ นรู พรุ น บางบริ เวณจะมีน้ าขังในซอกหิ น แปลงศึกษาที่ 1- 27 เป็ นพื้นที่
เชิงเขา มีความลาดชันสู งเพิ่มขึ้นไปเรื่ อย ๆ ที่ระดับความสู ง 166 เมตร- 214 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล พื้นที่บริ เวณนี้บางจุด
เป็ นพื้นที่ ราบหุ บเขา มี หน้าดิ นสะสมมากกว่าบริ เ วณอื่ น หรื อเกิ ดเป็ นร่ องซึ่ งเป็ นทางไหลของน้ า ทาให้มีความชื้ น สู ง
นอกจากนี้ บริ เวณนี้ยงั มีภูเขาอื่นๆขนาดเล็กกว่าเขาชัยบุรี ที่อยูใ่ กล้คอยกาบังลมที่พดั มาจากทั้งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ได้เป็ นอย่างดี แปลงศึกษาที่ 28 – 40 เป็ นพื้นที่สันปั นน้ าหรื อสันของภูเขาที่ สูงชัน ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ ทิศเหนื อ มีพ้ืนที่
ด้านกว้างเพียง 10 – 20 เมตรเท่านั้น ไม่มีฐานภูเขาหรื อเชิงเขารองรับมากนัก เนื่ องจากด้านข้างสันปั นน้ าเกิดการทรุ ดตัวของ
เขาหิ นปูนลงทั้ง 2 ด้านกลายเป็ นหุบเหวแนวดิ่งความลึกกว่า 100 เมตร ทาให้เกิดเป็ นยอดเขาที่แคบและสูง สามารถมองเห็น
ได้จากระยะไกล ทาให้พ้นื ที่ศึกษาส่วนดังกล่าวเป็ นพื้นที่รับลมทั้งจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ด้วยความชันที่มากและ
ลมแรงทั้งปี ทาให้เศษซากพืชซากสัตว์ถูกน้ าฝนชะล้าง และลมพัดพาออกไปจนเกื อบหมด พื้นที่ ส่วนใหญ่จึงเป็ นหิ นปูน
เปลือยไม่มีหน้าดินปกคลุม ซึ่งส่งผลต่อชนิดและลักษณะของพืชที่พบ พื้นที่ศึกษามีลกั ษณะใกล้เคียงกับการศึกษานิเวศวิทยา
และชีวภูมิศาสตร์ของเขาหิ นปูนในตอนใต้ของมลฑลยูนนาน ทางใต้ของประเทศจีนของ Zhu (2003) โดยสามารถวางแปลง
ศึกษาขนาด 10 x 10 เมตร เท่านั้นเนื่องจากมีขอ้ จากัดของพื้นที่เขาหิ นปูน
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แปลงศึกษา

ภาพที่ 1 ความสูงเหนือระดับน้ าทะเลของแต่ละแปลงศึกษา
2. ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ยืนต้ น
การสารวจในพื้นที่เก็บตัวอย่าง 40 แปลง รวม 4,000 ตารางเมตร พบพันธุ์ไม้ยนื ต้นได้ท้ งั สิ้น 704 ต้น จาแนกออกเป็ น
30 วงศ์ 51 สกุล 71 ชนิด และมีพนั ธุ์ไม้ที่ไม่สามารถจาแนกระดับสกุลจานวน 3 ชนิด ซึ่งอยูใ่ นวงศ์ Bignoniaceae,
Euphorbiaceae และ Miliaceae จากจานวนพันธุ์ไม้ที่พบทั้งหมด 704 ต้น พบว่ามีการกระจายของจานวนในแต่ละแปลงศึกษา
ที่แตกต่างกัน จานวนต้นที่พบสูงสุด คือ 32 ต้น จานวนต้นที่พบน้อยที่สุด คือ 8 ต้น (ภาพที่ 2) สกุลที่พบชนิดพืชมากที่สุด
ได้แก่ สกุลไม้มะเดื่อ (Ficus) 9 ชนิด สกุลไม้กะหนานปลิง (Pterospermum) 3 ชนิด สกุลมะคาไก่ (Drypetes) 3 ชนิด และสกุล
อื่น ๆ อีก 48 สกุล ขณะที่การศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างสังคมของป่ าดิบแล้งผลัดใบ (Seasonally deciduous forest) บน
เขาหินปูนโผล่ในตอนกลางของประเทศบราซิลของ Felfili (2007) พบว่า วงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Leguminosae , Bignoniaceae
และ Apocynaceae ซึ่งไม่ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ คาดว่าเนื่องจากความแตกต่างของภูมิภาคและชนิดของพันธุ์ไม้ แต่
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พนั ธุ์พืชในรัฐซาบาของมาเลเซีย ของ Kiew (2001) โดยเปรี ยบเทียบกับ
ในรัฐซาราวัคและเขตคาบสมุทรมาเลเซีย โดยในรัฐซาบาเป็ นภูมิประเทศแบบเขาหิ นปูนชายทะเล วงศ์ที่พบสมาชิกมากที่สุด
คือ Orchidaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae, Araceae และ Acantaceae ตามลาดับ สกุลที่พบพืชมากที่สุดคือ Begonia, Ficus,
Bulbophyllum, Diospyros และ Elastostema สกุลเด่นที่พบความใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้ แต่เนื่องจากมีการศึกษาในพืช
หลายกลุ่มทาให้พบพืชล้มลุกเป็ นไม้เด่นด้วย ชนิดพืชที่พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea)
รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos), เทียนขโมย (Drypetes hoaensis), ยาแก้ (Drypetes hainanensis) และตาไก่
(Pleurostylia opposita) ตามลาดับ
พันธุ์ไม้ในแปลงศึกษามีความสูงตั้งแต่ 1.5 – 28 เมตร มีความสูงเฉลี่ย 7.2 เมตร ระดับความสูงต้นไม้ที่พบมากที่สุด
คือ 4 เมตร พบว่าความสู งเฉลี่ยของพันธุ์ไม้ในแต่ละแปลงศึ กษา มีค่าลดลงในแปลงศึกษาที่มีความสู งเหนื อระดับน้ าทะเล
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากลมบนยอดเขาพัด แรงตลอดทั้ง ปี ทาให้ย อดไม้หัก พัน ธุ์ ไ ม้ที่ มี ค วามสู ง มากที่ สุ ด คื อ เหรี ย ง (Parkia
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

645

timoriana) สูง 28 เมตร รองลงมาคือ ยางนา (Dipterocarpus alatus) มีความสูง 24 เมตร และพืชไม่ทราบสกุล (Unknown 3)
ในวงศ์ Bignoniaceae มีความสู ง 24 เมตร พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ที่พบจะมีลกั ษณะแคระแกร็ น ใบมีขนาดเล็ก ลาต้นคดงอ หลาย
ชนิ ดมักจะมีหนาม หรื อมีน้ ายาง มีรากชอนไชไปตามซอกหิ น ใบมักจะไหม้หรื อร่ วงในช่วงฤดูแล้ง แตกใบใหม่ช่วงรอยต่อ
ฤดูแล้งกับฤดูฝนและมักมีดอกในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้เมล็ดได้สุกและงอกในฤดูฝน
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แปลงศึกษา

ภาพที่ 2 จานวนต้นที่พบทั้งหมดในแต่ละแปลงศึกษา
การเก็บตัวอย่างจากแปลงศึ กษาจานวน 704 ตัวอย่าง จาก 40 แปลง ขนาด 4,000 ตารางเมตร เมื่ อจาแนกชนิ ด
พันธุ์ไม้ และคานวณขนาดพื้นที่ที่ศึกษา แล้วนามาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ศึกษาและจานวนชนิ ดพันธุ์สะสม
(Species area curve) พบว่า เส้นกราฟในช่วงแรกมีความชันมาก แสดงให้เห็นว่าเมื่อเพิ่มพื้นที่ศึกษามากขึ้นยังสามารถพบพืช
ชนิ ดใหม่ได้อีก จึงต้องเพิ่มพื้นที่ศึกษาขึ้นอีกจนครบ 40 แปลงศึกษา พบว่า ชนิ ดพันธุ์สะสมกลับไม่เพิ่มขึ้นแม้จะเพิ่มพื้นที่
ศึกษาแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ศึกษาขนาด 4,000 ตารางเมตร เพียงพอสาหรับการศึกษาครั้งนี้ (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ศึกษาและจานวนชนิดพันธุ์สะสม
3. การศึกษาและวิเคราะห์ รูปแบบสังคมพืช
การศึกษาครั้งนี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลสังคมพืชโดยใช้ค่าดัชนีความสาคัญของพืชแต่ละชนิดในสังคมไม้ยนื ต้น ได้จาก
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สมั พัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ ของพืชแต่ละชนิดมาเปรี ยบเทียบกัน (ตารางที่1)
ตารางที่ 1 พันธุ์ไม้ยนื ต้นและค่าดัชนีความสาคัญของไม้ยนื ต้นในพื้นที่เขาหิ นปูนวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
RDA
RFA
RDoA
ดัชนีความสาคัญ
Hopea ferrea
ตะเคียนหิน
9.80
4.45
8.71
22.97
Psydrax dicoccos
แกงเลียงใหญ่
9.65
5.04
5.23
19.93
Drypetes hoaensis
เทียนขโมย
6.53
3.26
7.83
17.63
Drypetes hainanensis
ยาแก้/แก้วป่ า
5.11
3.85
2.47
11.45
Pleurostylia opposita
ตาไก่
4.82
4.45
1.94
11.22
Adenanthera pavonina
มะกล่าต้น
3.26
1.48
6.09
10.85
Diospyros undulata
ดูกช้าง
4.82
2.96
2.41
10.21
Mallotus philippensis
มะกายดัด
2.98
4.15
2.83
9.97
Memecylon ovatum
พลองกินลูก
4.11
3.26
2.17
9.56
Ternstroemia gymnanthera
ปื นนกไส้
2.98
3.26
3.30
9.55
Vitex canescens
ผ่าเสี้ ยน
2.41
3.85
2.78
9.06
Dipterocarpus alatus
ยางนา
0.42
0.89
7.22
8.54
Euonymus indicus
กระดูกไก่
1.98
1.78
3.87
7.64
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
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

ชื่อไทย
ข่อยหนาม
ขนาน
เพกา
ตานดา
กระท้อน
เหรี ยง
เข็มป่ า
เฉี ยงพร้านางแอ
ยอ
ตาหยาวสยาม
ทลายเขา
เม่าขน
ชะมวง
กะหนานปลิง
สะเดาเทียม
กระจับเขา
ไทรกระเบื้อง
แดงเขา
มะเฟื องช้าง
พระเจ้าห้าพระองค์
เดื่อโพลง
กอมขม
โสกน้ า
ขันทองพญาบาท
ไทรใหญ่
ทุง้ ฟ้า

RDA
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

RFA
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

RDoA
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
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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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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ชื่อวิทยาศาสตร์
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
รวม

ชื่อไทย
มะพร้าว
ยมหิ น
ข้าวสารหลวง
ข่อย
ตาลโตนด
กระเบากลัก
พริ กเหลือง
นูดต้น
มะนาวผี
ขางขาว
ขนุน
ยางพารา
ไทรย้อยใบทู่
ลิ้นควาย
ขี้เหล็กนางชีขนั
หนาม
ไทรใบขน
เลี่ยน
เดื่อน้ า
ยู
กระจับนก
พรหมขาว
มะเดื่อปล้อง
บุหงาลาเจียก
เม็ก

RDA
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
100

RFA
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
100

RDoA
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
100

648

ดัชนีความสาคัญ
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
300

3.1 ความหนาแน่ นของต้นไม้ (Density)
แยกคานวณเป็ น 2 ค่า คื อ ความหนาแน่ นรวม และ ความหนาแน่ นแต่ละชนิ ด โดย ความหนาแน่ นรวม = 704
/ 4000 = 0.176 ต้น / ตารางเมตร หรื อ 281.6 ต้น/ไร่ ซึ่ งสู งกว่าการศึกษาของ อานุช (2556) ได้ศึกษาสังคมพืชในบริ เวณป่ า
ชุมชนบ้านหนองถิน ตาบลเกาะเต่า อาเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีความ
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หนาแน่น 1,603.1 ต้น/เฮกแตร์ หรื อ 0.16031 ต้น / ตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็ นป่ าชุมชนในที่ราบและเป็ นป่ าชั้นทุติย
ภูมิ คือผ่านการทาไม้หรื อการใช้ประโยชน์มาก่อน ทาให้ความหนาแน่นต่ากว่าป่ าปฐมภูมิของวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี แต่
การศึกษาครั้งนี้มีความหนาแน่นต่ากว่าการศึกษาของ กาญจนา (2555) ศึกษาองค์ประกอบพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืช
ป่ าชายน้ าตามแนวคลองศก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่พบว่าพืชชายน้ ามีความหนาแน่น 3,946 ต้น/เฮกแตร์ หรื อ 0.3946 ต้น /
ตารางเมตร เนื่ องจากเลือกศึกษาต้นพืชที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกตั้งแต่ 1 เซนติเมตรขึ้นไป ทาให้พบต้นไม้ได้
มากกว่าการศึกษาครั้งนี้ ที่เลือกศึกษาเฉพาะไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป
ดั้ง
นั้นการศึ กษาความหนาแน่ นของต้นไม้แต่ละการศึ กษาต้องพิจารณาถึงขนาดพื้นที่ หน้าตัดของพรรณไม้ที่ศึกษาด้วยเมื่ อ
พิจารณาความหนาแน่ นแต่ละชนิ ด พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่าความหนาแน่ นมากที่ สุด 0.01725 ต้น/ตารางเมตร
รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 0.01700 ต้น/ตารางเมตร, เทียนขโมย (D. hoaensis) 0.01150 ต้น/ตารางเมตร, ยาแก้
(D. hainanensis) 0.00900 ต้น/ตารางเมตร และดูกช้าง (D. undulata) 0.00850 ต้น/ตารางเมตร และอื่นๆ
3.2 ความหนาแน่ นสัมพัทธ์ (Relative Density, RDA)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสังคมพืช พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่ามากที่สุด 9.80%, รองลงมาคือ แกงเลียง
ใหญ่ (P. dicoccos) 9.65%, เที ยนขโมย (D. hoaensis) 6.53%, ยาแก้ (D. hainanensis) 5.11%, ดูกช้าง (D. undulata) 4.82%
และอื่นๆ
3.3 ความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency, RFA)
ความถี่สมั พัทธ์ในสังคมพืช พบว่า ความถี่รวมของพืชทุกชนิดมีค่า 842.5 เมื่อคานวณค่าความถี่สมั พัทธ์พบว่า แกง
เลียงใหญ่ (P. dicoccos) มีค่ามากที่ สุด คือ 5.04%, รองลงมาคือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) 4.45%, อันดับที่ 3 คือ ตาไก่ (P.
opposita) 4.45%, มะกายดัด (M. philippensis) 4.15%และ ยาแก้ (D. hainanensis) 3.85% ตามลาดับ
3.4 ความเด่ นสัมพัทธ์ (Relative Dominance, RDoA)
ความเด่นสัมพัทธ์เป็ นอัตราส่ วนความเด่นของพืชชนิ ดนั้น ๆ เปรี ยบเที ยบกับพืชทุกชนิ ดที่ สารวจ โดยใช้ขนาด
พื้นที่หน้าตัดของไม้แต่ละชนิด การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีพ้นื ที่หน้าตัดรวม 199,688 ตารางเซนติเมตร หรื อ 19.96 ตารางเมตร มี
ค่าพื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย 283.64 ตารางเซนติเมตร/ต้น โดยความเด่นรวมไม้ทุกชนิ ดมีค่า 51.6 เมื่อคานวณค่าความเด่นสัมพัทธ์
พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่าความเด่นมากที่สุด คือ 8.71% รองลงมาคือ เทียนขโมย (D. hoaensis) 7.83% อันดับ 3 คือ
ยางนา (D. alatus) 7.22%, มะกล่าต้น (A. pavonina) 6.09% และ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 5.23% ตามลาดับ
3.5 ดัชนีความสาคัญ (Importance Value Index, I.V.I.)
ความสาคัญของพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่พบในแปลงศึกษาว่ามีความสาคัญมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจาก 3 ค่า คือ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่สัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ของไม้แต่ละชนิ ด เมื่อพิจารณาพบว่าค่าดัชนีความสาคัญรวม
ทุกชนิ ดมีค่า 300 พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่ามากที่ สุด 22.97 (7.65%), รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos)
19.93 (6.64%), เทียนขโมย (D. hoaensis) 17.63 (5.87%), ยาแก้ (D. hainanensis) 11.45 (3.81%), ตาไก่ (P. opposita) 11.22
(3.74%) ตามลาดับ
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) เป็ นพืชที่มีค่าดัชนี ความสาคัญสู งที่สุด 22.97 (7.65%) มีความหนาแน่นเฉลี่ย โดยมีที่มา
จาก 2 ตัวแปร คือ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ ในขณะที่ค่าความถี่สัมพัทธ์แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos)
มีค่ามากกว่าตะเคียนหิ น (H. ferrea) แต่เมื่อนาตัวแปรทั้งหมดมาคานวณพบว่า ชนิ ดพืชที่มีค่าดัชนี ความสาคัญมากที่สุด คือ
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) จึงกล่าวได้วา่ พื้นที่เขาหิ นปูนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีมีรูปแบบสังคมพืชเป็ นไม้ตะเคียนหิ น
และแกงเลี ย งใหญ่ ในการศึ ก ษาพรรณไม้ป่ าดิ บ เขาภู เ ขี ย ว-น้ า หนาว โดย ส านัก วิ จัย การอนุ รั ก ษ์ป่ าไม้แ ละพัน ธุ์ พื ช
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบ สังคมย่อยของตะเคียนหิ น (Hopea ferrea Consociation) ขึ้ นกระจายเป็ น
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หย่อม ๆ ตามไหล่เขาตั้งแต่ระดับความสู ง 300-600 เมตร จัดเป็ นป่ าดิ บแล้ง (Semi-evergreen forest) เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกับการศึกษาพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา ประเทศไทย ของ Congdon (1982) บริ เวณศึกษาที่เป็ นพื้นที่เขา
หิ นปูนนั้น พืชที่พบมักมีลกั ษณะแคระแกร็ น มีหนาม ไม่ค่อยพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และมีไม้ลม้ ลุกน้อย พืชที่พบมาก คือ
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) ซึ่งบางครั้งพบว่ามีลาต้นขนาดใหญ่
เสวียน (2560) ศึกษาลักษณะสังคมป่ าดิบแล้งที่มีไม้ตะเคียนหิ นเป็ นไม้เด่น ในพื้นที่ปกปั กอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เส้นทางที่ 2 บริ เวณเขื่อนจุฬาภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีความสาคัญทางนิเวศมากกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ คือ 42.04 (14.01% ของพันธุ์
ไม้ท้ งั หมด) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 10.6 ต้น/ไร่ (66.25ต้น/เฮกแตร์) มีพ้นื ที่หน้าตัดลาต้นรวมเท่ากับ 18,468.88 ตร.ซม./ไร่
(115,430.50 ต้น/เฮกแตร์) ซึ่งมีความโดดเด่นของตะเตียนหินในแปลงศึกษาสูงกว่าการศึกษาครั้งนี้มาก
ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น เคียนทราย ตะเคียนหนู เหลาเตา จัดเป็ นไม้อยูใ่ นวงศ์ไม้ยาง
(Dipterocarpaceae) เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรื อนยอดไม่เป็ นระเบียบ กิ่งเล็กเรี ยวห้อยลง ลา
ต้นแข็งแรง มักบิดที่โคน ไม่มีพพู อนและรากค้ ายัน มีลกั ษณะเด่นคือ เปลือกสี น้ าตาลแดงถึงน้ าตาลเข้ม ใบอ่อนสี แดงสด เส้น
ใบ 7 – 9 คู่ ผลปี กยาว 2 ปี ก ตัวผลรู ปกรวย หรื อรู ปลูกข่าง พบได้ทวั่ ไปในป่ าดิบ ป่ าผลัดใบที่ต่า ส่วนมากพบตามยอดเขา
หิ นปูน (ไซมอน, 2558) จัดเป็ นไม้ที่มีเนื้อไม้ทนทานมากชนิดหนึ่งของไทย มีราคาเนื้อไม้สูง เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ที่
เจริ ญเติบโตช้ามาก เมื่อเทียบกับไม้ในวงศ์เดียวกันหรื อไม้ราคาแพงชนิดอื่นๆ แต่ตะเคียนหิ นกลับมีขอ้ เสี ยเปรี ยบที่เป็ นสาเหตุ
ของความเสี่ ยงต่อการสูญพันธุ์หรื อลดจานวนมากกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากไม้ป่าทัว่ ไปจะถูกลักลอบตัดเฉพาะต้นที่มีขนาด
ใหญ่แล้วเท่านั้น เพราะจะมีแก่นหรื อเนื้อไม้จานวนมากและมีความแข็งเพียงพอ แต่ตะเคียนหิ นกลับถูกลักลอบตัดทั้งต้น
ขนาดใหญ่แบบไม้ชนิดอื่น หรื อตัดตั้งแต่ไม้มีขนาดเล็กในระยะไม้หนุ่มเท่านั้น ต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1 – 3 นิ้ว
ก็สามารถถูกตัดไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว
มักจะถูกนาไปใช้ประโยชน์เป็ นด้ามเครื่ องมือทางการเกษตรที่ถูกขนานนามว่า
ทนทานยิง่ และเป็ นที่ตอ้ งการ โดยระหว่างการศึกษาภาคสนาม พบต้นตะเคียนหินจานวนมากออกดอกและติดผลในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ พื้นที่เขาชัยบุรีจึงมีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งแม่ไม้ตะเคียนหิ นที่สาคัญมาก สาหรับใช้ผลิตกล้าไม้ใน
อนาคต เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มจานวนไม้เศรษฐกิจที่มีราคาแพง สมควรยิง่ ที่จะอนุรักษ์ไว้และขยายพันธุ์ต่อไป
พันธุ์ไม้ที่มีค่าดัชนีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2 คือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) โดยแกงเลียงใหญ่สามารพบในพื้นที่
ศึกษาจานวน 17 แปลง ขณะที่ตะเคียนหิ นพบในพื้นที่ศึกษาเพียง 15 แปลง ทาให้แกงเลียงใหญ่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่า
ตะเคียนหิ นเล็กน้อย แกงเลียงใหญ่เป็ นพืชในวงศ์ไม้ส้ม (Rubiaceae) เปลือกลาต้นเรี ยบ สี เทาอมน้ าตาล ดอกช่อ ชนิ ดแยก
แขนง ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสี เขียว กลีบดอกสี เหลืองอ่อนอมขาว กลิ่นหอมอ่อน ผลเดี่ยวเกือบกลม ปลายผลเป็ นพู เมื่ออ่อนสี
เขี ย ว เมื่ อ สุ ก เปลี่ ย นเป็ นสี แ ดงอมส้ ม แตกตามพู เมล็ ด สี ด า ไม้ใ ช้ ท าเครื่ องมื อ ประมงและใช้ เ ป็ นอาหารสั ต ว์
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) ทั้งนี้ แกงเลียงใหญ่เป็ นพืชที่พบได้ในพื้นราบ ตามป่ าละเมาะหรื อชาวบ้านในเขตจังหวัดพัทลุง
เรี ยกว่า “ป่ าใส” มีศกั ยภาพในการกระจายพันธุ์ได้กว้าง ไม่ได้เป็ นไม้ที่มีความต้องการและไม่มีราคาในท้องตลาดค้าไม้ จึงยัง
ไม่มีความจาเป็ นในการช่วยขยายพันธุ์หรื อต้องอนุรักษ์อย่างเร่ งด่วน
พันธุ์ไม้ที่มีค่าดัชนีความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 คือ เทียนขโมย (D. hoaensis) มีชื่ออื่น ๆ ว่า กะพาบ หลงใหล สอง
กระดองหิน เป็ นไม้ในวงศ์ไม้สลัดได (Euphorbiaceae) เป็ นไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูง 6-12 เมตร ไม่ผลัดใบ ลาต้นมักจะคดงอ แตก
กิ่งต่า เปลือกเรี ยบ สี เทา ใบเดี่ยว เรี ยงสลับระนาบเดียว รู ปไข่หรื อรู ปรี ขอบใบจักมนเป็ นคลื่น แผ่นใบด้านบนสี เขียวเข้มเป็ น
มัน ด้านล่างสี จางกว่า ดอกเล็ก ออกตามกิ่ง สี ขาวอมเขียว ผลรู ปไข่ สี เขียว สุกสี แดงอมส้ม เขตกระจายพันธุ์และถิ่นกาเนิด
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ และภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบที่กมั พูชา และเวียดนามใต้ ขึ้นในป่ าดิบแล้งบนภูเขา
หิ นปูน ทั้งบนฝั่งและบนเกาะ ความสูงตั้งแต่ระดับน้ าทะเลปานกลางจนถึงระดับประมาณ 100 เมตร ออกดอกเดือน ธันวาคม
- มีนาคม ผลเดือน เมษายน-สิ งหาคม (พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของไทย, 2560)
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่เขาหิ นปูนใน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง มีพ้ืนที่
ศึกษาทั้งหมด 4,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็ นแปลงขนาด 5 x 20 เมตร ใน 2 พื้นที่ยอ่ ย คือ เชิงเขา 27 แปลง และสันปั นน้ า
13 แปลง รวม 40 แปลง ศึกษาไม้ยนื ต้นที่มีขนาดเส้นรอบ วงระดับอกตั้งแต่ 5 เซนติเมตร ขึ้นไป พบไม้ยนื ต้นทั้งสิ้น 704 ต้น
จาแนกเป็ น 30 วงศ์ 51 สกุล 71 ชนิ ด ยังไม่สามารถจาแนกระดับสกุลได้ 3 ชนิ ด วงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Moraceae สกุลที่พบ
มากที่ สุดคือ สกุล Ficus พืชที่ พบจานวนต้นมากที่ สุดคือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) ไม้ยืนต้นในแปลงศึ กษามีความสู งเฉลี่ย
7.2 เมตร โดย เหรี ยง (P. timoriana) มีความสูงมากที่สุดที่ 28 เมตร การศึกษาครั้งมีน้ ีค่าความมากชนิด 2.676 การศึกษาครั้งนี้
พบว่ามี ความหนาแน่ นรวม 0.176 ต้น/ ตารางเมตร มี พ้ืนที่ หน้าตัดของต้นไม้รวม 19.68 ตารางเมตร ชนิ ดพืชที่ มีความ
หนาแน่ นและความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุด คือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) พืชที่ มีความถี่และความถี่สัมพัทธ์มากที่สุดคือ
แกงเลี ยงใหญ่ (P. dicoccos) พืชที่ มีความเด่ นและความเด่นสัมพัทธ์มากที่ สุดคือ ตะเคี ยนหิ น (H. ferrea) พืชที่ มีค่าดัชนี
ความสาคัญมากที่สุด คือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos), เทียนขโมย (D. hoaensis), ยาแก้
(D. hainanensis) และตาไก่ (P. opposita) ตะเคียนหิ น ซึ่งเป็ นพืชที่พบจานวนต้นมากที่สุดและมีค่าดัชนีความสาคัญมากที่สุด
นั้น จัดเป็ นไม้ที่มีความเสี่ ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็ นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง จึงมีศกั ยภาพ
ในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศที่สาคัญ เป็ นแหล่งแม่ไม้ที่สาคัญ โดยสรุ ปได้วา่ พื้นที่เขาหิ นปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
จังหวัดพัทลุง เป็ นป่ าดิบแล้ง และเป็ นสังคมไม้ตะเคียนหิ นและแกงเลียงใหญ่
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การจาแนกช่ วงชั้นโอกาสนันทนาการ (ROS) ของแหล่งท่ องเทีย่ ว
ในอุทยานแห่ งชาตินา้ ตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Classification of Recreation Opportunity Spectrum of Tourism Resources in Nam Tok Yong
National Park Nakhon Si Thammarat Province.
สุรศักดิ์ ชูทอง1*วัฒนา ณ นคร1 จาเลือง เหตุทอง1
Surasak Choothong1*,Wattana Na Nakhon1, Jamlang Hatthong 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาลักษณะกิ จกรรมและรู ปแบบการใช้ประโยชน์ดา้ นนันทนาการในแหล่ง
ท่องเที่ยว จาแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางการจัดการพื้นที่ตามช่วงชั้นโอกาสด้าน
นันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง โดยในการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้พ้ืนที่การศึกษาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานแห่ งชาติ น้ าตกโยง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทั้งหมด 9 น้ าตก 2 ยอดเขา และ 2 เส้นทางศึ กษาธรรมชาติ
โดยทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยว ทั้งหมด 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การประเมินทรัพยากร
และการจาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ตามปั จจัยกายภาพ ทั้ง 4 ปั จจัย
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะกิ จกรรมและรู ปแบบการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของนักท่องเที่ ยวในปั จจุบนั
ส่ ว นใหญ่ มี ว ตั ถุ ประสงค์หลัก ของการเดิ นทางมาเยือ นอุทยานแห่ งชาติ น้ าตกโยง คื อ ต้อ งการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ และสัมผัส
ธรรมชาติ ทากิ จกรรมร่ วมกับกลุ่มเพื่อนสนิ ทและครอบครั ว ซึ่ งแหล่งท่องเที่ ยวของอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยง สามารถ
ตอบสนองกิ จกรรมนันทนาการให้กบั นักท่องเที่ ยวได้หลากหลาย เช่น การเล่นน้ า ชมน้ าตก ชมวิว ทิ วทัศน์ เป็ นต้น การ
จาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยง สามารถแบ่งได้ 4 เขตพื้นที่คือ
1) เขตพื้นที่ธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีพ้ืนที่ประมาณ 141 ตารางกิโลเมตรหรื อร้อยละ 52.81 ของพื้นที่อุทยาน
โดยพบแหล่งท่องเที่ยวในเขต 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 2) เขตพื้นที่ธรรมชาติก่ ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive
non-motorized area: SPNM) มีพ้นื ที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตรหรื อร้อยละ 4.12 ของพื้นที่อุทยาน โดยพบแหล่งท่องเที่ยว
ในเขต 1 แหล่ง คือ น้ าตกหนานปลิว 3) เขตพื้นที่ธรรมชาติก่ ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area :SPM)
มีพ้ืนที่ประมาณ 95 ตารางกิโลเมตรหรื อร้อยละ 35.58 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด โดยพบแหล่งท่องเที่ยวในเขต 4 แหล่ง คือ
ยอดเขารามโรม น้ าตกหนานตากผ้า น้ าตกปลิว น้ าตกคูหาสวรรค์ 4) เขตพื้นที่ ธรรมชาติพฒั นา (semi-developed natural
area: SD) มีขนาดของพื้นที่ ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรื อร้อยละ 7.49 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด โดยพบแหล่งท่องเที่ยว
ในเขต 5 แหล่ง คือ น้ าตกโยง น้ าตกคลองจัง น้ าตกวังปลิง น้ าตกหนานเตย และน้ าตกหนานโจน
ซึ่ งทางคณะผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามช่วงชั้นโอกาส
ด้านนันทนาการ โดยให้มีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่คา้ งแรม บริ เวณยอดเขาเหมน และควบคุมไม่ให้เกิดกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การหักกิ่งไม้ การอัดแน่นของดิน การปะปนของพืชสัตว์ต่างถิ่น การ
ทิ้งขยะไม่เป็ นที่ ของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง เป็ นต้น
คาสาคัญ: ช่วงชั้นโอกาสนันทนาการ (ROS), อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง, นครศรี ธรรมราช
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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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บทนา
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกโยงเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ครอบคลุ ม ท้ อ งที่ 4 อ าเภอ คื อ ทุ่ ง สง
ร่ อนพิบูลย์ ลานสกา และช้างกลาง ในเขตจังหวัดนครศรี ธรรมราช จากข้อมูลสถิตินกั ท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขต
อุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยง ในรอบ 30 ปี ที่ผ่านมา มีนกั ท่องเที่ยวเฉลี่ยปี ละ 112,215 คน (กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, 2561) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติ ต้องการจะมาสัมผัสกับธรรมชาติ และกิจกรรมนันทนาการ
บางครั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ, 2554) ในหลายกิจกรรมบางครั้งเกิด
การขัดแย้งกันในแหล่งท่องเที่ยว การจัดการพื้นที่จาเป็ นต้องอาศัยช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการในการมาเยือนแหล่ง เป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ปั จจุบนั นโยบายการท่องเที่ยวของ
รั ฐบาล นครศรี ธรรมราชจัดเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย วเมื องรอง และเมื องที่ ตอ้ งห้ามพลาด ที่ ตอ้ งการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งพื้นที่อุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยง มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น น้ าตกโยง
น้ าตกคลองจัง ยอดเขาเหมน ยอดเขารามโรม ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมาศึกษาเรี ยนรู ้
และสัมผัสธรรมชาติ
ตลอดระยะเวลาสิ บปี ที่ผา่ นมา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ส่วนใหญ่จะเป็ นการพัฒนา
เส้นทางเดินป่ าระยะไกลจากเนิน 499 สู่ยอดเขาเหมน เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาใต้ และบ้านพักนักท่องเที่ยวบริ เวณยอด
เขารามโรม ในปั จจุบนั มีการฟื้ นฟูสภาพป่ าและคืนสิ่ งก่อสร้างจากสถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 โดยการพัฒนาพื้นที่ใน
เขตอุทยานให้สามารถรองรั บนักท่ องเที่ ยวที่ มาเยือนได้เป็ นจานวนมาก ทาให้นักท่ องเที่ ยวมี ความหลากหลาย ในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการ และการบริ หารจัดการการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยข้อมูล
ทางด้านการจาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ในการแบ่งเขตการท่องเที่ยวใน
อุทยานให้แต่ละกิจกรรม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่รู้สึกขัดแย้งในการประกอบกิจกรรมนันทนาการและ
คงความเป็ นสันโดษ สภาพธรรมชาติด้ งั เดิมพื้นที่สวยงาม เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ให้ได้รับ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า รู ้รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กาหนดพื้นทีศ่ ึกษา
ศึ ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกโยง ซึ่ งแบ่ ง ออกเป็ นน้ าตก 9 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) น้ าตกโยง
2) น้ าตกปลิ ว 3) น้ าตกคลองจัง 4) น้ าตกหนานตากผ้า 5) น้ าตกหนานปลิ ว 6) น้ าตกหนานเตย 7) น้ าตกวัง ปลิ ง
8) น้ าตกหนานโจน และ 9) น้ าตกคูหาสวรรค์ ยอดเขา 2 แหล่ง คือ 1) ยอดเขาเหมน และ 2) ยอดเขารามโรม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยงในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2560) เฉลี่ยจานวน 76,687 คน (สถิตินกั ท่องเที่ยวการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตก
โยง ปี งบประมาณ, 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 400 ชุด ตามสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) และให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของเนื้อหา มีค่าคะแนน IOC เท่ากับ 0.73
3. วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ในงานวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนในการสุ่ มตัวอย่างดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สุ่ มตัวอย่างแบบกาหนดโควตา (Quota sampling)
เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยกาหนดจานวนตัวอย่างตามสัดส่ วนของแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่ามีนกั ท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดให้
โควตาในการเก็บตัวอย่าง ร้อยละ 30 แหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่ามีนกั ท่องเที่ยวไปเยือนในระดับปานกลาง ให้โควตาในการเก็บ
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ตัวอย่างร้อยละ 10 และแหล่งท่องเที่ยวที่ คาดว่านักท่องเที่ยวไปเยือนน้อยและการเข้าถึงยากลาบาก ให้โควตาในการเก็บ
ตัวอย่าง ร้อยละ 5 ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling ) ซึ่งเป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างโดยการเก็บจาก
จานวนนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงในพื้นที่ที่ทาการศึกษาดังต่อไปนี้รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างนักท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง
แหล่งท่องเที่ยว
จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
1. น้ าตกโยง
120 ตัวอย่าง
2. น้ าตกปลิว
40 ตัวอย่าง
3. น้ าตกคลองจัง
40 ตัวอย่าง
4. น้ าตกหนานโจน
20 ตัวอย่าง
5. น้ าตกหนานปลิว
20 ตัวอย่าง
6. น้ าตกหนานเตย
20 ตัวอย่าง
7. น้ าตกหนานตากผ้า
20 ตัวอย่าง
8. น้ าตกวังปลิง
20 ตัวอย่าง
9. น้ าตกคูหาสวรรค์
20 ตัวอย่าง
10. ยอดเขาเหมน
40 ตัวอย่าง
11. ยอดเขารามโรม
40 ตัวอย่าง
รวม
400 ตัวอย่ าง
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
4.1. แบบสอบถาม
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น โดยการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร
แนวความคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจยั และเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิจยั ตาม
กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน โดยมีการสอบถามถึง ลักษณะกิจกรรม
และรู ปแบบการใช้ประโยชน์ดา้ นนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยวความต้องการและการรับรู ้ของนักท่องเที่ยวความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง และภูมิหลังหรื อลักษณะสังคมประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
และนาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 10 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด จานวน 400 ชุด
4.2 แบบประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่ งท่ องเทีย่ ว
แบบประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงโดยใช้ช่วงชั้น
โอกาสทางด้านนันทนาการ (R0S) มีการแบ่งเนื้ อหาการประเมิน ออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ลกั ษณะทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ยว
การประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการจาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่
ภายในอุทยานแห่งน้ าตกโยง
4.3 เครื่ องอานวยความสะดวกในการเก็บข้ อมูล
4.3.1 เครื่ องจาพิกดั ดาวเทียม (GPS)
4.3.2 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ
5.1.1 เก็บรวบรวมรวมข้อมูลจากโดยใช้แบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง จานวน 11 พื้นที่ จานวน 400 ชุด
5.1.2 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในด้า นกายภาพเพื่ อ น ามาใช้ใ นจ าแนกช่ ว งชั้น โอกาสทางด้า น
นันทนาการของอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง
6. การจัดทาและวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 การจัดทาข้ อมูลของแบบสอบถาม
ในการจัดทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ได้รับ
ทั้งหมดมาตรวจสอบดูความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วจึงนาไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยใช้
การคานวณค่า เป็ นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างของ
ข้อมูล ในการวัดค่ากระจายของข้อมูล ของแบบสอบถาม
6.2 การวิเคราะห์ ผลการประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่ งท่ องเทีย่ ว
การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ทรั พ ยากรนัน ทนาการในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น้ าตกโยงโดยใช้ช่วงชั้นโอกาสทางด้านนันทนาการ (R0S) วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบเชิงบรรยายพรรณนา และค่าเฉลี่ยจาก
ตัวชี้วดั ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.3 ปัจจัยทางด้ านกายภาพในการจาแนกช่ วงชั้นโอกาสด้ านนันทนาการ
ปั จจัยทางกายภาพที่ใช้ในการจาแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการ (ROS) คือ ระยะห่างจากถนน
ขนาดพื้นที่ ที่มีความธรรมชาติที่เป็ นผืนใหญ่ติดกัน การเข้าถึงหรื อการใช้ยานพาหนะ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
จาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ของอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง ออกเป็ น 4 พื้นที่ จากการตรวจสอบเอกสาร
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง คือ พื้นที่ ธรรมชาติด้ งั เดิม (primitive area) พื้นที่ ธรรมชาติก่ ึ งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์
(semi-primitive non-motorized area) พื้ น ที่ ธ รรมชาติ ก่ ึ งสั น โดษใช้ ย านยนต์ (semi-primitive motorized area) พื้ น ที่
ธรรมชาติที่มีการพัฒนาแล้ว (semi-developed natural area) โดยมีเกณฑ์ในการจาแนก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2เกณฑ์ในการจาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ
ปั จจัยและเกณฑ์ช้ ีวดั P
SPNM
SPM
SD
ระยะห่าง (km) จาก
ถนนสายหลัก*
>5
1-5
1-5
1-5
ถนนสายรอง**
>1
>1
≤1
≤1
ขนาดพื้นที่ (km2)
> 10
 10
 10
การเข้าถึงและการใช้ ไม่มีการใช้
ไม่มีการใช้ยานยนต์
การใช้ยานพาหนะที่ มีการใช้ยานยนต์
ยานพาหนะ
ยานพาหนะทุกชนิด รวมเส้นทางเดินเท้า
มีเครื่ องยนต์ในระดับ เกือบทุกชนิด ใน
ไม่มีถนนแต่อาจมี
ทางเกวียนและพาหนะ ต่า เข้าถึงโดยถนน
ระดับปานกลางถึง
เส้นทาง เดินเท้า
ที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์
สายรอง
สูง เข้าถึงโดยถนน
(สัตว์ต่าง)
สายหลัก-รอง
การใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติที่ พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ เป็ นพื้นที่ป่าไม้
ที่ดิน
ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ไม่ถูก เปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติที่มีการ
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SPM

SD
เปลี่ยนแปลงหรื อ
พื้นที่ที่มีสภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่
เลียนแบบธรรมชาติ
หมายเหตุ: * ถนนหลวงที่มีหมายเลข 3 ตัวลงมา ** ถนนหลวงที่มีหมายเลข > 3 ตัว ถนนลูกรัง/ ดิน (พื้นถนนอ่อน/แข็ง
1 ช่องจราจร)
ทีม่ า: ปรับปรุ งจาก The Province of British Columbia (1998) และดรรชนี และคณะ (2547)
6.4. การนาเข้ าข้ อมูลลงในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
จากการรวบรวม ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ไ ด้ ม าเพื่ อ น าเข้า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ ก็ บ ไว้ใ น
ระบบฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการนาไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งข้อมูลนี้ จะเก็บไว้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data)
นาเข้าด้วยการจัดเก็บเป็ นชั้นข้อมูลต่างๆได้แก่ ขอบเขตอุทยาน เส้นชั้นความสู งการใช้ประโยชน์ที่ดิน ถนน แม่น้ าแหล่ง
ท่องเที่ ยวในอุทยาน และสถานที่ สาคัญ 2) ข้อมูลเชิ งบรรยาย (attribute data) นาเข้าเก็บไว้ในรู ปของตารางฐานข้อมูลที่
อธิบายรายละเอียดของข้อมูลเชิงพื้นที่ในแต่ละชั้น โดยมีข้ นั ตอนการนาเข้าข้อมูลและจาแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการด้วย
ปั จจัยกายภาพ ดังภาพที่ 1
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ช่ วงชั้นโอกาสนันทนาการทั้งหมด
พื้นที่สันโดษ,
พื้นที่ก่ ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์,
พื้นที่ก่ ึงสันโดษใช้ยานยนต์

ขั้นตอนที่ 1

พื้นที่ธรรมชาติที่มีการพัฒนาแล้ว

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4
พื้นที่ก่ ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์,
พื้นที่ก่ ึงสันโดษใช้ยานยนต์

ขั้นตอนที่ 3
พื้นที่ธรรมชาติที่มีการพัฒนาแล้ว

พื้นที่ก่ ึงสันโดษใช้ยานยนต์

พื้นที่ก่ ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์

พื้นที่สันโดษ

ภาพที่ 1 การจาแนกช่วงชั้นโอกาสนันทนาการของแหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง
ทีม่ า: ปรับปรุ งจาก The Province of British Columbia (1998)

ผลและวิจารณ์ผล
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ทั้งส่ วนแบบสอบถาม แบบประเมินทรัพยากร และการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ และการอภิปรายผลของการศึกษาวิจยั เรื่ องการจาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที่ ยว
ในอุทยานแห่ งชาติ น้ าตกโยง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ ขอ้ มูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ตาม
คาอธิบาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ส่วน ตามลาดับ ดังนี้
1. ลักษณะกิจกรรมและรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ด้านนันทนาการของแหล่ งท่ องเที่ยวในเขตอุทยานแห่ งชาติ
นา้ ตกโยง
นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ เคยมาเยือนอุทยานแห่ งชาติ น้ าตกโยง มี มากที่ สุด 3-4 ครั้ ง ร้ อยละ 25.0 รองลงมาเคย
เดิ นทางมามากกว่า 6 ครั้ง ร้อยละ 22.3 และ 5-6 ครั้ง ร้อยละ 17.8 จานวนสมาชิกแต่ละกลุ่มที่เดินทางมาแต่ละครั้งมีเฉลี่ย
6 คน ส่ วนใหญ่จะเดินทางมากับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 39.8 รองลงมามากับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวร้อยละ 23.5 และเดินทาง
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มากับครอบครั ว ร้ อยละ 21.5 ยานพาหนะที่ ใช้ในการเดิ นทางมากที่ สุด คื อ รถยนต์ส่วนบุ คคล ร้ อยละ 48.0 รองลงมา
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 22.3 และเดิ นเท้า ร้อยละ 17.8 ร้อยละ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นคนนอกพื้นที่ ร้อยละ 54.1 และ
ในพื้นที่ ร้อยละ 46.0 ส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวจะเดินทางมาแบบเช้า-เย็นกลับมากที่สุดร้อยละ 74.3 และพักค้างแรมโดยการ
กางเต็นท์ ร้อยละ 21.5 ตามลาดับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภายในน้ า อุ ทยานแห่ ง ชาติ น้ า ตกโยงที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งการไปเที่ ยวมากที่ สุ ด คื อ น้ า ตกโยง
รองลงมาคือ น้ าตกปลิว และน้ าตกหนานโจน ส่ วนแหล่งท่องเที่ยวประเภทยอดเขานักท่องเที่ยวต้องการไปเยือนมากที่สุด
คื อ ยอดเขาเหมน รองลงมาคื อ ยอดเขารามโรม เส้นทางศึ กษาธรรมชาติ นักท่ องเที่ ย วต้องการไปเยือนเส้นทางศึ ก ษา
ธรรมชาติป่าดิ บเขา “อ่างกาใต้” รองลงมาคือ เส้นทางศึ กษาธรรมชาติน้ าตกโยง และเส้นทางเดิ นป่ าระยะไกลเนิ น 499
ยอดเขาเหมน ตามลาดับ
การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยงนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ มาเพื่อทากิ จกรรมร่ วมกับกลุ่มเพื่อนสนิ ท
และครอบครัว ร้อยละ 89.5 รองลงคือ มาเพื่อศึ กษาเรี ยนรู ้และสัมผัสธรรมชาติ ร้อยละ 61.0 และหลีกหนี ความจาเจจาก
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 15.5 ซึ่ งกิจกรรมนันทนาการที่นกั ท่องเที่ยวทาในช่วงที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ น้ าตกโยงมากที่สุด
คือ ถ่ายภาพ และวีดีโอ ร้อยละ 48.75 รองลงมาคือ ชมวิว/ทิ วทัศน์ ร้อยละ 47.2 และการเล่นน้ า/ชมน้ าตก ร้อยละ 45.0
เป็ นต้น การเดินทางนั้นนักท่องเที่ยว คิดว่าการเข้าถึงอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงจากถนนสายหลักนั้นง่าย สะดวกมาก ร้อยละ
46.75 รองลงมาคือ ค่อนข้างลาบาก ร้อยละ 24.0 และค่อนข้างง่าย ร้อยละ 23.75 ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ กฤษณา
กสิ กรรม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์ เขียว, 2559 พบว่าแรงจูงใจในการเดิ นทางมาเยือนอุทยานแห่ งชาติ คือ ความ
ต้องการที่ จะรั บอากาศบริ สุทธิ์ ต้องการทากิ จกรรมและใช้เวลาร่ วมกับคนใกล้ชิด และ การได้ใกล้ชิด สัมผัส และอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ
2. ความต้ องการและการรับรู้ ของนักท่ องเทีย่ ว
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงมีการติดป้ ายให้เห็นอย่างชัดเจน ร้อยละ 70.5 และไม่มีการ
ติดป้ าย ร้อยละ 24.0 โดยภายใน 1 ชัว่ โมงนั้นนักท่องเที่ยวได้พบเห็นนักท่องเที่ยวอื่น ภายในเขตอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยง
ประมาณ 2-3 คนต่อกลุ่ม ร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ 7-15 คน และร้อยละ 21.25 3-5 คนต่อกลุ่ม ร้อยละ 20.25 พื้นที่ของจุด
ท่องเที่ยวควรมีขนาดเท่าใดที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่พึงพอใจมากที่สุด 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
กิ โลเมตร ในเขตอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยงส่ วนใหญ่จะพบเห็ นนักท่องเที่ ยวทิ้งขยะไม่เป็ นที่ ร้อยละ 37.75 รองลงมาคือ
หักเด็ด กิ่งไม้ มากที่สุด ร้อยละ 25.75 ส่ งเสี ยงดังเป็ นการรบกวน ร้อยละ 24.0 ขีดเขียนตามต้นไม้และก้อนหิ น ร้อยละ 87.0
ไม่พบเห็นพฤติกรรมข้างต้น ร้อยละ 15.5 ทาลายป้ ายต่างๆ 12.5 เดินขับรถออกนอกเส้นทางที่กาหนด ร้อยละ 21.75 ซึ่งสิ่ งที่
พบเห็นนั้นมีประมาณ 1-20% ร้อยละ 39.0 รองลงมา 21-30 % และ 31-50% ของนักท่องเที่ยวที่พบและเสี ยงที่เกิดขึ้นจาก
แหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็ นเสี ยงธรรมชาติ ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ เสี ยงพูดคุยในกลุ่มและเสี ยงตะโกน ร้อยละ 29.5 และเสี ยง
จากน้ าตกที่ ไหลแรงตลอดเวลา ร้อยละ 26.5 และในปั จจุบนั นี้ แหล่งท่องเที่ ยวอุทยานน้ าตกโยงนั้นพบเห็นผลกระทบแต่
เล็กน้อย เช่น ทางเดิ นเท้าที่ปรากฏให้เห็นทางได้ชดั เจน ร้อยละ 30.75 รองลงมาคือ พบเห็ นผลกระทบมาก จาเป็ นต้องใช้
มาตรการต่างๆ ในการป้ องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ ร้อยละ 27.5 และพบเห็นผลกระทบบ้างปานกลางแต่พ้ืนที่
สามารถฟื้ นคืนสภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น ร้อยละ 18.75 และซึ่งโดยสรุ ปแล้วแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่ งชาติน้ าตก
โยงที่มีความเป็ นธรรมชาติ ร้อยละ 37.0 รองลงมา มีความเป็ นธรรมชาติค่อนข้างสูง ร้อยละ 23.25 และมีความเป็ นธรรมชาติ
บ้าง ร้อยละ 17.25
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การมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยงนักท่องเที่ยวพบเห็นกิจกรรมการที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว
ในด้านของเสี ยที่ เกิ ดจากกิ จกรรมมนุ ษย์มากที่ สุดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ พบเห็ นสัตว์ป่าในพื้นที่ ถูกรบกวน
มี การก่ อสร้ างที่ ปิดบังภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ มีกลิ่ นที่ ไม่พึงประสงค์ มี การปะปนของพืชและสัตว์ต่างถิ่น พบสาร
แขวนลอยและคราบน้ ามันในน้ า ปริ มาณขยะในพื้นที่ ต้นไม้ ลูกไม้ ขนาดเล็กถูกเหยียบย่า และความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ในด้านนันทนาการในพื้นที่ ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่าในการท่องเที่ยวนั้นได้ประสบการณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยได้พกั ผ่อนหย่อนใจ
ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือ ผ่อนคลายความ ตึงเครี ยดจากการทางาน พักผ่อนหย่อนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเพื่อนสนิท เกิดความภูมิใจกับตนเองที่ได้ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงถึงความแข็งแกร่ ง/อดทนของร่ างกายและจิตใจ ได้ใช้ป้ายเตือนและควบคุมการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทุนยาน และหลีกหนีความวุน่ วาย/แสวงหาความสงบ
3. ความคิดเห็นต่ อการพัฒนาแหล่ งท่ องเทีย่ วในอุทยานแห่ งชาตินา้ ตกโยง
จากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยงปรากฏว่านักท่องเที่ยวแสดงความคิดว่าในเขต
อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงนั้นมีการพัฒนาบ้างเล็กน้อยในลักษณะที่ไม่ถาวร สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 32.2 รองลงมาคือ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติบา้ งในลักษณะไม่ถาวร การพัฒนาในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ 23.7 และมีการพัฒนาบ้างเล็กน้อยในลักษณะที่ไม่ถาวร สามารถกลับคืนสู่ ธรรมได้และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติหรื อสร้างบางสิ่ งบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติในระดับปานกลางถึงสูง คิดเป็ นร้อยละ 12.5
ความต้องการสิ่ งอานวยสะดวกที่ นักท่ องเที่ ยวต้องการมากที่ สุด คื อ ต้องการสิ่ งอานวยความสะดวกให้ความ
ส ะ ด ว ก ส บ า ย เ บื้ อ ง ต้ น ป้ อ ง กั น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ พื้ น ที่ ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ช่ น ห้ อ ง น้ า
ถังขยะ เต็นท์ พื้นที่ พกั แรม คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.0 รองลงมาคื อ ต้องการเฉพาะสิ่ งอานวยความสะดวกประเภทที่ ป้องกัน
ผลกระทบต่อพื้นที่ เช่น ทางเดินเท้า ป้ ายเตือน และต้องการเฉพาะสิ่ งอานวยความสะดวกประเภทที่ป้องกันผลกระทบต่อ
พื้นที่และป้ องกันอันตรายแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น ทางเดินเท้า สะพานเดินเท้า สะพานข้ามน้ า ราวกันตก คิดเป็ นร้อยละ 19.2
และไม่ตอ้ งการสิ่ งอานวยความสะดวกใด ๆ ยกเว้นทางเดินเท้าเข้าถึงพื้นที่ธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
4. การจาแนกช่ วงชั้นโอกาสของแหล่ งท่ องเทีย่ วในอุทยานแห่ งชาตินา้ ตกโยง
เมื่อนาปั จจัยทางด้านกายภาพทั้ง 4 ปั จจัยคือ ระยะห่างจากถนน ขนาดพื้นที่ที่มีความธรรมชาติที่เป็ นผืนใหญ่ติดกัน
การเข้าถึงหรื อการใช้ยานพาหนะ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจาแนกช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ของอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกโยง ออกเป็ น 4 ช่วงชั้น ดังต่อไปนี้
1) เขตพื้นที่ธรรมชาติสนั โดษ (Primitive area :P) มีขนาดของพื้นที่ประมาณ 141 ตร.กม. หรื อร้อยละ
52.81 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยงที่มีการเดินทางและการเข้าถึงยากลาบาก
เข้าถึงได้โดยการเดิ นเท้าเท่านั้น สภาพความเป็ นธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการพัฒนาพื้นที่ น้อยมาก และสภาพพื้นที่ เป็ นป่ า
ธรรมชาติด้ งั เดิม นักท่องเที่ยวต้องใช้ความสามารถและพึ่งพาตัวเองสู ง โอกาสในการพบปะผูอ้ ื่นน้อยมาก รู ้สึกสงบสันโดษ
ไม่มีป้ายเตือนและเจ้าหน้าที่คอยดูแล พบเห็นร่ องรอบผลกระทบและนักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมไม่เหมาะสมน้อยมาก
หรื อไม่มีเลย ได้ยินแต่เสี ยงธรรมชาติ ซึ่ งในเขตพื้นที่ ดงั กล่าวของอุทยานแห่ งชาติน้ าตกโยงมี 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน
พบว่า ลัก ษณะกลุ่ ม การเดิ น ทางยอดเขาเหมน เป็ นกลุ่ ม เพื่ อ นมากที่ สุ ด การเดิ น ทางเข้า ถึ ง แหล่ ง ต้อ งเดิ น เท้า เท่ า นั้น
มีวตั ถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ต้องการทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพื่อนสนิ ท ครอบครัวและศึกษาเรี ยนรู ้
และสัมผัสธรรมชาติ กิ จกรรมที่นิยมทามากที่สุด คือ ชมวิว ทิ วทัศน์ นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมี
ความเป็ นธรรมชาติ การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างยากลาบาก
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2) เขตพื้ น ที่ ธ รรมชาติ ก่ ึ งสั น โดษไม่ ใ ช้ ย านยนต์ (Semi-primitive non-motorized area: SPNM)
มีขนาดของพื้นที่ประมาณ 11 ตร.กม.หรื อร้อยละ 4.12 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้าถึง
ยาก ไม่ มี ก ารใช้ย านยนต์ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สภาพพื้ น ที่ มี ค วามเป็ นธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ มี ก ารพัฒ นาพื้ น ที่ น้อ ยและ
นัก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งใช้ความสามารถและการพึ่ ง พาตนเองสู ง โอกาสในการพบปะผูค้ นน้อ ย รู ้ สึ ก สงบสัน โดษ พบเห็ น
ผลกระทบและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวน้อย ได้ยินแต่เสี ยงธรรมชาติสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ
ของพื้นที่ที่ใช้ ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของอุทยานแหล่งมี 1 แหล่ง คือ น้ าตกหนานปลิวพบว่าลักษณะกลุ่มการเดิ นทาง
มายังแหล่งเป็ นกลุ่มเพื่อนมากที่ สุด การเดิ นทางเข้าถึงแหล่งต้องเดิ นเท้าเท่านั้น มี วตั ถุประสงค์หลักของการเดิ นทางมา
ท่องเที่ ยว คือ ต้องการศึ กษาเรี ยนรู ้และสัมผัสธรรมชาติ หลีกหนี ความจาเจจากสภาพแวดล้อมเดิ ม กิ จกรรมที่ นิยมทามาก
ที่สุด คือการถ่ายภาพ วีดีโอ นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมี ความเป็ นธรรมชาติสูง การเดินทางเข้าถึง
ค่อนข้างยากลาบาก
3) เขตพื้นที่ ธรรมชาติ ก่ ึ งสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area: SPM) มี ขนาดของ
พื้นที่ประมาณ 95 ตร.กม.หรื อร้อยละ 35.58 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเข้าถึงค่อนข้างยาก มีการ
ใช้ยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนข้างแคบรถสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ
ปรากฏสิ่ งอานวยความสะดวกสบายเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว เช่น พื้นที่พกั แรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้ยนิ เสี ยงธรรมชาติ
และนักท่องเที่ยวอื่น มีโอกาสพบปะนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น พบเห็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ร่ องรอย
การหักเด็ดกิ่งไม้ การอัดแน่ นของดินและมีการปะปนของพืชสัตว์ต่างถิ่น ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของอุทยานแห่ งชาติ
น้ าตกโยงมีดว้ ยกัน 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม น้ าตกหนานตากผ้า น้ าตกปลิว น้ าตกคูหาสวรรค์ พบว่า ลักษณะกลุ่มการ
เดินทางเป็ นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวมากที่สุด ยานพาหนะในการเข้าถึงเป็ นรถยนต์ส่วนบุคล จักรยานยนต์
มี
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ต้องการทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพื่อนสนิ ท ครอบครัวและศึกษาเรี ยนรู ้
และสัมผัสธรรมชาติ กิจกรรมที่นิยมทามากที่สุด คือ ชมวิว ทิวทัศน์ เล่นน้ า ชมน้ าตก ถ่ายภาพและวีดีโอ การปี นเขา และไต่
เขา นักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว มีการเดินทางเข้าถึงค่อนข้างยาก
4) เขตพื้ น ที่ ธ รรมชาติ พ ฒ
ั นา (semi-developed natural area: SD) มี ข นาดของพื้ น ที่ ประมาณ 20
ตร.กม.หรื อร้อยละ 7.49 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้าถึงง่าย มีการใช้ยานพาหนะโดยการ
เข้าถึงแหล่งพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติด้ งั เดิม ขนาดของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมี
ขนาดเล็ก เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้ นและนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น พบเห็นผลกระทบที่
เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมีร่องรอยการหักเด็ดกิ่งไม้ การทิ้งขยะไม่เป็ นที่ พบเห็นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม
ปานกลาง ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงมีดว้ ยกัน 5 แหล่ง คือ น้ าตกโยง น้ าตกคลองจัง น้ าตก
วังปลิง น้ าตกหนานเตยน้ าตกหนานโจนพบว่าลักษณะกลุ่มการเดินทางเป็ นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวมากที่สุด ยานพาหนะ
ในการเข้าถึงเป็ นรถยนต์ส่วนตัว มีวตั ถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ ต้องการทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพื่อน
สนิ ท ครอบครั วและศึ กษาเรี ยนรู ้ และสัมผัสธรรมชาติ กิ จกรรมที่ นิยมทามากที่ สุด คื อ เล่นน้ า ชมน้ าตก นักท่ องเที่ ยวมี
ความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมี ความเป็ นธรรมชาติ การเดินทางเข้าถึงง่ายและสะดวกมาก

สรุ ปผลการวิจัย
1) เขตพื้ น ที่ ธ รรมชาติ สัน โดษ (Primitive area :P) มี ข นาดของพื้ น ที่ ป ระมาณ 141 ตร.กม. หรื อ ร้ อ ยละ 52.81
ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงที่มีการเดินทางและการเข้าถึงยากลาบาก เข้าถึงได้
โดยการเดิ นเท้าเท่านั้น สภาพความเป็ นธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการพัฒนาพื้นที่ น้อยมาก และสภาพพื้นที่ เป็ นป่ าธรรมชาติ
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ดั้งเดิม นักท่องเที่ยวต้องใช้ความสามารถและพึ่งพาตัวเองสู ง โอกาสในการพบปะผูอ้ ื่นน้อยมาก รู ้สึกสงบสันโดษ ไม่มีป้าย
เตือนและเจ้าหน้าที่คอยดูแล พบเห็นร่ องรอบผลกระทบและนักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรม ไม่เหมาะสมน้อยมากหรื อไม่มี
เลย ได้ยนิ แต่เสี ยงธรรมชาติ ซึ่งในเขตพื้นที่ดงั กล่าวของอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงมี 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน
2) เขตพื้นที่ ธรรมชาติก่ ึ งสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive non-motorized area: SPNM) มีขนาดของพื้นที่
ประมาณ 11 ตร.กม.หรื อร้อยละ 4.12 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้าถึงยาก ไม่มีการใช้ยาน
ยนต์ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สภาพพื้ น ที่ มี ค วามเป็ นธรรมชาติ ที่ ส มบู ร ณ์ มี ก ารพัฒ นาพื้ น ที่ น้อ ยและนัก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งใช้
ความสามารถและการพึ่งพาตนเองสู ง โอกาสในการพบปะผูค้ นน้อย รู ้สึกสงบสันโดษ พบเห็นผลกระทบและพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของนักท่ องเที่ ยวน้อย ได้ยินแต่เสี ยงธรรมชาติ สามารถมองเห็ นวิวทิ วทัศน์โดยรอบของพื้นที่ ซ่ ึ งเขตช่ วงชั้น
ดังกล่าวมี แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 1 แหล่ง คือ น้ าตกหนานปลิว
3) เขตพื้นที่ ธรรมชาติก่ ึ งสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area :SPM) มีขนาดของพื้นที่ประมาณ
95 ตร.กม.หรื อร้อยละ 35.58 ของพื้นที่อุทยานทั้งหมด เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเข้าถึงค่อนข้างยาก มีการใช้ยานพาหนะใน
การเข้าถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนข้างแคบรถสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ปรากฏสิ่ งอานวย
ความสะดวกสบายเบื้ อ งต้น กับ นัก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น พื้ น ที่ พ ัก แรม เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ได้ยิ น เสี ย งธรรมชาติ และ
นักท่องเที่ยวอื่น มีโอกาสพบปะนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น พบเห็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ร่ องรอยการหัก
เด็กกิ่งไม้ การอัดแน่นของดินและมีการปะปนของพืชสัตว์ต่างถิ่น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวของอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงมี
ด้วยกัน 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม น้ าตกหนานตากผ้า น้ าตกปลิว น้ าตกคูหาสวรรค์
4) เขตพื้นที่ธรรมชาติพฒั นา (semi-developed natural area: SD) มีขนาดของพื้นที่ ประมาณ 20 ตร.กม.หรื อร้อย
ละ 7.49 ของพื้นที่ อุทยานทั้งหมด เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีการเดิ นทางเข้าถึงง่าย มีการใช้ยานพาหนะโดยการเข้าถึงแหล่ง
พื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่มีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติด้ งั เดิม ขนาดของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีขนาดเล็ก
เป็ นที่ รู้จกั ของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้ นและนักท่องเที่ ยวกลุ่มอื่น พบเห็ นผลกระทบที่เกิ ดจาก
กิ จกรรมการท่องเที่ ยวมีร่องรอยการหักเด็ดกิ่งไม้ การทิ้งขยะไม่เป็ นที่ พบเห็ นพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวที่ไม่เหมาะสมปาน
กลาง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยงมีดว้ ยกัน 5 แหล่ง คือ น้ าตกโยง น้ าตกคลองจัง น้ าตกเขาเห
มน น้ าตกวังปลิง น้ าตกหนานเตยน้ าตกหนานโจน
ซึ่งในการนี้ทางคณะผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามช่วงชั้น
โอกาสด้านนันทนาการ โดยให้มีการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่คา้ งแรม เช่น บริ เวณยอดเขาเหมน ซึ่ งเป็ นพื้นที่ เขต
พื้นที่ธรรมชาติสันโดษ ควรมีการควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การ
หักเด็ดกิ่งไม้ การอัดแน่นของดิน การปะปนของพืชสัตว์ต่างถิ่น การทิ้งขยะไม่เป็ นที่ ของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกโยง สาหรับการศึกษาในอนาคต ควรจะมีการศึกษาถึงผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการ และขีดความสามารถใน
การรองรับพื้นที่ เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวไทย หัวใจสี เขียว ต่อไป
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ศักยภาพการผลิตเอทานอลชี วภาพจากขยะอินทรีย์โดยเชื้ อยีสต์
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048
Potential of Bioethanol Production from Organic Wastes by
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048
วิชุดา กล้าเวช
Wichuda Klawech

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดย
นาตัวอย่างขยะอินทรี ย ์ ได้แก่ น้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศ มาเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลด้วยกระบวนการหมักแบบกะ โดยเติมปริ มาณเชื้ อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 ที่ ความเข้มข้น
เริ่ มต้นร้อยละ 10 บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส ทาการหมัก 0-96 ชัว่ โมง ผลการทดลองพบว่าน้ าคั้นกากสับปะรด กาก
สับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศ มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เริ่ มต้น เท่ากับ 15.20, 8.16, 3.26 และ 4.80 กรัมต่อลิตร
นอกจากนี้ยงั มีปริ มาณเอทานอลเริ่ มต้นร้อยละ 1.40, 1.58, 1.03 และ 1.05 ตามลาดับ เมื่อนาวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิดมาเตรี ยมในรู ป
สารละลายและนาไปผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมักแบบกะ ผลการทดลองเมื่อศึกษาการเจริ ญและการผลิตเอทานอล
ชี วภาพโดยเชื้ อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเลี้ยงเชื้ อที่ เติมวัตถุดิบน้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือก
กล้วย และเปลือกมันเทศ พบว่ายีสต์มีการเจริ ญอย่างรวดเร็ วตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 6 ถึง ชัว่ โมงที่ 24 สอดคล้องกับปริ มาณน้ าตาล
รี ดิวซ์ในอาหารเลี้ยงเชื้อลดลง ส่ งผลให้เชื้อยีสต์ผลิตเอทานอลชีวภาพโดยมีปริ มาณเอทาทอลสู งสุ ดเป็ นร้อยละ 4.97, 4.66,
1.53 และ 2.20 คิดเป็ น 49.7, 46.6, 15.3 และ 22.0 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ซึ่งสามารถสรุ ปได้วา่ ขยะอินทรี ยท์ ้ งั 4 ชนิดข้างต้น
มีศกั ยภาพในการนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพได้
คาสาคัญ : กากสับปะรด น้ าคั้นกากสับปะรด เปลือกกล้วย เปลือกมันเทศ ยีสต์ 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 bioethanol 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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บทนา
ในปั จจุบนั ได้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานในประเทศไทยมาโดยตลอด เนื่องจากมีความต้องการพลังงานกันอย่างมาก
จึงมีความไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ซึ่ งแหล่งพลังงานที่จาเป็ นต่อมนุษย์ คือ น้ ามัน เพราะน้ ามันเป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญในระบบเศรษฐกิจและการขนส่ งต้องมีการพึ่งพาน้ ามันในการขับเคลื่อนและเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญใน
การดารงชีวิตประจาวัน ทาให้ปัจจุบนั มีการบริ โภคน้ ามันมากขึ้น จึงทาให้มีการศึกษาพลังงานทดแทนที่ได้มาจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่อุดมสมบรู ณ์ที่มีอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม โดยวัสดุดงั กล่าวจะเกิ ดขึ้นหลังการเก็บเกี่ ยว
ของเกษตรกรโดยมีปริ มาณที่มาก มักก่อให้เกิดปั ญหาในพื้นที่การเกษตรกรรม ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก่อให้เกิดเป็ น
ของเสี ยจึงสนใจที่นาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็ นเอทานอล ที่สามารถนาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อเป็ น
การลดสารมลพิษที่ มีผ ลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อม และเอทานอลยังสามารถน ามาผสมในน้ ามันเชื้ อเพลิ งในอัตราส่ ว นที่
เหมาะสม เพื่อลดปริ มาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้นอ้ ยลง ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดนี้ทาให้เกิดมลพิษที่นอ้ ยลงมากกว่าปกติ จึงได้มี
การผลิตเป็ นเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่ งสามารถผลิตได้ท้ งั จากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีโดยใช้
เอทิ ลีนเป็ นวัตถุดิบและกระบวนการทางชี วเคมี โดยใช้พืชผลหรื อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีแป้ งและน้ าตาลสู งเป็ น
วัตถุดิบโดยใช้เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ซึ่งกระบวนการที่ได้รับความนิยม (จินดาพร, 2552) จะช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากที่สุด
นอกจากนี้ มีงานวิจยั ที่นาวัสดุเศษเหลือมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายชนิด
ตามความเหมาะสม เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง มันสาปะหลัง อ้อย กากน้ าตาล สาหร่ าย เป็ นต้น อีกทั้งยังสามารถผลิตเอทานอล
จากวัตถุดิบที่ มีเซลลูโลสสู ง เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย และหญ้า เป็ นต้น แต่ยงั ได้ผลผลิตเอทานอลไม่สูงมากนัก และจากการ
สังเกตของคณะผูว้ ิจยั ทาให้เกิ ดความสนใจที่จะนาเศษเหลือจากกากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศที่เหลือทิ้ง
ภายในตลาดสด หรื อพื้นที่เกษตรกรรม มาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยใช้เชื้อยีสต์ เพราะในวัตถุดิบเหล่านี้มีน้ าตาล
เป็ นองค์ประกอบที่ใช้เป็ นแหล่งอาหารให้เชื้อยีสต์ในการหมักเอทานอลได้ ตลอดจนวิเคราะห์ปริ มาณเอทานอลที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้ในประเทศต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. อุปกรณ์
1.1 ตัวอย่างขยะอินทรี ย ์ ได้แก่ น้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศที่เหลือทิ้งใน
ตลาดสด
1.2 เชื้ อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย
1.3 เครื่ อง spectrophotometer
1.4 เครื่ องอีบูลลิโอมิเตอร์
1.5 อาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Malt Medium
1.6 Dinitrosalicylic Acid Method (DNS)
2 วิธีการศึกษา
2.1 น าขยะทั้ง 4 ชนิ ด มาล้า งให้ส ะอาด แล้ว ปั่ น ด้ว ยเครื่ องปั่ นไฟฟ้ า จากนั้น กรองด้ว ยผ้าขาวเพื่อ แยกเอาสิ่ ง
ปนเปื้ อนออกจากตัวอย่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

670

2.2 นาตัวอย่างที่ผา่ นการกรองแล้วมาทาการนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20
นาที เพื่อฆ่าเชื้อที่ปะปนมาในวัตถุดิบ
2.3 นาตัวอย่างทั้ง 4 ชนิ ดมาทาการวัดปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เริ่ มต้นด้วยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (Miller,
1959)
2.4 วิธีการเตรี ยมกล้าเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048
2.4.1 เตรี ยมอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Agar สาหรับเชื้อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048
2.4.2 นาอาหารเลี้ยงเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
2.4.3 อบหลอดทดลองที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัง่ โมง เพื่อฆ่าเชื้อ
2.4.4 น าอาหารเลี้ ย งเชื้ อ YM Agar ต้ม ให้ วุน้ ละลาย จากนั้น ปิ เปตลงในหลอดทดลอง หลอดละ 5
มิลลิลิตร ปิ ดฝา แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น โดยให้หลอดเอียง
2.4.5 นาเชื้อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth นาไปเขย่าที่ความเร็ ว
รอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
2.4.6 เชื้อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ที่เลี้ยงไว้ครบ 24 ชัว่ โมง นามาขีดเชื้อในอาหารเอียง YM
Agar แล้วนาไปบ่ม เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
2.4.7 นาเชื้ อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเอี ยง ใช้ลูปเขี่ ยเชื้ อยีสต์ 1 ลูป ใส่ ในหลอด
ทดลองที่ใส่อาหาร YM Broth ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นาไปเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
2.4.8 ปิ เปตเชื้อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองที่ใส่อาหาร
YM Broth ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นาไปเขย่าที่ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาวัดค่าความขุ่น
ของเซลล์ OD ที่ 0.5 ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร
3 วิธีการวิเคราะห์
3.1 ปริ มาณเอทานอล
ในการหาปริ มาณแอลกอฮอล์โดยวิธีน้ ี จะใช้หลักการวัดจุดเดือด (boiling point) ของตัวอย่างที่นามาเทียบกับจุด
เดื อดของน้ าบริ สุทธิ์ โดยถ้าปริ มาณของแอลกอฮอล์ในสารตัวอย่างเพิ่มขึ้นจะทาให้จุดเดือดของสารตัวอย่างลดลงจากจุด
เดือดของน้ าบริ สุทธิ์ มากขึ้น จากหลักการนี้ จึงทาให้มีการพัฒนาเครื่ องมือสาหรับวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ข้ ึนเรี ยกว่า อีบูลลิ
โอมิเตอร์ (ebulliometer) ซึ่งนิยมนาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุ ราและอุตสาหกรรมผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ
เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ง่ายให้ความสะดวก และรวดเร็ วในการวิเคราะห์
3.2 ศึกษาการเจริ ญของเชื้อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048
เติมกล้าเชื้อยีสต์เริ่ มต้นร้อยละ 10 ในตัวอย่าง 4 ชนิด จากนั้นทาการเก็บตัวอย่างชัว่ โมงที่ 0 12 24 36 48 60 72 84
และ 96 โดยเก็บตัวอย่างชุดการทดลองละ 3 ซ้ า แล้วนาตะกอนมา 2 มิลลิลิตร ทาการวัดการเจริ ญของเชื้อด้วยการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร
3.3 การวิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ โดยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) (Miller, 1959)
ในการวิเคราะห์ ปริ มาณน้ าตาลรี ดิว ซ์จะใช้วิธี การของ Miller (1959) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ น้ าตาลรี ดิวซ์ ที่ มี ใ น
ตัวอย่างก่อนทาการเติมเชื้อยีสต์และวัดปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่เวลา 0 12 24 36 48 72 84 และ 96 ชัว่ โมง ของการหมักด้วยเชื้อ
ยีสต์
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ผลและวิจารณ์ผล
1. การศึกษาการเจริ ญและกระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษเหลืออินทรี ย ์ โดยเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5048
จากการศึกษาการการเจริ ญของเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5048 โดยการวัดค่าความขุ่นของเซลล์ พบว่าในช่วงแรก
ของการเจริ ญของเชื้อยีสต์ในระยะเชื้อยีสต์มีการเจริ ญอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาที่ 12 ถึง 24 ชัว่ โมงของการหมัก เมื่อระยะเวลา
การผ่านไปที่ 36 ชัว่ โมงพบว่ามีอตั ราการเจริ ญที่ลดลงอย่างต่อเนื่ องเป็ นผลมาจากเชื้ อมีการใช้น้ าตาลในเศษเหลืออินทรี ย ์
เพื่อที่จะผลิตเป็ นเอทานอล ทาให้ปริ มาณน้ าตาลในเศษเหลืออินทรี ย ์ มีปริ มาณที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ของเชื้ อ
ยีสต์ทาให้เชื้อมีปริ มาณลงลดอย่างเห็นได้ชดั เมื่อระยะการหมักที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณเอทานอลที่เพิ่มขึ้นซึ่ ง
รู ปแบบการเจริ ญของเซลล์ยสี ต์มีลกั ษณะเดียวกันทั้ง 4 ตัวอย่างที่ทาการศึกษา
นอกจากนี้ การศึ ก ษากระบวนการผลิ ต เอทานอลจากตัว อย่า งขยะอิ น ทรี ย ์ 4 ชนิ ด ด้ว ยกระบวนการแบบกะ
โดยมีสภาวะการหมักที่ปริ มาณกล้าเชื้อเริ่ มต้นที่ร้อยละ 10 ที่ระยะเวลาการหมัก 96 ชัว่ โมง ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ ของการผลิตเอทานอลชีวภาพจากการหมักเศษเหลืออินทรี ยโ์ ดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
TISTR 5048 ร้อยละ 10 เป็ นกล้าเชื้อ

จากการศึ กษาการผลิ ตเอทานอลจากตัวอย่างขยะอิ นทรี ยท์ ้ งั 4 ชนิ ด ได้แก่ น้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด
เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการใช้กล้าเชื้อเริ่ มต้นร้อยละ 10
ในการศึกษาการหมักเอทานอล ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจยั ของผ่องศรี ศิวราศักดิ์และคณะ (2554) มีการใช้ปริ มาณกล้าเชื้อ
ร้อยละ 10 ในการหมักเอทานอล และให้ปริ มาณเอทานอลเท่ากับ 47 กรัมต่อลิตร ระยะเวลาการหมัก 4 วัน จะเห็นได้วา่ มี
ระยะเวลาในการหมักและใช้เชื้อที่แตกต่างกัน โดยมีการใช้ครู ดเอนไซม์ 2 ชนิ ด คือ ครู ดเอนไซม์เชื้อ Trichoderma reesei
และเชื้อผสม T. reesei กับ S. cerevisiae โดยใช้เปลือกสับปะรดเป็ นวัตถุดิบ เมื่อเปรี ยบเทียบกันจะพบว่าการทดลองในครั้ง
นี้ใช้เชื้อยีสต์เพียงอย่างเดียว โดยมีน้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรดเป็ นวัตถุดิบในการหมัก จะได้ผลผลิตเอทานอลใกล้เคียง
กันกับการใช้เชื้อรา และเชื้อผสม
นอกจากนั้นยังมีงานวิจยั ของพัชรา ต๊ะชาย และคณะ (2559) ที่ได้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร โดยใช้
Bacillus subtilis TISTR 025 ร่ ว มกับ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160 เริ่ มจากการศึ ก ษาการเจริ ญของเชื้ อ เดี่ ย ว
B. subtilis ในเศษอาหาร 50 กรัม แปรผันปริ มาณเศษอาหารต่อน้ าและอุณหภูมิในการบ่ม พบว่าเศษอาหาร 50 กรัม อัตราส่วน
ต่อน้ า 1:2 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เท่ากับ 73.83 ± 0.36 มิลลิกรัมต่อกรัมเศษอาหารแห้ง และ
เมื่อศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตเอทานอลของเชื้ อผสมโดยการแปรผันเวลาการใส่ กล้ายีสต์ (เพาะเลี้ยงแบคทีเรี ย
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พร้อมยีสต์ (B+S) และเพาะเลี้ยงแบคทีเรี ยก่อนยีสต์ 1 (b1D) และ 2 (b2D) วัน พร้อมทั้งแปรผันสภาวะปลอดเชื้อ (S) และไม่
ปลอดเชื้อก่อนเติมยีสต์) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบว่าการใส่ยสี ต์หลังการเลี้ยงแบคทีเรี ย1 วัน โดยไม่ฆ่าแบคทีเรี ย
ก่อน (b1D) ให้ความเข้มข้นเอทานอลสู งสุ ด 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอลต่อกรัมเศษอาหารแห้ง ดังนั้น การใช้เศษ
อาหาร 50 กรัม อัตราส่ วนต่อน้ า 1:2 โดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรี ยก่อนยีสต์ 1 วัน ไม่ฆ่าแบคทีเรี ยก่อนใส่ ยีสต์บ่มที่ อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นสภาวะที่เหมาะในการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั นี้ที่ใช้เชื้อยีสต์เพียงอย่างเดียว
ในขณะที่การทดลองปริ มาณกล้าเชื้ อยีสต์ที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิ ดข้างต้นโดยเชื้ อ
ยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการใช้กล้าเชื้อเริ่ มต้นร้อยละ 10 ซึ่งความคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของศิริพร ลุนพรมและ
คณะ (2553) ที่ได้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษีดว้ ยกระบวนการหมักแบบกะ โดยทาการแปรผันปริ มาณกล้า
เชื้อยีสต์ S. cerevisiae ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้นร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ใน ฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทาการหมัก 42 ชัว่ โมง
ให้ปริ มาณเอทานอลสู งสุ ดเท่ากับ 20.54 กรัมต่อลิตร ส่ วนการทดลองนี้ ใช้ที่ปริ มาณกล้าเชื้อเริ่ มต้น ร้อยละ 10 หมักตัวอย่าง
เศษเหลื อทั้ง 4 ชนิ ด ได้แก่ น้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลื อกกล้วย และเปลือกมันเทศที่ ระยะเวลาการหมัก 96
ชัว่ โมง สภาวะการหมักแบบนิ่งที่อุณหภูมิหอ้ งได้ปริ มาณเอทานอล 49.7, 46.6, 15.3 และ 22.0 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการผลิตเอทานอลจากตัวอย่างเศษเหลือทั้ง 4 ชนิ ด ได้แก่ น้ าคั้นกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือก
กล้วย และเปลือกมันเทศโดยเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการวิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ และ
เอทานอลเริ่ มต้นก่อนการหมัก การทดลองจะใช้ปริ มาณกล้าเชื้อยีสต์เริ่ มต้นร้อยละ 10 พบว่ายีสต์สามารถผลิตเอทานอลได้
เท่ากับร้อยละ 49.7, 46.6, 15.3 และ 22.0 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ ที่ระยะเวลาการหมัก 96 ชัว่ โมง ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่า
เมื่อนาน้ าคั้นกากสับปะรดมาหมักเอทานอลจะให้ปริ มาณเอทานอลสู งสุ ด เท่ากับ 49.7 กรัมต่อลิตร แต่เมื่อพิจารณาผลได้
ของเอทานอลซึ่ งคิดเทียบต่อปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์พบว่าเมื่อหมักกากสับประรดจะให้ปริ มาณเอทานอลสู งสุ ดเท่ากับ 5.71
ในขณะที่ เมื่ อใช้เปลื อกกล้วย และเปลื อกมันเทศมาหมักเอทานอลจะให้ปริ มาณเอทานอลใกล้เคี ยงกัน จากการศึ กษา
ศักยภาพของขยะ หรื อเศษเหลืออินทรี ยท์ ี่มีอยูใ่ นท้องถิ่น สามารถสรุ ปได้วา่ ตัวอย่างขยะอินทรี ยท์ ้ งั 4 ชนิ ด ได้แก่ น้ าคั้นกาก
สับปะรด กากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศสามารถนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพโดยเชื้อยีสต์
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 ได้
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การผลิตกระถางเพาะชาต้ นไม้ จากวัสดุเหลือใช้ อุตสาหกรรมปาล์ มนา้ มัน
The Production of Plant pot by waste from Palm Oil Extraction Industry
นุชนาฎ นิลออ1* และ กนกรัตน์ รัตนพันธุ์1
Nutchanat Ninlaor1* and Kanokrat Rattanapan1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิ ตกระถางเพาะชาจากวัสดุ เหลื อใช้อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน โดยทาการศึ กษา
อัตราส่วนของเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์ม ที่อตั ราส่วน 100:0 70:30 50:50 30:70 และ 0:100 มาอัดลงใน
แม่พิมพ์กระถางที่มีปากกระถาง ก้นกระถาง และความสูงของกระถาง ขนาด 13x13 9x9 และ 14 เซนติเมตร ตามลาดับ และ
ใช้กาวแป้ งเปี ยกเป็ นตัวประสานที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 ผลการศึกษา พบว่าอัตราส่ วนของเส้นใยปาล์ม
น้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์ม ที่อตั ราส่ วน 70:30 และความเข้มข้นของกาวแป้ งเปี ยกที่ร้อยละ 10 มีความเหมาะสมที่สุด
โดยสามารถขึ้นรู ปกระถางได้ดี และถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย จากนั้นนาเส้นใยปาล์มน้ ามันและกากตะกอนน้ ามันปาล์ม
อัตราส่ วนที่เหมาะสมมาผสมกับเถ้าปาล์มน้ ามัน 10 20 30 40 และ 50 กรัม แล้วทาการทดสอบหาคุณสมบัติของกระถาง
พบว่ากระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ 50 กรัม มีค่าเฉลี่ยความชื้นสู งสุ ด เท่ากับร้อยละ 54.05±2.85 และมีความต้านทานการ
ตกกระแทกที่ระดับความสูง 50 100 และ 150 เซนติเมตร ได้ดีที่สุด โดยกระถางมีรอยแตกร้าวน้อยที่สุด การทดสอบการอุม้
น้ า การย่อยสลายของกระถาง และการปลูกผักบุง้ พบว่ากระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันแต่ละชุดการทดลองมีค่าปริ มาณ
น้ าที่ไหลออก ค่าเฉลี่ยน้ าหนักที่หายไป และค่าเฉลี่ยของต้นผักบุง้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) ดังนั้นเส้นใยปาล์ม
น้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มที่อตั ราส่ วน 70:30 กาวแป้ งเปี ยกที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และเถ้าปาล์มน้ ามันที่ 50 กรัม
เป็ นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตกระถางเพาะชา
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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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บทนา
ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่ มีศกั ยภาพในการผลิตน้ ามันสู ง มีถิ่นกาเนิ ดมาจากแถบแอฟริ กาตะวันตก ในประเทศไทย
ปาล์มน้ ามันสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีช้ นั ดินลึก มีสภาพอากาศร้อนชื้นและปริ มาณน้ าฝนไม่นอ้ ยกว่า 1,800 มิลลิลิตรต่อปี
ทาให้ปาล์มน้ ามันเจริ ญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย และพื้นที่ ที่ปลูกมากที่ สุด คือ จังหวัดกระบี่ สุ ราษฎร์ ธานี
ชุมพร สตูล และตรัง ปริ มาณผลผลิตปาล์มน้ ามันในภาคใต้คิดเป็ นร้อยละ 96 ของปริ มาณผลผลิตทั้งหมด และมีพ้ืนที่ปลูก
เพิม่ ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.3 ต่อปี (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ, 2556)
การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน ส่งผลให้เกิดของเสี ยและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ เส้นใยปาล์ม เถ้าปาล์ม กะลาปาล์ม และกากตะกอนน้ ามันปาล์มเป็ นจานวนมาก หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดปั ญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมได้ ปั จจุบนั จึงได้มีการศึกษาโดยนาวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตปาล์มน้ ามันมาใช้
ประโยชน์ เช่น เส้นใยปาล์ม ทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม มาผลิตเป็ นกระแส ไฟฟ้า ส่วนกากตะกอนน้ ามันปาล์มนามาผสม
รวมกับกากเยื่อใยปาล์มสามารถนามาเป็ นอาหารสัตว์ได้ เนื่ องจากกากตะกอนน้ ามันปาล์มมี ปริ มาณธาตุอาหารสู ง เช่น
โปรตีน ไขมัน และไนโตรเจน จึงสามารถนามาใช้เป็ นธาตุอาหารให้กบั ต้นไม้ได้ นอกจากนี้เถ้าปาล์มน้ ามันที่ได้จากการเผา
เส้นใยปาล์มน้ ามัน และกะลาปาล์ม สามารถนามาเป็ นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมผลิตน้ ามันปาล์ม และหม้อกาเนิดไอน้ าเพื่อ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า และมี การศึ กษาเพื่ อนามาเป็ นวัสดุ ในอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง เนื่ องจากมี ลกั ษณะเป็ นปอซโซลานที่ มี
คุณสมบัติของวัสดุประสาน โดยบดเถ้าปาล์มให้มีความละเอียดสูงเมื่อผสมกับน้ า ทาให้มีกาลังอัดสูงสามารถนามาขึ้นรู ปได้
ง่าย (เลอพงศ์ และ พรฤดี, 2553)
ปั จจุบนั เป็ นที่ทราบกันดีวา่ กระถางเพาะชาต้นไม้มกั จะใช้กระถางพลาสติกในการเพาะชา ซึ่ งเป็ นวัสดุยอ่ ยสลาย
ยาก ก่อให้เกิดปั ญหาขยะมูลฝอย และหากมีการตกค้างในดินก็อาจมีผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตในดินได้ ดังนั้นจึงมีผสู ้ นใจนา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตกระถางต้นไม้ซ่ ึงสามารถย่อยสลายได้ เช่น งานวิจยั ของปทุมทิพย์ (2548) ศึกษาการผลิต
กระถางจากฟางข้าว ผักตบชวา และขี้เลื่อย โดยใช้แป้ งมันสาปะหลังและแป้ งสาลีเป็ นวัสดุประสาน และงานวิจยั ของ
พงศธร และคณะ (2552) ศึกษาการผลิตกระถางจากเศษวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กระถางที่ทาจากแกลบ กระถางที่ทาจาก
ขี้เถ้าแกลบ กระถางที่ทาจากขุยมะพร้าว กระถางที่ทาจากเศษใบไม้และวัชพืชต่างๆ ซึ่ งพบว่า กระถางที่ทาจากขุยมะพร้าวมี
ความแข็ง แรงและทนทานมากที่ สุ ด มี ค วามยืด หยุ่น สู ง รากของกิ่ ง สามารถชอนไชออกจากก้น ของกระถางได้ดี มี
ความสามารถในการอุม้ น้ า และการระบายความร้อนของกระถางอยูใ่ นระดับดี และเมื่อฝังกระถางลงในดิน รากของกิ่งชายัง
สามารถชอนไชออกทางด้านล่างและด้านข้างของกระถางได้ดี อีกทั้งกระถางยังสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติได้อีก
ด้วย จากผลการวิจยั ต่างๆ จึงส่ งผลให้ผวู ้ จิ ยั มีแนวคิดที่จะนาวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันซึ่ งเป็ นวัสดุเหลือใช้
ได้แก่ เส้นใยปาล์ม กากตะกอนปาล์มน้ ามัน และเถ้าปาล์มน้ ามัน มาผลิตเป็ นกระถางเพาะชาต้นไม้ยอ่ ยสลายได้แทนการใช้
กระถางพลาสติกและถุงเพาะชา ซึ่งกระถางที่ผลิตจะมีธาตุอาหารที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปั ญหา
มลพิษที่จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าจากการนาสิ่ งเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันมา
ใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัสดุ
เตรี ยมวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระถางเพาะชา ซึ่ งได้จากบริ ษทั พิทกั ษ์ปาล์มออยล์ จากัด ได้แก่ เส้นใยปาล์มน้ ามันได้
จากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิ บออกจากผลปาล์มน้ ามันสด มาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งแดดให้แห้ง กากตะกอนน้ ามัน
ปาล์มที่ รวบรวมจากบ่อบาบัดน้ าเสี ย นามาผึ่งแดดให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียด เถ้าปาล์มน้ ามันได้จากกระบวนการเผา เศษ
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กะลา เส้นใย และทะลายปาล์ม นามาผึ่งแดดให้แห้งแล้วร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร และกาวแป้ งเปี ยก เตรี ยมโดย
ชัง่ แป้ งมันสาปะหลัง 100 150 200 250 และ 300 กรัม ในน้ า 1,000 มิลลิลิตร ละลายให้เข้ากัน จากนั้นกวนส่วนผสมของ
สารละลายแป้ งมันสาปะหลัง จนสารละลายแป้ งเปี ยกมีความหนืดและใส จะได้กาวแป้ งเปี ยกที่มีความเข้มข้นของแป้ งเปี ยก
ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 (W/V) เก็บในภาชนะ เพื่อนาไปใช้เป็ นส่วนผสมในการขึ้นรู ปกระถางต่อไป (เลอพงศ์ และ
พรฤดี, 2553)
2. การศึกษาอัตราส่ วนทีเ่ หมาะสมในการขึน้ รู ปกระถางเพาะชา
นาวัสดุที่เตรี ยมไว้ มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในอัตราส่ วนที่ แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 แล้วนาส่ วนผสมใส่ ใน
แม่พิมพ์กระถางโดยใช้เครื่ องกดอัดไฮโดรลิค ดังภาพที่ 1 โดยมีขนาดแม่พิมพ์ตวั เมีย ส่ วนปากกระถาง กว้าง×ยาว เท่ากับ
13x13 เซนติ เ มตร ส่ ว นก้น กระถาง กว้า ง×ยาว เท่ า กับ 9x9 เซนติ เ มตร ความสู ง ของกระถาง เท่ า กับ 14 เซนติ เ มตร
ส่ วนขนาดแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ส่ วนปากกระถาง กว้าง×ยาว เท่ ากับ 9x9 เซนติ เมตร ส่ วนก้นกระถาง กว้าง×ยาว เท่ ากับ 5x5
เซนติเมตร ความสู งกระถาง เท่ากับ 10 เซนติเมตร จากนั้นเลือกอัตราส่ วนที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปกระถาง โดยพิจารณา
จากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ และความสมบูรณ์ของกระถาง
นาอัตราส่ วนที่ได้ไปผสมกับเถ้าปาล์มน้ ามัน 10 20 30 40 และ 50 กรัม แล้วนากระถางที่ได้ไปศึกษาคุณสมบัติ
ของกระถาง
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของเส้นใยปาล์มน้ ามัน กากตะกอนน้ ามันปาล์ม และกาวแป้ งเปี ยก
เส้นใยปาล์มน้ ามัน
กากตะกอนน้ ามันปาล์ม
ชุดการทดลอง
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1
100
0
2
70
30
3
50
50
4
30
70
5
0
100

กาวแป้ งเปี ยก
(ร้อยละ)
10 15 20 25 30
10 15 20 25 30
10 15 20 25 30
10 15 20 25 30
10 15 20 25 30

ภาพที่ 1 แม่พิมพ์กระถาง
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3. การศึกษาคุณสมบัตขิ องกระถางเพาะชา
3.1 การทดสอบลักษณะการขึน้ รูปของกระถาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์
และความสมบูรณ์ของกระถาง
3.2 การทดสอบความชื้ น โดยนากระถางที่ อดั ขึ้นรู ปแล้วไปชัง่ น้ าหนัก แล้วจดบันทึ ก หลังจากนั้น นาไปอบที่
อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซี ยส แล้วทิ้ งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้ น และนาไปชัง่ หาน้ าหนักของกระถางหลังอบ จนมี
น้ าหนักคงที่ คานวณหาค่าปริ มาณความชื้น ดังสมการที่ (1)
ปริ มาณความชื้น (ร้อยละ) =

(น้ าหนักกระถางก่อนอบ-น้ าหนักกระถางหลังอบ) × 100
น้ าหนักกระถางก่อนอบ

(1)

3.3 การทดสอบความต้ านทานการตกกระแทก โดยปล่อยให้กระถางตกกระแทก ที่ระดับความสูง 50 100 และ 150
เซนติเมตร และระบุตาแหน่ งและลักษณะการตกกระแทก เช่น การตกกระแทกเกิ ดขึ้นที่ ขอบกระถาง และด้านก้นของ
กระถาง (พรฤดี, 2552)
3.4 การทดสอบการอุ้มนา้ ของกระถาง โดยการใส่ดินลงไปในกระถาง 600 กรัม แล้วเทน้ าลงไป 1,000 มิลลิลิตร
และจดปริ มาณน้ าที่ไหลออกจากกระถาง เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที แล้วหาค่าการอุม้ น้ าของกระถาง ดังสมการที่ (2)
การอุม้ น้ าของกระถาง = ปริ มาณน้ าที่เทลงในกระถาง (1,000 มล.) - ปริ มาณน้ าที่ไหลออกจากกระถาง (2)
3.5 การทดสอบการย่ อยสลายของกระถาง ทาโดยฝังกระถางเพาะชาลงในถุงดา โดยใส่ ดินที่กน้ ถุงดา 500 กรัม
แล้วใส่กระถางลงไป จากนั้นใส่ดินเพิ่มลงไป 3,500 กรัม นาไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วชัง่ น้ าหนัก รดน้ าปริ มาณ 2 ลิตรให้ชุ่ม
เป็ นเวลา 30 วัน จากนั้นนาถุงดาที่บรรจุกระถางไปผึ่งแดดให้แห้ง แล้วชัง่ น้ าหนักอีกครั้ง เปรี ยบเทียบน้ าหนักก่อนและหลัง
หาค่าเฉลี่ยและค่าน้ าหนักตัวอย่างที่หายไป (Weight loss) ดังสมการที่ (3)
น้ าหนักที่หายไป (ร้อยละ) =

(น้ าหนักเริ่ มต้น-น้ าหนักหลังการทดสอบ) × 100
น้ าหนักเริ่ มต้น

(3)

3.6 การทดสอบการปลูกพืช โดยใส่ เมล็ดผักบุง้ ลงในกระถาง และรดน้ าตอนเช้า 1 ลิตร ตอนเย็น 1 ลิตร เป็ นเวลา
15 วัน จากนั้นวัดความสูงของผักบุง้ ในกระถาง แล้วหาค่าเฉลี่ย

ผลและวิจารณ์ผล
1. การศึกษาอัตราส่ วนทีเ่ หมาะสมในการขึน้ รู ปกระถางเพาะชา
1.1 เส้ นใยปาล์ มนา้ มันและกากตะกอนน้ามันปาล์ มที่อตั ราส่ วน 100:0 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึ้นรู ปกระถางเพาะชาเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี และ
กระถางมีลกั ษณะเนื้อหยาบ สามารถถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย แต่ขอบของกระถางไม่สม่าเสมอ และกระถางบาง
ใบจะเกิดการบิดเบี้ยว ลักษณะของกระถางดังภาพที่ 2 โดยกาวแป้ งเปี ยกจะทาให้เกิดการจับตัวของชิ้นส่วนวัสดุมากขึ้น และ
มีช่องว่างระหว่างวัสดุนอ้ ยลง ทาให้กระถางเพาะชามีความแข็งแรง (กิตติชยั และคณะ, 2558)
1.2 เส้ นใยปาล์ มนา้ มันและกากตะกอนน้ามันปาล์ มทีอ่ ตั ราส่ วน 70:30 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึ้นรู ปกระถางเพาะชาเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี
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สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย และจะเห็ นว่ากระถางที่ ใช้กาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้ อยละ 10 สามารถขึ้นรู ป
กระถางและถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายที่ สุด โดยที่ ความเข้มข้นอื่นๆ มีความหนื ดของกาวแป้ งเปี ยกมาก ส่ งผลให้การ
ประสานกันของเส้นใยปาล์มน้ ามันและกากตะกอนน้ ามันปาล์มไม่ดีเท่าที่ควร ทาให้เสี ยรู ปทรงระหว่างที่ผ่ ึงแดดให้แห้ง
ลักษณะของกระถางดังภาพที่ 3

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที่ 2 กระถางที่มีส่วนผสมเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มอัตราส่วน 100:0

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที่ 3 กระถางที่มีส่วนผสมเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มอัตราส่วน 70:30
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1.3..เส้ นใยปาล์ มนา้ มันและกากตะกอนน้ามันปาล์ มที่อตั ราส่ วน 50:50 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึ้นรู ปกระถางเพาะชาเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกัน คือ ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี
กระถางมีลกั ษณะเนื้อเนียนกว่าชุดการทดลองที่ใช้อตั ราส่ วนเส้นใยปาล์มน้ ามันและกากตะกอนน้ ามันปาล์ม 70:30 เมื่อถอด
กระถางออกจากแม่พิมพ์ จะเห็ นว่าเมื่อใช้กาวแป้ งเปี ยกที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 15 กระถางบางส่ วนจะติดขึ้นมากับ
แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ทาให้กระถางเสี ยรู ปทรงและกระถางบางใบจะแตก นอกจากนี้เมื่อใช้กาวแป้ งเปี ยกที่ความเข้มข้นร้อยละ 20 25
และ 30 พบว่าเมื่อดึงกระถางออกจากแม่พิมพ์ตวั เมีย จะทาให้กระถางย่นตัวตามแรงดึง และกระถางบางใบจะเกิดการบิด
เบี้ยวในระหว่างการผึ่งแดดให้แห้ง ลักษณะของกระถางดังภาพที่ 4

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที่ 4 กระถางที่มีส่วนผสมเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มอัตราส่วน 50:50
1.4 เส้ นใยปาล์ มน้ามันและกากตะกอนน้ามันปาล์ มที่อัตราส่ วน 30:70 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้นร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึ้นรู ปกระถางเพาะชาเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกัน คือ ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี
กระถางมีลกั ษณะเนื้ อเนี ยนกว่าชุดการทดลองที่ใช้อตั ราส่ วนเส้นใยปาล์มน้ ามันและกากตะกอนน้ ามันปาล์ม 50:50 แต่เมื่อ
ถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ กระถางจะติดขึ้นมากับแม่พิมพ์ตวั ผู ้ และเมื่ อดึ งกระถางออกจากแม่พิมพ์ตวั เมี ย จะทาให้
กระถางย่นตัวตามแรงดึ ง และกระถางบางใบจะเกิ ดการบิ ดเบี้ ยวเช่นเดี ยวกับการขึ้นรู ปกระถางที่ อตั ราส่ วนเส้นใยปาล์ม
น้ ามันและกากตะกอนน้ ามันปาล์ม 50:50 ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อมีการเพิ่มปริ มาณกากตะกอนน้ ามันปาล์ม และใช้เส้นใยน้อยลง
เมื่อเติมกาวแป้ งเปี ยกลงไปจึงทาให้ส่วนผสมทั้งหมดมี ความหนืดน้อยกว่าการใช้เส้นใยปาล์มน้ ามันและกากตะกอนน้ ามัน
ปาล์มที่อตั ราส่วน 100:0 และ 70:30 ลักษณะของกระถางดังภาพที่ 5
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กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที่ 5 กระถางที่มีส่วนผสมเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มอัตราส่วน 30:70
1.5 เส้ นใยปาล์ มน้ามันและกากตะกอนน้ามันปาล์ มที่อัตราส่ วน 0:100 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น
ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบว่าส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี และมีเนื้อละเอียดกว่าชุดการทดลองอื่นๆ เมื่อถอดกระถาง
ออกจากแม่พิมพ์ กระถางจะติดขึ้นมากับแม่พิมพ์ตวั ผู ้ เมื่อถอดออกจากแม่พิมพ์ตวั เมียกระถางจะย่นตัวตามแรงดึงและไม่เป็ น
รู ปทรงลักษณะของกระถาง ไม่สามารถขึ้นรู ปกระถางได้ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 กระถางที่มีส่วนผสมเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มอัตราส่วน 0:100
จากการทดลอง จะเห็นว่าการขึ้นรู ปกระถางด้วยแม่พิมพ์เครื่ องกดอัดไฮโดรลิค โดยมีส่วนผสมของเส้นใยปาล์ม
น้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มที่อตั ราส่ วน 100:0 70:30 50:50 30:70 และ 0:100 ใช้กาวแป้ งเปี ยกที่ความเข้มข้นร้อย
ละ 10 15 20 25 และ 30 พบว่า กระถางเพาะชาที่ใช้เส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มที่อตั ราส่ วน 70:30 และ
ความเข้มข้นของกาวแป้ งเปี ยกที่ร้อยละ 10 มีความเหมาะสมที่สุด เนื่ องจากกระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
และกระถางเสี ยรู ปทรงน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ ดังนั้นจึงเลือกชุดการทดลองนี้ ไปศึกษาหาอัตราส่ วนที่
เหมาะสมของเถ้าปาล์มน้ ามันในการขึ้นรู ปกระถางต่อไป
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2. การศึกษาปริมาณของเถ้ าปาล์ มนา้ มันในการขึน้ รู ปกระถาง
การขึ้นรู ปกระถางโดยใช้ส่วนผสมของเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์มที่อตั ราส่ วน 70:30กาวแป้ ง
เปี ยกที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 และเถ้าปาล์มน้ ามันที่ร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 พบว่า ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี
การถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์สามารถถอดออกได้ง่าย ลักษณะของกระถางดังภาพที่ 7

เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 20

เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 30 เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 40

เถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 50
ภาพที่ 7 กระถางที่มีส่วนผสมของเถ้าปาล์มน้ ามันที่ร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
3. การศึกษาคุณสมบัตขิ องกระถางเพาะชา
กระถางที่ผลิตจากเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนน้ ามันปาล์ม ที่อตั ราส่ วน 70:30 กาวแป้ งเปี ยกที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 10 ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ผลการศึกษาคุณสมบัติของกระถาง ดังนี้
3.1 การทดสอบลักษณะการขึน้ รู ปของกระถาง พบว่า เมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ร้อยละ 10 และ 20 การถอดออก
จากแม่พิมพ์ สามารถถอดออกได้ง่าย แต่กระถาง 2 ใน 3 ใบ ส่วนขอบด้านบนจะติดขึ้นมากับแม่พิมพ์ตวั ผู ้ และจากการสังเกต
พบว่า เมื่อกระถางแห้ง มีรูปทรงบิดเบี้ยว วัสดุจบั ตัวกันไม่แน่น และมีลกั ษณะเนื้อค่อนข้างหยาบ เมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่
ร้อยละ 30 40 และ 50 พบว่า กระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย กระถางจะมีความแข็งมากขึ้น เนื่องจากมีปริ มาณ
เถ้าปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น ซึ่งเถ้าปาล์มน้ ามันมีคุณสมบัติเป็ นวัสดุประสาน ช่วยยึด
ให้ส่วนผสมของกระถางมีความแข็ง และเมื่อผสมเถ้าปาล์มน้ ามันเพิ่มมากขึ้น จะทาให้สามารถขึ้นรู ปทรงได้ง่ายขึ้น รู ปทรง
สมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ สุรินทร์ (2550) กล่าวว่า ในเถ้าปาล์มน้ ามันมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็ นวัสดุประสาน
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ค่ าความชื้น (ร้ อยละ)

3.2 การทดสอบความชื้น พบว่า กระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันทุกชุดการทดลองมีค่าความชื้นไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญ (p>0.05) โดยกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ร้อยละ 50 มีค่าเฉลี่ยความชื้นสูงสุด เท่ากับ 54.05±2.85 เนื่องจากเถ้า
ปาล์ม น้ ามัน มี ค วามสามารถในการดู ด ความชื้ น (บู ร ณา, 2557) ดัง นั้น เมื่ อ มี ป ริ ม าณเถ้า ปาล์ม น้ ามัน มาก จึ ง ท าให้ มี
ความสามารถดูดความชื้นได้ดีกว่ากระถางที่มีปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันน้อยกว่า ผลการทดสอบค่าความชื้น ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ค่าความชื้นของกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
3.3 การทดสอบความต้ านทานการตกกระแทก พบว่ากระถางที่ ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันทุกชุ ดการทดลองเมื่ อตก
กระแทกที่ระดับความสู ง 50 เซนติเมตร. กระถางจะไม่มีรอยแตกร้าว ในขณะที่เมื่อตกกระแทกที่.100.เซนติเมตร กระถางที่
ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันที่ร้อยละ 50 ไม่มีรอยแตกร้าว และที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร กระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ
10 มีการแตกร้าวทั้งใบ กระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 20 30 และ 40 มีการแตกร้าวจากปากกระถางถึงก้นกระถาง
และกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 50 มีการแตกร้าวเฉพาะขอบด้านบนของกระถาง ทั้งนี้ เนื่ องจากเถ้าปาล์มน้ ามันมี
คุณสมบัติเป็ นวัสดุประสาน ดังนั้นกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันปริ มาณมากจึงมีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อแรง
กระแทกได้มากกว่ากระถางที่มีปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันน้อยกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ รินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า.เถ้าปาล์ม
น้ ามันเป็ นวัสดุ ปอซโซลานที่ มีคุณสมบัติในการยึดประสานได้น้อย แต่เมื่ อมี ความละเอี ยดที่ เหมาะสม และมี ความชื้ น
เพียงพอสามารถทาปฏิ กิริยากับด่างหรื อแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 ซึ่ งเป็ นสารประกอบที่ อยู่ในกากตะกอนน้ ามัน
ปาล์ม ทาให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการประสานได้ดีคล้ายปูนซีเมนต์
3.4 การทดสอบการอุ้มน้าของกระถาง พบว่า ปริ มาณน้ าที่ ไหลออกจากกระถางไม่มีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญ (p>0.05) แสดงว่า เถ้าปาล์มน้ ามันไม่มีผลต่อการอุม้ น้ าของกระถาง เนื่ องจากเถ้าปาล์มน้ ามันมีขนาดละเอียด และ
ใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตกระถางในปริ มาณที่ ใกล้เคียงกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ รินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าหากเถ้า
ปาล์มน้ ามันมีความละเอียดมากขึ้นจะทาให้เถ้าปาล์มน้ ามันมีความพรุ นลดลง ดังนั้น กระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันทุกชุด
การทดลอง จึงมีคุณสมบัติในการอุม้ น้ าไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบการอุม้ น้ าของกระถาง ดังภาพที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

ปริมาณนา้ ทีไ่ หลออก (มิลลิลติ ร)

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

684

700
600
500
400
300
200
100
0
ควบคุม

10

20
30
เถ้ าปาล์ มนา้ มัน (ร้ อยละ)

40

50

ภาพที่ 9 ผลการทดสอบการอุม้ น้ าของกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50

ค่ าเฉลีย่ นา้ หนักทีห่ ายไป (กรัม)

3.5 การทดสอบการย่ อยสลายของกระถาง พบว่า กระถางทุกชุดการทดลองสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
โดยกระถางชุดควบคุมซึ่ งไม่มีการผสมเถ้าปาล์มน้ ามันมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักที่หายไปของกระถางสู งกว่ากระถางที่มีส่วนผสม
ของเถ้าปาล์มน้ ามัน และกระถางที่ ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักการย่อยสลายไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) ดังนั้น ปริ มาณเถ้าปาล์มน้ ามันไม่มีผลต่อการย่อยสลายของกระถาง ผลการทดสอบการ
ย่อยสลายของกระถาง ดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 ผลการทดสอบการย่อยสลายของกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
3.6 การทดสอบการปลูกพืช พบว่า ผักบุง้ สามารถเจริ ญเติบโตได้ในกระถางทุกชุดการทดลองและความสู งเฉลี่ย
ของต้นผักบุง้ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p>0.05) ดังนั้นเถ้าปาล์มน้ ามันที่ผสมลงไปไม่มีผลทาให้การ
เจริ ญเติบโตของผักบุง้ แตกต่างกัน โดยในเถ้าปาล์มน้ ามันมีธาตุอาหารเป็ นองค์ประกอบ เช่น ซิลิกา อลูมิเนียม จึงทาให้ผกั บุง้
ที่ปลูกในกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันมีการเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าชุดควบคุม ผลการทดสอบการปลูกพืช ดังภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 ความสูงเฉลี่ยของต้นผักบุง้ ในกระถางที่ผสมเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
จากผลการทดสอบคุ ณสมบัติของกระถาง จะเห็ นว่าเมื่ อใช้เถ้าปาล์มน้ ามันที่ ร้อยละ 50 กระถางเพาะชาที่ ไ ด้
สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย กระถางมีค่าความชื้นสูง และสามารถทนต่อการตกกระแทกได้มากกว่ากระถางที่ใช้เถ้า
ปาล์มน้ ามันในอัตราส่วนอื่นๆ

สรุ ปผลการวิจัย
อัตราส่ วนของเส้นใยปาล์มน้ ามันต่อกากตะกอนปาล์มน้ ามันที่อตั ราส่ วน 70:30 ความเข้มข้นของกาวแป้ งเปี ยกที่
ร้อยละ 10 และเถ้าปาล์มน้ ามันร้อยละ 50 มีความเหมาะสมที่สุดในการผลิตกระถางเพาะชาย่อยสลายได้ เนื่ องจากกระถาง
สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย และกระถางเสี ยรู ปทรงน้อย เมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น กระถางมีความชื้นสู ง ทน
ต่อแรงตกกระแทกได้ดี นอกจากนี้กระถางยังมีคุณสมบัติในการอุม้ น้ า ย่อยสลายได้ และพืชสามารถเจริ ญเติบโตในกระถาง
ได้ดี

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ที่ให้การ
อนุ เ คราะห์ อุ ปกรณ์ เครื่ อ งมื อ และห้อ งปฏิ บัติ ก ารในการด าเนิ นงานวิจัย บริ ษ ัท พิ ทัก ษ์ปาล์ม ออยล์ จ ากัด ที่ ใ ห้ค วาม
อนุเคราะห์วสั ดุที่ใช้ในการผลิตกระถาง ขอขอบคุณอาจารย์กมลวรรณ โชติพนั ธ์ ผูล้ ่วงลับไปแล้ว ซึ่ งเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มทางาน
วิจยั นี้ รวมทั้งเป็ นผูอ้ อกแบบรู ปแบบของกระถาง และวางแผนการดาเนินงาน และขอขอบคุณคุณนุชไรล่า พงหลง และคุณ
วราภรณ์ ช่วยเรื อง ที่ช่วยผลิตกระถางเพาะชาและร่ วมทดสอบคุณสมบัติของกระถางจนสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี นอกจากนี้
ขอขอบคุ ณ ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ในการวิจัย ทุ ก ท่ า น และขอขอบคุ ณ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิ ชัย ที่ ไ ด้ส นับ สนุ น
งบประมาณเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
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การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง
The Study of Total Suspended Particulate (TSP)
in Trang Municipality Schools, Trang Province
นุชนาฎ นิลออ1* กนกรัตน์ รัตนพันธุ์1 และ กิตติกร ขันแกล้ว2
Nutchanat Ninlaor1* Kanokrat Rattanapan1 and Kittikorn Khanklaeo2

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เ วณโรงเรี ย นในเขตเทศบาลนครตรั ง
ทาการศึกษาโดยติดตั้งเครื่ องเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ชนิ ดไฮโวลุม บริ เวณจุดรับ – ส่ งนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นจุดที่
อยูห่ น้าโรงเรี ยนจานวน 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรี ยนปั ญญา
วิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยนเสภาราชินี และโรงเรี ยนทับเที่ยงฮัว่ เฉี ยว และศึกษาปริ มาณรถที่สญ
ั จรผ่านบริ เวณหน้าโรงเรี ยน
โดยดาเนิ นการศึ กษาในวันเปิ ดเรี ยน ผลการศึ กษาพบว่า ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เวณโรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึ กษา
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยน สภาราชินี และโรงเรี ยนทับเที่ยงฮัว่ เฉี ยว
มีค่าเท่ากับ 0.058 0.050 0.066 0.055 และ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมาย
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติกาหนด (ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ไม่เกิ น 0.33 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ในเวลา 24 ชัว่ โมง) และพบว่าโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีปริ มาณฝุ่ นละอองรวมมากที่สุดเพราะที่ต้ งั
ของโรงเรี ยนอยูใ่ นตัวเมืองและอยูบ่ ริ เวณสี่ แยกไฟแดง
คาสาคัญ : ฝุ่ นละอองรวม, เทศบาลนครตรัง, โรงเรี ยน
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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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บทนา
ปั จจุบนั ปั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นปั ญหาที่สาคัญในเขตชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวและมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก
เดิม จากการเติบโตและพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวและด้านคมนาคม ส่งผลให้เกิดปั ญหามลพิษทาง
อากาศทั้งมลพิษจากฝุ่ นละออง รวมทั้งก๊าซและไอระเหย แหล่งกาเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น การใช้ยานพาหนะ
การก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการขนส่ ง ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยจะทาให้เกิดอาการระคาย
เคืองตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น ผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ ซึ่ งอาการระคายเคืองนั้นขึ้นอยูก่ บั ขนาดของ
ฝุ่ นละออง โดยฝุ่ นที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน ร่ างกาย จะดักไว้ได้ที่ขนจมูก ส่ วนฝุ่ นที่มีขนาดเล็ก เช่น ฝุ่ นละออง
ขนาด 10 ไมครอน จะสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ทาให้แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ และมีการสะสม
ของฝุ่ นในถุงลมปอด ทาให้การทางานของปอด เสื่ อมลง รวมทั้งยังก่อให้เกิดความราคาญอีกด้วย
โรงเรี ย นเป็ นสถานที่ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาซึ่ งมี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ แ ก่ นัก เรี ย น สภาพแวดล้อ มบริ เ วณ
โรงเรี ยนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งให้ความใส่ใจ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถใช้ชีวติ ในช่วงเวลาเรี ยนหนังสื อในแต่ละวันได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย การเดินทางมาโรงเรี ยนของนักเรี ยนในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ผปู ้ กครองจะเป็ นผูม้ ารับ ส่งในช่วงเช้าและ
เย็น นอกจากนี้ ยงั มีรถของประชาชนทัว่ ไปที่ออกไปทากิจกรรมต่างๆ เช่น ไปทางาน หรื อทากิจธุระส่ วนตัว ซึ่ งส่ งผลให้มี
รถจ านวนมากสั ญ จรบริ เ วณหน้า โรงเรี ย นในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว ไม่ ว่า จะเป็ นรถประจ าทางหรื อ รถส่ ว นบุ ค คล เช่ น
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกะบะ รถตู ้ รถบรรทุก ทาให้การจราจรเกิ ดความคับคัง่ และเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ ก่อให้เกิดฝุ่ น
ละอองบริ เวณโรงเรี ยน ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยนได้หากได้รับเข้าสู่ ร่างกายในปริ มาณที่ มากเกิ นไป
จากงานวิจยั ของสัญญา (2543) ได้ศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองภายนอกและภายในห้องเรี ยนที่มาจากสิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยน
รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของครู และนักเรี ยนที่มีต่อสภาวะฝุ่ นละอองของโรงเรี ยนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ยของทุกโรงเรี ยนมีค่าเกินมาตรฐาน และจากการสอบถามครู และนักเรี ยน ส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า
ปั ญหาฝุ่ นละอองมีสาเหตุมาจากยานพาหนะ และงานวิจยั ของพัชรี ย ์ (2543) ศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณความเข้มข้นของฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศระหว่างภายในและภายนอกห้องเรี ยนของโรงเรี ยนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมย่อยหิ น จังหวัดสระบุรี
พบว่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวมภายนอกมีค่าสูงกว่าภายในห้องเรี ยนและบางจุดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และจากการสอบถาม
ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับการติ ดมุง้ ลวดที่ ห้องเรี ยน เพราะสามารถป้ องกัน การ
แพร่ กระจายของฝุ่ นละอองจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องเรี ยนได้
ในเขตเทศบาลนครตรังมีประชากรทั้งหมด 60,591 คน (สานักงานสถิติจงั หวัดตรัง, 2558) มีความเจริ ญทางด้าน
เศรษฐกิ จ ด้านคมนาคม ด้านการท่องเที่ ยวและการศึ กษา โดยมีโรงเรี ยนที่ ต้ งั อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังหลายโรงเรี ยน
ในแต่ละวันบริ เวณหน้าโรงเรี ยนช่วงเวลาไปทางาน และรับ ส่ งนักเรี ยน จะมีรถจานวนมาก ส่ งผลให้เกิดปั ญหาฝุ่ นละออง
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยน ครู และประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบโรงเรี ยน รวมถึงผูท้ ี่ใช้รถใช้ถนนอี ก
ด้วย โดยผลกระทบที่เกิดจากฝุ่ นละอองจะขึ้นอยูก่ บั ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองบริ เวณนั้นๆ หากมีความเข้มข้นมากเกินก็จะ
ส่ ง ผลกระทบดังได้ก ล่ า วไว้แ ล้ว ข้างต้น ผูว้ ิจัย จึ ง เล็งเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของปั ญ หามลพิ ษทางอากาศที่ เกิ ดจากการใช้
ยานพาหนะบริ เวณหน้าโรงเรี ยนต่างๆ ดังนั้นจึงได้ศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เวณหน้าโรงเรี ยนในเขตเทศบาล
นครตรัง จังหวัดตรัง เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทาง เพื่อเฝ้าระวังและหาวิธีการป้ องกันหรื อลดมลพิษจากฝุ่ นละอองให้
มีค่าน้อยลง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเลือกจุดติดตั้งเครื่ องเก็บตัวอย่ างฝุ่ นละออง
การเลือกจุดติดตั้งเครื่ องเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละออง ทาการศึกษาโดยติดตั้งเครื่ องเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละออง
(High volume-air sampler series 3000) รุ่ น HVS 3000 บริ เวณหน้าโรงเรี ยนจานวน 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนตรังคริ ส
เตียนศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยนสภาราชินี และโรงเรี ยนทับ
เที่ ยงฮัว่ เฉี ยว โดยติ ดตั้งเครื่ องตรวจวัดฝุ่ นละอองสู งจากพื้นดิ นอย่างน้อย 2 เมตร และติ ดตั้งเครื่ องใกล้ถนนมากที่ สุ ด
(คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ, 2547) ซึ่งจุดที่ติดตั้งเครื่ องแต่ละโรงเรี ยนจะอยูบ่ ริ เวณประตูหลักในการรับ-ส่งนักเรี ยน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา มีประตูทางเข้า – ออก จานวน 2 ประตู ประตูที่ 1 เป็ นประตูหลักในการรับ – ส่ ง
นักเรี ยน บริ เวณโดยรอบประตูมีร้านค้าและบ้านเรื อนที่อยู่อาศัยติดต่อกันและประตูที่ 2 ไม่มีการใช้งาน ดังนั้น จึงเลือกทา
การตรวจวัดที่จุดรับ – ส่งนักเรี ยน ข้างประตูที่ 1 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 จุดติดตั้งเครื่ องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษา
1.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์ ) ประตูทางเข้า – ออก มี 1 ประตู บริ เวณโดยรอบจะมีวดั อาคาร ร้านค้า
และบ้านเรื อนที่ อยู่อาศัยเป็ นจานวนมาก ดังนั้น จึ งเลือกทาการตรวจวัดที่จุดรับ – ส่ งนักเรี ยน บริ เวณริ มฟุตบาทหน้าป้ าย
โรงเรี ยนติดถนนใหญ่ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 จุดติดตั้งเครื่ องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
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1.3 โรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึ กษา) ประตูทางเข้า – ออก มี 3 ประตู ทั้ง 3 ประตูอยู่ใกล้กันและอยู่ในแนว
เดียวกัน ห่างกันไม่มาก บริ เวณโดยรอบมีวดั ร้านค้าและบ้านเรื อนอยูอ่ าศัยติดต่อกัน ดังนั้น จึงเลือกทาการตรวจวัดประตูที่ 1
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 จุดติดตั้งเครื่ องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา)
1.4 โรงเรียนสภาราชินี มีประตูทางเข้า – ออก มี 2 ประตู ประตูที่ 1 เป็ นประตูหลักในการรับ – ส่งนักเรี ยน บริ เวณ
โดยรอบมีสถานที่ราชการ ร้านค้า กิจการต่างๆ และบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยเป็ นจานวนมาก ดังนั้นจึงเลือกทาการตรวจวัดที่จุดรับ
– ส่งนักเรี ยนข้างประตูที่ 1 ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 จุดติดตั้งเครื่ องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนสภาราชินี
1.5 โรงเรียนทับเทีย่ งฮั่วเฉียว มีประตูทางเข้า – ออก มี 2 ประตู ทั้ง 2 ประตู เป็ นประตูหลักในการรับ - ส่งนักเรี ยน
โดยเข้าทางประตูที่ 1 และออกทางประตูที่ 2 บริ เวณโดยรอบจะเป็ นร้านค้า บ้านเรื อนอยูอ่ าศัยที่ติดต่อกัน ดังนั้น จึงเลือกทา
การตรวจวัดที่จุดรับ – ส่ง นักเรี ยน บริ เวณใกล้ประตูที่ 1 ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 จุดติดตั้งเครื่ องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนทับเที่ยงฮัว่ เฉี ยว
2. การเตรียมกระดาษกรอง
กระดาษกรองที่ ใช้ในการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ได้แก่ Glass fiber filter โดยก่ อนนากระดาษ
กรองไปใช้งานต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษกรอง เช่น รอยฉี กขาด รู พรุ น สี กระดาษกรองที่เปลี่ยนไป และ
กระดาษกรองไม่เรี ยบเสมอกัน เป็ นต้น แล้วนาอลูมิเนียมฟอยล์ห่อกระดาษกรองเพื่อป้ องกันฝุ่ นและสิ่ งสกปรกติดที่กระดาษ
กรอง พร้อมเขียนรายละเอียดบนอลูมิเ นี ยมฟอยล์ ได้แก่ หมายเลข วันที่ สถานที่ตรวจวัด จากนั้นนากระดาษกรองไปดูด
ความชื้นในตูด้ ูดความชื้น เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นากระดาษกรองไปชัง่ น้ าหนักด้วยเครื่ องชัง่ ทศนิ ยม 5 ตาแหน่ง จดบันทึก
และนากระดาษกรองใส่ถุงซิปล็อค การเตรี ยมกระดาษกรองสาหรับตรวจวัดฝุ่ นละอองรวมดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การเตรี ยมกระดาษกรอง
3. การเก็บตัวอย่ างปริมาณฝุ่ นละอองรวม
การเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละอองรวมจะทาในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะ
เก็บตัวอย่างในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ่ มตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.30 น. ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ผปู ้ กครองไปส่ งนักเรี ยนจนกระทัง่
ผูป้ กครองไปรับนักเรี ยน แต่ละจุดจะทาการเก็บตัวอย่าง 3 ซ้ า ทาการเก็บตัวอย่างโดยเตรี ยมเครื่ องชักตัวอย่างชนิ ด High
volume air sampler โดยตรวจสภาพของเครื่ องชักตัวอย่างก่อนนาไปเก็บตัวอย่าง จากนั้นนาเครื่ องชักตัวอย่างอากาศไป
ติดตั้งบริ เวณจุดรับ – ส่งนักเรี ยนที่กาหนดไว้ในข้อ 1 โดยจะต้องเลือกจุดให้ได้ตามเกณฑ์ของ U.S.EPA แล้วปรับเทียบความ
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ถูกต้องเครื่ องชักตัวอย่าง High volume air sampler ก่อนทาการชักตัวอย่าง นากระดาษกรองใส่เครื่ องชักตัวอย่างอากาศ และ
ชักตัวอย่างอากาศโดยการดูดอากาศผ่านกระดาษกรอง และนับจานวนรถที่ผา่ นหน้าโรงเรี ยนโดยแบ่งรถออกเป็ น
5
ประเภท คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ขนาด 4 ล้อ รถกระบะ รถตู ้ และรถบรรทุก หลังจากเก็บตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว พับ
กระดาษกรองเข้าหากันแล้วห่ อด้วยอลูมิเนี ยมฟอยล์แล้วใส่ ถุงซิ ปล็อคเพื่อนาไปดูดความชื้น 24 ชัว่ โมง จากนั้นนากระดาษ
กรองไปชัง่ น้ าหนัก บันทึกผลและนาค่าที่ได้ไปคานวณ
4. การคานวณปริมาณฝุ่ นละอองรวม
4.1 นาค่าน้ าหนักของกระดาษกรองและค่าปริ มาตรอากาศทั้งหมดที่ใช้เก็บตัวอย่างมาคานวณหาค่าความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง ดังสมการที่ (1) (มิ่งขวัญ และคณะ, 2546)
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
น้ าหนักของฝุ่ นละออง (กรัม)
=
_________________________________________________
×10 3
(1)

ปริ มาตรอากาศมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้เก็บตัวอย่าง (ลูกบาศก์เมตร)

4.2 นาค่าน้ าหนักกระดาษกรองก่ อนเก็บตัวอย่า งและน้ าหนัก กระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่างไปคานวณตาม
หลักเกณฑ์ของ Pre and post weight different ดังสมการที่ (2)
น้ าหนักของฝุ่ นละออง
=
W2 – W1
(2)
เมื่อกาหนดให้
W1 = น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (กรัม)
W2 = น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง (กรัม)
4.3 ทาการปรับแก้อตั ราการไหลของอากาศที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Qa(sampler)) ให้เป็ นอัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน
(Qstd) ที่สภาวะมาตรฐาน ดังสมการที่ (3)
Qstd = Qa (sampler) ×

Pa x
Pstd

Tstd
Ta

(3)

เมื่อกาหนดให้
Qstd = อัตราการไหลของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (ความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และ
อุณหภูมิ 298 องศาเคลวิล) มีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
Qa(sampler) = อัตราการไหลของอากาศที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างมีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
Pa
= ความกดของอากาศในบรรยากาศมีหน่วยเป็ น มิลลิเมตรปรอท
Pstd = ความกดของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (760 มิลลิเมตรปรอท)
Ta
= อุณหภูมิในบรรยากาศ มีหน่วยเป็ น องศาเคลวิล
Tstd
= อุณหภูมิที่สภาวะมาตรฐาน (298 องศาเคลวิล)
4.4 คานวณหาปริ มาตรอากาศมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้เก็บตัวอย่าง (Vstd) ดังสมการที่ (4)
Vstd = Qstd × t
(4)
เมื่อกาหนดให้
Vstd
= ปริ มาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์เมตร
Qstd
= อัตราการไหลของอากาศมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง
t
= เวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นชัว่ โมง
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นาค่าปริ มาตรอากาศมาตรฐานทั้งหมดที่ ใช้เก็บตัวอย่าง (Vstd) แทนค่าในสมการที่ (1) จะได้ค่าความ
เข้มข้นของฝุ่ นละออง
4.5 นาค่าที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทัว่ ไป โดยความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
รวม (TSP) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เวณโรงเรี ยนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ได้ผลการศึกษาดังภาพ
ที่ 7 และมีรายละเอียด ดังนี้
รถบรรทุก

รถกะบะ

รถยนต์

รถตู ้
0.070

8000

0.060

ปริมาณรถ (คัน)

7000
0.050

6000
5000

0.040

4000

0.030

3000

0.020

2000
0.010

1000
0

0.000

ปริมาณฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่ อลูกบาศก์ เมตร)

รถจักรยานยนต์
9000

โรงเรียนทีเ่ ก็บตัวอย่ าง
ภาพที่ 7 ปริ มาณฝุ่ นละอองและจานวนรถที่สญ
ั จรผ่านหน้าบริ เวณจุดตรวจวัดของโรงเรี ยนต่างๆ
1. ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) หน้ าโรงเรี ยนตรั งคริ สเตียนศึ กษา มี ค่าเท่ ากับ 0.058 มิ ลลิ กรั มต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
ปริ มาณรถที่สัญจรผ่านจุดตรวจวัดหน้าโรงเรี ยน 15,253 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถกะบะ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก มี
จานวน 7,796 3,921 3,021 411 และ 104 คัน ตามลาดับ โดยบริ เวณโรงเรี ยนอยูต่ ิดถนนกว้าง 4 ช่องจราจร มีอากาศถ่ายเท
สะดวกและเป็ นถนนสายหลักในการเดินทางเข้า – ออกตัวเมืองตรังไปยังสถานที่ ราชการ โรงเรี ยน วัด ฯลฯ หรื อเดินทาง
ออกไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและไปต่างจังหวัด และการเดินรถของรถขนขยะเทศบาล ไปยังสถานที่หลุมฝังกลบขยะทุ่งแจ้ง
ทาให้จุดตรวจวัดนี้มีปริ มาณรถตูแ้ ละรถบรรทุกมาก
2. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) หน้ าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์ ) มีค่าเท่ากับ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โดยมีปริ มาณรถที่สญ
ั จรผ่านจุดตรวจวัดหน้าโรงเรี ยน 2,989 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถกะบะ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก
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มีจานวน 1,606 598 649 96 และ 40 คัน ตามลาดับ โดยฝุ่ นละอองที่เกิดขึ้นมาจากรถที่สัญจรไปมาบริ เวณหน้าโรงเรี ยน
เนื่ องจากโรงเรี ยนอยูต่ ิดถนนเวียนกะพัง เป็ นทางผ่านไปยังสวนสาธารณะ กะพังสุ รินทร์ โรงพยาบาลตรัง อาเภอห้วย
ยอด และอาเภอทุ่งสง ไม่ได้เป็ นถนนสายหลัก บริ เวณโดยรอบมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งเป็ นอาคารไม่ต่อเนื่องกัน
และวัดกะพังสุรินทร์เป็ นวัดที่มีประชาชนเข้าวัดเพื่อไปประกอบศาสนพิธีอยูเ่ ป็ นประจา ประกอบกับบริ เวณนี้มีอากาศถ่ายเท
ลมพัดอยูต่ ลอดเวลาทาให้ปริ มาณฝุ่ นละอองมีปริ มาณไม่สูง
3. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้ าโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีค่าเท่ากับ 0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โดยมีปริ มาณรถที่สัญจรผ่านจุดตรวจวัดหน้าโรงเรี ยน 12,258 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู ้ และรถบรรทุก
มีจานวน 5,381 3,128 3,422 259 และ 68 คัน ตามลาดับ บริ เวณหน้าโรงเรี ยนเป็ นถนนแคบ 2 ช่องจราจร ติดสี่ แยกไฟ
แดง และยังเป็ นถนนสายหลักในการเดินทาง เข้า – ออกในตัวเมืองตรัง และเป็ นเส้นทางไปโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาล
วัฒนแพทย์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง บริ เวณโดยรอบโรงเรี ยน มีร้านค้า ที่อยูอ่ าศัยซึ่งเป็ น
ตึกสูงและโรงเรี ยนอยูใ่ กล้วดั ที่มีขนาดใหญ่ ปริ มาณฝุ่ นละอองที่ตรวจวัดได้ที่บริ เวณโรงเรี ยนนี้จึงมีค่ามากกว่าโรงเรี ยนอื่น
4. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้ าโรงเรียนสภาราชินี มีค่าเท่ากับ 0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริ มาณ
รถที่สัญจรผ่านจุดตรวจวัดบริ เวณหน้าโรงเรี ยน 13,335 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก มีจานวน
5,931 3,403 3,517 411 และ 73 คัน ตามลาดับ บริ เวณหน้าโรงเรี ยนอยู่ติดถนนวิเศษกุลเป็ นถนนกว้าง 4 ช่ องจราจร
มีอากาศถ่ายเทและมีการสัญจรตลอดทั้งวันเพราะอยู่ในตัวเมืองสามารถเดิ นทางไปยังสถานี ตารวจ สถานี รถไฟ ที่ ว่าการ
อาเภอ ที่ ทาการเทศบาลนครตรัง ฯลฯ และบริ เวณโดยรอบมีร้านค้า ร้านอาหารเป็ นจานวนมากและมีที่อยู่อาศัยหนาแน่น
นอกจากนี้ยงั มีสถานศึกษาอีก 2 แห่ง ทาให้มีปริ มาณรถจักรยานยนต์มากและมีการสะสมของฝุ่ นละออง
5. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้ าโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว มีค่าเท่ากับ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
ปริ มาณรถที่ สัญจรผ่านจุดตรวจวัดบริ เวณหน้าโรงเรี ยน 2,165 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก มี
จานวน 1,267 368 398 129 และ 3 คัน ตามลาดับ บริ เวณโรงเรี ยนอยูใ่ นซอยประชาอุทิศ ซึ่งเป็ นถนนวิง่ ทางเดียวมีอากาศ
ถ่ายเทและเป็ นทางเลี่ยงถนนสายหลัก นอกจากนี้โรงเรี ยนทับเที่ยงฮัว่ เฉี ยวยังตั้งอยูต่ ิดกับโรงเรี ยนอนุบาลตรัง และโรงเรี ยน
ทับเที่ยงฮัว่ เฉี ยวเปิ ดประตูเพื่อให้รถผ่านเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผปู ้ กครองที่มารับ – ส่งนักเรี ยน ทั้ง 2 โรงเรี ยน จึง
มีปริ มาณรถไม่มาก แต่จะมีปริ มาณฝุ่ นมาก บริ เวณโดยรอบโรงเรี ยนมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่อยูอ่ าศัยติดต่อกันทั้งอาคารชั้น
เดียวและอาคาร 2 ชั้น
จากผลการตรวจวัด ในภาพที่ 7 จะเห็ น ว่า โรงเรี ย นสภาราชิ นี มี ป ริ ม าณรถมากกว่า โรงเรี ยนปั ญ ญาวิ ท ย์
(ประถมศึกษา) เนื่องจากบริ เวณโดยรอบโรงเรี ยนสภาราชินีมีร้านค้า ที่อยูอ่ าศัยเป็ นอาคาร 2 ชั้นและอยูใ่ กล้สถานศึกษาอีก 2
แห่ ง คือ โรงเรี ยนวัดควนวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ถนนหน้าโรงเรี ยนสภาราชินีเป็ นถนนกว้าง 4 ช่อง
จราจร เป็ นเส้นหลักในการใช้สัญจรในตัวเมืองและเป็ นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปยังสถานที่ราชการ เช่น สถานี ตารวจ เทศบาล
นครตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ฯลฯ ทาให้มีการจราจรตลอดทั้งวัน ส่ วนใหญ่นกั เรี ยนนักศึกษาจะใช้รถจักรยานยนต์ จึงทา
ให้มีปริ มาณรถจักรยานยนต์มากกว่ารถชนิ ดอื่นๆ ในขณะที่โรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ตั้งอยูบ่ ริ เวณสี่ แยกไฟแดง
และเป็ นถนนเส้นหลัก แม้วา่ จะมีจานวนรถน้อยกว่าโรงเรี ยนสภาราชินี แต่เมื่อรถติดสัญญาณไฟแดงรถจะจอดนิ่ งอยูก่ บั ที่
จะทาให้เกิดการสะสมฝุ่ นละอองขึ้น จึงส่ งผลให้ปริ มาณฝุ่ นละอองบริ เวณโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีปริ มาณสู ง
กว่าโรงเรี ยนสภาราชินี และจากผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองของแต่ละโรงเรี ยนเมื่อเทียบกับปริ มาณรถแล้ว จะเห็นว่า
โรงเรี ย นตรั ง คริ ส เตี ย นศึ ก ษามี ป ริ ม าณรถทุ ก ชนิ ด มากที่ สุ ด ที่ สั ญ จรไปมาผ่ า นบริ เ วณหน้า โรงเรี ย น โดยมี ป ริ ม าณ
รถจักรยานยนต์มากที่ สุดถึง 7,796 คันต่อวัน เนื่ องจากบริ เวณนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็ นจานวนมาก ประชาชนส่ วนใหญ่จะใช้
รถจักรยานยนต์เพื่อทากิจกรรมได้สะดวก นอกจากนี้โรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษายังมีรถบรรทุกสัญจรผ่านจานวน 104 คัน
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ต่อวัน เนื่ องจากถนนหน้าโรงเรี ยนตรั งคริ สเตียนศึ กษาเป็ นเส้นทางเดิ นรถไปยังหลุมฝั งกลบขยะและถนนเส้นนี้ ยงั เป็ น
เส้นทางการเดินรถของรถตูส้ าหรับการท่องเที่ยวและรถตูส้ าหรับรับ – ส่งนักเรี ยน
จากผลการศึกษาแม้วา่ ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่ตรวจวัดได้บริ เวณโรงเรี ยนทั้ง 5 โรงเรี ยนมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน
เกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด (มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) แต่จากการไปเก็บตัวอย่างจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่มี
นักเรี ยน เวลา 06.30 – 07.30 น. และเวลา 15.30 – 17.30 น. จะมีรถของผูป้ กครองมาจอดรอบริ เวณหน้าโรงเรี ยนจานวนมาก
ซึ่งทาให้เกิดฝุ่ นละอองจากท่อไอเสี ยในช่วงเวลาเหล่านี้ปริ มาณสูง นักเรี ยนมีโอกาสได้รับฝุ่ นละอองเข้าสู่ร่างกายโดยการสู ด
ดมในขณะเดินเข้าโรงเรี ยน และนั่งรอผูป้ กครองมารับ นอกจากนี้ ควันและก๊าซจากท่อไอเสี ยยังมีกลิ่นค่อนข้างแรง หาก
นักเรี ยนสู ดดมฝุ่ นละอองและก๊าซต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นประจาทุกวัน ก็อาจส่ งผลกระทบต่อร่ างกายได้ ดังนั้นหาก
โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการจานวนรถที่ มาจอดนักเรี ยนไม่ให้จอดรถนานเกิ นไป หรื อโรงเรี ยนใดที่ มีพ้ืนที่ มากอาจ
กาหนดสถานที่จอดรถให้มีการกระจายมากกว่าเดิม เพื่อป้ องกันความคับคัง่ ของการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะช่วยลด
ปริ มาณฝุ่ นละอองลงได้

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) พบว่าโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม
(TSP) มากที่สุด คือ 0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ตั้งอยูบ่ นถนนสายหลัก
ในการเดิ นทาง เข้า – ออกในตัวเมืองตรังและเป็ นเส้นทางไปยังสถานที่ ต่างๆ นอกจากนี้ บริ เวณที่ ต้ งั ของโรงเรี ยนอยู่ติด
บริ เวณสี่ แยกไฟแดงปั ญญาวิทย์ จึ งมีการสัญจรตลอดทั้งวันและมีรถติดไฟแดง ในขณะที่ โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุ รินทร์ ) มีค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) น้อยที่สุด คือ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่ องจากถนนบริ เวณโรงเรี ยน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เป็ นถนนกว้าง 4 ช่องจราจร ส่วนใหญ่ผทู ้ ี่ใช้ถนนเส้นนี้จะเป็ นประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณนั้น
หรื อผูท้ ี่มาทากิจกรรมที่สวนสาธารณะ เมื่อนาค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่ทาการตรวจวัดทั้ง 5 โรงเรี ยน เทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 พบว่า มีค่าไม่เกิ นมาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ทั้ง 5 โรงเรี ยน โดยค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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อนุ เคราะห์อุปกรณ์ เครื่ องมือ และห้องปฏิบตั ิการในการดาเนิ นงานวิจยั ขอขอบคุณคุณขวัญรพี ลาลอง และคุณสุ ภาวดี
นวลแจ่ ม ที่ ได้ช่วยเก็บข้อมูลปริ มาณฝุ่ นละอองบริ เวณโรงเรี ยนทั้ง 5 โรงเรี ยนผูค้ รู นักเรี ยน และนักการภารโรงของ
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การวิเคราะห์ หาธาตุองค์ ประกอบของนา้ แร่ จากบ่ อนา้ ร้ อนเบตงในจังหวัดยะลาโดยใช้ เทคนิค XRF
The Elemental Analysis of The Mineral Water from
Betong Hot Spring in Yala Province Using XRF technique
ดาริ กา จาเอาะ1 ไมมูน อินตัน1* ไซนับ ดอเลาะ1 และ อามีนี เจ๊ะลี2
Darika Jaaoh1 Maimoon Intan1* Sainap Dorloh1 and Aminee Jhelee2

บทคัดย่อ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเคมีของน้ าแร่ จากแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติในพื้นที่จงั หวัดยะลา จานวน 4 บ่อ
รวมทั้งสิ้น 8 ตัวอย่าง พบว่า อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 62-81 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชอยูใ่ นช่วง 7.1-8.7 และค่าสภาพการนาไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 429-562 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบในน้ าแร่ เชิงปริ มาณด้วยเทคนิค XRF
แคลเซียมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.0020.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008
คาสาคัญ : น้ าแร่ , น้ าพุร้อนธรรมชาติ, 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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บทนา
แหล่งน้ าพุร้อนเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่มีน้ าร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่ งจะแสดงให้เห็นว่าภายในโลกเรานี้
ยังคงมีความร้อนอยู่ ซึ่ งน้ าพุร้อนในประเทศไทยมักมีความสัมพันธ์หรื ออยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของรอยแตกรอยเลื่อน ทั้งที่เป็ น
รอยเลื่อนเก่าและรอยเลื่อนใหม่ โดยทัว่ ไปแล้วต้นกาเนิดของน้ าพุร้อนที่พบแต่ละแห่งอาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เกิดจากการ
ที่ น้ าเย็นที่ เป็ นน้ าฝนหรื อน้ าตามแม่น้ าลาคลองไหลซึ มผ่านช่องว่าง หรื อรอยแตกของหิ นที่ ลึกลงไปในใต้ดิน ซึ่ งน้ าเย็น
เหล่านี้ เมื่อลงไปใต้ดินจะได้รับความร้อนจากหิ นใต้โลกอาจจะเป็ นหิ นแกรนิ ต ทาให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีความดันเพิ่มขึ้น
ส่ งผลทาให้ไหลกลับสู่ ผิวดินตามรอยเลื่อนรอยแตกของหิ นสู่ เบื้องบน เกิดเป็ นน้ าพุร้อนที่มีอุณหภูมิใกล้เดือด อีกแบบหนึ่ง
เกิดในหิ นชนิ ดอื่นที่ปิดทับหิ นแกรนิ ต โดยน้ าฝนและผิวดินไหลลงสู่ ใต้ดินตามรอยเลื่อน รอยแตก และรู พรุ นของหิ น จนถึง
ความลึกระดับหนึ่ง ได้รับการถ่ายเทความร้อนแล้วไหลกลับสู่ผิวดินตามรอยเลื่อนรอยแตกของหิ นเกิดเป็ นน้ าพุร้อนหรื อบ่อ
น้ าอุ่น (จาเรี ยง หนูสีแก้ว และคณะ, 2548) แหล่งน้ าพุร้อนหรื อบ่อน้ าร้อน อาเภอเบตง เป็ นบ่อน้ าร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่
ซึ่ งผุดขึ้นมาจากภายใต้พ้นื ผิวของโลก ลักษณะน้ าร้อนเบตง เป็ นบ่อน้ าร้อนที่ประกอบไปด้วยแร่ ธาตุมากมาย และเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งเดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งคนในชุมชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าพุร้อน ไม่วา่ จะเป็ นด้านอุปโภค
เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ เป็ นต้น รวมถึงด้านบริ โภค ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะทาการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ
ของน้ าแร่ ในแหล่งน้ าพุร้อน หรื อบ่อน้ าร้อน อาเภอเบตง ซึ่งจะวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเรื องรังสี เอกซ์ (X-Ray Fluorescence
Spectroscopy : XRF) เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ธาตุเหมาะสมกับสารตัวอย่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้ รวมไปถึงงาน
วิเคราะห์สารที่ มีปริ มาณน้อยๆ (Trace analysis) ที่ ระดับความเข้มข้นต่ าถึงระดับหนึ่ งในล้านส่ วน (ppm) ได้เป็ นอย่างดี มี
ความเที่ยงตรงและแม่นยาสู ง (Costa et al. 2003) และนาผลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าบาดาลตามประกาศของ
กรมทรัพยากรธรณี และมาตรฐานน้ าแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในการใช้
ประโยชน์ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารวจแหล่งน้ าพุร้อนตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ทาการศึกษาลักษณะของภูมิประเทศและ
หาพิกดั ด้วยเครื่ องบอกพิกดั จากดาวเทียม (GPS) จากนั้นวัดอุณหภูมิของแหล่งน้ าพุร้อนที่บริ เวณผิวหน้าดิน
2. เก็บตัวอย่างน้ าแร่ ใส่ ขวดพลาสติ กขนาด 60 มิ ลลิ ลิตร ที่ บริ เวณผิวหน้าดิ นและปิ ดฝาให้สนิ ท แล้วนาไปใส่
กระติกน้ าแข็งหรื อแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส โดยเก็บตัวอย่างน้ าแร่ 4 บ่อ 2 ฤดู ทั้งหมด 8 ตัวอย่าง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ตัวอย่างน้ าแร่ ท้ งั หมดนามาศึกษาศึกษาสมบัติทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พีเอช ค่าความขุ่น ค่าสภาพการนาไฟฟ้า
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ฤดูฝน
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ฤดูร้อน

No.1 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ บริ เวณบ่อบริ โภค

No.5 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ บริ เวณบ่อบริ โภค

No.2 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศใต้บ่ออุปโภค

No.6 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศใต้บ่ออุปโภค

No.3 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศเหนือบ่อ
อุปโภค

No.7 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศเหนือบ่ออุปโภค

No.4 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศตะวันตกบ่อ
อุปโภค

No.8 จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศตะวันตกบ่ออุปโภค

3. ส่ ง วิ เ คราะห์ ห าธาตุ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ปริ ม าณของน้ าแร่ ด้ว ยเทคนิ ค การเรื อ งรั ง สี เ อกซ์ ด้ว ยเครื่ อ ง X-Ray
Fluorescence Spectroscopy (XRF) รุ่ น ED2000 (ซึ่ งเครื่ อง XRF สามารถวิเคราะห์ได้ต้ งั แต่ธาตุเบริ ลเลียม (Be) ถึงยูเรเนี ยม
(U) สามารถบอกปริ มาณโดยเปรี ยบเที ยบกับสารมาตรฐาน โดยสามารถวิเคราะห์ตวั อย่างประเภท แร่ ดิ น ทราย โลหะ
น้ า และน้ ามัน) ที่ศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จังหวัดสงขลา
4. นาผลที่ วิเคราะห์ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับค่ามาตรฐานน้ าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535
และค่ามาตรฐานน้ าแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534

ผลและวิจารณ์ผล
1. สารวจแหล่ งนา้ พุร้อน
จากการใช้เครื่ องบอกพิกัดจากดาวเที ยม (GPS) ทาให้ทราบพิกัดของแหล่งน้ าพุร้อนและลักษณะภูมิประเทศ
ตาแหน่งพิกดั ของแหล่งน้ าพุร้อนที่ศึกษาและลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ

ภาพที่ 1 แสดงพิกดั จากดาวเทียมของแหล่งน้ าพุร้อน (ซ้าย) ตาแหน่งพิกดั
จังหวัดยะลา (ขวา)

แหล่งน้ าพุร้อนที่สารวจบนแผนที่
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2. สมบัตทิ างกายภาพของนา้ แร่

ภาพที่ 2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแหล่งน้ าพุร้อนและการเก็บตัวอย่างน้ าแร่
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ าพุร้อน บ้านบ่อน้ าร้อน ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัด
ยะลา พบว่ามีน้ าไหลซึ มออกมาจากผิวดินเกิดเป็ นบ่อน้ าร้อน น้ าร้อนมีลกั ษณะเป็ นน้ าใส มีกลิ่นกามะถันเล็กน้อย มีฟองก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และพบสาหร่ ายสี ขาว-เขียว คราบผลึกคาร์ บอเนตในแหล่งน้ าพุร้อน จากนั้นทาการเก็บตัวอย่างน้ าแร่
ในบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อนและฤดูฝน ทั้งหมด 8 ตัวอย่าง จากการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของน้ าแร่
ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) พีเอช (pH) ความขุ่น (Turbidity) ค่าสภาพการนาไฟฟ้ า (Conductivity) และการวิเคราะห์หา
ธาตุองค์ประกอบเชิงปริ มาณของน้ าแร่ ดว้ ยเทคนิค XRF โดยทาการศึกษาและเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ของทั้ง 4 บ่อ คือ บ่ออุปโภค
และบ่อบริ โภค 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ทั้งหมด 8 ตัวอย่าง พบว่าอุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อนและ
ฤดูฝนไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 72-81 องศาเซลเซี ยส เนื่ องจากในฤดูฝน อุณหภูมิค่อนข้างต่ าทาให้
อุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบริ โภคต่ ากว่าฤดูร้อน ในส่ วนของพีเอช พบว่าบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคทั้ง 2 ฤดู มีพีเอชอยู่
ในช่วงเป็ นกลางถึงด่าง ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2535 ค่าพีเอชอยูใ่ นช่วง 7.0-8.5 ยกเว้น
จุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศตะวันตกบ่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.8) มีพีเอช 8.7 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่ องจาก
เป็ นจุดที่น้ าไหลผ่านจากบ่อต้นกาเนิด และจุดเก็บตัวอย่างน้ าแร่ ในสระทางทิศใต้บ่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.6) มีพีเอชต่าสุด
7.1 ซึ่ งเป็ นจุดที่น้ าคงที่ ผลการทดสอบค่าความขุ่นของน้ าแร่ ในบ่ออุปโภคบริ โภคในฤดูฝนอยูใ่ นช่วง 5-6 เอ็นทียู ในขณะที่
ค่าความขุ่นของน้ าแร่ ในบ่ออุปโภคบริ โภคในฤดูร้อนเท่ากับ 7 เอ็นทียู ค่าความขุ่นเป็ นพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบความสามารถ
ของน้ าที่สกัดกั้นหรื อดูดซับปริ มาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้ สิ่ งที่ทาให้น้ าขุ่น ได้แก่ อินทรี ยแ์ ละอนินทรี ย ์
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สารในน้ า ตลอดจนสิ่ งมีชีวติ เล็กๆ โดยปรากฏอยูใ่ นลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรี ย
เป็ นต้น โดยที่น้ าธรรมชาติจะมีความขุ่นอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามน้ าแร่ มีลกั ษณะเป็ นน้ าใสซึ่งมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 เอ็นทียู
การวิเคราะห์ค่าสภาพการนาไฟฟ้ามีประโยชน์ในการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ า เมื่อติดตามเฝ้าระวังมักพบว่าแหล่ง
น้ าแต่ละแหล่งจะมีพิสัยของค่าการนาไฟฟ้ าค่อนข้างคงที่และสามารถนามาใช้เป็ นค่าพื้นฐานของสภาพแหล่งน้ าในภาวะ
ปกติได้ การเปลี่ยนแปลงของค่าการนาไฟฟ้าอย่างมีนยั สาคัญสามารถเป็ นตัวชี้วดั ว่าน้ าทิ้งหรื อมลพิษจากแหล่งอื่นได้ไหลลง
สู่แหล่งน้ านั้นๆ โดยค่าสภาพการนาไฟฟ้าสามารถวัดได้จากความสามารถของน้ าในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการ
มีอยูข่ องสารประกอบอนินทรี ยท์ ี่ละลายอยูใ่ นน้ า เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออน
คือ ไอออนที่มีประจุลบ) หรื อแคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม (แคทไอออน คือ ไอออนที่มีประจุ
บวก) (จาลอง ปิ นตาวงส์ และคณะ, 2554) การนาไฟฟ้ายังขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิอีกด้วยถ้าอุณหภูมิสูงค่าการนาไฟฟ้าก็จะยิ่งมาก
ขึ้ น จะเห็ น ได้ว่า น้ า แร่ ใ นบ่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคในฤดู ร้ อ นมี ค่ า สภาพการน าไฟฟ้ า อยู่ใ นช่ ว ง 519-526 ไมโครซี เ มนส์ ต่ อ
เซนติเมตร สูงกว่าน้ าแร่ ในบ่ออุปโภคบริ โภคในฤดูฝนค่าสภาพการนาไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 429-483 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร
เนื่องจากอุณหภูมิของบ่อในฤดูร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง การศึกษาของจตุพร ดอนเส และคณะ (2557) ได้ศึกษาคุณภาพน้ า
บาดาลในเขตพื้นที่บา้ นหนองปลาปาก ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทาการเก็บตัวอย่างน้ าบาดาล 4 บ่อ
พบว่าพีเอชอยูใ่ นช่วง 5.9-6.4 และค่าสภาพการนาไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 141-622 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ดังนั้นน้ าแร่ ที่ศึกษา
จากแหล่งน้ าพุร้อนทั้งบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อนและฤดูฝน อยูใ่ นเกณฑ์ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าแร่ ตามธรรมชาติตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณะสุข พ.ศ. 2543
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของน้ าแร่
ความขุ่น
ค่าสภาพการนาไฟฟ้า
ตัวอย่างน้ าแร่
อุณหภูมิ (°C)
พีเอช
(NTU)
(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. การวิเคราะห์ หาธาตุองค์ ประกอบเชิงปริมาณของนา้ แร่ ด้วยเทคนิคการเรื องรังสีเอกซ์
การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริ มาณของน้ าแร่ ในบ่ออุปโภคและบริ โภคด้วยเทคนิคการเรื องรังสี เอกซ์ พบ
ธาตุหลายชนิ ด เช่น อะลูมิเนี ยม (Al) ซิ ลิกอน (Si) โพแทสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca) แมงกานี ส (Mn) นิ กเกิล (Ni) ทองแดง
(Cu) อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2535 ธาตุที่พบมากที่ สุด คือ แคลเซี ยมร้อยละ 0.0130.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อย
ละ 0.006-0.008 และนิ กเกิ ลร้อยละ 0.002-0.008 ตามลาดับ ในการศึ กษาของจาเรี ยง หนู สีแก้วและคณะ (2548) ได้ศึกษา
สมบัติทางกายภาพ และวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิ งปริ มาณของน้ าแร่ จากแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติในพื้นที่จงั หวัด
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สงขลาและจังหวัดพัทลุง ซึ่งได้แก่ น้ าพุร้อนบ้านโพร่ ง อ.นาทวี น้ าพุร้อนเขาแดง อ.สะบ้าย้อย น้ าพุร้อนบ้านโล๊ะจังกระ อ.กง
หรา และน้ าพุร้อนเขาชัยสน อ. เขาชัยสน พบว่าอุณหภูมิใต้ผิวน้ าพุร้อนอยู่ในช่ วง 44.6-65.0 องศาเซลเซี ยส ค่าพีเอชอยู่
ในช่ วง 7.0-8.9 และค่าสภาพนาไฟฟ้ าอยู่ในช่ วง 260.0-475.7 โมโครซี เมนส์ ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุ
องค์ประกอบในน้ าแร่ เชิงปริ มาณ ด้วยเทคนิ คการเรื องรังสี เอกซ์ พบอะลูมิเนี ยมร้อยละ 0.001-0.004 ซิ ลิกอนร้อยละ 0.0040.010 โพแทสเซี ยมร้ อยละ 0.008 แคลเซี ยมร้ อยละ 0.006-0.030 แมงกานี สร้ อยละ 0.010 นิ กเกิ ลร้ อยละ 0.006-0.011 และ
ทองแดงร้อยละ 0.004-0.012
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบในน้ าแร่
ความเข้มข้น (%)
ตัวอย่างน้ าแร่
Al
Si
K
Ca
Mn
Ni
Cu
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8

0.002
0.001
0.003
0.004
0.002

0.008
0.008
0.002

0.008
0.008
0.006
-

0.013
0.016
0.014
0.017
0.019
0.018
0.015
0.016

-

0.007
0.010

0.006
0.004
0.017
0.016
0.011
0.012

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ าพุร้อน บ้านบ่อน้ าร้อน ตาบลตาเนาะแมเราะ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
จากการศึ กษาสมบัติทางกายภาพของน้ าแร่ บ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูฝน (No.1-4) พบว่าอุณหภูมิของน้ าพุร้อนอยู่
ในช่วง 72-76 องศาเซลเซียส มีพีเอชอยูใ่ นช่วง 7.1-7.3 ผลของค่าความขุ่นอยูใ่ นช่วง 5-6 เอ็นทียู และค่าสภาพการนาไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 429-483 โมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร ในขณะที่สมบัติทางกายภาพของน้ าแร่ บ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อน
(No.5-8) พบว่าอุณหภูมิของน้ าพุร้อนอยู่ในช่วง 77-81 องศาเซลเซี ยส มีพีเอชอยู่ในช่วง 7.1-8.7 ผลของค่าความขุ่นเท่ากับ
7 เอ็ น ที ยู และค่ า สภาพการน าไฟฟ้ า อยู่ใ นช่ ว ง 519-562 โมโครซี เ มนส์ ต่ อ เซนติ เ มตร และจากการวิ เ คราะห์ ห าธาตุ
องค์ประกอบในน้ าแร่ เชิงปริ มาณของบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภค ด้วยเทคนิคการเรื องรังสี เอกซ์ พบว่ามีธาตุหลายชนิด ธาตุที่
พบมากที่ สุด คื อ แคลเซี ยมร้ อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้ อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนี ยมร้ อยละ 0.001-0.004
ซิลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008 ตามลาดับ การวิเคราะห์น้ าแร่
เพื่อหาธาตุองค์ประกอบ พบว่ามีธาตุ อะลูมิเนี ยม ซิ ลิกอน โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และธาตุหนักจาพวกนิกเกิลและทองแดง
ในปริ มาณน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานน้ าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐาน
น้ าแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 199 พ.ศ. 2543 ดังนั้น น้ าแร่ ที่ศึกษาจากแหล่งน้ าพุร้อนทั้ง 4 บ่อ อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ปลอดภัย
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การประเมินค่ ากัมมันตภาพรังสี ธรรมชาติในทรายชาดหาดตะโละสะมิแล บริเวณจังหวัดปัตตานี
Assessment of Natural Radioactivity in Taloka Samilae Beach Sand from Pattani Province
อดุลย์สมาน สุขแก้ว1 ไมมูน อินตัน1* ไซนับ ดอเลาะ1
Adulsman Sukkaew1 Maimoon Intan1* Sainap Dorloh1

บทคัดย่อ
ได้ทาการศึกษาและตรวจวัดกัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์สารรังสี ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ในทราย
ชายหาดที่ เก็บจากบริ เวณชายหาดตะโละสะมิ แลที่ ได้รับผลกระทบ จากการเกิ ดคลื่ นสึ นามิ ในจังหวัดปั ตตานี จานวน
50 ตัวอย่าง สาหรับการตรวจวัดกัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์รังสี เริ่ มต้นในตัวอย่างทรายชายหาดทั้งหมดทาได้โดยใช้
หัววัดแบบ เจอร์ เมเนี ยมบริ สุทธิ์ ระบบการวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี และแหล่งกาเนิ ดรังสี มาตรฐานชนิด IAEASOIL-6 ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบและคานวณหาปริ มาณกัมมันตภาพ
จาเพาะของนิวไคลด์ที่ตอ้ งการทาการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล ณ ห้องปฏิบตั ิการทดลองวิจยั ณ ห้องปฏิบตั ิการทดลองวิจยั
ณ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุ งเทพมหานครจากผลการวิจยั พบว่า พิสัยของกัมมันตภาพจาเพาะที่ตรวจวัดได้ นี้ มีค่าอยู่
ระหว่าง 201.25 – 804.26 Bq/kg สาหรับ 40K 20.68 – 46.88 Bq/kg สาหรับ 226Ra และ 3.78 – 22.79 Bq/kg สาหรับ 232Th
และมีค่าเฉลี่ยเป็ น 402.13  14.28, 23.12  5.19และ11.39  1.68 Bq/kg ตามลาดับ ได้นาผลการตรวจวัดกัมมันตภาพ
จาเพาะของนิ ว ไคลด์สารรังสี ธรรมชาติที่ตรวจวัดได้น้ ี ไปคานวณหาค่าอัตราปริ มาณรังสี แกมมาดูดกลืน (gamma-absorbed
dose rate: D)กัม มัน ตภาพรั ง สี ส มมู ล ของเรเดี ย ม (radium equivalent activity: Raeq) ดัช นี ว ดั ความเสี่ ย งรั ง สี ที่ ไ ด้รั บ จาก
ภายนอกร่ างกาย (external hazard index: Hex) และปริ มาณรั งสี ยงั ผลที่ ได้รับจากภายนอกร่ างกายรอบปี (annual external
effective dose rate: AEDou) ในบริ เวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ต และยังได้เปรี ยบเทียบค่าตรวจวัดและคานวณได้ใน การทา
วิจยั ครั้งนี้ กบั ค่าที่ตรวจวัดได้องสานักงานปรมาณูเพื่อสันติขอ้ มูลของกลุ่มนักวิจยั ในต่างประเทศทัว่ โลกค่าที่กาหนดไว้โดย
องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD,
1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสี (UNSCEAR, 2000).
คาสาคัญ : กัมมันตภาพจาเพาะ, ทรายชายหาด,หัววัด HPGe, ค่าดัชนีความเป็ นอันตรายทางรังสี
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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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บทนา
สิ่ ง มี ชี วิต ทุ ก ชนิ ด บนโลกสัม ผัส อยู่กับ รั ง สี แ ละอนุ ภ าคที่ มี อ ยู่ใ นธรรมชาติ (natural radiations) อยู่ต ลอดเวลา
รังสี และอนุภาคเหล่านั้นมีแหล่งกาเนิ ดมาจากทั้งภายในและภายนอกโลก ซึ่ งแหล่งกาเนิ ดรังสี ที่อยูใ่ นโลกคือ แหล่งกาเนิ ด
รังสี ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ การได้รับรังสี ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติน้ ี มาจากการสลายตัวของนิ วไคลด์สารรังสี ปฐมภูมิ (primordial
radionuclides) ของอนุกรมสารกัมมันตรังสี ที่มีอยูใ่ นดิน ทราย และหิ น ตามธรรมชาติ ส่วนแหล่งกาเนิดรังสี ที่มาจากภายนอก
โลกคือ รังสี คอสมิกที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลก จะเห็นได้วา่ รังสี จึงมีอยูใ่ นอาหาร น้ าดื่ม และอากาศที่หายใจเข้า
ไปทุกวัน สาหรับนิวไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติในดินและทรายส่ วนใหญ่มาจาก 226Ra และ 238U ที่มีอยูใ่ นอนุกรมยูเรเนี ยม
(uranium series) และ 232Th ในอนุกรมทอเรี ยม (thorium series) และนอกจากนี้ยงั ประกอบไปด้วยสารกัมมันตรังสี ที่มีอยูใ่ น
ธรรมชาติอยูแ่ ล้วตั้งแต่กาเนิ ดของโลกมนุษย์ แต่ไม่ได้เป็ นสารกัมมันตรังสี ที่มีอยูใ่ นอนุกรมสารกัมมันตรังสี ที่ได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น ได้แก่ 40K เป็ นต้น ดังนั้น เมื่อมีแหล่งกาเนิ ดรังสี ย่อมนาไปสู่ การสะสมของสารกัมมันตรังสี ในบริ เวณต่างๆ บน
พื้นผิวโลกขึ้น และผลกระทบที่ตามมาคือ ทาให้มนุษย์ที่อาศัยอยูใ่ นบางพื้นที่ มีปริ มาณรังสี สูงเกินกว่าค่าที่กาหนด จะได้รับ
ปริ มาณรังสี อนั ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อร่ างกายได้ ด้วยเหตุน้ ี การตรวจวัดปริ มาณของค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิ ว ไคลด์
กัมมันตรังสี ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การนาค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์
กัมมันตรังสี ธรรมชาติไปคานวณหาค่าปริ มาณรังสี แกมมา (gamma radiation dose) จากนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติ ซึ่ ง
เป็ นแหล่งกาเนิดที่ใหญ่ที่สุด ก็มีความจาเป็ นและสาคัญเช่นกัน
สาหรับในประเทศไทยนั้น ทางสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สนง.ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ น
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบ ดูแลและประเมินค่าความเป็ นอันตรายในการได้รับรังสี จาก
ธรรมชาติและจากมนุษย์ผลิตขึ้นมา สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สนง.ปส.)ได้ดาเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณรังสี ที่
มีอยูใ่ นธรรมชาติในตัวอย่างจากธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ า น้ าฝน ฝุ่ นกัมมันตรังสี ดิน หญ้า พืชผักและอาหารประเภทต่างๆ
โดย เก็บตัวอย่างจากบริ เวณต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็ นต้นมา และดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง สาหรับใน
ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น ทาง สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สนง.ปส.) ได้มีทาการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณรังสี ที่มีอยู่
ในธรรมชาติในตัวอย่างจากธรรมชาติไว้ดว้ ยเช่นกันด้วยเหตุน้ ี ทางผูว้ ิจยั จึงได้มีความสนใจในการศึกษาและตรวจวัดค่ากัม
มันตภาพจาเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) โดยจะศึกษาบางชายหาดของแต่ละอาเภอในจังหวัด
ปั ตตานี ที่มีปริ มาณนักท่ องเที่ ยวมากที่ สุดในจังหวัด คือ หาดตะโละสะมิแล ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ ง จานวน 50
ตัวอย่าง ทั้งนี้ ยงั สามารถนาค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) ในตัวอย่างทราย
บริ เวณดังกล่าวไปคานวณค่าที่บ่งชี้ความเป็ นอันตรายต่าง ๆ ของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ในธรรมชาติ ได้แก่ กัมมันตภาพสมมูล
เรเดียม (radium equivalent activity; Raeq) อัตราปริ มาณรังสี ดูดกลืนในอากาศ (absorbed dose rates in air; D) ดัชนีความเสี่ ยง
ของรั ง สี ภายนอก (external hazard index; Hex) อัต ราปริ มาณรั งสี ที่ไ ด้รั บต่ อปี (annual effective dose rates ; AEDout) ของ
ตัวอย่างทรายได้อีกด้วย นอกจากนี้ จากข้อมูลที่ได้จากการวัดค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติและ
นิวไคลด์กมั มันตรังสี ที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างทรายที่เก็บเป็ นตัวอย่างนี้สามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าที่ตรวจวัดได้ของ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติและข้อมูลของกลุ่มนักวิจยั ในต่างประเทศทัว่ โลก รวมทั้งการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ตรวจวัดและ
คานวณไว้ดงั กล่าวนี้ ที่กาหนดไว้โดยองค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development : OECD,1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสี
ปรมาณู (United Nations Scientific Committee on Effects of Atomatic Radiation : UNSCEAR,2000) และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น้ ี
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สามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานของค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติในบริ เวณหาดตะโละสะมิแล
ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ งดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย
วิธีดาเนินการวิจยั
1. การเก็บและเตรียมตัวอย่ างทรายชายหาด
ศึ กษาและสารวจพื้นที่ บริ เวณที่ ตอ้ งการเก็บตัวอย่างทรายชายหาด ได้แก่ บริ เวณหาดตะโละสะมิ แล อาเภอยะหริ่ ง
จานวน 50 ตัวอย่าง โดยเลื อกบริ เวณที่ เก็บตัวอย่างทรายชายหาดจากบริ เวณที่ ประชาชนและนักท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมา
ท่ อ งเที่ ย วใช้ใ นการเดิ นเที่ ย วชมชายหาดซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นบริ เ วณกลางชายหาด พร้ อ มทั้ง บัน ทึ ก ต าแหน่ ง พิ กัดทาง
ภูมิศาสตร์ ดว้ ยเครื่ องมือ GPS ของจุดที่เก็บตัวอย่างทรายชายหาดทุกจุด แล้วนามาเตรี ยมตัวอย่างให้เหมาะสมตามหลักการ
มาตรฐาน แล้วนาไปทาการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ท้ งั ในเชิ งคุณภาพและปริ มาณในตัวอย่างทรายทั้งหมด โดยใช้หัววัด
แบบเจอร์ มาเนี ยมบริ สุทธิ์ และระบบการวิเคราะห์แกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิ บตั ิ การทดลองวิจยั อาคาร 1 ชั้น 4
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุ งเทพมหานคร
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์ กมั มันตภาพจาเพาะของนิวไคลด์ สารรังสีธรรมชาติ (232Th 226Ra และ 40K)
ได้ทาการปรับเทียบพลังงาน (energy calibration) โดยใช้แหล่งก าเนิ ดรังสี 60Co และ 137Cs ซึ่ งใช้เวลาในการวัด 1,000
วินาที และทาการวัดปริ มาณนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ของสารมาตรฐาน (IAEA-SOIL-6) เพื่อใช้ในการหาประสิ ทธิ ภาพของ
หัววัดรังสี เจอร์ มาเนี ยมบริ สุทธิ์ โดยใช้เวลาในการตรวจวัด 5,000 วินาที แล้วทาการวัดปริ มาณกัมมันตภาพรังสี ของตัวอย่าง
ทราย โดยแต่ละตัวอย่างใช้เวลาในการตรวจวัด 10,000 วินาที และคานวณหาค่ากัมมันตภาพจาเพาะ (specific activity ; S.A.)
โดยเน้นเฉพาะนิ วไคลด์กมั มันตรังสี บางชนิ ดที่สนใจได้แก่ 232Th 226Ra และ 40K ที่สะสมในตัวอย่างทรายชายหาดทั้งหมด
โดยที่ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ40K สามารถคานวณได้จากพื้นที่ใต้พีคพลังงานของรังสี แกมมาที่พลังงาน 1460.8 keV ส่วน
ค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra สามารถคานวณได้จากพื้นที่ใต้พีคพลังงานของรังสี แกมมาของ 214Pb ที่พลังงาน 351.9 keV
และค่ากัมมันตภาพจาเพาะของ 232Th สามารถคานวณได้จากพื้นที่ ใต้พีคพลังงานของรั งสี แกมมาของ 208Tl ที่ พลังงาน
583.2 keV
3. การคานวณค่ าดัชนีความเสี่ยงทางรังสี
หลังจากนั้นนาผลการตรวจวัดกัมมันตภาพจาเพาะของ 226Ra 232Th และ 40K ที่ ตรวจวัดได้น้ ี ไปคานวณหาอัตรา
ปริ มาณรั งสี แกมมาดูดกลื น กัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดี ยม ดัชนี วดั ความเสี่ ยงรังสี ที่ได้รับจากภายนอกร่ างกายและ
ปริ มาณรังสี ยงั ผลที่ได้รับจากภายนอกร่ างกายรอบปี ในบริ เวณ ชายหาดของจังหวัดภูเก็ต และยังได้เปรี ยบเทียบค่าที่ตรวจวัด
และค านวณได้ใ นการท าวิจั ย ครั้ งนี้ กับ ค่ า ที่ ต รวจวัด ได้ข องส านัก งานปรมาณู เ พื่ อ สัน ติ แ ละข้อ มู ล ของกลุ่ ม นัก วิจัยใน
ต่างประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ ยงั เปรี ยบเที ยบกับค่าที่ กาหนดไว้โดยองค์การความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา
(OECD,1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ขององค์การสหประชาชาติเกี่ ยวกับผลของรังสี ปรมาณู (UNSCEAR,2002)
อีกด้วย
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ผลและวิจารณ์ ผล
ตารางที่ 1 ค่าพิสยั และค่าเฉลี่ยของปริ มาณกัมมันตภาพจาเพาะของ 40K, 226Raและ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิ
แลที่เก็บจากบริ เวณ ตาบลแหลมโพธิ์ อาเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี จานวน 50 ตัวอย่าง
ค่าพิสยั
ตัวอย่างทราย
และค่ากัมมันตภาพจาเพาะเฉลี่ย (Bq/kg)
ชายหาดตะโละสะมิแล (50)
40
226
232
K
Ra
Th
พิสยั
201.25 – 804.26
20.68 – 46.88
3.78 – 22.79
ค่าเฉลี่ย
402.13  14.28
23.12  5.19
11.39  1.68
การเปรียบเทียบข้ อมูลทีต่ รวจวัดได้ กบั ข้ อมูลทีม่ อี ยู่ในประเทศไทยและข้ อมูลของนักวิจยั ทีม่ อี ยู่ทวั่ โลก
นอกจากนี้ยงั ได้แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกัมมันตภาพจาเพาะในหน่วยของ Bq/kg ของนิวไคลด์ 40K 226Ra
และ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาด จานวน 50 ตัวอย่างที่ เก็บจากบริ เวณชายหาด จังหวัดปั ตตานี กับข้อมูลที่ มีอยู่ของ
ชายหาดต่างๆใน 14 จังหวัดภาคใต้ดงั แสดงไว้ใน ตารางที่ 2 และยังได้เปรี ยบเทียบข้อมูลค่าเฉลี่ยของกัมมันตภาพจาเพาะของ
ทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานี น้ ี กบั ข้อมูลของทางสานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ศึกษาจากตัวอย่างในประเทศ
ไทยและ ข้อมูลของนักวิจยั ที่รายงานไว้ทวั่ โลก ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 อีกด้วย
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของกัมมันตภาพจาเพาะ ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานี กับ
ข้อมูลที่มีอยูข่ องชายหาดต่างๆ ใน 14 จังหวดภาคใต้
ค่ากัมมันตภาพจาเพาะเฉลี่ย (Bq/kg)
ข้อมูล
40
226
232
K
Ra
Th
1.ทรายชายหาดตะโละสะมิแล (จังหวัด
402.13  14.28
23.12  5.19
11.39  1.68
ปั ตตานี)
2.ทรายชายหาดรัชดาภิเษก
427.58  14.09
31.10  7.63
11.40  1.75
(จังหวัดปั ตตานี )
3.ทรายชายหาดตะโละกาโปร์
1,090.62  54.28
160.68  8.07
356.65  6.59
(จังหวัดปั ตตานี )
4.ทรายชายหาดปะนาเระ
463.95  14.06
84.41  13.09
74.50  3.07
(จังหวัดปั ตตานี )
5.ทรายชายหาดวาสุกรี
449.07  13.80
33.98  7.76
16.04  1.78
(จังหวัดปั ตตานี )
6. ทรายชายหาดป่ าไม้
433.49  12.77
44.42  10.17
26.86  2.08
(จังหวัดปั ตตานี )
7.ทรายชายหาดในยาง
1,843.03  152.49
14.88  3.30
19.19  2.80
(จังหวัดภูเก็ต)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
8.ทรายชายหาดนราทัศน์
(จังหวัดสงขลา)
9.ทรายชายหาดสมิหลา
(จังหวัดสงขลา)
10.ทรายชายหาดปากเมง
(จังหวัดตรัง)
11.ทรายชายหาดเฉวง
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
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186.72  10.78

65.79  7.65

100.52  12.12

309.04  24.31

16.81  4.90

27.24  8.14

57.26  2.30

13.06  0.87

6.89  0.37

373.30  13.59

18.85  1.45

23.53  2.40

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกัมมันตภาพจาเพาะในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานีกบั ข้อมูล
ของทางสานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มีอยูใ่ นประเทศไทยและข้อมูลของนักวิจยั ที่มีอยูท่ วั่ โลก
ค่ากัมมันตภาพจาเพาะเฉลี่ย (Bq/kg)
ข้อมูล
40
226
232
K
Ra
Th
ชายหาดตะโละสะมิแล (จังหวัดปัตตานี)
402.13  14.28
23.12  5.19
11.39  1.68
สนง.ปส. (จังหวัดสงขลา)
511.04  7.04
71.5  3.13
211.19  1.98
สนง.ปส. (ประเทศไทย)
400
48
40
ค่าเฉลี่ยจาก
400
35
30
UNSCEAR (2000)
ผลการคานวณหาดัชนีความเสี่ยงทางรังสีในบริเวณชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี
สาหรับดัชนี ความเสี่ ยงทางรังสี ในบริ เวณหรื อพื้นที่ ต่าง ๆ สามารถคานวณได้จากสมการหรื อ สู ตรที่ ได้รับการ
พัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู ้และความสนใจทางด้านการตรวจวัดปริ มาณรั งสี ในธรรมชาติ ทวั่ โลกในที่ น้ ี จะใช้
ข้อมูลกัมมันตภาพจาเพาะในหน่วย Bq/kg ของนิ วไคลด์ 40K 226Ra และ 232Th ที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 ในการคานวณหาดัชนี
ความเสี่ ยงทางรังสี ในพื้นที่ บริ เวณชายหาดตะโละสะมิ แล จังหวัดปั ตตานี จานวนทั้งหมด 4 ดัชนี ความเสี่ ยงได้แก่ อตั รา
ปริ มาณรังสี แกมมาดูดกลืน (D) กัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดียม (Raeq) ดัชนีวดั ความเสี่ ยงรังสี ที่ได้รับจากภายนอกร่ างกาย
(Hex) และปริ มาณรังสี ยงั ผลที่ได้รับจากภายนอกร่ างกายประจาปี (AEDout)และได้แสดงผลที่ได้ไว้ในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 อัตราปริ มาณรังสี แกมมาดูดกลืน (D) ค่ากัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดี ยม (Raeq) ค่าดัชนี วดั ความเสี่ ยงรังสี ที่
ได้รับจากภายนอกร่ างกาย (Hex) และค่าปริ มาณรังสี ยงั ผลที่ได้รับจากภายนอกร่ างกายประจาปี (AEDout)
สถานที่
D
Raeq
Hex
AEDout
(nGy/h)
(Bq/kg)
(mSv/y)
(mSv/y)
หาดตะโละสะมิแล
(จังหวัดปั ตตานี)
257.96
518.15
0.86
0.19
UNSCEAR
(2000)
55.00
370.00
1.00
0.48
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จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิวไคลด์ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล
มีค่าต่ากว่าข้อมูลที่มีอยูข่ องชายหาดต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ค่าเฉลี่ยของสานักงานปรมาณเพื่อสันติเฉพาะในเขตจังหวัด
สงขลาของประเทศไทยและค่าเฉลี่ยของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่มี อยูท่ วั่ ประเทศไทยและทัว่ โลก และเป็ นปั จจัยหลักที่
ทาให้อตั ราปริ มาณรังสี แกมมาดูดกลืน (D)กัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดี ยม (Raeq) ดัชนี วดั ความเสี่ ยงรังสี ที่ได้รับจาก
ภายนอกร่ างกาย (Hex) และ ปริ มาณรั งสี ยงั ผลที่ ได้รับจากภายนอกร่ างกายรอบปี (AEDout)ที่ คานวณได้ในตัวอย่างทราย
ชายหาด จานวน 50 ตัวอย่างที่เก็บจากบริ เวณชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานี มีค่าน้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตรา
ปริ มาณรั งสี แกมมาดู ดกลื น (D) และกัมมันตภาพรั งสี สมมูลของเรเดี ยม (Raeq) ที่ มีค่าสู งกว่าค่าเฉลี่ ยทั่วโลกที่ เผยแพร่
โดย UNSCEAR

สรุ ปผลการวิจัย
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ระดับกัมมันตภาพรังสี ในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี
Radioactivity Levels in Sediment in Pattani Bay
โรสลีนา อนันตนุกลู วงศ์1 ไซนับ ดอเลาะ1 ไมมูน อินตัน1*
Roseleena Anantanukulwong1 Sainap Dorloh 1 Maimoon Intan1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสี จาเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ที่มีในธรรมชาติ
( K, Ra และ 232Th) ในตัวอย่างดิ นตะกอนบริ เวณอ่ าวปั ตตานี ของจังหวัดปั ตตานี โดยเก็บตัวอย่างดิ นตะกอนทั้งหมด
7 สถานี ดังนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แหลมตาชี บ้านบูดี ดาโต๊ะ ตะโล๊ะสะมิแล ตันหยงลูโล๊ะ และแหลมนก ในช่วง
2 ฤดูกาล (ฤดูร้อน และฤดูฝน) จานวนทั้งสิ้น 14 ตัวอย่าง โดยใช้หวั วัด HPGe เวลาที่ใช้ในการตรวจวัดตัวอย่างละ 7,200 วินาที
จากผลการศึ กษา พบว่า กัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์กัมมันตรั งสี ที่มีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่าง
ตะกอนดิ นฤดู ร้ อ น 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg และฤดู ฝ น 648212.46 Bq/kg,
44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg ตามลาดับ เมื่ อนามาเปรี ยบเที ยบกับค่าเฉลี่ ยในดิ นตามรายงานของ UNSCEAR
(2000) พบว่ามีค่าสูงกว่า ซึ่งถือได้วา่ เป็ นที่น่าสนใจต่อการทาวิจยั ต่อไป
40

226

คาสาคัญ : กัมมันตภาพจาเพาะ, ดินตะกอน, หัววัด HPGe, อ่าวปั ตตานี
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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บทนา
มลพิษทางอากาศเป็ นหนึ่ งในปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงได้ยากและเป็ นภัยต่อสุ ขภาพ สารกัมมันตรังสี มีอยูท่ ุก
หนแห่ งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่สามารถรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัสใด ๆ ของมนุ ษย์ จัดเป็ นมลพิษทางอากาศที่ สาคัญที่ สุด
ประเภทหนึ่ ง ที่ ห ลายประเทศก าลัง ให้ค วามสนใจ และมี ก ารศึ ก ษาวิจัย กัน อย่า งกว้า งขวางในต่า งประเทศ ทั้ง ในด้าน
ผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนวิธีการลดปริ มาณสารกัมมันตรังสี และได้มีการกาหนดมาตรฐานระดับความเข้มข้น
กัมมันตรั งสี ในสิ่ งแวดล้อม ของก๊าซเรดอนภายในอาคารขึ้ นใช้ในหลายประเทศ เช่ นสหรั ฐอเมริ กา สหราชอาณาจัก ร
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็ นต้น
อ่าวปั ตตานี (ภาพที่ 1) เป็ นลักษณะอ่าวกึ่ งปิ ดและเป็ นอ่าวน้ าตื้น มีความลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร อ่าวปั ตตานี มีพ้ืนที่
ประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ าที่สาคัญ 2 สายคือ แม่น้ ายะหริ่ ง และแม่น้ าปั ตตานีที่พดั พาดินตะกอนไหลลงสู่ ปากอ่าว
จึ ง เกิ ดตะกอนดิ น ที่ มีล ักษณะเป็ นหาดโคลนกว้า งใหญ่พ ฒ
ั นาการมาเป็ นป่ าชายเลนที่ ส มบู ร ณ์ ท าให้ส ภาพภายในอ่าว
เปรี ยบเสมือนกับดักตะกอนดินที่มีอตั ราการตกตะกอนสูง (พวงทิพย์, 2553 และซูใบหย๊ะ กะเด็ง, 2556) และมีธาตุอาหารต่าง
ๆ ที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง เกิดเป็ นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สตั ว์น้ าที่สาคัญนานาชนิดและทาให้มีทรัพยากรอื่น ๆ
เช่น หญ้าทะเล สาหร่ ายทะเล นกน้ า หาดโคลน หาดทราย ป่ าชายหาด ป่ าสันทราย เป็ นต้น โดยพบวามีสัตว์หน้า ดิ นไม่
ต่ากว่า 159 ชนิด สาหร่ ายทะเลจานวน 8 ชนิด และหญ้าทะเลจานวน 4 ชนิด กระจายภายในอ่าว ใน พ.ศ.2539

ภาพที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของอ่าวปัตตานี (ที่มา https://www.google.co.th/maps/search/อ่าวปั ตตานี)
พื้นที่รอบอ่าวเป็ นชุมชนชุมชนมีประชากรทั้งสิ้ นประมาณ 50,000 คน อาศัยอยูใ่ น 30 หมู่บา้ นรอบอ่าว ส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทาการประมง มีเรื อประมงขนาดเล็กที่ใช้พ้นื ที่ อ่าวปั ตตานีโดยตรงในการทาประมง ประมาณ 3,000 ลา ซึ่ งนับว่าเป็ น
พื้นที่ ที่มีการประมงต่อหน่ วยพื้นที่ สูงที่ สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย ใช้เครื่ องมื อประมงตั้งแต่ชนิ ดเก่ าแก่ เช่ น ฉมวก
ไปจนถึงเครื่ องมือประเภททาลายล้างสูง เช่นอวนลาก คานถ่าง อวนรุ น เป็ นต้น การที่อ่าวปั ตตานีเป็ นพื้นที่ที่มีการพัดพาและ
เกิดการทับถมของตะกอนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งส่งผลให้อ่าวตื้นเขินขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกปี จึงส่งผลให้สตั ว์น้ าบางส่วนจะอาศัย
อยูใ่ นบริ เวณอ่าว บางส่ วนจะอพยพออกสู่ ทะเลลึก ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สาคัญทั้งต่อชุมชนรอบอ่าว อุตสาหกรรม
และการประมงของจังหวัดปั ตตานี ซึ่ งสภาวะความเสื่ อมโทรมที่เกิดขึ้นในอ่าวปั ตตานี ได้แสดงอย่างชัดเจนจากการที่มีการ
อพยพออกของประชากรในชุ มชน เพื่อไปประกอบอาชี พยังพื้นที่ อื่นโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านเป็ นจานวนมาก
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จากการบอกเล่าของชาวประมงที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ล้วนแล้วแต่แสดงถึงการลดลงอย่างเห็นได้ชดั ของทรัพยากรสัตว์น้ าใน
อ่าว (ซุกรี , 2554)
เนื่องจากสารกัมมันตรังสี พบได้ทวั่ ไปในสิ่ งแวดล้อม เช่นในดิน หิ น พืช น้ า และอากาศ เช่นเดียวกันกับตะกอนดิน
อ่าวปั ตตานี เมื่ ออยู่ลึกลงไปใต้ดินจะได้รับปริ มาณรั งสี ที่แผ่ออกมาจากอัตราการแผ่กัมมันตภาพรั งสี ในธรรมชาติ และ
ไอโซโทปรังสี ที่มีกาเนิดมาพร้อมโลกได้แก่ ธาตุยเู รเนียม ทอเรี ยม และโพแทสเซียม (Ikeya, 1993) ซึ่งทั้ง 3 ธาตุน้ ีจะสลายตัว
ตามหลักครึ่ งชีวติ (Half-life) ซึ่งธาตุเหล่านี้มีค่าครึ่ งชีวติ ยาวจึงยังมีปรากฏอยูใ่ นโลกจนถึงปัจจุบนั ในระหว่างการสลายตัวจะ
แผ่รังสี ออกมาในปริ มาณต่าง ๆ กันในรู ปของรังสี แอลฟา เบต้า และแกมมา เมื่อมนุษย์หายใจเอากัมมันตรังสี ดงั กล่าวเข้าไป
ในปอดส่วนใหญ่แล้วจะแพร่ ฟ้งุ กระจายออกจากร่ างกาย แต่อย่างไรก็ตามยังมีส่วนที่เหลือค้างอยู่ รังสี ที่ปลดปล่อยออกมาจะ
ถูกดูดกลืนไว้โดยเนื้ อเยื่อหุ ้มปอด ผลคือมันจะไปทาลายเซลล์เนื้ อเยื่อหุ ้มปอด หากเซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตัวเอง
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น จะแสดงอาการต่าง ๆ ผลที่ร้ายแรงที่สุดคือก่อให้เกิดโรคมะเร็ งในเวลาต่อมา ดังนั้น เพื่อเป็ นการเฝ้า
ระวังสภาพแวดล้อมอ่าวปั ตตานี และการตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคและบริ โภคอ่าวปั ตตานี คณะผูว้ ิจยั จึง
เกิ ดแนวคิดการทางานวิจยั นี้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสี ของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ที่มีในธรรมชาติ
(40K, 226Ra และ 232Th) รวบรวมเป็ นข้อมูลพื้นฐานและใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันอันตรายที่เกิดจากกัมมันตรังสี ที่สะสม
ในดินตะกอน

วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นทีศ่ ึกษา
ศึกษาบริ เวณและสถานที่ที่ตอ้ งการเก็บตัวอย่างดินตะกอน บริ เวณอ่าวปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี โดยวางแผนการเก็บ
ตัวอย่างดินตะกอนทั้งหมด 2 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ครั้งที่ 1 ฤดูร้อน (21 กรกฎาคม 2560) และครั้งที่ 2 ฤดูฝน (20 มกราคม 2561)
ซึ่งแต่ละจุดห่างจากชายฝั่ง 1 กิโลเมตร พิจารณาจากตาแหน่งพิกดั ให้มนั ครอบคลุมพื้นที่อ่าวปั ตตานี จานวนทั้งหมด
7
สถานที่ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (ม.อ.) แหลมตาชี บ้านบูดี ดาโต๊ะ ตะโล๊ะสะมิแล ตันหยงลูโล๊ะ และแหลมนก รวม
ตัวอย่างดินตะกอนทั้งสิ้น 14 ตัวอย่าง
1.
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ภาพที่ 2 บริ เวณและสถานที่เก็บตัวอย่างดินตะกอน บริ เวณอ่าวปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี ปี 2561
2.
การเก็บและเตรียมตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างแบบผิวหน้าดิ นตะกอน (Ekman dredge grab) ความลึ กไม่เกิ น 50 เซนติ เมตร ซึ่ งแต่ละจุ ดห่ างจาก
ชายฝั่ง 1 กิโลเมตร จะได้ตวั อย่างประมาณ 3-5 กิโลกรัม (ชลธิชา, 2556) นาตัวอย่างดินตะกอนผึ่งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง และอบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิทนาไปร่ อนด้วยตะแกรง (ขนาด 212 ไมโครเมตร) หลังจากนั้นนาตัวอย่างดินตะกอน
ที่ ร่อนบรรจุ ลงในภาชนะบรรจุ รูปทรงกระบอกที่ มีความสู งเท่ ากันกับขนาดของสารมาตรฐานดิ นบรรทึ กน้ าหนักที่ ได้
หลังจากนั้นปิ ดฝาให้แน่นและห่อหุม้ ด้วยเทปพันสายไฟสี ดา โดยไม่ให้มีการไหลเข้าออกของอากาศได้ ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30
วัน เพื่อให้เกิดการสมดุลของการสลายตัวของอนุกรมสารกัมมันตรังสี ในธรรมชาติ
3.
การตรวจวัด
นาตัวอย่างดิ นที่ เข้าสู่ สมดุ ลทางรั งสี ส่งตรวจวัดสเปกตรั มรั งสี แกมมาด้วยเครื่ องสเปกโทรมิ เตอร์ รังสี แกมมา
(Gammaray Spectrometer) ชนิ ดเจอร์ เมเนียมบริ สุทธิ์ สู ง (High Purity Germanium, HPGe; Canberra, Model GC1319 USA)
ซึ่ งอยูภ่ ายในถ้ ากาบังรังสี ภูมิหลัง (Canberra, Model 747, USA) หัววัดจะเชื่อมต่อกับเครื่ องวิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA
8192 ช่อง Canberra Model Inspector 2000, USA) และวิเคราะห์ยอดพลังงานรังสี แกมมาด้วยโปรแกรมสาาเร็ จรู ป (Canberra,
Genie2k software Version 2.1, USA) หัววัดรังสี แกมมามีประสิ ทธิ ภาพสัมพัทธ์เท่ากับ 13.9% และมีกาลังแยกเท่ากับ 1.75
keV ที่ พลังงานรังสี แกมมา 1332 keV และมีอตั ราส่ วนระหว่างยอดพลังงานต่อฐานคอมพ์ตนั เท่ากับ 44.8 : 1 (Tripob and
Hanafee. 2017) ที่ห้องปฏิบตั ิการเฉพาะด้า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่ งทาการปรับเทียบเครื่ องมือ
โดยใช้แหล่งกาเนิ ดรังสี แกมมามาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ความสู ง 2.12 เซนติเมตร เป็ นตัวปรับเทียบมาตรฐานเพื่อให้ได้
ค่าประสิ ทธิ ภาพของหัววัดดังภาพที่ 3 และคานวณค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ในตัวอย่างดินตะกอน
บริ เวณอ่าวปั ตตานี จานวน 14 ตัวอย่าง โดยทาการตรวจวัดรังสี แกมมาใช้เวลาในการตรวจวัดเป็ นเวลา 120 วินาที ต่อ 1
ตัวอย่าง
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ประสิ ทธิ ภาพของหัววัด, Eff (CPS/Bq)
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พลังงานรังสี แกมมา (keV)
ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพหัววัดรังสี ชนิด HPGe โดยใช้แหล่งกาเนิดรังสี แกมมามาตราฐานดิน IAEA Soil 6
4.
การวิเคราะห์ นิวไคลด์ กมั มันตรังสีทมี่ ใี นธรรมชาติ
นาสเปกตรัมของตัวอย่างไปวิเคราะห์หาพื้นที่ใต้พีคที่พลังงาน 1460.81, 351.90 และ 911.60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์
เพื่อคานวณหากัมมันตภาพรังสี จาเพาะของนิ วไคลด์โพแทสเซี ยม (K) ยูเรเนี ยม (U) และทอเรี ยม (Th) โดยวัดรังสี แกมมา
(Limsuwan et al., 2011) ของตัว อย่า งดิ น ตะกอน ท าการวิเ คราะห์ ค วามแรงของรั ง สี แ กมมาที่ ส ลายตัว ของไอโซโทป
กัมมันตรังสี 40K, 214Pb และ 228Ac ตามลาดับ โดยใช้หลักการเปรี ยบเทียบจานวนนับรังสี แกมมาของตัวอย่างกับสารอ้างอิง
มาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ซึ่งทราบปริ มาณที่สนใจตามสมการต่อไปนี้ (R. Veiga et al., 2005)
cps
(1)
S.A =
  Py  Wt

เมื่อ

S.A คือ
cps คือ
 คือ
Wt คือ
Py คือ

ค่ากัมมันตภาพจาเพาะ ในสารตัวอย่าง (Bq/kg)
อัตรานับสุทธิ (peak area/counting time)
ประสิ ทธิภาพของหัววัดรังสี
น้ าหนักของตัวอย่างที่ทาการวัดรังสี (kg)
ค่าเปอร์เซ็นต์ที่มีรังสี แกมมาออกมาจากแหล่งกาเนิดรังสี (%yield)

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการตรวจวัดปริ มาณกัมมันตภาพรังสี จาเพาะของนิ วไคลด์ในธรรมชาติ โพแทสเซี ยม (K) ยูเรเนี ยม (U) และ
ทอเรี ยม (Th) ของตัวอย่างดิ นตะกอนอ่าวปั ตตานี พบว่า กัมมันตภาพจาเพาะของนิ วไคลด์กัมมันตรังสี ที่มีในธรรมชาติ
(40K, 226Ra และ232Th) ในตัวอย่างดิ นตะกอนฤดูร้อน 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 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

718

ตารางที่ 1 กัมมันตภาพจาเพาะที่มีในธรรมชาติในดินตะกอนอ่าวปั ตตานี
กัมมันตภาพจาเพาะ (Bq/kg)
สถานี

K

Ra

40

Th

226

232

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ดาโต๊ะ

917.77

673.76

95.72

47.56

66.19

82.78

ตันหยงลูโล๊ะ

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

ตะโล๊ะสะมิแล

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

ค่าเฉลี่ย
UNSCEAR (2000)

803107.16 648212.46 59.9316.13 44.4220.42 79.4712.44 66.2030.16
400

35

30

สรุ ปผลการวิจัย
ค่ากัมมันตภาพรวมของนิ วไคลด์ท้ งั 3 ชนิ ด แต่ละฤดูกาล (ตารางที่ 2) จะเห็ นได้ว่าตัวอย่างดินตะกอนส่ วนใหญ่
เกือบทุกจุดที่เก็บในฤดูร้อน มีค่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิวไคลด์สูงกว่าฤดูฝน ทั้งนี้ เนื่ องจากปริ มาณน้ าฝนและทิศทางลม
มรสุ มมีผลต่อระดับปริ มาณรังสี (ศริ ญญา, 2553) และเห็นได้วา่ ค่าดังกล่าวสู งกว่าค่าเฉลี่ยในดินตามรายงานของ UNSCEAR
(2008) เป็ นจุดที่น่าสนใจในการศึกษาวิจยั ต่อไป
จากผลวิจยั พบว่ากัมมันตภาพจาเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ที่มีในธรรมชาติ (40K, 226Ra และ232Th) มีค่าสู งกว่า
UNSCEAR (2008) ควรทาการศึ กษาส่ วนอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากตัวอย่างตะกอนดิน เช่น น้ าในอ่าวปั ตตานี สัตว์น้ า หรื อพืช
อื่น ๆ เป็ นต้น เก็บตัวอย่างตะกอนดิ นเป็ นกระบอกเจาะเพื่อเป็ นการบ่งบอกถึงการสะสมในชั้นดิ นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถระบุความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยและใช้งานอ่าวปั ตตานีได้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการทาวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจาปี งบประมาณ 2561
ขอขอบคุณความกรุ ณาและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี ยิ่งจาก ผศ.ดร.พวงทิ พย์ แก้วทับทิ ม และผศ.ดร.ธิ ดารัตน์ วิชยั ดิ ษฐ์
อาจารย์ส าขาฟิ สิ ก ส์ และนัก วิช าการประมง พัน ยี่สิ้ น สาขาเทคโนโลยีก ารประมง คณะวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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ความสะดวกในด้านเครื่ องมือในการตรวจวัดจนงานสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ขอขอบคุณอาจารย์คมฤทธิ์ วัฒนวาที สาขาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์วทิ ยาเขตปัตตานี
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เครื่ องมือในการตรวจวัดรังสี ท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในงานครั้งนี้
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ศักยภาพปุ๋ยหมักจากเปลือกลอนตาลผสม มูลไก่ และขีเ้ ลื่อย
Potential of Compost from Palm Fruit Rind, Chicken Manure and Sawdust
ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น1* เอนก สาวะอินทร์1กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพนั ธ์1 ชนาภา จันทร์มุ่ย1 และนพรัตน์ ทองคา 1
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And NopparatThongkum 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ ยหมัก จากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และขี้เลื่อย
..เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพของปุ๋ ยหมัก ที่ ผลิ ต ได้ต่อการเจริ ญ เติ บโตของผัก บุ ้ง จี น โดยจะท าการหมัก ชุ ดการทดลองละ
3 กิโลกรัม โดยใช้อตั ราส่ วนเทียบเท่า 100 กิโลกรัม ทาการศึกษา 5 อัตราส่ วน โดยใช้วตั ถุดิบ.เปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขี้เลื่อย
ซึ่งมีอตั ราส่วน ดังนี้ 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ 50:10:40 ตามลาดับ และในทุกอัตราส่วนผสมสารเร่ งซุปเปอร์
พด.1
อัตราส่วนละ 400 มิลลิลิตร โดยทาการหมักเป็ นเวลา.30.วัน โดยในระหว่างการหมักตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็ น
กรด-ด่ า ง ค่ า การนาไฟฟ้ า ความชื้ น การย่อ ยสลายที่ ส มบู ร ณ์ ปริ ม าณธาตุ อาหารหลัก ปริ ม าณอิ นทรี ย วัตถุ (OM) และ
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน.ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่ วนที่ดีที่สุดคืออัตราส่วน.100:0:0.ซึ่งมีค่าอุณหภูมิเท่ากับ29องศา
เซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-ด่าง.(pH) เท่ากับ.7.2.ค่าการนาไฟฟ้าเท่ากับ.4.27.เดซิซีเมนต์ต่อเมตรสาหรับการวิเคราะห์ปริ มาณ
ธาตุอาหารหลัก.ได้แก่.ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยมทั้งหมด เท่ากับ 2.39,0.8 และ 2.4
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ตามลาดับ ค่าที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
คาสาคัญ : ปุ๋ ยหมัก,.เปลือกลอนตาล,.มูลไก่,.ขี้เลื่อย
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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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

722

บทนา
ตาลโตนดมีถิ่นกาเนิดอยูใ่ นทวีปแอฟริ กาตะวันออก ต่อมาได้แพร่ พนั ธุ์เข้าไปในอินเดียศรี ลงั กา.และกลุ่มประเทศแถบ
เอเชีย ปั จจุบนั มีมากในทวีปเอเชีย.อินโดนีเซี ย.ศรี ลงั กา.พม่า.กัมพูชา มาเลเซี ย.อินโดนีเซี ย.และไทย.สาหรับประเทศไทยพบ
มากในแถบพื้นที่ภาคกลาง.เช่น.เพชรบุรี.นครปฐม.และภาคใต้ที่จงั หวัดสงขลา.เป็ นต้น.จากข้อมูลเกษตรจังหวัดสงขลา.ปี .
2558.จังหวัดสงขลามีตาลโตนดมีอยูป่ ระมาณ 3 ล้านต้น.ครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดสงขลาจานวน.6.อาเภอ.ได้แก่.สิ งหนครสทิง
พระ.กระแสสิ นธุ์ ระโนด ควนเนียง.รัตภูมิ.และจะนะ.เฉพาะ.อาเภอสทิงพระ.มีอยู.่ 1,700,000.ต้นจึงทาให้ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับตาลโตนดในพื้นที่.บ้านชุมพล อาเภอสทิงพระ.จังหวัดสงขลา.มีโรงงานปอกเปลือกตาลโตนด.เพื่อ
ส่ งลอนตาลที่ผ่านการปอกเปลือกแล้วเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมและทาการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป.ส่ งผลให้มีเปลือกของ
ลอนตาลเป็ นจานวนมาก.ซึ่ งในกระบวนการปอกเปลือกลอนตาลจะก่อให้เกิดน้ าเสี ย.และของเสี ยขึ้นมาในระบบ เมื่อไม่มี
การจัดการของเสี ยที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง.และเหมาะสมแล้ว.ของเสี ยดังกล่าวจะก่อให้เกิดปั ญหามลภาวะที่ มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม.ทั้งภายในพื้นที่โรงงานและชุมชนโดยรอบ.ทั้งในปั ญหาเรื่ องของกลิ่นเหม็น.และแมลงวัน.ดังนั้น.การหาวิธีเพื่อ
จัดการกับของเสี ยเหล่านั้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และเหมาะสมจะเป็ นการช่วยลดปั ญหามลภาวะที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่.พร้อม
ทั้งเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยูร่ ่ วมกันกับชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวมต่อไปด้วย
ปุ๋ ยหมักเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดหนึ่งที่ได้จากการนาวัสดุอินทรี ยจ์ ากพืช.สัตว์.และชุมชนมาผลิตด้วยกรรมวิธีทาให้ช้ืน.
สับ.บด.ร่ อน.และผ่านกรรมวิธีการหมักอย่างสมบูรณ์ .จนแปรสภาพจากเดิ มซึ่ งกระบวนการหมักเป็ นการย่อยสลายทาง
ชีววิทยา.โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์บางชนิ ดภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่ งจะย่อยสลายสารอินทรี ยจ์ น
กลายเป็ นปุ๋ ยที่ มีลกั ษณะนุ่ มยุ่ยขาดจากกันได้ง่าย มี อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศซึ่ งเหมาะที่ จะใส่ บารุ งดิ นเพื่อช่วย
ปรั บปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพของดิ น .ช่ วยให้ดินร่ วนซุ ย.และอุม้ น้ าได้มากขึ้น(ทัศนี ย,์ .2557)การวิจยั ในครั้ งนี้ เล็งเห็ น
ความสาคัญของการทาปุ๋ ยหมักโดยใช้วสั ดุอินทรี ยเ์ หลือใช้ที่หาได้ ในท้องถิ่นมาผลิตเป็ นปุ๋ ยหมัก ผูว้ ิจยั จึ งเลือกใช้วสั ดุ
ร่ วมกันระหว่างเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ขี้เลื่อย ทาการหมักโดยใช้การหมักในภาชนะพลาสติก เพื่อลดการขังของน้ าชะ
และไม่ส่งกลิ่นรบกวน สามารถรักษาอุณหภูมิของปุ๋ ยหมักได้ วัตถุดิบสามารถย่อยสลายเป็ นปุ๋ ยได้เพิ่มธาตุอาหารให้กบั ดิน.
และยังช่ วยปรั บปรุ งดิ นอี กด้วยเป็ นการนาวัสดุ อินทรี ยเ์ หลื อใช้มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์เป็ นทางเลื อกสาหรั บชุ มชนและ
อุตสาหกรรมในการผลิตปุ๋ ยหมักที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษาคุณสมบัติของปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขี้เลื่อย โดยทาการหมักในภาชนะ
หมักพลาสติกที่เป็ นทรงกลม.ขนาด.3.กิโลกรัม.ทาการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ.เปลือกลอนตาล.มูลไก่.และ
ขี้เลื่อย.และปุ๋ ยหมักที่สมบูรณ์ .เพื่อศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ ยหมัก.จากนั้นนาปุ๋ ยหมักที่สมบูรณ์มาใช้กบั พืช
ทดลองเพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของปุ๋ ยหมัก
วิธีการศึกษา
1 การเก็บและการเตรียมวัตถุดบิ
1.1 เปลือกลอนตาล ทาการเก็บเปลือกลอนตาลจากโรงงานรับปอกเปลือกลอนตาล บ้านชุมพล อาเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
1.2 ขี้เลื่อย ทาการเก็บขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรู ปไม้.นามาผึ่งไว้บนผ้าใบโดยกระจายให้มีความหนาของขี้
เลื่อยเท่ากันทัว่ ทั้งกองวางไว้ในที่ที่แดดส่องถึง เป็ นเวลา 2 วัน.จากนั้นนาขี้เลื่อยมาร่ อนผ่านตะแกรง ขนาด.10.มิลลิเมตร
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1.3 มูลไก่ ซื้อจากฟาร์มไก่ไข่ อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยจะนามาผึ่งบนผ้าใบโดยกระจายให้มีความหนา
ของมูลไก่เท่ากันทัว่ ทั้งกอง แล้ววางไว้ในที่ที่แดดส่ องถึงเป็ นเวลา 2 วัน จากนั้นนามาบดให้ละเอียดแล้วร่ อนผ่านตะแกรง
ขนาด.10.มิลลิเมตร
1.4.สารเร่ ง.พด.1.ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพฒั นาที่ดินจังหวัดตรัง.สาหรับการเตรี ยมน้ าพด.1.จะ
ใช้จานวน.100.กรัม.(1 ซอง) ผสมกับน้ าเปล่า.20.ลิตร และกากน้ าตาล 2 ลิตร คนให้เข้ากันประมาณ.10-15.นาที.เพื่อกระตุน้
ให้จุลินทรี ยอ์ อกจากสภาพที่เป็ นสปอร์และพร้อมที่จะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย.จากนั้นนาไปใช้กบั ทุกชุดการทดลองชุด
ทดลองละ 400 มิลลิลิตร (กรมวิชาการเกษตร, 2551)
2 การวิเคราะห์ คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ก่ อนหมัก
งานวิจัย นี้ จะน าวัต ถุ ดิ บ ที่ เตรี ย มไว้ท้ ัง 3 อย่า ง คื อ เปลื อ กลอนตาล ขี้ เ ลื่ อ ย และมู ล ไก่ มาวิเ คราะห์
คุณสมบัติของวัตถุดิบก่อนหมัก โดยจะทาการวิเคราะห์หาค่าความชื้น ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนาไฟฟ้า
3 การหมักปุ๋ยจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขีเ้ ลื่อย
3.1 กาหนดอัตราส่วนผสม
นาวัตถุดิบที่เตรี ยมไว้ มาผสมในอัตราส่วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขี้เลื่อย จานวน 5 ชุดการ
ทดลองทาการหมักชุดการทดลองละ.3.ซ้ า.งานวิจยั ในครั้งนี้ทาการหมักปุ๋ ยในภาชนะพลาสติก ขนาด 3กิโลกรัม เทียบเท่า
อัตราส่วนผสม.100.กิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1อัตราส่วนผสมระหว่างเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขี้เลื่อยทาการหมักในภาชนะหมักพลาสติก
ปริ มาณ
ชุดทดลองที่ เปลือกลอนตาล
อัตราส่วน
มูลไก่
ขี้เลื่อย
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(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 วิธีการหมักปุ๋ ย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized desing : CRD) ประกอบไป
ด้วย 5 ชุดการทดลอง ทา 3 ซ้ าโดยนาวัสดุต่างๆ มาใส่ในภาชนะที่เป็ นพลาสติกที่มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมที่มีขนาดความกว้าง
54 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร
ทาการหมักปุ๋ ยโดยใช้อตั ราส่ วนของวัตถุดิบหมักดังแสดงในตารางที่ 5 ใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมที่
มีขนาด ความกว้าง 54 เซนติเมตร สู ง 16 เซนติเมตร และมีการเจาะรู ดา้ นล่าง 4 รู ขนาดความกว้างรู ละ 5 มิลลิเมตร ผสม
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้ พด.1 ที่ เตรี ยมไว้รดบนกองปุ๋ ย ในระหว่างการหมักควบคุ มปริ มาณความชื้ นให้อยู่ในช่วง 50-70
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก แล้วคลุมด้วยผ้าใบเพื่อรักษาความชื้น และทาการกลับกองปุ๋ ยทุก 7 วัน
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4 การศึกษาคุณสมบัตขิ องปุ๋ยหมักระหว่ างหมัก
ในระหว่างกระบวนการทาปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขี้เลื่อยในภาชนะพลาสติก ตรวจดูวา่ มี
กลิ่นเหม็นเน่าหรื อไม่ ถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าเกิ ดขึ้นก็ทาการหมักต่อไป และทาการตรวจวัด ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรดด่าง.และค่าการนาไฟฟ้าทุกวัน.ซึ่ งค่าทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็ นพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการตัดสิ นใจถึงระยะเวลาในการหมักที่
สมบูรณ์
5 การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างเคมีของปุ๋ยหมักทีส่ มบูรณ์
งานวิจยั นี้ ทาการวิเคราะห์ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์แล้วโดยพารามิเตอร์ ที่ใช้ศึกษา คือ ความชื้ น และการย่อย
สลายที่ ส มบู ร ณ์ ส่ วนปริ มาณธาตุ อ าหารหลั ก ท าการส่ งตั ว อย่ า งวิ เ คราะห์ ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ก ลาง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้นทาการวิเคราะห์หาปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
และ อัตราคาร์ บอนต่อไนโตรเจน นาค่าทั้งหมดที่วดั ได้มาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ พ.ศ..2551 เพื่อผลิตปุ๋ ยหมัก
และสามารถนาปุ๋ ยหมักที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของวัตถุดบิ
งานวิจยั นี้ทาการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขี้เลื่อย พารามิเตอร์ที่ทาการศึกษา
ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชื้น และค่าการนาไฟฟ้า ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความเป็ นกรด-ด่าง ความชื้น และค่าการนาไฟฟ้าของวัตถุดิบ
ความชื้น
ค่าการนาไฟฟ้า
วัตถุดิบ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
(เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก)
(เดซิซีเมนต่อเมตร)
เปลือกลอนตาล
6.6
70.90
9.32
มูลไก่
5.3
17.35
8.52
ขี้เลื่อย
8.3
23.47
0.15
จากการศึ กษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขี้เลื่อย มีองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช คือค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชื้น และ ค่าการนาไฟฟ้า พบว่าวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ความชื้น และ ค่าการนาไฟฟ้าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบสามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ ยได้
2..การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของปุ๋ยหมักระหว่ างทาการหมัก
ปุ๋ ยหมักมี ลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาลเข้มหรื อสี ดา ไม่มีกลิ่ น เมื่ อทาการหมักเป็ นระยะเวลา 30 วัน ประกอบกับผล
การศึกษาอุณหภูมิ พบว่าหลังจากทาการหมักเป็ นระยะเวลา 30 วัน อุณหภูมิภายในปุ๋ ยหมักเริ่ มคงที่และใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีค่า 28-30 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าการผลิตปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ขี้เลื่อย จะหมัก
ได้สมบูรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระหว่างการหมักปุ๋ ย จะเห็นได้วา่ ค่าความเป็ นกรด-ด่างในระหว่างการหมักปุ๋ ยเวลา 30 วัน
ค่าที่ ได้จะอยู่ในช่ วง 6.3 – 7.8 ซึ่ งการหมักในช่ วงแรก ประมาณวันที่ 4- 15ค่าความเป็ นกรด-ด่าง มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจึงทาการหมักต่อไป และเมื่อหลังจากวันที่ 15 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของปุ๋ ยหมักในทุกอัตราส่ วนเริ่ มคงที่.โดยจะ
เห็นได้วา่ หลังจากทาการหมักไประยะเวลาประมาณ 30 วัน ค่าเฉลี่ยความเป็ นกรด-ด่างภายในปุ๋ ยหมักในทั้ง 5 ชุดการทดลอง
มีค่าคงที่ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยกรมวิชาการเกษตร.พ.ศ..2551.กาหนดค่าความเป็ นกรด-ด่ าง อยู่
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ในช่ วง 5.5-8.5 ค่าการนาไฟฟ้ าของปุ๋ ยหมัก หลังจากทาการหมักเป็ นเวลา 30 วันพบว่าค่าการนาไฟฟ้ า เริ่ มมี ค่าคงที่ ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจ๊ะอูยี และ ทัพพสาร (2560) และค่าที่ทาการวัดได้ในทุกอัตราส่วนมีค่าการนาไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้กาหนดไว้ คือ ค่าการนาไฟฟ้ าของปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะต้องไม่เกิน 6 เดซิ ซีเมนต์ต่อเมตร แสดงให้เห็นว่า
เวลาที่ จะใช้ในการทาการหมักปุ๋ ยจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขี้เลื่อยในภาชนะพลาสติก จะต้องใช้เวลาในการ
หมักประมาณ 30 วัน
3. ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยหมัก
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาปริ มาณธาตุอาหารหลักของพืช ซึ่งประกอบด้วย ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลมูลไก่ และขี้เลื่อยซึ่งแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปริ มาณธาตุอาหารหลักในการหมักปุ๋ ย
อัตราส่วน
ปริ มาณไนโตรเจน
ปริ มาณฟอสฟอรัส
ปริ มาณโพแทสเซียม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(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 เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ..2551 กาหนดให้ ทุกค่า≥0.5
การศึกษาไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซี ยมทั้งหมดของปุ๋ ยหมักหลังจากทาการหมักเป็ น
เวลา 30 วัน พบว่า ปุ๋ ยหมักที่อตั ราส่ วน เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขี้เลื่อย เท่ากับ 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ
50:10:40 มี ค่ า ไนโตรเจนทั้ง หมด-ฟอสฟอรั ส ทั้ง หมด-โพแทสเซี ย มทั้ง หมด.เท่ า กับ 2.39-0.8-2.4 1.59-1.1-1.8 1.33-1.01.6..1.34-0.9-1.5 และ 1.08-0.8-1.2 ตามลาดับ จะเห็ นได้ว่า ปุ๋ ยหมักในทุกอัตราส่ วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ อง
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ..2551.ได้กาหนดไว้ ซึ่งปุ๋ ยหมักในอัตราส่วน 100:0:0 มีปริ มาณธาตุอาหารหลักสูงสุด
ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุในปุ๋ ยหมักที่ หมักเสร็ จสิ้ นสมบู รณ์ ในภาชนะพลาสติ ก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในช่ วง 41.01-61.27.
เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก.จากผลการศึกษา.พบว่า.ปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่.และขี้เลื่อยในภาชนะพลาสติก
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุเฉลี่ยตามค่ามาตรฐานของ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551.ซึ่ งกรมวิชาการเกษตรกาหนดให้ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุไม่นอ้ ยกว่า.20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ ยหมัก พบว่าปุ๋ ยหมักที่ อตั ราส่ วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่ :ขี้ เลื่ อย เท่ ากับ
72:14:14 และ.50:40:10 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นหากนาปุ๋ ยหมักไปใช้ผวู ้ ิจยั จึงเสนอให้วางทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ ก่อนใช้
ปุ๋ ย ส่ วนอัตราส่ วน 100:0:0 63:13:25 และ 56:11:33 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ย ์ พ.ศ. 2551ได้กาหนดไว้ คือ ไม่
เกิน 20:1:7 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนีย.์ (.(2547)
ดังนั้น.จากการศึ กษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุ ณสมบัติทางเคมี และปุ๋ ยหมักที่ สมบูรณ์ แล้ว .พบว่าปุ๋ ยหมักจาก
เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขี้เลื่อยยังมีธาตุอาหารหลักในการเจริ ญเติบโตของพืช ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
หมักปุ๋ ยได้ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด.คือ.100:0:0.เนื่องจากเป็ นอัตราส่วนที่มีปริ มาณธาตุอาหารหลักในการเจริ ญเติบโต
ของพืชสูงสุด.และไม่มีความเป็ นพิษ
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขี้เลื่อย มีองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช คือค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชื้น และ ค่าการนาไฟฟ้า พบว่าวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ความชื้น และ ค่าการนาไฟฟ้าอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบสามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ ยได้
และอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยกรมวิชาการเกษตร.พ.ศ..2551.กาหนดค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยูใ่ นช่วง 5.5-8.5
ประสิ ทธิ ภาพปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขี้เลื่อยต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีน.ทั้งด้านความสู งของลา
ต้น.ความยาวของใบ.ความกว้างของใบ.และน้ าหนักสด พบว่าชุดทดลองที่ใช้ปุ๋ยเคมี 46-0-0 มีการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนดี
ที่สุด รองลงมาเป็ นชุดทดลองที่ใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่.และขี้เลื่อย.ในอัตราส่ วน.100:0:0 สาหรับชุด
การทดลองที่ ใช้น้ าสะอาดรดเพียงอย่างเดียว พบว่าการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนค่อนข้างช้า เนื่ องจากน้ าสะอาดไม่มีธาตุ
อาหารที่จะช่วยเร่ งการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนจะเห็นได้วา่ ปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขี้เลื่อยมีปริ มาณ
ธาตุอาหารที่ สาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีน และไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะใช้วสั ดุในการหมักเป็ นวัสดุธรรมชาติ
ทั้งหมด ซึ่ งจะสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยหมักในด้านการเกษตรต่าง.ๆ สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรได้
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การเปรี ยบเทียบปุ๋ยนา้ หมักชี วภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจาก
เศษผลไม้ และเศษปลา
Comparison of One Step and Two Steps Bio extract from the
Fruit Wastes and Fish Waste
ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น1* เอนก สาวะอินทร์1เตือนใจ ปิ ยัง1 วรรณวิภา ไชยชาญ1 และจิระภา จันทร์หนู 1
ChanikaSaengeChooklin1* AnekSawain1Tuenjai Piyang1 Wanvipa Chaichan1
And JirapaJannu 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึก ษาคุณสมบัติของปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพที่ ผลิตจากอัตราส่ วนของวัสดุและวิธีการที่
ต่างกัน โดยสู ตร 1 ใช้เศษปลา : เศษผลไม้ ในอัตราส่ วน 3 : 1 : 1 : 1 และ สู ตร 2 ใช้อตั ราส่ วน 2 : 1 : 1 : 1 ส่ วนสู ตร 3 และ 4
ใช้อตั ราส่วนของวัสดุเช่นเดียวกับสูตร 1 และ 2 ตามลาดับ แต่เริ่ มเติมเศษผลไม้เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งหมักนาน 25 วัน และทา
การหมักเสร็ จสมบูรณ์ 45 วัน พบว่า ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ค่าอุณหภูมิ อยูใ่ นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส
ค่าความเป็ นกรด - ด่าง อยู่ในช่วง 3.90 - 3.99 ค่าการนาไฟฟ้ า อยู่ในช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร ส่ วน
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ อยูใ่ นช่วง 16.68 - 18.47 เปอร์ เซ็นต์โดยน้ าหนัก และจากการทดลอง พบว่า ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ สู ตร 3
(เศษผลไม้) เป็ นสูตรดีที่สุดปริ มาณโพแทสเซียมสูงสุด เปอร์เซ็นต์ 0.64 โดยมวลต่อปริ มาตร
คาสาคัญ : ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ เศษผลไม้ เศษปลา
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จังหวัดตรัง 92150
1
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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 2 nd 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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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่อุดมไปด้วยผลไม้ และผักนานาชนิ ดมีให้บริ โภคตลอดทั้งปี ผลไม้ที่สาคัญ
ของประเทศไทย ได้แก่ แตงโม สัปปะรด ฝรั่ง มะม่วง เป็ นต้น ซึ่งผลไม้เหล่านี้จะมีระยะเวลาในการอออกสู่ตลาดตามฤดูกาล
ปริ มาณการผลิตในแต่ละปี นั้นไม่สม่ าเสมอผลผลิตส่ วนใหญ่จะนิ ยมบริ โภคสด และใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรู ปเกือบ
ทั้งหมด แตงโมเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ่ งที่นิยมเพาะปลูก ซึ่ งในแต่ละวันมีเปลือกแตงโมทิ้งเป็ นจานวนมาก และสับปะรดเป็ น
ผลไม้เศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดมาก เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และ
ราชบุรี (วีณารัตน์ มูลรัตน์, 2553) สับปะรดเป็ นผลไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะ และนิยมเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นเมื่อสับปะรดแก่เต็มที่
ซึ่ งจะสุ กงอมอย่างรวดเร็ วทาให้เก็บรักษาได้ไม่นานบางครั้งผลผลิตมีมากเกินความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อผลผลิตไม่ได้
ตามเกณฑ์ม าตรฐานที่ โ รงงานก าหนดจากปั ญ หาเหล่ า นี้ ให้เ กิ ด การแปรรู ป ผลไม้โ ดยการกวนเพื่ อ ให้เ ก็ บ ได้น านขึ้ น
(เสาวลักษณ์ และ นพรัตน์, 2551) และเศษปลาพบว่ามีเศษเหลือจากการผลิต ได้แก่ ปลาเสี ยทั้งตัว หัว ไส้ รวมทั้งกระดูก และ
ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ งเศษซากเหล่านี้ สามารถนามาใช้เป็ นแหล่งโปรตีนในการทาปุ๋ ยน้ าหมักได้โดยนาเศษปลาหมัก
ด้วยจุลินทรี ย ์ ซึ่ งจุลินทรี ยจ์ ะย่อยสลายวัสดุอินทรี ยใ์ ห้มีโมเลกุลเล็กลงของเหลวหรื อน้ าหมักที่ได้จะมีท้ งั จุลินทรี ยเ์ กิดขึ้น
หลากหลายชนิ ด (Natisriet al., 2005)ซึ่ งวัตถุดิบเหล่านี้ สามารถนามาใช้ประโยชน์ โดยนามาใช้เป็ นปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพน้ า
หมักชีวภาพเกิดจากการนาเอาเศษวัสดุอินทรี ย ์ เช่น พืช สัตว์ ที่มีลกั ษณะสดหรื ออวบน้ า เศษที่เหลือใช้ทางการเกษตรและ
วัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกรรมไปหมักกับน้ าตาลหรื อกากน้ าตาลเข้มข้นซึ่ งเป็ นตัวการที่ทาให้น้ าและสารประกอบอินทรี ยท์ ี่
อยูใ่ นเซลล์พืชหรื อเซลล์สัตว์แตกตัวออกมากจากเซลล์ดว้ ยแรงดันออสโมติก ซึ่ งจุลินทรี ยธ์ รรมชาติที่ติดมากับวัสดุที่นามา
หมักจะเจริ ญเติบโตและ เพิ่มจานวนโดยใช้น้ าตาลเป็ นแหล่งพลังงานจุลินทรี ยเ์ หล่านี้ จะย่อยสลายอินทรี ยว์ สั ดุให้มีโมเลกุล
เล็กลงอยูใ่ นรู ปสารประกอบฮิวมิกกรดอะมิโน ธาตุอาหารในรู ปพืชที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ น้ าหมักยังมี
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพื ชหรื อฮอร์ โมนสารควบคุมแมลง และสารป้ องกันกาจัดโรคซึ่ งคุณภาพ และปริ มาณของ
สารเหล่านี้ จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่นามาใช้และปั จจัยการผลิตน้ าหมักชี วภาพนอกจากเศษพืชและซากสัตว์ที่เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตการหมัก น้ าหมักชีวภาพยังต้องอาศัยจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในกระบวนการย่อยสลาย ดังนั้น การนาเศษซากสัตว์
มาหมักจาเป็ นต้องต้องเพิ่มธาตุอาหารให้แก่จุลินทรี ยด์ ว้ ย เช่น กากน้ าตาล น้ าตาลทรายแดงที่เป็ นแหล่งพลังงานแก่จุลินทรี ย ์
ในรู ปของกลูโคสหรื อฟลุคโตส หรื อน้ าตาลชนิ ดอื่น ๆ (อานัฐ, 2549) ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการการผลิตปุ๋ ยน้ าหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรี ยโ์ ดยนาขยะอินทรี ยป์ ระเภทผลไม้ เช่น สัปปะรด แตงโม และเศษปลามาประยุกต์ทาเป็ นปุ๋ ยน้ าหมัก
ชีวภาพในการหมักปุ๋ ยโดยเปรี ยบเทียบกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน

วิธีดาเนินการวิจัย
เปรี ยบเทียบการทาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา โดยมีข้ นั ตอน
คือ ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ และศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
1. การออกแบบการหมักปุ๋ยชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน
เป็ นการเปรี ยบเที ยบปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา ซึ่ งเป็ นขยะ
อินทรี ยท์ ี่สามารถย่อยสลายได้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ออกแบบการทดลองทั้งหมด 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3
ซ้ า แต่ละการทดลองที่ 3 และ 4 จะเติมเศษผลไม้เมื่อเข้าระยะที่ 2 โดยมีวตั ถุดิบ คือ เศษผลไม้ และเศษปลา เพื่อหาอัตราส่ วน
และวัสดุวธิ ีการที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ เมื่อพิจารณาจากคุณภาพของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ได้ท้ งั ทางด้าน
กายภาพ และเคมี เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ รายละเอียดการออกแบบส่ วนผสมทาการศึกษาลักษณะในการเติมเศษ
ผลไม้เมื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 ดังตารางที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

730

ตารางที่ 1 อัตราส่วนในการทาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา
อัตราส่วนของวัตถุดิบ (โดยน้ าหนัก)
ชุดการทดลอง
เศษผลไม้
เศษปลา
กากน้ าตาล
สารเร่ งพด.2 + น้ า
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
3
3
1
1
1
4
2
2
1
1
หมายเหตุ : ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 เติมเศษผลไม้เพิ่มเมื่อเข้าระยะที่ 2 ของการหมัก
*น้ าผสมสารเร่ ง พด.2 คือ น้ า 10 ลิตร ต่อ สารเร่ ง พด.2 จานวน 1 ซอง (25 กรัม)
2. ศึกษาการหมักปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา
เติมอัตราส่ วนผสมทุกอย่างตามอัตราส่วนที่ได้ออกแบบไว้ (ตารางที่ 1) นาถังหมักขนาด 60 ลิตร ใส่ วตั ถุดิบสาหรับ
การผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ลงถังหมักพลาสติก 60 ลิตร นาสารเร่ ง พด.2 จานวน 1 ซอง (25 กรัม) ผสมในน้ า 10 ลิตร คนให้เข้า
กันนาน 5 นาที แล้วกวนส่ วนผสมให้เข้ากัน และตั้งในที่ร่มโดยกวนทุก 7 วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น
และปิ ดฝาไม่ตอ้ งสนิทโดยให้มีช่องว่างเล็กน้อยทาการหมักจนผ่านกระบวนการที่สมบูรณ์
3. ศึกษาคุณภาพปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพ
3.1 การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางกายภาพ
ทาการวิเคราะห์อุณหภูมิอากาศเหนื อถังหมัก และอุณหภูมิของปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพภายในถังหมักที่ ตาแหน่ งกลางถังหมัก
ชีวภาพทุกวันจนได้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่สมบูรณ์
3.2 การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางเคมี
วัสดุในถังหมักกวนด้วยไม้พายกวนให้เข้ากัน จากนั้นใช้บีกเกอร์พลาสติกตักตัวอย่างปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพบริ เวณ
กลางถังหมักครั้งละ 500 มิลลิลิตร จนครบปริ มาณ 2 ลิตร กวนน้ าหมักที่ได้อีกครั้งตักตัวอย่างจากจุดกึ่งกลางภาชนะขึ้นมา
ปริ มาณ 1 ลิตร เพื่อเป็ นตัวแทนนาไปวิเคราะห์ลกั ษณะทางเคมี โดยวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH) และค่าการนา
ไฟฟ้า (EC) ทุกวัน ส่วนปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (Organic Matter) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5)
และโพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) ทาการวิเคราะห์เมื่อผ่านกระบวนหมักที่สมบูรณ์แล้ว โดยเก็บตัวอย่างแต่ละ
พารามิเตอร์ที่กาหนดจนครบระยะเวลาในการหมัก

ผลและวิจารณ์ผล
1. คุณภาพของปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพจากการเปรียบเทียบแบบขั้นตอนเดียว และสองขั้นตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา
1.1 การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพระหว่ างการหมัก
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพในระหว่างการหมัก เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาของ
การหมักในระหว่าง วันที่ 1 - 7 พบว่าปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผิวหน้าวัสดุ
เนื่ องจากกระบวนการหายใจของกลุ่มจุลินทรี ยจ์ าพวกยีสต์ ต่อมาระหว่าง วันที่ 8 - 14 พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 - 2 มีหนอน
ขึ้นภายในถังหมักเนื่องจากมีแมลงวันมาหยอดไข่บริ เวณฝาของถังหมัก ทาให้หนอนเข้าไปในถังหมัก ต่อมาระหว่างวันที่ 15
- 21 พบว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีฝ้าขาวหรื อโคโลนีเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของวัสดุ เนื่ องจากการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่
เพิ่มขึ้นทาให้เกิดฝ้าขาว ซึ่ งจุลินทรี ยใ์ ช้คาร์ บอนจากกากน้ าตาลให้เป็ นแหล่งอาหารเพื่อการเจริ ญเติบโต และเข้าสู่ ระยะที่ 2
ของการหมัก แล้วจึ งเติมเศษผลไม้ลงไปในชุ ดการทดลองที่ 3 และ 4 ต่อระหวางวันที่ 22 - 28 มี กลิ่ นคล้ายแอลกอฮอล์
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เนื่องจากจุลินทรี ยจ์ าพวกยีสต์เปลี่ยนน้ าตาลให้เป็ นแอลกอฮอล์ได้ ต่อมาระหว่างวันที่ 29 - 35 พบว่าชุดการทดลองที่ 1 - 2 มี
ฟองเล็ก ๆ ละเอียด และส่ วนระหว่างวันที่ 36 - 45 พบว่าทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีฟองเล็กน้อย และมีกลิ่นคล้ายแอลกอฮอล์
ลดลง เนื่องจากวัสดุในการหมักลดลง ทาให้จุลินทรี ยม์ ีนอ้ ยลง ซึ่งเป็ นลักษณะของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ผา่ นกระบวนการหมัก
สมบูรณ์แล้ว โดยใช้ระยะเวลาในการหมักเป็ นเวลา 45 วัน
1.2 อุณหภูมขิ องปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพ
อุณหภูมิในระหว่างการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพจากเศษผลไม้และเศษปลา แต่ละชุดการทดลอง พบว่า
โดยทั่วไปอุณหภูมิของปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพทั้ง 4 ชุ ดการทดลองมี ค่าใกล้เคียงกันและมี แนวโน้มไปในลักษณะเดี ยวกัน มี
ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิในอากาศ โดยอุณหภูมิในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพตลอดระยะเวลาเวลาการหมักจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 26 - 29
องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิอากาศตลอดเวลาระยะการหมักอยูใ่ นช่วง 27 - 31 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการหมัก
สมบูรณ์ 45 วัน เนื่ องจากระหว่างการหมักเกิดกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ี่เกิดขึ้น และตลอดการหมักอุณหภูมิของปุ๋ ยน้ าหมัก
ชี วภาพมีการเปลี่ ยนแปลงไม่มากนัก ซึ่ งแตกต่างจากการทาปุ๋ ยหมักชี วภาพที่ มีสภาพเป็ นของแข็ง การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิเกิ ดจากความร้อนที่ มาจากกิ จกรรมของจุลินทรี ยเ์ ป็ นหลัก (จุฬาลักษณ์ และ ยุสรี , 2560) แต่ในการทาปุ๋ ยน้ าหมัก
ชีวภาพใช้ปัจจัยสาคัญในการหมัก ถึงแม้วา่ ในระหว่างการหมักกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ี่เกิดขึ้น แต่อุณหภูมิในถังหมักไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้กระบวนการหมักที่เกิดขึ้นก็ยงั มีค่าความร้อนต่ากว่ากิจกรรมการหมักในสภาพอากาศ จึง
ทาให้อุณหภูมิในถังหมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมาก (วันวิสาข์, 2545)
1.3 ความเป็ นกรด - ด่ าง (pH)
ค่าความเป็ นกรด - ด่าง ในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง พบว่า ค่าความเป็ นกรด - ด่าง ในปุ๋ ยน้ า
หมักชีวภาพในช่วงแรกของการหมัก มีค่าอยูใ่ นช่วง 4.0 - 4.77 ต่อมาในช่วง 45 วันของการหมัก มีค่าความเป็ น กรด - ด่าง
ในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพค่อนข้างต่า ซึ่ งกระบวนการหมักเสร็ จสมบูรณ์ และค่าความเป็ นกรด - ด่างคงที่ในช่วง 40 - 45 วันของ
การหมัก มีค่าความเป็ นกรด - ด่าง อยูใ่ นช่วง 3.92 - 4.03
1.4 ค่ าการนาไฟฟ้ า (EC) ในปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพ
ค่าการนาไฟฟ้าในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง พบว่า ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพในช่วงแรกชองการหมักมีค่าการ
นาไฟฟ้ าอยู่ระหว่าง 14.63 - 18.10 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร และในช่ วงสิ้ นสุ ดการหมัก 45 วัน มี ค่าการนาไฟฟ้ าอยู่
ระหว่าง 14.90 - 18.81 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่ งชุดการทดลองที่ 4 มีค่าการนาไฟฟ้ามากที่ สุด เท่ากับ 18.81 ไมโคร
ซี เมนต์ต่อเซนติเมตร รองลงมาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ 3 2 และ 1 มีค่าไฟฟ้า เท่ากับ 16.61 15.86 และ 14.90 ไมโครซี เมนต์ต่อ
เซนติเมตร ตามลาดับ
1.5 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ในปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการหมัก พบว่า ชุดการทดลอง
ที่ 3 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุมากที่สุด เปอร์เซ็นต์ 18.47 โดยน้ าหนัก รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ 4 และ 2 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ใกล้เคียงกัน เปอร์ เซ็นต์ 18.06 และ 17.60 โดยน้ าหนัก และชุดการทดลองที่ 1 เปอร์ เซ็นต์ 16.68 โดยน้ าหนัก มีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุนอ้ ยที่สุด แสดงผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (Organic Matter) ในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
ชุดการทดลอง
ค่าเฉลี่ยปริ มาณอินทรี ยวัตถุท้ งั หมดในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ (เปอร์เซ็นต์)
1

16.68 ± 0.38

2
3
4

17.60±1.06
18.47±1.23
18.06± 0.86

2. ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพจากเศษผลไม้และเศษปลา
การวิเคราะห์ประมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา โดยใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ
ที่ผา่ นกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วนามาวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารหลัก คือ ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริ มาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด และปริ มาณโพแทสเซียมทั้งหมดผลการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ในปุ๋ยนา้ หมักชีวภาพ
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองในถังน้ าหมัก พบว่า เมื่อสิ้นสุด
ระยะการหมักปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 1 มีปริ มาณไนโตรเจนมากที่สุด ร้อยละ 0.55 รองลงมา คือ ปุ๋ ยน้ าหมัก
ชีวภาพชุดการทดลองที่ 2 ร้อยละ 0.53 รองลงมาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 3 ร้อยละ 0.13 โดยมวลต่อปริ มาตร
ส่วนการทดลองที่ 4 มีปริ มาณไนโตรเจน ร้อยละ 0.31 โดยมวลต่อปริ มาตร ตามลาดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริ มาณธาตุอาหารหลัก ในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
ปริ มาณโพแทสเซียม
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด
ชุดการทดลอง
(โดยมวลต่อปริ มาตร)
ทั้งหมด
(โดยมวลต่อปริ มาตร)
(โดยมวลต่อปริ มาตร)
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 เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ..2551 กาหนดให้ ทุกค่า≥0.5
จากตารางที่ 3 พบว่าปริ มาณไนโตรเจนของปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพ แต่ละชุดการทดลองจะแตกต่างกัน พบว่าชุดการ
ทดลองที่ 1 มีปริ มาณไนโตรเจนสูงสุด ซึ่งเป็ นการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพแบบขั้นตอนเดียว เนื่องจากมีปริ มาณไนโตรเจนสูง
และมี จุลินทรี ยใ์ นปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพเป็ นจุลินทรี ยจ์ าพวกที่ สามารถตรึ งไนโตรเจนจากอากาศที่ มีอยู่อย่างอิ สระสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ท้ งั ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี (Aerobic Bacteria) ในสภาพที่อบั อากาศ (Anaerobic Bacteria) ในกิจกรรมที่มีการใช้
ไนโตรเจนในการเจริ ญเติบโต และมีการสร้างเซลล์ในรู ปที่มีอินทรี ยไ์ นโตรเจนในระหว่างการย่อยสลายวัสดุ หมัก (วีณา
รัตน์,2553) เมื่อสิ้ นสุ ดการหมักปริ มาณไนโตรเจนของแต่ละชุดการทดลอง อยูใ่ นมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน (2547) ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ าหนัก
สาหรับปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองในถังน้ าหมัก พบว่าเมื่อสิ้ นสุ ดระยะ
การหมัก ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 1 มีปริ มาณฟอสฟอรัสมากที่สุด ร้อยละ 0.31 รองลงมา คือ ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
ชุดการทดลองที่ 2 ร้อยละ 0.39 รองลงมาปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 4 ร้อยละ 0.21 ส่ วนชุดการการทดลองที่ 3 ไม่
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ผ่านค่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ 0.04 ซึ่ งปริ มาณฟอสฟอรั สทั้งหมดที่ ได้ ชุ ดการทดลองที่ 1 2 และ 4 มี ค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน (2547) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ าหนัก เพราะค่าฟอสฟอรัสจะสู งขึ้นเนื่ องมาจากการย่อย
สลายของเศษผลไม้ที่ใส่ ลงไปหลังจากการหมักไปแล้ว 25 วันส่ วนการทดลองที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะการทดลองอาจจะใช้
เวลาในการหมักน้อยเกินไปหรื อการหมักไม่ได้มาตรฐานอาจทาให้เชื้อจุลินทรี ยใ์ นถังหมักตาย
สาหรับปริ มาณโพแทสเซี ยมทั้งหมดของปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองในถังน้ าหมัก พบว่า เมื่อสิ้ นสุ ด
ระยะการหมักปุ๋ ยน้ าหมักชี วภาพชุ ดการทดลองที่ 3 มี ปริ มาณโพแทสเซี ยมมากที่ สุด ร้ อยละ 0.64 โดยมวลต่อปริ มาตร
รองลงมา คือ ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 4 และ 1 มีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 0.60 และ 0.59 ส่วน
ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 2 มีปริ มาณร้อยละ 0.48 ซึ่ งเป็ นการผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพแบบสองขั้นตอน ซึ่ งปริ มาณ
โพแทสเซี ยมในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ใช้เศษปลา และเศษผลไม้ มีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่สูง ส่ วนปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ใช้เศษ
ปลามีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่นอ้ ยกว่า เนื่ องจากเศษปลามีผลต่อปริ มาณโพแทสเซี ยมในปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ ซึ่ งภายในตัวของ
เศษปลา และเศษผลไม้ มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสอยูเ่ มื่อผ่านกระบวนการหมัก และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ยจ์ ึงทาให้ปริ มาณ
โพแทสเซี ยมสู งกว่าชุดการทดลองที่ใช้วสั ดุหมักเป็ นเศษปลาเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งปริ มาณโพแทสเซี ยมทั้งหมดที่ได้จากการ
วิจยั ครั้งนี้มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน (2547) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ าหนัก
2.4 การเปรียบเทียบคุณสมบัตทิ างเคมีของปุ๋ยนา้ หมีกชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองกับค่ ามาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการหมัก 45 วัน สามารถสรุ ปได้วา่
ปริ ม าณไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย ม ปุ๋ ยน้ า หมัก ชี ว ภาพทั้ง 4 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน
ส่ วนปริ มาณฟอสฟอรัสในชุดการทดลองที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ งมีค่าต่ากว่าร้อยละ 0.05 โดยน้ าหนัก โดยชุดการ
ทดลองที่ 1 มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรวมกันมากที่สุด และมีค่ามาตรฐานกาหนดค่าความเป็ นกรด - ด่าง มี
ค่าใกล้เคียงกันและอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงค่าการนาไฟฟ้าที่มีอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานปริ มาณอินทรี ยวัตถุในปุ๋ ยน้ าหมัก
ชีวภาพมีค่าผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนด และอยูใ่ นเกณฑ์ของมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน (2547) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบสมบัติของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพทั้ง 4 ชุดการทดลองกับค่ามาตรฐาน
ค่าของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพ
สมบัติ
ค่า
(ชุดการทดลอง)
ลาดับ
(โดยมวลต่อปริ มาตร)
มาตรฐาน
1
2
3
4
1
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด
≥0.5
0.55 0.53
0.13
0.31
ปริ มาณโพแทสเซียมทั้งหมด

≥ 0.5

0.31

0.39

0.04

0.21

ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด

≥ 0.5

0.59

0.48

0.64

0.60

ปริ มาณธาตุอาหารหลักรวม

≥ 1.5

1.45

1.40

0.81

1.12

2

ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH)

≤4.0

3.96

3.90

3.90

3.99

3

ค่าการนาไฟฟ้า (EC)

≤ 10*

14.90 16.61

15.87

18.81
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(ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร)

≤ 20**

ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (ร้อยละ)

≥ 10

16.68 17.60

18.47
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18.06

ที่มา: *กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สานักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2550)
**สานักงานวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2547)

สรุ ปผลการวิจัย
การเปรี ยบเทียบปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนจากเศษผลไม้และเศษปลาได้ทาการศึกษา
เพื่อศึกษาคุณสมบัติของการหมักปุ๋ ยชีวภาพแบบขั้นตอนเดียว และสองขั้นตอนจากเศษผลไม้ร่วมกับเศษปลาที่ทาให้ปริ มาณ
ธาตุอาหารสู งสุ ด และเพื่อศึกษาศักยภาพของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษผลไม้ รวมทั้งอัตราส่ วนปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่มี
ปริ มาณธาตุอาหารหลักรวมสูงสุด และที่มีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนสูงสุด สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
คุณสมบัติของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพที่ผา่ นกระบวนการหมัก พบว่า อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส ค่าความ
เป็ นกรด - ด่าง ช่วงแรก มีค่าความเป็ นกรด - ด่างสูง และค่อย ๆ ลดลง อยูใ่ นช่วง 3.90 - 3.99 และมีค่าคงที่ในวันที่ 40 - 45 วัน
ของการหมัก ค่าการนาไฟฟ้า อยูใ่ นช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ร้อยละ16.68 18.47โดยน้ าหนัก สาหรั บปริ มาณธาตุอ าหารหลัก ได้แก่ ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริ มาณฟอสฟอรั สทั้งหมด และ
โพแทสเซียมทั้งหมด พบว่า ปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพชุดการทดลองที่ 1 และชุดการทดลองที่ 3 มีปริ มาณธาตุอาหารหลักสูงสุด ร้อย
ละ 0.55 และ 0.64 ตามลาดับคุณสมบัติของปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง ที่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ของ
กรมพัฒนาที่ดิน (2547)

กิตติกรรมประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ที่เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์และ
สถานที่ในการทาวิจยั
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การศึกษาความเข้ มของแสงสว่างในห้ องปฏิบัติงานทีแ่ ตกต่ างกันของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
Study on Light Density in Different Workrooms of
Natural Resources and Environment Institute
ธัชชัย สุขยัง1* จักรพันธ์ คงนคร1
Thatchai sukyang1*Jakrapun kongnakorn1

บทคัดย่อ
การศึกษาความเข้มของแสงสว่าง โดยการตรวจวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทวั่ ไปสาหรับห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
และการตรวจวัดแบบจุดสาหรั บห้องสานักงาน ของสถาบันทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เก็บข้อมูล เดื อนละ
3 ครั้ง/ห้อง เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผลการตรวจวัดของห้องเรี ยน จานวน 1 ห้องเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน
ของห้องเรี ยนซึ่ งอยูใ่ นช่วง 300-500 ลักซ์ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจวัดของห้องปฏิบตั ิการ 1 ห้อง จานวน 2 โต๊ะ
ปฏิบตั ิการ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบตั ิการ และน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบตั ิการ และการตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่างแบบจุดซึ่ งจะนาไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานความเข้มของห้องสานักงาน ซึ่ งอยูใ่ นช่วง 300 - 500 ลักซ์
และผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องสานักงาน 19 จุด อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 5 จุด คิดเป็ นร้อยละ 26.32 ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 14 จุด คิดเป็ นร้อยละ 74.68 ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มปริ มาณแสงสว่างให้เพียงพอในจุดดังกล่าว

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.

1

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 179 หมู่ 3 ตาบล....ไม้ฝาด..... อาเภอ...สิ เกา..... จังหวัด..ตรัง... 92150
Natural Resources and Environment Institute, 179 M.3 Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang 92150, Thailand.
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : thatchaisukyang @gmail.com
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บทนา
แสงสว่างเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีบทบาทสาคัญในการดาเนิ นชี วิตประจาวันหรื อการทากิ จกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์
เนื่ องจากแสงสว่างส่ งผลโดยตรงต่อการมองเห็น โดยในการทางานหรื อทากิจกรรมต่างๆ ต้องมีแสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
และจะต้องเป็ นแสงสว่างที่มีความเหมาะสมสาหรับกิจกรรมนั้นๆ เช่น การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน การทางานในห้อง
สานักงาน การปฏิบตั ิงานด้านการประมง ถ้าหากมีแสงสว่างน้อยเกินไป จะมีผลเสี ยต่อสายตา ทาให้กล้ามเนื้อตาต้องทางาน
หนักเกิ นไป ซึ่ งอาจเกิ ดอาการปวดตา มึนศี รษะ การหยิบจับโดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์อาจผิดพลาด ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
และในกรณี ที่มีแสงสว่างมากเกินไป จะทาให้เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนื้ อหนังตากระตุก วิงเวียน การมองเห็นแย่
ลง นอนไม่หลับ ซึ่งทั้งแสงสว่างที่นอ้ ยเกินไปและมากเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ฉะนั้นจึงจาเป็ นจะต้อง
มี การจัดการระบบแสงสว่างให้เหมาะสมในการปฏิ บตั ิ งานแต่ละประเภท เพื่อความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิ ตามกาหนด
มาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง และเสี ยง
สาหรับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็ นส่ วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง มีหน้าที่ให้บริ การทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึ กษา สร้างความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่น ๆ จึ งจาเป็ นจะต้องดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องของสภาพแวดล้อมภายในของ
สถาบันฯและแสงสว่างก็เป็ นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายในสถาบันฯ ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาปริ มาณความเข้มของแสงสว่างที่ใช้สาหรับห้องสานักงาน ห้องเรี ยน
และห้องปฏิ บตั ิการ จึ งได้ทาการศึ กษาปริ มาณความเข้มของแสงสว่างในห้องสานักงาน ห้องเรี ยน และห้องปฏิ บตั ิ การ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง เพื่อเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐาน และหาแนวทางหรื อมาตรการป้ องกันและแก้ไขต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
1.วิธีการตรวจวัด
1.1 อุปกรณ์ สาหรับการตรวจวัด
1.1 เครื่ องวัดแสงสว่าง (Lux Meter)
1.2 ตลับเมตร
1.3 ใบบันทึกข้อมูลภาคสนาม
1.4 กล้องถ่ายรู ป
1.5 สก๊อตเทปสี
1.6 ปากกาสาหรับจดบันทึก
1.2 การวางแผนการตรวจวัด
วางแผนการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยการศึกษารวบรวมทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สารวจห้องสานักงาน ห้องเรี ยน และห้องปฏิ บตั ิการที่จะทาการตรวจวัดแสงสว่าง กาหนดจุดตรวจวัดในแต่ละห้องโดย
พิจารณาจากลักษณะการติดตั้งหลอดไฟ เก็บข้อมูล เดือนละ 3 ครั้ง/ห้อง เป็ นระยะเวลา 3 เดือน คือในเดือนตุลาคม เดือ น
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม
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2. วิธีเก็บข้ อมูล
ทาการตรวจวัดแสงสว่างในแต่ละห้อง และบันทึกข้อมูล โดยสามารถแบ่งการตรวจวัดออกได้ 2 ลักษณะคือ การ
ตรวจวัดแบบจุด สาหรับห้องสานักงาน มีวธิ ีการตรวจวัด คือวางเครื่ องตรวจวัดแสงสว่างบริ เวณพื้นที่โต๊ะทางานที่สายตาตก
กระทบแล้วอ่านค่า บันทึกข้อมูลและนาไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสี ยง พ.ศ. 2549
หมวด 2 แสงสว่าง (3)
และการวัดแสงเฉลี่ ยแบบพื้นที่ ทั่วไปที่ ใ ช้ส าหรั บห้องเรี ยนและห้องปฏิ บัติก าร มี วิธีก าร
ตรวจวัด โดยแบ่ ง จุ ด ตรวจวัด ตามวิธี ก ารวัด แสงและค านวณหาค่ า เฉลี่ ย ของ IES [Lighting Handbook 1981 (Reference
Volume)] หรื อเทียบเท่า ในขณะทาการตรวจวัดแสงสว่างให้ถือเซลรับแสงในแนวระนาบสู งจากพื้น 30 นิ้ว (75 เซนติเมตร)
แล้วอ่านค่า (ในขณะที่วดั นั้นต้องไม่ให้เงาของผูว้ ดั บังแสงสว่าง) นาค่าที่วดั ได้หาค่าเฉลี่ยดังนี้
ห้องเรี ยนบรรยายทุกห้องที่เป็ นลักษณะหลอดไฟมีระยะห่างระหว่างหลอดเท่ากันและมีจานวนแถวมากกว่า 2 แถว
(ภาพที่ 1) เมื่อมีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแต่ละจุดแล้วให้คานวณตามสูตรดังนี้
แสงเฉลี่ย =

[ R(N-1)(M-1)+Q(N-1)+T(M-1)+P]

…(1)

NM

ภาพที่ 1 หลอดไฟมีระยะห่างระหว่างหลอดเท่ากันและมีจานวนแถวมากกว่า 2 แถว
ที่มา : กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (2549)
เมื่อ N = จานวนหลอดไฟต่อแถว
M = จานวนแถว
= หลอดไฟ / ดวงไฟ
ขั้นตอนในการตรวจวัด คือ
ก) อ่านค่า r ทั้ง 8 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็ นค่า R
ข) อ่านค่า q ทั้ง 4 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็ นค่า Q
ค) อ่านค่า t ทั้ง 4 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็ นค่า T
ง) อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็ นค่า P
จ) แทนค่า R, Q, T, P, N และ M ตามสูตร จะได้ค่าแสงเฉลี่ย
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r-1 – r-8 = ส่วนในและกลางห้อง
และ R = ค่าเฉลี่ยของ r 1-8
q-1 – q-4 = กึ่งกลางขอบข้างห้อง
และ Q = ค่าเฉลี่ยของ q 1-4
t-1 – t-4 = กึ่งกลางขอบหัว-ท้ายห้อง และ T = ค่าเฉลี่ยของ t 1-4
p-1, p-2 = มุมห้อง
และ P = ค่าเฉลี่ยของ p-1 และ p-2

ห้องปฏิบตั ิการทุกห้องที่มีลกั ษณะหลอดไฟติดตั้งแบบต่อเนื่องแถวเดียว (ภาพที่ 2) เมื่อมีการตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างแต่ละจุดแล้วให้คานวณตามสูตรดังนี้
แสงเฉลี่ย =

[Q(N-1)+P]

…(2)

N

ภาพที่ 2 หลอดไฟติดตั้งแถวเดียวต่อเนื่อง
ที่มา : กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (2549)
เมื่อ

N = จานวนหลอดไฟ
= หลอดไฟ / ดวงไฟ
ขั้นตอนในการตรวจวัดคือ
ก) อ่านค่า q ทั้งหมด 8 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็ นค่า Q
ข) อ่านค่า p ทั้ง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ยได้เป็ นค่า P
ค) แทนค่า Q, P และ N ตามสูตร จะได้ค่าแสงเฉลี่ย
3. การวิเคราะห์ ผลการตรวจวัด
ผลที่ได้จากการตรวจวัดแสงสว่างโดยการวัดแบบจุดจะนาไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กาหนด
มาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับ ความร้อน
แสงสว่าง และเสี ยง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสว่าง (3) โดยยึดมาตรฐานดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่คนใดคนหนึ่งทางาน
ประเภทของห้อง
ลักษณะงาน

งานสานักงาน

ห้องคอมพิวเตอร์
- งานบันทึกข้อมูล
- บริ เวณที่แสดงข้อมูล (จอภาพและเครื่ องพิมพ์)

ค่าความเข้มของ
แสงสว่าง (ลักซ์)
600
600
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ห้องธุรการ
- งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และการจัดเก็บเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- การทางานที่สีของชิ้นงานกับสีของพื้นผิวกลมกลืนกัน

740

400
600

การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ ทวั่ ไปจะนาผลการตรวจวัดไปคานวณหาค่าเฉลี่ยของ IES [Lighting Handbook 1981
(Reference Volume) ] หรื อเทียบเท่า ซึ่ งจะใช้การคานวณ ผลการคานวณแสงเฉลี่ยจะนาไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานตาม
กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสี ยง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสว่าง (1) โดยยึดมาตรฐานดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณพื้นที่ทวั่ ไป
ประเภทของห้อง
ลักษณะงาน
ค่าความเข้มของ
แสงสว่าง (ลักซ์)
บริ เวณพื้นที่ทวั่ ไปของอาคาร

ห้องฝึ กอบรมและห้องบรรยาย
- พื้นที่ทวั่ ไป
ห้องคอมพิวเตอร์
- บริ เวณทัว่ ไป

300
400

4. สถานทีท่ าการทดลองและระยะเวลาการทดลอง
โครงการวิจยั นี้ จะใช้พ้ืนที่ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ห้องสานักงาน ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการรวม 11 ห้องได้แก่
ห้ อ งส านั ก งาน 9 ห้ อ ง ห้ อ งเรี ยนบรรยาย 1 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ า 1 ห้ อ ง ภายในสถาบัน บัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง โดยทาการตรวจวัดในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

ผลและวิจารณ์ผล
การตรวจวัด ความเข้ ม ของแสงสว่ า งในห้ อ งส านั ก งาน ห้ อ งเรี ยน และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ของสถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ซึ่ งทาการตรวจวัดทั้งหมด 11
ห้อง แบ่งการตรวจวัดออกเป็ นลักษณะต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานของห้องได้ดงั นี้
1. การตรวจวัดความเข้ มของแสงสว่ างแบบเฉลีย่
1.1 ห้ องเรียนบรรยาย M 1
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบพื้นที่ของห้องเรี ยนบรรยาย M 1 จะทาการตรวจวัด โดยจุดที่ตรวจวัดคือ
เป็ นจุดที่ใช้สาหรับเป็ นที่นงั่ ของนักศึกษา โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตาราที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

741

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องเรี ยนบรรยาย M 1
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
386
เดือนพฤศจิกายน
394
เดือนธันวาคม
402
เฉลี่ย
394
จากตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องเรี ยนบรรยาย M 1 ซึ่งทาการตรวจวัดจานวน 3 ครั้ง
ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลี่ยเท่ากับ 394 Lux ซึ่งอยูใ่ นช่วงเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ห้ องปฏิบัตกิ าร
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบพื้นที่ของห้องปฏิบตั ิการ จะทาการตรวจวัดที่โต๊ะปฏิบตั ิการ โดยแสดงผล
การตรวจวัดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
รายการตรวจวัด
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เฉลี่ย

ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะปฏิบตั ิการที่ 1
โต๊ะปฏิบตั ิการที่ 2
285
350
291
365
315
374
297
363

จากตารางที่ 4 จะเห็ นได้ว่าความเข้มของแสงสว่างเฉลี่ยแบบพื้นที่ สาหรับโต๊ะปฏิ บตั ิการภายในห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า บริ เวณโต๊ะปฏิบตั ิการที่ 1 จะมีค่าที่นอ้ ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะเกินเกณฑ์มาตรฐานความเข้มของ
แสงสว่างเฉลี่ยแบบพื้นที่สาหรับโต๊ะปฏิบตั ิการ อยูใ่ นช่วง 300-500 lux เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่อยูต่ ิดกับฝา
พนังกั้นซึ่งทาให้แสงสว่างจากภายนอกไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาได้ อีกทั้งหลอดไฟบนโต๊ะปฏิบตั ิการบางหลอดไม่สามารถ
ใช้งานได้ ส่วนสาหรับโต๊ะปฏิบตั ิการที่ 2 ซึ่งมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากบริ เวณดังกล่าวจะอยูใ่ กล้กบั หน้าต่างซึ่ งทา
ให้แสงสว่างจากภายนอกสามารถส่องผ่านเข้ามาภายในห้องได้
2. การตรวจวัดความเข้ มของแสงสว่ างแบบจุด
2.1 สานักงานผู้อานวยการ
สานักงานผูอ้ านวยการทาการตรวจวัดจานวน 6 จุด ได้แก่ โต๊ะผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ งานการเงิน งานสาร
บรรณ งานพัสดุ และงานบุคลากร โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องสานักงานผูอ้ านวยการ
รายการตรวจวัด
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เฉลี่ย
2.2 ห้ องหน่ วยสวนสัตว์

ผอ.
320
335
342
333

รอง ผอ.
278
293
305
292

ผลการตรวจวัด (Lux)
การเงิน
สารบรรณ
286
255
295
265
277
257
286
259

พัสดุ
260
264
286
270

บุคลากร
252
293
266
271

ห้องหน่วยสวนสัตว์ทาการตรวจวัดจานวน 3 จุด ได้แก่ โต๊ะนักวิทยาศาสตร์ โต๊ะนายสัตวแพทย์ โต๊ะนักวิชาการ
สัตวบาล โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยสวนสัตว์
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
นักวิทยาศาสตร์
นายสัตวแพทย์
นักวิชาการสัตวบาล
เดือนตุลาคม
249
298
386
เดือนพฤศจิกายน
265
343
359
เดือนธันวาคม
263
322
365
เฉลี่ย
259
321
370
จากตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องปฏิ บตั ิการรักษาสัตว์ ซึ่ งทาการตรวจวัดในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลี่ยปรากฏว่าโต๊ะของนักวิทยาศาสตร์ มีผลการตรวจวัดน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานเนื่ อ งจากโต๊ ะ ดัง กล่ า ววางอยู่ติ ด กับ พนัง ซึ่ งท าให้ แ สงสว่า งจากภายนอกส่ อ งเข้า มาไม่ ถึ ง ส่ ว นโต๊ ะ ของ
นายสัตวแพทย์และโต๊ะของนักวิชาการสัตวบาลอยูใ่ นช่วงเกณฑ์มาตรฐาน เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวอยูต่ ิดกับหน้าต่างจึงทา
ให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาได้ถึงภายใน
2.3 ห้ องช่ างไฟฟ้ าและประปา
ห้องช่างไฟฟ้าและประปาทาการตรวจวัดจานวน 1 จุด ได้แก่จุดสาหรับปฏิบตั ิงานของนายช่างไฟฟ้าและประปา
โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องช่างไฟฟ้าและประปา
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
เดือนตุลาคม
238
เดือนพฤศจิกายน
252
เดือนธันวาคม
254
เฉลี่ย
248
จากตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องช่างไฟฟ้ าและประปา ซึ่ งทาการตรวจวัดในช่วงเดื อน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลี่ยเท่ากับ 248 Lux ซึ่ งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่ องจากห้องดังกล่าว
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เป็ นห้องสี่ เหลี่ยมเล็ก ไม่มีหน้าต่าง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้นอ้ ย ควรมีการ
ติดตั้งหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติม ในจุดที่มีการปฏิบตั ิงาน
2.4 ห้ องหน่ วยพิพธิ ภัณฑ์
ห้องหน่วยพิพิธภัณฑ์ทาการตรวจวัดจานวน 2 จุด ได้แก่โต๊ะสาหรับปฏิบตั ิงานของนายสายันต์ กกแก้ว และโต๊ะ
สาหรับปฏิบตั ิงานของนายจรัญ บุญรงค์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยพิพิธภัณฑ์
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะนายสายันต์ กกแก้ว
โต๊ะนายจรัญ บุญรงค์
เดือนตุลาคม
225
253
เดือนพฤศจิกายน
214
264
เดือนธันวาคม
236
255
เฉลี่ย
225
257
จากตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทาการตรวจวัดในช่วงเดือนตุลาคม
พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลี่ยทั้ง 2 โต๊ะ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่ องจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องสี่ เหลี่ยม
ประตูและหน้าต่างที่ทาด้วยกระจกแต่ได้มีการติดตั้งผ้าม่านป้ องกันสงแดดเอาไว้ ทาให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามา
ภายในห้องได้นอ้ ย หากมีการปฏิบตั ิงานในห้องดังกล่าวควรเปิ ดผ้าม่านออก เพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายใน
ห้อง
2.5 ห้ องหน่ วยจาหน่ ายบัตร
ห้องหน่วยจาหน่ายบัตรทาการตรวจวัดจานวน 1 จุด คือจุดที่ใช้สาหรับจาหน่ายบัตรให้กบั นักท่องเที่ยวซึ่งมี
ลักษณะคล้ายเค้าเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยจาหน่ายบัตร
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
135
เดือนพฤศจิกายน
146
เดือนธันวาคม
128
เฉลี่ย
136
จากตารางที่ 9 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริ เวณจุดจาหน่ ายบัตร ซึ่ งทาการตรวจวัดในช่ วงเดื อน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลี่ยเท่ากับ 136 Luxซึ่ งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากบริ เวณดังกล่าว
เป็ นห้องมืด มีดวงไฟเพียงดวงเดียวจึงทาให้บริ เวณดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงานได้
เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิงานตลอดเวลา จึ งควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริ มาณแสงสว่าง
ให้กบั บริ เวณดังกล่าว
2.6 ห้ องหน่ วยประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์
ห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ทาการตรวจวัดจานวน 2 จุด ได้แก่โต๊ะสาหรับปฏิบตั ิงาน
ของนักประชาสัมพันธ์ และโต๊ะสาหรับปฏิบตั ิงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะนักประชาสัมพันธ์
โต๊ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เดือนตุลาคม
224
263
เดือนพฤศจิกายน
216
262
เดือนธันวาคม
235
250
เฉลี่ย
225
258
จากตารางที่ 10 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งทาการ
ตรวจวัดในช่วงเดื อนตุลาคม พฤศจิ กายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดทั้ง 2 โต๊ะ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่ องจากห้อง
ดังกล่าวเป็ นห้องที่ก้ นั ด้วยกระจก แต่ได้มีการติดผ้าม่านรอบห้องเพื่อป้ องกันให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายในห้อง
ได้นอ้ ย นั้นหากมีการปฏิบตั ิงานในห้องดังกล่าวควรเปิ ดผ้าม่านออกบางส่วน เพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายใน
ห้อง
2.7 ห้ องจาหน่ ายของทีร่ ะลึก
ห้องจาหน่ายของที่ระลึกทาการตรวจวัดจานวน 2 จุด คือบริ เวณโต๊ะที่ใช้สาหรับคิดเงินให้กบั ลูกค้าและ
บริ เวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องจาหน่ายของที่ระลึก
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะคิดเงิน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เฉลี่ย

320
335
348
334

356
368
359
361

จากตารางที่ 11 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องจาหน่ายของที่ระลึก ซึ่ งทาการตรวจวัดในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดทั้ง 2 โต๊ะ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเนื่ องจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องที่ก้ นั ด้วย
กระจก จึงทามีให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้มาก และช่วยเพิ่มแสงสว่างภายในห้องทาให้หอ้ งจาหน่าย
ของที่ระลึกมีความเข้มของแสงสว่างโต๊ะ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.8 ห้ องหน่ วยบริการวิชาการ
ห้องหน่วยบริ การวิชาการทาการตรวจวัดจานวน 1 จุด คือบริ เวณโต๊ะที่ใช้สาหรับนัง่ ทางานของนาย
สมภพ ยีส่ ุ่น ตาแหน่งนักวิชาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยบริ การวิชาการ
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
135
เดือนพฤศจิกายน
136
เดือนธันวาคม
130
เฉลี่ย
134
จากตารางที่ 12 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยบริ การวิชาการ ซึ่งทาการบริ เวณโต๊ะทางานของ
นายสมภพ ยีส่ ุ่น ผลการตรวจวัดเฉลี่ยเท่ากับ 134 Lux ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องที่ทึบ จึงทา
มีให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้น้อย มีหน้าต่างเพียง 1 บาน อีกทั้งหลอดไฟที่ ใช้ในห้องเป็ นหลอด
ตะเกียบที่ให้แสงสว่างน้อยมาก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติม
2.9 ห้ องหน่ วยแสดงแมวนา้
ห้องหน่วยแสดงแมวน้ าทาการตรวจวัดจานวน 1 จุด คือบริ เวณโต๊ะที่ใช้สาหรับนัง่ ทางานของ
นายภากรณ์ จูหอ้ ง ตาแหน่งนักวิชาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยแสดงแมวน้ า
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
125
เดือนพฤศจิกายน
130
เดือนธันวาคม
133
เฉลี่ย
129
จากตารางที่ 13 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยแสดงแมวน้ า ซึ่ งทาการบริ เวณโต๊ะทางานของ
นายภากรณ์ จูหอ้ ง ผลการตรวจวัดเฉลี่ยเท่ากับ 129 Lux ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องที่ทึบ จึง
ทามีให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้นอ้ ย มีหน้าต่างเพียง 1 บาน อีกทั้งหลอดไฟที่ใช้ในห้องเป็ นหลอด
ตะเกียบที่ให้แสงสว่างน้อยมาก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มความเข้มของแสงสว่างภายในห้อง

สรุ ปผลการตรวจวัด
1.ผลการตรวจวัดของห้องเรี ยน จานวน 1 ห้องเมื่อนามาเปรี ยบเที ยบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ของห้องเรี ยนซึ่ งอยู่
ในช่วง 300-500 ลักซ์ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการตรวจวัดของห้องปฏิบตั ิการ 1 ห้อง จานวน 2 โต๊ะปฏิบตั ิการ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบตั ิการ และ
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 โต๊ะปฏิบตั ิการ
3. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบจุ ดซึ่ งจะนาไปเปรี ยบเที ยบกับค่ามาตรฐานความเข้มของห้อง
สานักงาน ซึ่ งอยู่ในช่วง 300 - 500 ลักซ์ และผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องสานักงาน 19 จุด อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 5 จุด คิดเป็ นร้อยละ 26.32 ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 14 จุด คิดเป็ นร้อยละ 74.68
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ผลของการปรับปรุ งผิวโดยพลาสมาต่ อสมบัติการแยกแก๊ ส
ของเยื่อบางโพลิซัลโฟน
The effect of surface modification by plasma treatment on gas separation of polysulfone membrane
สุทธิษา ก้อนเรื อง1* สุขสวัสดิ์ ศิริจารุ กลุ 2 ธวัช ชิตตระการ2 และ พิกลุ วณิ ชาภิชาติ2
Sutthisa Konruang1* Suksawat Sirijarukul2 Thawat Chittakarn2 and Pikul Wanichapichat2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาผลของการปรับปรุ งผิวเยื่อบางโพลิซัลโฟนด้วยพลาสมาที่มีต่อสมบัติการแยกแก๊ส เยื่อบางโพลิ
ซัลโฟนถูกเตรี ยมโดยวิธีการแยกเฟส และถูกปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอน เป็ นเวลา 1-20
นาที จากนั้นนามาทดสอบสมบัติการซึมผ่านของแก๊สโดยใช้แก๊สบริ สุทธิ์ 4 ชนิด คือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)
ออกซิ เจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) ผลการศึกษาพบว่าหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาปริ มาณการซึ มผ่านของ O2 ลดลง
ขณะที่ N2, CH4 และ CO2 เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อสมบัติการแยกแก๊สของโพลิซลั โฟน โดยทาให้ ค่าแยก O2/N2
ลดลง และค่าการแยก CO2/CH4 เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : พลาสมา, การแยกแก๊ส, เยือ่ บางโพลิซลั โฟน

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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บทนา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเยื่อบางถูกนามาใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร สิ่ งแวดล้อม
เคมีและการแยกแก๊ส และการแพทย์ เป็ นต้น (Liu และคณะ, 2011 ) เนื่องจากกระบวนการแยกสารด้วยเยือ่ บางสามารถทาได้
โดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนสถานะ จึงเป็ นกระบวนการที่ประหยัดพลังงานและคงสภาพผลิตภัณฑ์ได้ (Wenten, 2002 และ Abedini
และคณะ, 2010 ) การใช้เยื่อบางแยกแก๊สที่ ใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การแยกออกซิ เจนกับไนโตรเจน (O2/N2) และ
คาร์บอนไดออกไซด์กบั มีเทน (CO2/CH4) (Ismail และคณะ, 2002 และ Abedini และคณะ, 2010 ) การแยกแก๊สด้วยเยือ่ บางมี
ข้อดีดา้ นต้นทุนและพลังงานที่ใช้เมื่อเทียบกับกระบวนการแยกแก๊สแบบอื่น ๆ (Liu และคณะ, 2011 ) อย่างไรก็ตามเยือ่ บางที่
มีค่าการซึ มผ่านและมีค่าการแยกสู งในกระบวนการแยกก๊าซนั้นยังขาดแคลน (Ismail และคณะ, 2002) แม้มีการพัฒนาพอลิ
เมอร์ ใหม่ ๆ แต่มีไม่กี่ชนิ ดที่ใช้ผลิตเยื่อบางเพื่อใช้งานในเชิงพาณิ ชย์ได้ (Modarresi และคณะ, 2012) ดังนั้นการปรับปรุ งผิว
เยื่อบางที่ มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจึ งได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก แม้ว่าจากการวิจยั พบว่ามีหลายวิธีที่
สามารถปรั บปรุ งผิวเยื่อบาง เช่น การใช้รังสี ยูวี (Nystrom และคณะ, 1991 และ Hsu และคณะ, 1993) โอโซน (Choi และ
คณะ, 2003) และแกมมา (Rupiasih และคณะ, 2008 และ Vuazqez และคณะ, 2005) เป็ นต้น แต่การปรับปรุ งผิวเยื่อบางด้วย
พลาสมาเป็ นวิธีที่มีความน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากเป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิภาพสูงในการ เปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมี ของพื้นผิวของเยื่อบาง เช่ น ความสามารถในการเปี ยกน้ า (wettability) การซึ มผ่าน (permeability) และการนาไฟฟ้ า
(conductivity) (Bryjak และคณะ, 2002) ซึ่ งส่ งผลให้ค่าการซึ มผ่านของแก๊สและค่าการเลือกในกระบวนการแยกก๊าซ (Steen
และคณะ, 2001) เพิ่มขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสมบัติภายในของเยือ่ บาง งานวิจยั ของ Wanichapichart และคณะ (2009) แสดงให้เห็น
ว่าหมู่ฟังก์ชนั คาร์ บอนิ ล (C = O) และเมทิล (C-H) ซึ่ งเป็ นหมู่ฟังก์ชนั ที่ชอบน้ าเกิดขึ้นบนผิวเยื่อบางไคโตซานหลังจากถูก
ปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอนเป็ นเวลา 30 วินาที ซึ่ งสอดคล้องกับผลจากการวัดค่ามุมสัมผัส
ของน้ าที่พบว่ามีค่าลดลงจาก 65° -70° เป็ น 20° -25° (Wanichapichart และคณะ, 2009) ขณะที่งานวิจยั ของ Zhang และคณะ
(2013) รายงานว่าคาร์ บอนไดออกไซด์จะซึ มผ่านเยื่อบางที่ หมู่ฟังก์ชนั ที่ มีข้ วั ได้ดีกว่ามีเทน เนื่ องจากมีปฏิ กิริยาระหว่าง
dipole – quadrupole ระหว่าง โมเลกุลของคาร์ บอนไดออกไซด์และอนุ ภาคที่ มีข้ วั บนผิวของเยื่อบาง (Lin และ Freeman,
2004 และ Xing และคณะ, 2009 ) นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั อื่น ๆ เช่น Lin และ Freeman (2004) และ Sadeghi และคณะ (2009)
ที่ยืนยันว่าคาร์ บอนไดออกไซด์ซึมผ่านเยื่อบางที่มีข้ วั ได้ดีกว่าเยื่อบางที่ไม่มีข้ วั ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ความเป็ นขั้วของเยือ่ บางมีผล
ต่อการซึมผ่านของแก๊ส
งานวิจัยนี้ ศึกษาการปรับปรุ งผิวเยื่อบางโพลิซัลโฟนด้วยกระบวนการทางพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊ส
อาร์ กอน และผลที่มีต่อสมบัติการซึ มผ่านของแก๊ส 4 ชนิ ด คือ คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิ เจน (O2) และ
ไนโตรเจน (N2) และค่าแยกแก๊สออกซิเจนกับไนโตรเจน (O2/N2) และคาร์บอนไดออกไซด์กบั มีเทน (CO2/CH4)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมเยื่อบางพอลิซัลโฟน
เยื่อบางโพลิซัลโฟนถูกเตรี ยมโดยวิธีการแยกเฟส โดยการละลายโพลิซัลโฟน 19%, 22% และ 25% (PSF19%,
PSF22% และ PSF25%) ในสารละลายไดเมทธิ ลอะเซตะไมด์ (N,N-Dimethylacetamide :DMAc) และ อะซิโตน ดังงานวิจยั
ของ Sutthisa และคณะ (2015)
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2. การปรับปรุงผิวเยื่อบางด้ วยกระบวนการทางพลาสมา
เยือ่ บางโพลิซลั โฟนถูกปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอนที่ความดัน 2.5  10-1 มิลลิบาร์
โดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง กาลัง 15 W ทาการทดลองเป็ นเวลา 1-20 นาที
การวิเคราะห์ หมู่ฟังก์ชันที่ ผิวของเยื่อบางทาได้โดยใช้เทคนิ ค Fourier transform infrared spectrometer (Bruker,
EQUINOX 55) และสมบัติการเปี ยกน้ าวัดได้ดว้ ยเครื่ องวัดค่ามุมสัมผัส (Dataphysics, OCA 15 EC) โดยทาการวัดทันทีหลัง
การปรับปรุ งผิว
3. การทดสอบเยื่อบาง
ประสิ ทธิภาพของเยือ่ บางพิจารณาจากค่าการซึ มผ่านของแก๊ส (permeability : P) และค่าการแยก (selectivity :  )
โดยเยื่อบางจะถูกตัดเป็ นวงกลมรัศมี 1 cm ก่อนนาไปติดตั้งในชุดทดลองวัดการซึ มผ่านของแก๊สดังภาพที่ 1 จากนั้นปล่อย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) เข้าในระบบโดยใช้ความดัน 3-8 บาร์ ทา
การทดลองที่อุณหภูมิหอ้ ง และวัดอัตราการไหลของแก๊สผ่านเยือ่ บาง (Q) จากการไหลของฟองสบู่
Retentate
PG

Pressure Gage

PG

Membrane cell

Gas cylinder

Permeate

Bubble Flow Meter

ภาพที่ 1 ชุดทดลองวัดการซึมผ่านของแก๊ส (Sutthisa และคณะ, 2015)
การซึมผ่านของแก๊ส (permeance : P / l ) หาได้จากสมการที่ 1 (Ismail และคณะ, 2002)
P
Q
=
l
AP

(1)

เมื่อ P คือ ผลต่างของความดันระหว่างด้านของเยือ่ บาง, A คือ พื้นที่ผิวของเยือ่ บาง และ l คือความหนาของเยือ่ บาง
ค่าการแยกแก๊สของเยือ่ บาง (selectivity :  ) หาได้จากสมการที่ 2 (Xing และคณะ, 2009 )
 ij =

( P / l )i
(P / l)j

เมื่อ ( P / l )i และ คือ ( P / l ) j คือ ค่าการซึมผ่านของแก๊ส i และ j ตามลาดับ
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ผลและวิจารณ์ผล
ผลของพลาสมาต่ อค่ ามุมสัมผัส
ผลของค่ามุมสัมผัสของน้ าบนผิวเยื่อบางหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาเป็ นเวลา 1-20 นาทีแสดงใน
ภาพที่ 2 พบว่าเยื่อบางที่เตรี ยมจากโพลิซลั โฟนความเข้มข้น 19%, 22 และ 25% ให้ผลคล้ายกัน คือ ค่ามุมสัมผัสลดลงอย่าง
รวดเร็ วจาก 70°-80° เป็ น 20°-30° หลังการปรับปรุ งผิว 3 นาที หลังจากนั้นค่าจะค่อยเพิ่มขึ้น และค่อนข้างคงที่ที่มุม 40°-50°
จากการปรับปรุ งผิว 10-20 นาที ดังนั้นสภาวะที่เยื่อบางมีความชอบน้ ามากที่สุดคือหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา 3 นาที
ค่ามุมสัมผัสของน้ าขึ้นอยูก่ บั หมู่ฟังก์ชนั ที่ผิวและความขรุ ขระของผิวเยื่อบางซึ่ งยังไม่สามารถแยกผลที่เกิดจาก 2 ปั จจัยนี้ได้
เนื่ องจากอาร์ กอนเป็ นก๊าซที่ไม่เกิดปฏิกิริยา แต่ทาให้เกิดการสลายตัวและการสะสมตัวของวัสดุพอมิเมอร์ ดังนั้นจึงเป็ นไป
ได้วา่ ในช่วงเริ่ มต้นของกระบวนทางพลาสมามีการสลายตัวของวัสดุพอมิเมอร์ บริ เวณผิวเยื่อบางทาให้ผิวเกิดความขรุ ขระ
ส่ งผลให้การยึดเกาะของน้ าดีข้ ึนดังนั้นค่ามุมสัมผัสของน้ าจึงลดลงในช่วงแรก หลังจากนั้นอนุภาคที่หลุดออกมาจะเกิดการ
สะสมตัวบนผิวเยือ่ บางทาให้ความขรุ ขระลดลง ค่ามุมสัมผัสของน้ าจึงเพิ่มขึ้น (Gancarz และคณะ, 1999)

ภาพที่ 2 ค่ามุมสัมผัสของน้ าบนผิวเยือ่ บางโพลิซลั โฟนหลังจากปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาเป็ นเวลา 1-20 นาที
ผลการปรับปรุงผิวเยื่อบางด้ วยพลาสมาต่ อโครงสร้ างทางเคมี
จากผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง FT-IR พบว่า หลังจากผ่านการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาเป็ นเวลา 3 นาที เยื่อบางที่
เตรี ยมจากโพลิซลั โฟน 19%, 22% และ 25% (ภาพที่ 3 (ก-ค)) ยังคงปรากฏหมู่ฟังก์ชนั เดิมของโพลิซลั โฟน ได้แก่ diaryl sulfone (ArSO2-Ar) และ diaryl ether (Ar-O-Ar) ที่ เลขคลื่น 1150 และ 1241 cm-1 ตามลาดับ และสารประกอบอะโรมาติก (C=C) ในโมเลกุลของโพ

ลิ ซัลโฟนเลขคลื่ น 1487 และ 1585 cm-1 อย่างไรก็ตามส่ วนประกอบเหล่านี้ ลดลงหลังการปรั บปรุ งผิวด้วยพลาสมา ซึ่ งโดย
ธรรมชาติแล้วโพลิซลั โฟนเป็ นพอลิเมอร์ที่ไม่ชอบน้ า ดังนั้นจึงเป็ นไปได้วา่ การลดลงของส่ วนประกอบเดิมทาให้เยื่อบางโพ
ลิซลั โฟนมีความชอบน้ ามากขึ้นหรื อมีความเป็ นขั้วเพิ่มขึ้นนัน่ เอง
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 สเปกตรัม FT-IR ของเยือ่ บางที่ผา่ นและไม่ผา่ นการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา : (ก) PSF 19%, (ข) PSF 22% and (ค)
PSF 25%.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

752

ผลของการปรับปรุงผิวโดยพลาสมาต่ อสมบัตกิ ารแยกแก๊ ส
ค่าการซึมผ่านของ เยือ่ บางที่ผา่ นการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาแสดงดังภาพที่ 4 (ก-ง) ซึ่งพบว่าหลังการปรับปรุ งผิว
ค่าการซึ มผ่านของ O2 ลดลง 1.4 เท่า ขณะที่ N2, CH4 และ CO2 เพิ่มขึ้น 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุ งผิวด้วย
พลาสมาตามลาดับ ซึ่ งเกิดจากปฏิกิริยา dipole–quadrupole ระหว่างพอลิเมอร์ และโมเลกุลของแก๊ส (Xing และคณะ, 2009)
เมื่อผิวเยื่อบางมีความเป็ นขั้วมากขึ้นจึงดูดซับแก๊ส N2, CH4 และ CO2 ซึ่ งเป็ นแก๊สที่มีค่าสภาพการเกิดขั้ว (polarizability) สู ง
ได้มากขึ้นส่งผลให้ค่าการซึ มผ่านของทั้งสามแก๊สเพิ่มขึ้น ขณะที่ O2 เป็ นแก๊สที่มีค่าสภาพการเกิดขั้วต่าจึงถูกดูดซับได้ลดลง
ซึ่ งค่าการซึ มผ่านนี้ มีผลต่อสมบัติ การแยกแก๊ สของเยื่อบางโพลิ ซัลโฟนโดยทาให้ค่าแยก O2/N2 ลดลง และค่าการแยก
CO2/CH4 เพิ่มขึ้นหลังการปรับปรุ งผิว แสดงดังภาพที่ 5 (ก-ข) ซึ่ งความดันที่ให้ค่าการแยกสูงสุดคือ 3 บาร์ และความเข้มขั้น
ของสารลายพอลิเมอร์ ที่ให้ค่าการแยกสู งสุ ดคือ 25% ดังนั้นเมื่อพิจารณาค่าการแยกของเยื่อบางที่ผลิตจากสารละลายพอลิ
เมอร์ 25% ที่ความดันของแก๊ส 3 บาร์จะพบว่าหลังการปรับปรุ งผิวค่าแยก CO2/CH4 เป็ น 4.3 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ขณะ
ค่าแยก O2/N2 เป็ น 3.8 โดยลดลงประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับเยือ่ บางก่อนการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา

(ก)

(ข)
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(ค)

(ง)

ภาพที่ 4 ค่าการซึมผ่านของแก๊สผ่านเยือ่ บางหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา : (ก) O2, (ข) N2, (ค) CO2, และ (ง) CH4

(ก)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

754

(ข)

ภาพที่ 5 ค่าการเลือกของเยือ่ บางที่ผา่ นและไม่ผา่ นการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา : (ก) O2/N2 และ (ข) CO2/CH4

สรุ ปผลการวิจัย
การปรับปรุ งผิวเยื่อบางโฟลิซลั โฟนด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอนส่ งผลต่อค่าการซึ มผ่านของ
แก๊สโดยค่าการซึ มผ่านของ O2 ลดลง 1.4 เท่า ขณะที่ N2, CH4 และ CO2 เพิ่มขึ้น 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุ ง
ผิวด้วยพลาสมาตามลาดับ ซึ่งค่าการซึมผ่านนี้มีผลต่อสมบัติการแยกแก๊ส O2/N2 ลดลง และ CO2/CH4 ของเยือ่ บาง ซึ่งพบว่า
ทาให้ค่าการแยก O2/N2 ลดลง ขณะที่ค่าการแยก CO2/CH4 เพิ่มขึ้นหลังการปรับปรุ งผิว และเงื่อนที่ให้ค่าการแยกสูงสุดคือเยือ่
บางที่เตรี ยมจากสารละลายพอลิเมอร์ 25% ที่ความดันของแก๊ส 3 บาร์ โดยให้ค่าการแยก CO2/CH4 และ O2/N2 เป็ น 4.3 และ
3.8 ตามลาดับ ซึ่ งค่าการแยก CO2/CH4 เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า และค่าแยก O2/N2 ลดลงประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับเยื่อบาง
ก่อนการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา
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ผลของระยะเวลาในการแช่ น้าทะเลที่แตกต่ างกันต่ อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก (Rhizophora
apicudata)
Effect of During Different Immersing in Sea Water on First Cople Sprount of Pod (Rhizophora
apicudata)
สมภพ ยีส่ ุ่น1* และสุริยะ ตาเตะ1
Sompop Yeesun1* Suriya Tateh1
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาผลของระยะเวลาในการแช่ น้ าทะเลที่ แ ตกต่ า งกัน ต่ อ การแตกยอดคู่ แ รกของฝั ก โกงกางใบเล็ ก
(Rhizophora apicudata) จากการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง คือแช่ในน้ าทะเลวันละ 6 , 12 ,
24 ชัว่ โมงต่อวัน และวันเว้นวันตามลาดับ แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้ าแต่ละซ้ าใส่ ฝักโกงกางใบเล็ก 15 ฝัก ทดลองในขวด
พลาสติกขนาดความจุ 1.5 ลิตร ใส่น้ าทะเลความเค็ม 25 ppt. บรรจุน้ าสูง 10 เซนติเมตร ทาการทดลองเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
พบว่าฝั กโกงกางใบเล็กมีการแตกยอดคู่แรก มีความยาวของยอดคู่แรกเฉลี่ยเท่ากับ 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07
และ 1.48 ± 0.16 ตามลาดับ มีอตั ราการรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 90 , 55 , 40 และ 30 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ พบความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ ทั้ง การเจริ ญ เติ บ โตด้า นความยาวของยอดคู่ แ รก (P≤0.05) และอัต ราการรอดตายของฝั ก โกงกางใบเล็ก
(P≤0.05)โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน ให้ผลการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงที่สุด
คาสาคัญ : ชีววิทยาโกงกาง, ระยะเวลาการแช่ในน้ 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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บทนา
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata) เป็ นไม้ที่ข้ ึ นในดิ นเลนค่อนข้างอ่อน และมี น้ าทะเลท่ วมถึ งสม่ าเสมอ
บริ เวณชายฝั่งทะเล ริ มคลอง และริ มแม่น้ าที่มีน้ าทะเลท่วมถึง ซึ่ งการกระจายของโกงกางใบเล็กจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่ เช่น ที่อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดตราด พบโกงกางใบเล็กขึ้นอยูล่ ึกเข้าไปจากขอบป่ า ช่วง 20-90 เมตร หลังเขต
แนวของไม้ลาพูและไม้แสม (ไพศาล, 2532) โกงกางใบเล็กเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สู งประมาณ 20-30
เมตร ลาต้นแตกกิ่งก้านมาก มีเปลือกหนาประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร เปลือกสี เทาเกือบเรี ยบ เมื่อทุบทิ้งไว้สกั ครู่ ดา้ นในของ
เปลือกจะเป็ นสี แสดอมแดงถึงแดงเลือดหมู กระพี้สีเหลืองอ่อน แก่นสี น้ าตาลแดง เนื้ อไม้เป็ นมันวาว น้ าหนักมาก (ความ
ถ่ ว งจ าเพาะ 1.04) เสี้ ยนตรง (วิรั ชและด ารงค์, 2517) ใบเป็ นชนิ ด ใบเดี่ ย ว เรี ย งตัว แบบตรงข้า มกัน ขนาดกว้า ง 3-8
เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร หรื อเล็กกว่า ขอบใบเรี ยบ ใบหนาเป็ นมัน รู ปใบมน (elliptic) ค่อนไปทางรู ปใบหอก
ดอกเป็ นดอกช่อแบบ cymes กลีบเลี้ยง มี 4 กลีบ สี เขียวอมเหลืองยาว 10-14 เซนติเมตร โคนกลีบติดกัน ปลายกลีบแยก
เป็ นแฉกรู ปไข่ ปลายแหลมและยังคงติดอยูจ่ นเป็ นผลจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ผลแก่ประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ผลมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมคล้ายไข่ เปลือกของผลหยาบสี น้ าตาล ภายใน 1 ผล มี 1 เมล็ด
จะเจริ ญต่อไปในขณะที่ผลยังติดอยูบ่ นต้นแม่ จัดเป็ นเมล็ดจะงอกส่ วนของ radicle แทงทะลุออกมาทางปลายผล ตามด้วย
ส่ วนของต้นอ่อน ซึ่ งเจริ ญยาวออกเรื่ อยๆ มีลกั ษณะปลายแหลมยาวสี เขียว หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า ฝัก ยาวประมาณ 30-40
เซนติเมตร. เมื่อผลแก่ คัพภะ (embryo) จะหลุดออกจากเปลือกผลปั กลงดินเลนก็จะงอกทันที แต่ถา้ หล่นลงขณะน้ าทะเลขึ้น
ก็จะลอยไปตามน้ า และมีชีวติ ประมาณ 2 เดือน เมื่อเกยตื้นหรื อติดอยูก่ บั ที่จะงอกทันที (ไพศาล, 2532) ประมูล, (2520) ได้
ทาการขยายพันธุ์ โดยทดลองหาเปอร์เซ็นต์การงอกของฝักโกงกางใบเล็กซึ่งเก็บไว้ใต้ร่มและรดน้ าวันละหนึ่งครั้งพบว่า การ
เก็บโดยวิธีน้ ี สามารถรักษาฝักโกงกางไว้ได้ถึง 30 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอกอยูร่ ะหว่าง 83-98 เปอร์ เซ็นต์ หากเรี ยงฝัก
ในลักษณะซ้อนทับกันเป็ นผลให้โรคหรื อแมลงเข้าทาลายได้ หรื อยอดอ่อนของฝักที่จะเจริ ญเติบโตเป็ นลาต้นหักและตายได้
(สนใจ, 2534) สนิ ท , (2525) พบว่า โกงกางใบเล็กควรปลูกระยะ 1x1 หรื อ 1.5x1.5 เมตร จะได้ผลรวมทั้งหมดดี ที่สุด
สาหรับการรอดตายของไม้โกงกางใบเล็กซึ่ งปลูกระยะทั้งสองนี้ จะมีเปอร์ เซ็นต์การรอดตายสู งกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ กรมป่ า
ไม้, (2536) กล่ า วว่า ไม้โ กงกางใบเล็ก อายุ 10 ปี โดยจะมี อ ัต ราการเจริ ญ เติ บ โตด้านความสู ง ประมาณ 1 เมตรต่ อ ปี
Aksornkoae และ Kongsangchai,(1982) ได้ทาการศึกษาโกงกางใบเล็กในจังหวัดจันทบุรี อายุ 8-18 ปี ระยะปลูก 1x1 เมตร
ให้ผลผลิตในรู ปมวลชีวภาพประมาณ 74.5-229 ตัน/เฮกแตร์ ดุสิต ( 2530) ได้ศึกษาการเจริ ญเติบโตของโกงกางใบเล็กใน
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า สวนป่ าอายุ 1-15 ปี มีความสู งและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.45-12.36 เมตร
และ 0-6.26 เซนติเมตร ตามลาดับ นพรัตน์ (2536) ได้ทาการทดลองปลุกป่ าชายเลนเป็ นเวลานาน 3 ปี บนหาดเลนใหม่
ของอ่าวปั ตตานี พบว่า ไม้โกงกางใบเล็กมีอตั ราการรอดตายร้อยละ 30 มีความสู ง 95.45 เซนติเมตร จิตต์ (2534) โดย
ศึกษาการเจริ ญเติบโตทางความสู ง ของเส้นผ่าศูนย์กลางมวลชีวภาพ และปริ มาตรของสวนป่ าโกงกางใบเล็กชั้นอายุต่าง ๆ
กันตั้งแต่ 5-20 ปี ปรากฏว่า ความสูงเฉลี่ยของสวนป่ าไม้โกงกางจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุของสวนป่ า ในท้องที่อาเภอยะหริ่ ง
จังหวัดปั ตตานี , อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช, อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง และอาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ประโยชน์ของไม้โกงกางใบเล็ก จาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้ ใช้ทาฟื นและถ่านให้ความร้อนสูง ใช้ทาไม้เสาเข็มและไม้ค้ ายัน
เนื่องจากไม้โกงกางมีลกั ษณะตรง มีความแข็ง และความเหนียว เปลือกของไม้โกงกางนามาสกัดแทนนิน ซึ่งเป็ นแหล่งของ
แทนนิ น และฟี นอลธรรมชาติที่มีราคาถูกที่สุด และยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทาหมึก ทาสี ยาง ใช้
ในการฟอกหนัง และใช้ทากาวสาหรับติดไม้ การใช้ประโยชน์อื่น ๆ เนื้ อไม้โกงกางมีคุณสมบัติที่สามารถนามาแปรรู ปเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้าง ทาเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องมือเครื่ องใช้ได้
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จากการบุกรุ กป่ าชายเลน ไม่วา่ จะเป็ นการทาประโยชน์จากการทานาเกลือ นากุง้ การประมง ซึ่ งทาให้ปริ มาณ
ของป่ าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปั จจุบนั มีผตู ้ ื่นตัวกับปั ญหานี้มากขึ้น มีการฟื้ นฟูป่าชายเลนที่
ถูกทาลาย โดยการนาพันธุ์ไม้ตน้ กล้าโกงกางใบเล็กมาปลูกขึ้นทดแทนต้นโกงกางที่ข้ ึนเองตามธรรมชาติ ในการเพาะพันธุ์
ต้นโกงกางใบเล็กมีปัญหาที่เจอคือ อัตราการรอดตายค่อนข้างน้อยเวลานาไปปลูกทดแทนไม้ในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มผูอ้ นุรักษ์ที่ทาการปลูก จึงมีแนวคิดที่จะทาให้การรอดตายของต้นกล้าโกงกางใบเล็กสู งขึ้น และเพียงพอต่อการนาต้น
กล้าโกงกางใบเล็กไว้แจกจ่ายให้กบั กลุ่มนักอนุรักษ์ที่มีความสนใจในการปลูกต้นกล้า จึงได้นาเอาฝักโกงกางใบเล็กมาศึกษา
การแตกยอดคู่แรกและอัตราการรอดตายของฝั กโกงกางใบเล็ก ที่ แช่ น้ าทะเลในระยะเวลาที่ แตกต่ างกัน เพื่อทราบถึ ง
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก

วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. วิธีการทดลองวิจยั
1.1 การเตรียมอุปกรณ์
1.1.1 ฝักแก่ที่หลุดร่ วงจากต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)
1.1.2 ขวดน้ าดื่มพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร
1.2 วิธีการเตรียมการทดลอง
1.2.1 นาขวดน้ าดื่มขนาด 1.5 ลิตร จานวน 16 ใบ ตัดปากขวด บรรจุน้ าทะเลลงในขวดทดลองที่ระดับความ
สูง 10 เซนติเมตร
1.2.2 ทาการตรวจวัดความเค็มของน้ าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ าพร้อมบันทึกผลการทดลอง
1.2.3 นาฝักโกงกางใบเล็ก มาแช่ลงในขวดน้ าดื่มที่บรรจุน้ าทะเลที่จดั เตรี ยมไว้ขวดละ 5 ฝัก ต่อ 1 ซ้ า
แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซ้ า ในบริ เวณใต้หลังคาโรงกรองน้ าที่มีแสงแดดส่องถึง
1.3 การวางแผนการทดลอง
การดาเนินการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่
แรกของฝักโกงกางใบเล็กที่น้ าทะเลความเค็ม 25 ppt อุณหภูมิ 28 องค์ศาเซลเซียส ประกอบด้วยจานวน 4 ชุดการทดลอง
ชุดการทดลองละ 4 ซ้ า จานวนของฝักโกงกางใบเล็กที่ใช้ในการทดลองแต่ละซ้ ามีท้ งั หมด 5 ฝัก แต่ละชุดการทดลอง โดย
มีดงั นี้
ชุดการทดลองที่ 1 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล วันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน
ชุดการทดลองที่ 2 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน
ชุดการทดลองที่ 3 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน
ชุดการทดลองที่ 4 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวัน
2. การเก็บข้ อมูล
ทาการเก็บข้อมูลทุกต้นของต้นโกงกางใบเล็ก ทุกๆ 15วัน เพื่อสังเกตการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กโดย
วัดความยาวของยอดคู่แรก และเมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจานวนฝักโกงกางใบเล็ก ที่รอดตายทั้งหมดพร้อมบันทึกผลที่ได้ใน
ระยะเวลา 3 เดือน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบูรณ์
(Completely Randomized Design : CRD) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) แบบ One –way
ANOVA และรายงานผลค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตราการรอดตาย = จานวนต้นโกงกางเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100
จานวนต้นโกงกางที่เริ่ มการทดลอง

ผลการวิจัย
1. การเจริญเติบโตของฝักโกงกางใบเล็ก
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก ทาการ
เก็บข้อมูลทุกๆ 15 วัน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผลปรากฏว่า
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝั กโกงกางใบ
เล็ก ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และ เมื่อวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวันมีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับค่าเฉลี่ย
0.48 ± 0.11 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมง, 12 ชัว่ โมงต่อวัน และวันเว้นวัน ไม่มีการแตกยอดคู่
แรก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับค่าเฉลี่ย
0.89 ± 0.16 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.41± 0.05 ส่ วนการแช่ฝักโกงกาง
ใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมง, 12 ชัว่ โมงต่อวัน ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทาง
สถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 4 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับค่าเฉลี่ย
1.98 ± 0.21 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.83 ± 0.05 และการแช่ฝักโกงกาง
ใบเล็กในน้ าทะเล 12 ชัว่ โมงต่อวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.16 ± 0.06 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงต่อ
วัน ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 5 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.22 ± 0.07 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันมีค่าเฉลี่ย 1.48 ± 0.16 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
น้ าทะเล 12 ชัว่ โมงต่อวันมีค่าเฉลี่ย 1.17 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัวโมงต่อวันมีค่าเฉลี่ย
0.13 ± 0.05 ตามลาดับ และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครั้งที่ 6 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกที่ระดับค่าเฉลี่ย
3.22 ± 0.07 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.48 ± 0.16 การแช่ฝักโกงกางใบ
เล็กในน้ าทะเล 12 ชัว่ โมงต่อวันที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.19 ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน
วันที่ระดับค่าเฉลี่ย 0.13 ± 0.05 ตามลาดับ และเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
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ตารางที่ 1 ความยาวใบเฉลี่ยของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กในระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกัน
ความยาวใบเฉลี่ยยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก
ระยะเวลาในการแช่น้ าทะเล
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
แช่วนั ละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน

0

0

0

แช่วนั ละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน

0

0

0

แช่24 ชัว่ โมงต่อวัน
แช่วนั เว้นวัน

0
0

0

0.13±0.05C 0.13±0.05c

0.16±0.06b 1.17±0.15b 1.19±0.15b

0.48±0.11a 1.98±0.21a 1.98±0.21a 3.22±0.07a 3.22±0.07a
0
0.41±0.05ab 0.83±0.05b 1.48±0.16b 1.48±0.16b

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่กากับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P≤0.05) ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 4 ซ้ า

ภาพที่ 1 ความยาวใบเฉลี่ยของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กในระยะเวลาการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกัน
2. อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่แช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันผลปรากฏว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล
24 ชัว่ โมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตาย 90 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน
มีอตั ราการรอดตาย 55 เปอร์ เซ็นต์ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตาย 40
เปอร์เซ็นต์ และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวัน มีอตั ราการรอดตาย 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ตารางที่ 2 อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่แช่น้ าทะเลที่แตกต่างในวันที่ 90
ระยะเวลาในการแช่น้ าทะเล
อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์)
แช่วนั ละ 6 ชัว่ โมงต่อวัน
40
แช่วนั ละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน
แช่ 24 ชัว่ โมงต่อวัน

55

แช่วนั เว้นวัน

30

90
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ภาพที่ 2 อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กที่แช่น้ าทะเลที่แตกต่าง

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก พบว่า
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลตลอดทั้งวันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน มีการเจริ ญเติบโตคือมีการแตกยอดคู่แรกเร็ วที่สุดและ
มีความยาวใบเฉลี่ยสู งที่สุดอีกทั้งมีอตั ราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กดีที่สุด เนื่ องจากการได้รับน้ าทะเลตลอดเวลาทา
ให้ฝักโกงกางใบเล็กมีความชื้นที่ไปหล่อเลี้ยงฝักอย่างเต็มที่ และฝักสามารถดูสารอาหารในน้ าทะเลได้อย่างเต็มที่ ส่ วนการ
แช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้นวัน มีการเจริ ญเติบโตรองลงมา มีการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กน้อย เนื่ องจาก
ในช่วงสัปดาห์แรกๆการปรับสภาพของฝักโกงกางใบเล็กไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ ทาให้มี
การตายในช่วงนี้ เป็ นจานวนมาก แต่ในระยะหลังทีมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ได้รับได้มีการเจริ ญเติบโตดีข้ ึน
ตามลาดับ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว
โมงต่อวัน มีการเจริ ญเติบโตและมีอตั ราการรอดตาย ที่ ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติกบั
สภาพแวดล้อมที่ ทดลองมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน จึ งทาให้มีการเจริ ญเติ บโตและอัตราการรอดตายที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับประมูล รักษาแก้ว (2520) ได้ทดลองหาเปอร์เซ็นต์การงอกของฝักโกงกางใบเล็กซึ่งเก็บไว้ใต้ร่มและรดน้ าวัน
ละหนึ่ งครั้งพบว่า การเก็บโดยวิธีน้ ี สามารถรักษาฝั กโกงกางไว้ได้ถึง 30 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอกอยูร่ ะหว่าง 83–98
เปอร์ เซ็นต์ แต่ถา้ เก็บในถุงพลาสติกและปล่อยให้น้ าทะเลท่วมถึงสามารถเก็บไว้ได้ถึง 90 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอก
ประมาณ 78-97 เปอร์เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่น้ าทะเลที่แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก พบว่า
การแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกดี
ที่สุด รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้น การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน และ
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงตามลาดับ ส่ วนอัตราการรอดตาย พบว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
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น้ าทะเล 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตายมากที่สุด รองลงมา การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 12 ชัว่ โมงต่อ
วัน การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันละ 6 ชัว่ โมงและ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในน้ าทะเลวันเว้น ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ที่ กรุ ณาอนุ ญาตให้ใช้สถานที่ โรงกรอง
น้ าเค็ม และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่มีส่วนช่วยในการทาการทดลอง และเก็บ
ข้อมูลการวิจยั ตั้งแต่เริ่ มการทดลองจนเสร็ จสิ้นสมบูรณ์
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Aksornkoae S. and J. Kongsangchai, 1982. mangrove forest Conservatation in Thailand. 97- 101p.
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คุณภาพนา้ ในอ่ างเก็บนา้ ห้ วยขอนแก่ น 2 อาเภอสั นติสุข จังหวัดน่ าน
Water Quality of Huay Khonkaen Rreservoir, Santisuk District
Nan Province
เจนจิรา ลานแก้ว1* เชาวลีย ์ ใจสุข2 อมรชัย ล้อทองคา2 และ จุลทรรศน์ คีรีแลง2
Janejira Lankaew1* Chaowalee Jaisuk2 Amornchai Lothongkum2 and Julatat Keereelang 2

บทคัดย่อ
จังหวัดน่านเป็ นพื้นที่ตน้ น้ าซึ่งเป็ นแม่น้ าสายสาคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดน่านในปั จจุบนั ได้มีขอ้ จากัด
การใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อพื้นที่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการทาไร่ ขา้ วโพด เนื่ องมาจากส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประชาชนและสิ่ งแวดล้อม เช่น ส่ งผลให้เกิ ดสารพิษตกค้างในสิ นค้าทางการเกษตรและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
การศึ กษานี้ มีพ้ืนที่ ตรวจวัดคุณภาพน้ าเป็ นบริ เวณอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น อาเภอสันติสุข จังหวัดน่ าน เนื่ องจากบริ เวณ
ดังกล่าวเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดมากที่สุดของจังหวัดน่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาจัดวัชพืชและแมลงเป็ นจานวน
มาก ซึ่งเมื่อถึงฤดูน้ าหลากจะมีการชะล้างสารเหล่านี้ ลงสู่ห้วยขอนแก่น 1 และอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 โดยตรง การศึกษา
นี้ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ าในห้วยขอนแก่น 2 เนื่องจากชุมชนใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เพื่อการอุปโภคและบริ โภค
ในครัวเรื อน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าเบื้องต้นพบว่า คุณภาพน้ าทางกายภาพ และทางเคมี ของน้ าในห้วยขอนแก่น 2 มีค่า
ปกติตามมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 และสาหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม
Carbamate และ Herbicide ในตัวอย่างน้ า และปลา ไม่พบปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ
Herbicide แต่อย่างใด ซึ่งแสดงถึงน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 สามารถนาไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริ โภคโดยต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าทัว่ ไปก่อนตามมาตรฐานน้ าผิวดินประเภทที่ 3
คาสาคัญ คุณภาพน้ า, อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น, น่าน

1
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2
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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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บทนา
อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของอาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่ งรองรับน้ า
จากห้วยขอนแก่นที่ไหลมาจากเทือกเขาทางตอนหนื อของอาเภอสันติสุข บริ เวณดังกล่าวเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดมาก
ที่สุดของจังหวัดน่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้กาจัดวัชพืชและแมลงในกระบวนการปลูกข้าวโพดจานวนมาก
และเป็ นเวลานาน เมื่อถึงฤดูน้ าหลากจึงมีการชะล้างสารเหล่านี้ ลงสู่ ห้วยขอนแก่นและอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 โดยตรง
ซึ่งสารเคมีดงั กล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ าทั้งทางตรงและทางอ้อม และกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผู ้
ที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 คือ ชุมชนบ้านน่านมัน่ คง ตาบลป่ าแลวหลวง อย่างยิง่ เพราะชุมชนดังกล่าวใช้
เป็ นแหล่งน้ าในการเกษตร การปศุสัตว์ การประมงตลอดจนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของอาเภอสันติสุข ดังนั้นโอกาสที่
สารเคมีเหล่านี้จะเข้าไปปนเปื้ อนสิ่ งมีชีวิตต่างๆ ทั้งสัตว์น้ า แหล่งน้ า และคนในชุมชนดังกล่าวน่าจะมีสูง และอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อปลอดภัยของชีวิตสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ในพื้นที่ดงั กล่าวด้วย ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพน้ า และ
วิเคราะห์หาปริ มาณยาฆ่ าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide ในแหลงน้ าของอ่างเก็บน้ าห้วย
ขอนแก่น 2 ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ได้จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ สาคัญให้กบั ชุมชนและท้องถิ่นนาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
จัดการทรัพยากรประมง การใช้สารเคมีและการป้ องกันตัวเองจากสารเคมีตกค้างของชุมชนบ้านน่านมัน่ คงต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ่างเก็บน้ า และบริ บทของชุมชนบ้านน่านมัน่ คงเพื่อกาหนดสถานีที่เป็ นตัวแทน
ในการศึกษา จากนั้นสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ า และปลามาวิเคราะห์คุณภาพน้ า และการวิเคราะห์หาปริ มาณยาฆ่าแมลง
และสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide โดยวิธี house method TE-CH-207 Based on EPA 507 method แสดง
ดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และตาแหน่งสถานีเก็บตัวอย่างน้ าและปลา
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A

B
ตอนบนของอ่างเก็บน้ า

C

ตอนกลางของอ่างเก็บน้ า

D
บ่อเก็บน้ าชุมชน

ตอนล่างของอ่างเก็บน้ า

ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอย่างน้ าและปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
A : สถานีที่ 1 ตอนบนอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
B : สถานีที่ 2 ตอนกลางของอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
C : สถานีที่ 3 ตอนล่างของอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
D : สถานีที่ 4 บ่อเก็บน้ า

2. การตรวจวัดคุณภาพนา้ ทางกายภาพ และทางเคมี
2.1 ศึกษาคุณภาพน้ าทางกายภาพ และทางเคมี ด้วยเครื่ องมือตรวจวัดคุณภาพน้ าภาคสนามและวิธีการ
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพน้ า
คุณภาพน้ าที่ตรวจวัด

เครื่ องมือตรวจวัด

วิธีการวิเคราะห์ / ยี่หอ้ รุ่ น

ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH)
อุณหภูมิ
ของแข็งที่ละลายในน้ า
ความนาไฟฟ้า

pH meter
Temperature meter
Conductivity meter
Conductivity meter

วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของไอออนในน้ า
HANNA / HI98129
HANNA / HI98129
HNNA / HI98129
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ความกระด้างของน้ า
ความขุ่นของน้ า
ความโปร่ งแสง
ออกซิ เจนที่ละลายในน้ า
ไนไตรท์
ไนเตรท
แอมโมเนีย

Hardness meter
Turbidity meter
Secchi disc
DO meter
Spectrophotometer
Spectrophotometer
Ammonia meter
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HANNA / HI96735
HANNA / HI93703
วัดความโปร่ งแสงของน้ า
EUTECH / cyberscan DO 300
Colorimetric method
Colorimetric method
HI 700 Checker® HC
Handleld Colorimeter

2.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณยาฆ่ าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide
นาตัวอย่างน้ าและปลา ในอ่างเก็บน้ าห้วยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บน้ าชุมชน มาวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและ
สารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide โดยวิธีทดสอบอ้างอิง In-house method on EPA method 507 by LCMS/MS และ In-house method based on Journal of Chromatography A, 886 (2000), p 207-216 By HPLC/Post-column
derivatizer

ผลและวิจารณ์ผล
คุณภาพนา้ ทางกายภาพ และทางเคมี
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพ และทางเคมี พบว่าเมื่อทาการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในอ่างเก็บ
น้ าห้วยขอนแก่น 2 จานวนทั้งหมด 4 สถานี ปรากฎว่าคุณภาพน้ าในในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 มีค่าแสดงดังภาพที่ 3 และ
4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมีของอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

A

B

C

D
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F
ภาพที่ 3 A: ค่า pH B: อุณหภูมิ C: ออกซิเจนที่ละลายในน้ า D: ค่าความนาไฟฟ้าของน้ า E: ความขุ่น
F: ค่าความโปร่ งแสง ในสถานีที่ 1-4 ระหว่างเดือน พฤษภาคม และ ธันวาคม

H
ภาพที่ 4 G: ความกระด้าง H: ของแข็งที่ละลายทั้งหมด ของน้ าในสถานีที่ 1-4 ในระหว่างเดือน พฤษภาคม
และ ธันวาคม

ความเป็ นกรด - ด่ าง (pH)
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอย่างน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จานวน 4 สถานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม
มีค่า pH อยูใ่ นช่วง 6.6- 7.6 ซึ่ งพบว่ามีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด สิ่ งมีชีวิตในน้ าสามารถดารงชีวิตได้ตามปกติ ชุมชนสามารถ
นามาใช้อุปโภคได้ตามปกติ ในขณะที่ ช่วงเดือนธันวาคมปริ มาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จะลดลง นอกจากนี้ ยงั
พบว่า ในสถานี ที่ 2 3 และ 4 พบค่า pH อยูใ่ นช่วง 8.58 – 9.20 อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่มีผลต่อการ
ดารงชีวิตของสัตว์น้ า (ประเทือง, 2534) แสดงดังตารางที่ 2 ค่า ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอย่างน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วย
ขอนแก่น 2 จานวนทั้งหมด 4 สถานี หากนามาเทียบกับมาตรฐานของน้ าดื่ม โดยเกณฑ์มาตรฐานกาหนดให้น้ ามีค่า pH อยู่
ในช่วง 6.5-8.5 จากผลการศึกษาพบว่าในสถานี ที่ 2 3 และ 4 มีค่า pH เกิ นกว่า 8.5 ดังนั้นน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่เหมาะสมต่อการนามาอุปโภคบริ โภคหรื อนาไปผลิตน้ าประปา (กรมอนามัย, 2543)
อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิของน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือน พฤษภาคม และ ธันวาคม มีค่าอยูใ่ นช่วง 28.0 – 32.30
จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินกาหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม, 2538)
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ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายนา้ (DO)
ค่าออกซิ เจนที่ละลายน้ า เดือนพฤษภาคม และธันวาคม แสดงดังภาพ C มีค่าเฉลี่ย ของน้ าอยูใ่ นช่วง 4.4 – 8.3 ppm
ค่าออกซิเจนละลายในน้ า ในช่วงเดือนพฤษภาคม (4.40 -5.30 ppm) มีค่าน้อยกว่าเดือนธันวาคม (5.0 -8.3 ppm) อย่างไรก็ตาม
อุณหภูมิ และปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ า เมื่ออุณหภูมิของน้ าลดลง ปริ มาณการละลายของออกซิ เจนในน้ าจะ
เพิ่มขึ้น (มัน่ สิ น และมัน่ รักษ์, 2551) ดังนั้นปริ มาณออกซิ เจนที่ ละลายน้ าเฉลี่ย (4.4 – 8.3 ppm ) จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินที่กาหนดค่าไว้มีค่าไม่นอ้ ยกว่า 6.0 ppm (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2538)
ค่ าการนาไฟฟ้ า (conductivity)
ค่าความนาไฟฟ้าของตัวอย่างน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม
มีค่าอยูใ่ นช่วง 45.0 – 87.0 ppm พบว่าในช่วงเดือนธันวาคมมีค่าความนาไฟฟ้ามากกว่าช่วงเดือน พฤษภาคม ผลการศึกษาที่
ได้สอดคล้องกับค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า กล่าวคือถ้าในน้ ามีปริ มาณไอออนมากค่าความนาไฟฟ้าของไอออนที่วดั ได้
จะมีค่าเพิม่ ขึ้น
ค่ าความโปร่ งแสง (Transparency)
ค่าความโปร่ งแสงของน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และธันวาคม แสดงดังภาพที่ F ค่าความ
โปร่ งแสงเฉลี่ยของน้ ามีค่าอยูใ่ นช่วง 35.00 – 100.00 cm ระดับความโปร่ งแสงที่มีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์
น้ าควรมีความโปร่ งแสงอยูร่ ะหว่าง 30 – 60 cm (ประเทือง, 2534)
ความขุ่น (Turbidity)
ค่าความขุ่นของตัวอย่างน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม และธันวาคม
มี ค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 0.94 – 83.3 FTU ค่ า ความขุ่น ของน้ า แสดงให้เ ห็ นว่า มี ส ารแขวนลอยอยู่ใ นน้ า มากน้อ ยเพี ย งใด จากผล
การศึกษาพบว่าในเดือนพฤษภาคม (น้ าหลาก) น้ ามีความขุ่นมากกว่าช่วงเดือนธันวาคม (น้ าน้อย)อาจเนื่องมาจากฤดูกาลที่วดั
ระดับปริ มาณน้ าแตกต่างกันส่งผลให้ความขุ่นต่างกัน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมี (ต่อ)
ค่ าความกระด้ างของนา้ (Hardness)
ค่าความกระด้างของน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 97.0 –
406.0 ซึ่ งค่าความกระด้างที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์น้ าอยูร่ ะหว่าง 80 – 200 mg/l (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และแวดล้อม, 2538) จากผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างเดือนพฤษภาคม น้ ากระด้างมากในสถานีที่ 3 และ 4 เดือนธันวาคม
น้ ากระด้างมากในสถานีที่ 1 2 และ 3 ในสถานี ที่ 4 คือบ่อเก็บน้ าชุมชน พบว่าปริ มาณของน้ ามีผลต่อค่าความกระด้างของน้ า
ซึ่ งในช่วงที่ปริ มาณน้ ามาก (พฤษภาคม) อยูใ่ นช่วงฤดูหลังน้ าหลาก อาจเกิดจากน้ าฝนได้ชะล้างผิวหน้าดินและละลาย CO2
ในปริ มาณมากอันเนื่ องมาจากกิ จกรรมของแบคที เรี ย กรดคาร์ บอนิ กในน้ าฝนจึ งซึ มลงใต้ดินผ่านชั้นดิ นที่ มีการเน่ าการ
สลายตัวของสารอินทรี ยท์ าให้กรดคาร์ บอนิ กเพิ่มมากขึ้นไปสัมผัสกับชั้นหิ นปูนส่ งผลให้มี CaCO3 และ MgCO3 ละลาย
ออกมาลงสู่แหล่งน้ า (นิพนธ์ และคณิ ตา, 2550) ส่งผลให้ค่าความกระด้างของน้ ามีปริ มาณสูง ช่วงปริ มาณน้ าน้อย (ธันวาคม)
น้ ามี ความกระด้างน้อยเนื่ องจากปริ มาณของไอออนรวมต่างๆ อาจถูกดู ดซึ มเก็บไว้ที่ผิวดิ นส่ งผลให้มีการปนเปื้ อนของ
ไอออนในน้ ามีปริ มาณน้อย
ปริมาณของแข็งทั้งหมดทีล่ ะลายนา้ (TDS)
เปรี ยบเทียบของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าของตัวอย่างน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือน
ธันวาคมมีค่าอยู่ในช่วง 29.0 – 57.0 ppm พบว่า ในช่วงเดื อนพฤษภาคมในสถานี ที่ 1 2 และ 3 ถึงเดื อนธันวาคม น้ ามีความ
กระด้างมากในสถานี ที่ 1 2 และ 3 ซึ่ งเป็ นจุดเก็บตัวอย่างน้ าบริ เวณตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของอ่างเก็บน้ าห้วย
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ขอนแก่น 2 ทั้งนี้ บริ เวณดังกล่าวเป็ นจุดรับน้ าที่ มาจากการเพาะปลูกทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพด มีการไถ
พรวนดิน และการใช้ยากาจัดวัชพืช เมื่อฝนตกจึงเกิดการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งน้ าส่งผลให้ปริ มาณของแข็งทั้งหมด
ในสถานี้ ที่ 1, 2 และ 3 มี ป ริ ม าณมากกว่า ในสถานี ที่ 4 เมื่ อ เปรี ย บเที ยบปริ ม าณของแข็งทั้งหมดที่ ล ะลายน้ า ในเดื อน
พฤษภาคม และเดื อน ธันวาคม พบว่าช่วงเดื อนธันวาคมน้ าในอ่างห้วยขอนแก่น 2 มีปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า
มากกว่า (44.2 -57.0) เดื อนพฤษภาคม (47.7-49.2)ธันวาคม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากในช่วงเดื อนธันวาคม น้ าในอ่างเก็บน้ ามี
ปริ มาณลดลง จึงส่งผลทาให้มีความเข้มข้นของไอออนทั้งหมดมีปริ มาณเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ หาปริมาณยาฆ่ าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide
1) ยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate จากการเก็บตัวอย่างน้ าจานวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างน้ า
จากอ่างเก็บน้ า และจากบ่อเก็บน้ าชุมชน และตัวอย่างสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา เพื่อนามาวิเคราะห์หาการปนเปื้ อนของยาฆ่าแมลง
และสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate พบว่าไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางที่ 2-4) นัน่ แสดงให้เห็ นว่าชุมชน
ไม่ได้มีการใช้สารเคมีในกลุ่มกาจัดแมลง หรื ออาจจะใช้นอ้ ยมาก จนไม่มีการปนเปื้ อนในแหล่งน้ าและสัตว์น้ าในพื้นที่อ่าง
เก็บน้ าห้วยขอนแก่น
จากการนาตัวอย่างน้ าและปลา ในอ่างเก็บน้ าห้วยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บน้ าชุมชน มาวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่า
แมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate แสดงผลดังตารางที่ 2 3 และ 4 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate ในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
ผลการทดสอบ
รายการทดสอบ
วิธีทดสอบอ้างอิง
พฤษภาคม ธันวาคม 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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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืชกลุ่ม Carbamate ในตัวอย่างน้ า จากบ่อเก็บน้ าชุมชน
ผลการทดสอบ
วิธีทดสอบอ้างอิง
รายการทดสอบ
พฤษภาคม
ธันวาคม
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 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืชกลุ่ม Carbamate ในตัวอย่างปลาจากอ่างเก็บน้ าห้วยของ
แก่น 2 และบ่อเก็บน้ าชุมชน
ผลการทดสอบ
รายการทดสอบ
วิธีทดสอบอ้างอิง
พฤษภาคม ธันวาคม 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) การวิเคราะห์หาปริ มาณสารป้องกันกาจัดวัชพืช (Herbicide)
จากการนาตัวอย่างน้ าและปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จานวน 1 ตัวอย่าง และจากบ่อเก็บน้ าชุมชน จานวน
1 ตัวอย่างมาวิเคราะห์หาสารป้ องกันกาจัดวัชพืช (Herbicide) แสดงผลดังตารางที่ 5 และ 6 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารป้ องกันกาจัดวัชพืช (Herbicide) ของตัวอย่างน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 และบ่อ
เก็บน้ าชุมชน
ผลการทดสอบ
รายการทดสอบ
วิธีทดสอบอ้างอิง
พฤษภาคม ธันวาคม หน่วย LOD
Atrazine
ND
ND
Mg/L 0.001 In-house method on
EPA method 507 by
LC-MS/MS
Glyphosate
AMPA

ND
ND

ND
ND

Mg/L
Mg/L

0.005 In-house method based on Journal of
0.005 Chromatography A, 886 (2000), p 207-216
By HPLC/Post-column derivatizer

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารป้ องกันกาจัดวัชพืช (Herbicide) ของตัวอย่างปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 และ
บ่อเก็บน้ าชุมชน
ผลการทดสอบ
รายการ
วิธีทดสอบอ้างอิง
ทดสอบ
พฤษภาคม ธันวาคม
หน่วย
LOD
Atrazine
ND
ND
Mg/L
0.001 In-house method on
EPA method 507 by
LC-MS/MS
Glyphosate
AMPA

ND
ND

ND
ND

Mg/L
Mg/L

0.005
0.005

In-house method based on Journal of
Chromatography A, 886 (2000), p 207-216
By HPLC/Post-column derivatizer

หมายเหตุ ND = Not Detected วิธีการตรวจสอบดังกล่าวตรวจไม่พบ

สรุ ปผลการวิจัย
คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่นอยูใ่ นมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (2537) เนื่องจากมีค่าออกซิเจนละลายน้ าน้อยกว่า 6 mg/l โดยที่น้ าผิวดินประเภทที่
3 คือ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์เพื่อ (ก) การอุปโภคและบริ โภคโดยต้อง
ผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าทัว่ ไปก่อน และ (ข) การเกษตร เมื่อพิจารณาคุณภาพ
น้ าสถานีที่ 4 ซึ่งเป็ นบ่อน้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคของชุมชน พบว่ามีค่าความกระด้างสูงมากถึง 400 mg/l จัดเป็ นน้ ากระด้างมาก
และแปรผันตรงกับความโปร่ งแสงของน้ า พบว่าความโปร่ งแสงของน้ ามีค่ามากกว่า 300 เซนติเมตร และน้ ามีสีเขียวใส ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงการมีปริ มาณของแคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมเจือปนสู งมาก สาหรับค่าความกระด้างที่เหมาะสมต่อการใช้
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อุปโภคหรื อซักฟอกชาระร่ างกายไม่ควรสูงเกิน 100 mg/l (ประเทือง, 2534) ดังนั้นควรมีการบาบัดให้มีค่าความกระด้างอยูใ่ น
เกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารป้ องกันกาจัดวัชพืช
ในกลุ่ม Carbamate และHerbicide ในตัวอย่างน้ าและปลา พบว่าไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางที่ 2-4) นัน่ แสดงให้
เห็นว่าชุมชนไม่ได้มีการใช้สารเคมีในกลุ่มกาจัดแมลง หรื ออาจจะใช้นอ้ ยมาก จนไม่มีการปนเปื้ อนในแหล่งน้ าและสัตว์น้ า
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
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การคัดเลือกและศึกษาจุลนิ ทรีย์ทสี่ ามารถผลิตเอทานอลจากแหล่ งนา้ หวานชนิดต่ าง ๆ
Screening and Characterisation of Ethanol Producing Microorganisms from Different Sugar Sources
ธณิ กานต์ ธรสิ นธุ์1* และ ศรี อุบล ทองประดิษฐ์1
Thanikan Thorasin 1* and Sriubol Thongpradistha1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคัดเลือกจุลินทรี ยท์ ี่ สามารถผลิตเอทานอลจากแหล่งน้ าหวานชนิ ดต่าง ๆ เช่น
น้ าอ้อยสด น้ าตาลจากสด น้ าตาลโตนดสด น้ าตาลสดบรรจุขวด และน้ าตาลเมา หลังจากนั้นคัดเลือกจุลินทรี ยท์ ี่มีคุณสมบัติดี
ที่สุดเพื่อศึกษาลักษณะการเจริ ญเติบโตภายใต้สภาวะต่าง ๆ ผลการทดลองพบเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่สามารถผลิตเอทานอลทั้งหมด
98 ไอโซเลต แบ่งเป็ นแบคทีเรี ย 79 ไอโซเลต และยีสต์ 19 ไอโซเลต จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ดมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตเอทา
นอลได้แตกต่างกัน โดยยีสต์สามารถผลิ ตเอทานอล [0.739 - 1.021 เปอร์ เซ็ นต์ (ปริ มาตร/ปริ มาตร)] สู งกว่าแบคที เรี ย
ประมาณ 10 เท่า [0.002 – 0.203 เปอร์เซ็นต์ (ปริ มาตร/ปริ มาตร)] ยีสต์ที่คดั เลือกสามารถจัดจาแนกได้เป็ น Kloeckera apis ซึ่ง
สามารถเจริ ญเติ บโตเพิ่มจานวนอย่างรวดเร็ วและผลิตเอทานอลสู งที่ สุดภายใน 12 ชั่วโมง โดยเฉพาะไอโซเลต K. apis
SCSO0824 สามารถเจริ ญเติบโตและเกิดการหมักที่อุณหภูมิ 32, 37, 40 และ 42 องศาเซลเซียส และยังสามารถเจริ ญเติบโตได้
ในอาหารที่ มีแป้ งและเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ นอกจากนี้ K. apis SCSO0824 เกิ ดการหมักน้ าตาลหลายชนิ ดได้แก่ Dglucose, fructose, D-mannose, cellobiose, dextrose และ maltose นอกจากนี้ สภาวะการเติ ม กรดอะซิ ติ ก 1.0 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(ปริ มาตร/ปริ มาตร) สามารถยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการทดลองเป็ นการ
คัดเลือกยีสต์ทางเลือกที่สามารถผลิตเอทานอลได้อย่างรวดเร็ ว
คาสาคัญ : การคัดเลือกเชื้อจุลินทรี ย,์ แหล่งน้ 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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บทนา
ปั จจุบนั นี้ ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทัว่ โลกมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้น ทาให้ปริ มาณเชื้อเพลิงจากน้ ามันดิบ
(fossil fuels) ลดลง ในทางกลับกันราคาน้ ามันดิ บกลับสู งขึ้น เพราะเป็ นแหล่งพลังงานแหล่งเดี ยวที่ ใช้ทวั่ โลก แต่การใช้
น้ ามันดิ บก่อให้เกิ ดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มลภาวะเป็ นพิษ และภาวะโลกร้อน (Azhar et al., 2017) ดังนั้นหลายประเทศจึงให้
ความสาคัญกับการใช้พลังงานทดแทนในรู ปแบบอื่น เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลจากเอทานอล
มีเทน และไฮโดรเจน เป็ นต้น แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่หลาย ๆ ประเทศนามาใช้ก็คือ เอทานอล ซึ่ งนามาใช้ในรู ปไบโอเอ
ทานอล (bioethanol) ที่ ผลิตจากชี วมวล (biomass) (Lin and Tanaka, 2006) เอทานอลสามารถสังเคราะห์ได้จากปิ โตรเลียม
หรื อผ่านกระบวนการหมักโดยจุลินทรี ยจ์ ากชีวมวลโดยการศึกษาเรื่ องเอทานอลจะมุ่งเน้นศึกษาเรื่ อง ราคา และประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรม ประสิ ทธิภาพของจุลินทรี ยใ์ นกระบวนการหมักเอทานอล การใช้วสั ดุ
ทางการเกษตรที่มีราคาถูกเป็ นวัตถุดิบ การควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในกระบวนการหมัก เป็ นต้น (Gunasekaran
and Raj, 2005) เชื้อจุลินทรี ยห์ ลายสายพันธุ์มีความสามารถในการผลิตเอทานอลทั้งยีสต์ แบคทีเรี ย และรา แต่จุลินทรี ยส์ อง
สายพัน ธุ์ ที่ นิ ย มใช้ใ นการผลิ ต เอทานอล คื อ ยี ส ต์ Saccharomyces cerevisiae และแบคที เ รี ย Zymomonas mobilis เชื้ อ
S. cerevisiae สามารถเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสเพื่อผลิตเป็ นเอทานอลได้สูงและมีประสิ ทธิภาพใช้น้ าตาลได้หลากหลายชนิด แต่
สายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ในปั จจุบนั ไม่ทนอุณหภูมิและความเข้มข้นของเอทานอลสูงได้ (Azhar et al., 2017) ส่ วนเชื้อแบคทีเรี ยแก
รมลบสายพันธุ์ Z. mobilis สามารถผลิตเอทานอลได้ดีกว่ายีสต์เมื่อใช้น้ าตาลเริ่ มต้นเท่ากัน (Sivasakthivelan et al., 2014)
สามารถทนต่อความเข้มข้นของน้ าตาลและเอทานอลสู ง ๆ ได้ ไม่ตอ้ งการออกซิ เจนในกระบวนการหมัก และง่ายต่อการ
ปรับปรุ งสายพันธุ์ (Gunasekaran and Raj, 2005) ส่วนข้อด้อยของ Z. mobilis คือสามารถใช้น้ าตาลได้อย่างจากัด ซึ่งแตกต่าง
จากยีสต์ที่สามารถใช้น้ าตาลได้หลากหลายกว่า แต่สามารถแก้ไขข้อด้อยได้ดว้ ยการทาพันธุวิศวกรรม (Mohagheghi et al.,
2004)
งานวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั แบคทีเรี ยและยีสต์ตามธรรมชาติที่มีความสามารถในการผลิต
เอทานอล โดยคัดแยกเชื้อจากแหล่งน้ าหวานชนิ ดต่าง ๆ และทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลของเชื้อที่คดั เลือก
ได้ หลังจากนั้นศึกษาคุณสมบัติทางสรี รวิทยาและชี วเคมีของเชื้อจุลินทรี ย ์ จัดจาแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุล และทดสอบ
คุณลักษณะของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่คดั เลือกได้ในสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลต่อการผลิตเอทานอล

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ตัวอย่ างนา้ หวานจากแหล่ งต่ าง ๆ
เก็ บ ตัว อย่า งน้ าอ้อ ยสด น้ าตาลจากสด น้ าตาลโตนดสด น้ าตาลสดบรรจุ ข วด และน้ าตาลเมา จากจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สุ ราษฎร์ ธานี และ สงขลา ใส่ ในขวดฆ่าเชื้ อปิ ดฝาให้สนิ ทและเก็บในกล่องน้ าแข็งแช่เย็น ก่อนนามาถึง
ห้องปฏิบตั ิการโดยเร็ วที่สุด
2. การคัดแยกเชื้อจุลนิ ทรีย์ทสี่ ามารถผลิตเอทานอล
นาน้ าหวานแต่ละชนิ ดปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เติมในอาหาร differential media ที่ มีเอทิ ลแอลกอฮอล์ 3 เปอร์ เซ็นต์
(ปริ มาตร/ปริ มาตร) ที่มีหลอดดักก๊าซ บ่มที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง และเก็บตัวอย่างจากหลอดที่ผลิต
ก๊าซในเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมงโดยการ cross streak plate บนอาหารเลี้ยงเชื้ อ W.L. differential media คัดเลือกโคโลนี และ
re-streak หลาย ๆ ซ้ า จนได้เชื้อบริ สุทธิ์ ที่มีโคโลนี เดี่ยว ๆ (สุ นีย,์ 2525) หลังจากนั้นทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเขี่ยเชื้ อ
บริ สุทธิ์ ในอาหาร YG broth บ่มที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และถ่ายเชื้อ 10 เปอร์ เซ็นต์ ใน YG broth
บ่มที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จากนั้นปั่ นเหวีย่ งแยกเซลล์ที่ความเร็ วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ
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4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที นาเฉพาะส่ วนใสวิเคราะห์ปริ มาณเอทานอลโดยวิธี Gas Chromatography รุ่ น HP6890
Column: HP-Innowax
3. การทดสอบคุณสมบัตทิ างสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเบื้องต้ น
เขี่ยเชื้ อบริ สุทธิ์ ใน YG slant บ่มที่ อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง ทดสอบคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและ
สรี รวิทยาของแบคทีเรี ยโดยการย้อมแกรม ตรวจสอบการติดสี แกรม ลักษณะรู ปร่ าง และการจัดเรี ยงตัว ส่ วนเชื้อยีสต์ศึกษา
คุณสมบัติสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา และการจัดเรี ยงตัวของยีสต์โดยการทา wet mount และทดสอบการสร้างแอสโคสปอร์
(ascospore) ในวันที่ 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน ในอาหาร malt extract agar และ YM agar (ชุติมา, 2548)
4. ศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ในสภาวะต่ าง ๆ
4.1 ทดสอบการเจริ ญเติบโตที่อุณหภูมิต่าง ๆ
เขี่ยเชื้ อบริ สุทธิ์ ใน YG slant บ่มที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นเขี่ยเชื้ อในอาหาร
differential media บ่มที่อุณหภูมิ 32, 37, 40, 42 และ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง สังเกตการเจริ ญเติบโต
และการเกิดก๊าซที่อุณหภูมิต่าง ๆ
4.2. ทดสอบการเจริ ญเติบโตในอาหารที่มีแป้ งหรื อเซลลูโลส
เขี่ยเชื้ อบริ สุทธิ์ ใน YG slant บ่มที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นเขี่ยเชื้ อบนอาหาร
starch /cellulose agar ที่ มีแป้ งหรื อเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์ เซ็นต์ บ่มเชื้ อที่อุณหภูมิ
32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 7 วัน สังเกตการเจริ ญเติบโต กรณี starch agar ราดสารละลายไอโอดีนลงไปให้ท่วมอาหารและ
สังเกตผล
4.3 ทดสอบการเจริ ญเติบโตในน้ าตาลชนิดต่าง ๆ
เขี่ยเชื้อบริ สุทธิ์ในอาหาร YM broth บ่มที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นดูดสารละลาย
เชื้อปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับน้ ากลัน่ ปราศจากเชื้อ 4.5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายเชื้อปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงใน
อาหาร fermentation basal medium ที่ มีความเข้มข้นของน้ าตาลแต่ละชนิ ด 2 เปอร์ เซ็ นต์ (น้ าตาลทดสอบ 11 ชนิ ดได้แก่
ซูโครส กลูโคส ฟรุ คโตส ดี -ไซโลส ดี -แมนโนส กาแลกโตส แลกโตส แอล-อะราบิโนส เซลโลไบโอส เดร็ กซ์โตรส และ
มอลโตส) บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 28 วัน ตรวจสอบการหมักโดยสังเกตการเจริ ญเติบโตและปริ มาณ
ก๊าซที่สะสมในหลอดดักก๊าซ (ชุติมา, 2548)
4.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก
เขี่ยเชื้อบริ สุทธิ์ในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4 (ยีสต์สกัด 10 กรัม, กลูโคส 20 กรัม, แอมโมเนียมซัลเฟต 0.50
กรัม ในปริ มาตร 1 ลิตร) บ่มที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และถ่ายเชื้อ 5 เปอร์เซ็นต์ สู่อาหารใหม่บ่มเป็ น
เวลา 48 ชัว่ โมง ในเครื่ องเขย่าความเร็ ว 170 รอบต่อนาที จากนั้นถ่ายเชื้อ 5 เปอร์ เซ็นต์ ในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4
ซึ่ งเติมกรดอะซิ ติกความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1.0 เปอร์ เซ็นต์ บ่มที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง ในเครื่ อง
เขย่าความเร็ วรอบ 120 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่าง ทุก ๆ 4 ชัว่ โมงเป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง วิเคราะห์น้ าตาลรี ดิวซ์โดยวิธี phenol
sulfuric method วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร น้ าหนักเซลล์แห้ง และปริ มาณเอทานอลโดยวิธี Gas
Chromatography
5. การจัดจาแนกชนิดของเชื้อจุลนิ ทรีย์
ทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างชี ว เคมี 14 ประเภท ได้แ ก่ การทดสอบคะตะเลส ออกซิ เ ดส อิ น โดล และ OxidationFermentation เป็ นต้ น (MacFaddin, 2000; Alexander and Strete, 2001; Cappuccino and Sherman, 2005) และจั ด จ าแนก
แบคที เรี ยด้วยวิธี The Biolog GP2 MicroPlate performs 95 discret tests ส่ วนยีสต์ทดสอบด้วยชุดทดสอบ ID 32 C และจัด
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จาแนกเชื้ อยีสต์ระดับโมเลกุลโดยวิธี 26S rDNA sequence analysis โดยสกัดดี เอ็นเอและเพิ่มปริ มาณ D1/D2 domain ของ
26S rDNA เปรี ยบเที ยบลาดับนิ วคลี โอไทด์จากฐานข้อมูลใน GenBank และแสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรม
(phylogenetic tree) โดยการวิเคราะห์แบบ neighbor-joining

ผลและวิจารณ์ผล
1. คัดแยกเชื้อจุลนิ ทรีย์ทสี่ ามารถผลิตเอทานอลจากนา้ หวานแหล่ งต่ าง ๆ
เก็บตัวอย่างน้ าหวานจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมด 139 ตัวอย่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเก็บตัวอย่างได้เฉพาะน้ าอ้อย ส่วน
น้ าตาลจากสดเก็บตัวอย่างได้เฉพาะอาเภอปากพนังและเชียรใหญ่ ซึ่ งเป็ นแหล่งปลูกจากของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ
สามารถคัดแยกเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่สามารถผลิตเอทานอลได้ท้ งั สิ้น 98 ไอโซเลต ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างน้ าหวานชนิดต่าง ๆ และจานวนไอโซเลตของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่คดั เลือกได้จากจังหวัดต่าง ๆ
นครศรีธรรมราช (NA)
สงขลา (SO)
สุ ราษฏร์ ธานี (SU)
ชนิดของนา้ หวาน
จานวน
ไอโซเลตที่
จานวน
ไอโซเลตที่ จานวน ไอโซเลตที่
ตัวอย่ าง
คัดเลือก
ตัวอย่ าง
คัดเลือก
ตัวอย่ าง
คัดเลือก
27
16
8
6
19
23
นา้ อ้ อย (SC)
20
14
นา้ ตาลจากสด (NP)
11
4
12
7
นา้ ตาลโตนดสด (TB)
12
7
18
19
นา้ ตาลสดบรรจุขวด (TF)
10
3
2
นา้ ตาลเมา (TH)
80
40
19
รวม
44
32
22
2. ทดสอบคุณสมบัตทิ างสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเบื้องต้ น
สามารถคัดเลือกเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ผลิตเอทานอลทั้งหมด 98 ไอโซเลต แบ่งเป็ นแบคทีเรี ย 79 ไอโซเลต และยีสต์ 19
ไอโซเลต ไม่พบเชื้ อแบคทีเรี ยที่ผลิตเอทานอลจากน้ าตาลเมา พบแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ 61 และ 18 ไอโซเลต
ตามลาดับ แบคทีเรี ยมีลกั ษณะรู ปร่ างท่อนสั้น ท่อน และ กลม จัดเรี ยงตัวเป็ นแบบเดี่ยว ๆ คู่ กลุ่ม และเรี ยงตัวเป็ นสาย ส่ วน
ยีสต์สามารถพบในตัวอย่างน้ าหวานทุกชนิ ด โดยยีสต์ท้ งั หมดมีรูปร่ างแหลมหัวแหลมท้ายแบบมะนาวฝรั่ง (lemon-shaped)
จัดเรี ยงตัวเป็ นกลุ่ม ยีสต์ไม่เกิดการสร้างแอสโคสปอร์ ในวันที่ 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน จากการทดลองพบแบคทีเรี ย
แกรมบวกมากกว่าแกรมลบเพราะน้ าหวานจากปาล์มส่ วนใหญ่จะพบแบคทีเรี ยแลกติกซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก จุลินทรี ย ์
ในน้ า หวานจากอิ น ทผาลัม (date palm sap) ประกอบด้วยจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ต ้อ งการอากาศและชอบอุ ณหภู มิ ป านกลาง เช่ น
แบคทีเรี ยแลกติก ยีสต์ และคอลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Manel et al., 2011) สอดคล้องกับ Chandrasekhar et al., (2012) ซึ่งรายงาน
ว่าปาล์มไวน์ (palm wine) พบยีสต์และแบคทีเรี ยแลกติกเป็ นส่วนใหญ่
3. การผลิตเอทานอลของเชื้อจุลนิ ทรีย์ทคี่ ดั เลือกได้
เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่คดั เลือกได้ท้ งั หมด 98 ไอโซเลต ทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเปรี ยบเทียบกับเชื้ อแบคทีเรี ย Z.
mobilis TISTR405 และ 550 เมื่ อเลี้ ยงเชื้ อในสภาวะเดี ยวกันในอาหาร YG broth ที่ มียีสต์สกัด 1 เปอร์ เซ็ นต์ และน้ าตาล
กลูโคส 2 เปอร์ เซ็นต์ ดังตารางที่ 2 เชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่คดั เลือกได้บางชนิ ดผลิตเอทานอลต่ ากว่า 0.001 เปอร์ เซ็นต์ จึ งแสดงผล
เฉพาะไอโซเลตที่ ผ ลิ ตเอทานอลมากกว่า 0.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แบคที เ รี ย ผลิ ตเอทานอลในช่ ว ง 0.002 ถึ ง 0.203 เปอร์ เ ซ็ นต์
แบคทีเรี ยที่ผลิตเอทานอลมากที่สุดคือไอโซเลต TFSO0848 และ TFSO0948 ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยที่คดั แยกจากน้ าตาลสดบรรจุ
ขวดจากจังหวัดสงขลา สามารถผลิตเอทานอลได้ 0.203 และ 0.200 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนยีสต์ผลิตเอทานอลได้ในช่วง 0.739 ถึง
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1.021 เปอร์เซ็นต์ ยีสต์ที่ผลิตเอทานอลสูงที่สุด คือยีสต์ที่คดั แยกจากน้ าอ้อยจากจังหวัดสงขลาและนครศรี ธรรมราช ได้แก่ไอ
โซเลต SCSO0824, SCNA0324, SCNA1348 และ SCNA2648 โดยสามารถผลิ ตเอทานอล 1.021, 0.869, 0.819 และ 0.739
เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เชื้อยีสต์ไอโซเลต SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงที่สุด (1.021 เปอร์ เซ็นต์) ซึ่ งมีค่าใกล้เคียง
กับ ปริ ม าณเอทานอลที่ ผลิ ต โดยเชื้ อ Z. mobilis TISTR550 และ Z. mobilis TISTR405 มี ค่ า 1.099 และ 1.110 เปอร์ เ ซ็ นต์
ตามลาดับ โดยสรุ ปยีสต์ท้ งั 4 ไอโซเลตผลิตเอทานอลสู งกว่าแบคทีเรี ยทุกไอโซเลตประมาณ 10 เท่า เชื้อที่คดั เลือกได้ผลิตเอ
ทานอลไม่สูงมากเนื่ องจากมีปริ มาณน้ าตาลกลูโคสเพียง 2 เปอร์ เซ็นต์ ในอาหาร YG broth และไม่ได้เติมสารอาหารอื่น ๆ
เพิ่มเติม
Chaudhary and Karita (2017) พบว่าเชื้ อยีสต์สายพันธุ์ Metschnikowia cibodasensis Y34 ที่ แยกจากดอกไม้จาก
ประเทศญี่ ปุ่นผลิ ตเอทานอลได้ 1.80±0.05 เปอร์ เซ็ นต์ ในเวลา 2-4 วัน และ Meyerozyma carbica Y42 ผลิ ตเอทานอลได้
2.20±0.21 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 4-6 วัน ส่ วน Ruriani et al., (2012) คัดเลือกเชื้อยีสต์จากผลไม้ที่เน่าเสี ย พบว่ายีสต์ที่คดั เลือก
ได้ผ ลิ ต เอทานอลในอาหารที่ มี ก ลู โคส 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ อยู่ใ นช่ ว ง 1.09-3.13 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และในอาหารที่ มี กลู โ คส 10
เปอร์เซ็นต์ และไซโลส 10 เปอร์เซ็นต์ อยูใ่ นช่วง 1.14-1.58 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 2 ปริ มาณเอทานอลที่ผลิตโดยจุลินทรี ยท์ ี่คดั เลือกได้
ปริมาณเอทานอล
ลาดับที่
ไอโซเลต
(เปอร์ เซ็นต์ , 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: ไอโซเลตที่ขีดเส้นใต้คือเชื้อยีสต์ ส่วนไอโซเลตที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้คือเชื้อแบคทีเรี ย
4. การจัดจาแนกสายพันธุ์เชื้อจุลนิ ทรีย์
แบคทีเรี ยไอโซเลต TFSO0848 และ TFSO0948 และแบคทีเรี ยรู ปร่ างท่อนสั้น ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและ
จัดจาแนกสายพันธุ์โดยวิธี Biolog GP2 MicroPlate จัดจาแนกได้เป็ น Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides ส่ วน
แบคที เรี ยรู ปร่ างท่อนไม่สามารถจัดจาแนกได้ ส่ วนแบคที เรี ยรู ปร่ างกลมซึ่ งผลิ ตเอทานอลปริ มาณต่ า จัดจาแนกได้เป็ น
Micrococcus luteus ATCC9341 การทดลองของ Ziadi et al. (2014) รายงานว่าน้ าหวานจากพืชตระกูลปาล์มจะเกิดการหมัก
อย่างรวดเร็ วโดยจุลินทรี ยท์ ี่พบอยู่ทวั่ ไป เช่น ยีสต์ แบคที เรี ยกรดแลกติก และแบคทีเรี ยกรดอะซิ ติก Chandrasekhar et al.
(2012) รายงานว่าปาล์มไวน์ประกอบด้วยจุลินทรี ยห์ ลายชนิ ดโดยเฉพาะยีสต์และแบคทีเรี ย เช่น Saccharomyces cerevisae,
S. pombe, Debaryomyces hansenii และ Zygosaccharomyces rouxii และแบคที เ รี ยกรดแลกติ ก เช่ น Streptococcus,
Pediococcus, Leuconostoc และ Lactobacillus สอดคล้องกับการทดลองของ Amoa-Awua et al. (2007) ซึ่งแยกเชื้อแบคทีเรี ย
กรดแลกติ ก จากปาล์ม ไวน์ ใ นประเทศกานา พบเชื้ อ แบคที เ รี ย กรดแลกติ ก สายพัน ธุ์ Lactobacillus plantarum และ L.
mesenteroides
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ส่ ว นยีส ต์ที่ ผ ลิ ต เอทานอลสู ง ที่ สุ ด ได้แ ก่ ไอโซเลต SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824 เมื่ อ
ทดสอบด้ว ยชุ ด ทดสอบ ID 32 C พบว่า ยี ส ต์ท้ ัง หมดสามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าในหลุ ม ที่ มี actidione, cellobiose, 2-keto-Dgluconate, gluconate, glucose และเกิดการไฮโดรไลซี สของ esculin เมื่อวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถจัด
จาแนกเป็ นเชื้อยีสต์สายพันธุ์ Kloeckera apis ในสู ตรอาหาร differential media ที่ใช้แยกเชื้อจุลินทรี ยใ์ นการทดลองครั้งนี้ มี
การเติ ม actidione ซึ่ ง ส่ ง ผลยับ ยั้ง การเจริ ญ ของเชื้ อ ยีส ต์ แต่ เ นื่ อ งจากยีส ต์ส ายพัน ธุ์ K. apis สามารถเจริ ญ เติ บโตได้ใน
actidione ที่ มีความเข้มข้น 0.01 และ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ (น้ าหนัก/ปริ มาตร) (Barnett et al., 2000) จึ งสามารถคัดเลือกยีสต์สาย
พันธุ์น้ ี ได้ ส่ วนการเปรี ยบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์กบั ฐานข้อมูลใน GenBank พบว่ายีสต์มีลาดับนิวคลีโอไทด์ตรงกับ Type
strain ของ Hanseniaspora guilliermondii (สายพัน ธุ์ NRRLY-1625T, GenBank accession No. U84230) 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(572/572 นิ วคลีโอไทด์) ซึ่ งเป็ น teleomorph (ระยะสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ) แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมแสดงใน
ภาพที่ 1 แต่เมื่อเลี้ยงเชื้ อในอาหารที่ เหนี่ ยวนาให้เกิ ดการสร้างแอสโคสปอร์ ไม่พบการสร้างแอสโคสปอร์ รูปหมวก (hat
shape) จานวน 1-4 แอสโคสปอร์ จึ งสามารถจัดจาแนกยีสต์ที่คดั แยกได้เป็ น K. apis ซึ่ งเป็ น anamorph (ระยะที่ ไม่พบการ
สร้ างสปอร์ แบบอาศัยเพศ) ของ H. guilliermondii (Barnett et al., 2000) ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดจาแนกสายพันธุ์โดยชุด
ทดสอบ ID 32 C
K. apis เป็ นเชื้ อยีสต์ที่อยู่ในระยะ asexual state โคโลนี ที่เจริ ญบนอาหารแข็ง มักจะมีสีขาว และจัดเป็ น apiculate
yeast สามารถสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อทั้ง 2 ด้านของเซลล์ยีสต์ (bipolar-budding) ทาให้มีลกั ษณะเซลล์
แหลมหัวแหลมท้ายแบบมะนาวฝรั่ง (lemon-shaped) (Spencer and Spencer, 1997 b; Barnett et al., 2000) แหล่งที่พบยีสต์ K.
apis ได้แก่ ผลไม้ที่เน่าเสี ยชนิ ดต่าง ๆ เช่น มะเดื่ อ (Spencer and Spencer, 1997a) มะเขือเทศ (Spencer and Spencer, 1997a;
Barnett et al., 2000; Abranches et al., 2001) ฝรั่ง (Abranches et al., 2001) ส้ม องุ่น (Spencer and Spencer, 1997a) อินทผลัม
ผิ ว เปลื อ กองุ่ น (Barnett et al., 2000) สับ ปะรด (Korres et al., 2011) นอกจากนี้ ยัง พบในกระบวนการหมัก ไวน์แ ละเชื้ อ
ท้องถิ่นในหัวเชื้อของไวน์ (Heard and Fleet, 1985; Spencer and Spencer, 1997b) ดินในสวนผลไม้ที่มีการทับถมของผลไม้
ที่หล่นใต้ตน้ ผลไม้ เมล็ดกาแฟ เมล็ดโก้โก้ (Ardhana and Fleet, 2003) น้ าหวานในดอกไม้และเรณูของดอกไม้ (Spencer and
Spencer, 1997b) เนื่ องจากยีสต์ที่คดั เลือกได้ผลิตเอทานอลสู งกว่าแบคทีเรี ยทุกไอโซเลต ดังนั้นจึงเลือกเฉพาะเชื้อยีสต์ท้ งั 4
ไอโซเลตนาไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป
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0.02
Hanseniaspora clermontiaeT
68
81 Hanseniaspora meyeriT
Hanseniaspora uvarumT
T
85 Hanseniaspora guilliermondii
100 SCSO 0824

Hanseniaspora opuntiaeT
59

100

Hanseniaspora lachanceiT
Hanseniaspora pseudoguilliermondii T

Kloeckera lindneriT
92

Hanseniaspora valbyensisT

Hanseniaspora vineaeT
96

10
0

Hanseniaspora osmophilaT
Hanseniaspora occidentalisT
Saccharomyces cerevisiae

ภาพที่ 1 แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีสต์ไอโซเลต SCSO0824 เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลจาก GenBankโดย
การวิเคราะห์แบบ neighbor-joining
หมายเหตุ: T คือ type strain
5. ศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ในสภาวะต่ าง ๆ
5.1 ทดสอบการเจริ ญเติบโตที่อุณหภูมิต่าง ๆ
ยีสต์ K. apis SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824 เจริ ญเติบโตเกิ ดการหมักและสร้างก๊าซอย่าง
รวดเร็ วที่อุณหภูมิ 32, 37 และ 40 องศาเซลเซียส แต่ทุกไอโซเลตไม่สามารถเจริ ญเติบโตและเกิดการหมักที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซี ยส ส่ วนที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซี ยส K. apis SCNA2648 เจริ ญเติบโต เกิดการหมักและสร้างก๊าซอย่างรวดเร็ วตั้งแต่
วันแรก ส่ วน K.apis SCNA0324, SCNA1348 และ SCSO0824 เจริ ญเติบโตและเกิดการหมักอย่างช้า ๆ ผลการทดลองแสดง
ในตารางที่ 3 การเจริ ญเติบโตของยีสต์ apiculate มีอิทธิ พลเกี่ยวข้องกันหลายปั จจัย เช่น อุณหภูมิ และค่าความเป็ นกรดด่าง
โดยที่อุณหภูมิต่า (10 องศาเซลเซี ยส) Kloeckera apiculata เจริ ญเติบโตได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส (Bilbao et al.,
1997) โดยปกติยีสต์สามารถเจริ ญได้ดีในช่วงอุณหภูมิกว้าง โดยเจริ ญได้ต้ งั แต่อุณหภูมิ 0-42 องศาเซลเซี ยส แต่อุณหภูมิที่
ยีสต์เจริ ญได้ดีที่สุดคือ 30 ถึง 32 องศาเซลเซี ยส ส่ วนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการหมักคือ 27 ถึง 35 องศาเซลเซี ยส เชื้อยีสต์
K. apis สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ 25, 30, 35, 37 องศาเซลเซี ยส และบางสายพันธุ์สามารถเจริ ญเติบโตได้ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยส (Barnett et al., 2000) การทดลองของ Ardhana and Fleet (2003) พบว่า K. apis สามารถเจริ ญได้
ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และเจริ ญได้ชา้ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ส่วน Kloeckera javanica และ Kloeckera africana
ไม่ เ จริ ญ ที่ อุ ณ หภู มิ 30 องศาเซลเซี ย สและ K. apis จะทนต่ อ อุ ณ หภู มิ สู ง ได้ดี ก ว่า Kloeckera apiculata (Kurtzman and
Robnette, 1998)
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ตารางที่ 3 การเจริ ญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร differential media ที่อุณหภูมิระดับต่าง ๆ
ระดับอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
SCNA2648
SCNA1348
SCNA0324
SCSO0824
วันที่ 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 เชื้อเจริ ญเติบโตเกิดการหมักรวดเร็ ว (strong positive) และเกิดก๊าซเต็มหลอดดักก๊าซ
+w คือ เชื้อเจริ ญเติบโตมีการหมักช้า ๆ (weakly positive) และเกิดก๊าซน้อยกว่าหนึ่งในสามของหลอด
- คือ เชื้อไม่เจริ ญเติบโต ไม่เกิดการหมักและก๊าซ
5.2. ทดสอบการเจริ ญเติบโตในอาหารที่มีแป้ งหรื อเซลลูโลส
ยีสต์ทุกไอโซเลตเจริ ญในอาหารที่มีแป้ งเป็ นองค์ประกอบทุกความเข้มข้น เนื่ องจากเมื่อเลี้ยงในสู ตรอาหาร starch
agar ที่ มี เ ฉพาะ beef extract และ peptone แต่ ไ ม่ เ ติ ม soluble starch ยีส ต์ไ ม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ นอกจากนี้ เมื่ อ ราด
สารละลายไอโอดี นลงไปบนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCNA0324 และ SCNA1348 โคโลนี มีสีม่วง แต่เมื่อราดสารละลาย
ไอโอดี น บนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCSO0824 โคโลนี มี สี เ หลื อ งในทุ ก ความเข้ม ข้น ของแป้ ง เช่ น เดี ย วกับ K. apis
SCNA2648 ยกเว้นอาหารที่ มีความเข้มข้นของแป้ ง 2.5 เปอร์ เซ็นต์ โคโลนี ยงั คงมีสีม่วง แสดงว่าเชื้ อยีสต์ท้ งั 4 ไอโซเลต
สามารถเจริ ญเติบโตในอาหารที่มีแป้ งเป็ นองค์ประกอบ แต่เชื้อไม่สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสที่มีปริ มาณสู งที่สามารถ
ย่อยสลายแป้ งจนเกิดเป็ น clear zone ได้ โดยเชื้อสามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสเพื่อย่อยสลายแป้ งและใช้เป็ นแหล่งคาร์ บอน
ในการเจริ ญเติ บโตเท่ านั้น นอกจากนี้ ยีสต์ทุกไอโซเลตสามารถเจริ ญเติ บโตในอาหารที่ มีเ ซลลู โลสเป็ นองค์ประกอบ
เนื่ องจากเมื่อทดสอบในสู ตรอาหาร cellulose agar ที่มีเฉพาะ beef extract และ peptone แต่ไม่เติม cellulose powder เชื้อไม่
สามารถเจริ ญเติบโตได้ นอกจากนี้ K. apis เจริ ญเติบโตได้ดีในอาหารที่มีเซลลูโลส 0.3-0.5 เปอร์ เซ็นต์ แต่เมื่อความเข้มข้น
มากกว่า 1.0 เปอร์ เซ็ นต์ K. apis จะมี การเจริ ญเติบโตได้น้อยลงตามความเข้มข้นของเซลลูโลสที่ เพิ่มขึ้น ยกเว้น K. apis
SCSO0824 ยังสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่ระดับความเข้มข้นของเซลลูโลส 1.0 เปอร์ เซ็นต์ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 4
การทดสอบคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของยีสต์ K. apis ทั้ง 4 ไอโซเลต พบว่า K. apis SCSO0824 เจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วที่
อุณหภูมิต้ งั แต่ 32, 37 และ 40 องศาเซลเซี ยส เจริ ญเติบโตได้ในอาหารที่ มีแป้ งและเซลลูโลส และผลิตเอทานอลสู งที่ สุด
ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะ K. apis SCSO0824 เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 4 การเจริ ญของ K. apis ในอาหาร starch/cellulose agar ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
ความเข้ มข้ นของ soluble starch (เปอร์ เซ็นต์) ความเข้ มข้ นของ cellulose powder
(เปอร์ เซ็นต์)
เชื้อยีสต์
0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G(-) G
G G< G< G< G<
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
หมายเหตุ: G
คือ เชื้อเกิดการเจริ ญเติบโตบนอาหาร starch/ cellulose agar ได้ดี
G (+) คือ เมื่อราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสี เหลือง-น้ าตาล
G (-) คือ เมื่อราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสี ม่วง
G< คือ เชื้อเกิดการเจริ ญเติบโตบนอาหาร cellulose agar เพียงเล็กน้อย
5.3 ทดสอบการเจริ ญเติบโตในน้ าตาลชนิดต่าง ๆ
การเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารที่มีน้ าตาลชนิดต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 5 พบว่ายีสต์เจริ ญเติบโต
และเกิดการหมักน้ าตาล 6 ชนิ ด คือ ดี -กลูโคส ฟรุ กโตส ดี-แมนโนส เซลโลไบโอส เด็กซ์โตรส และมอลโตส แต่ในน้ าตาล
มอลโตสเชื้อเจริ ญเติบโตและเกิดการหมักแบบช้า ๆ ในวันที่ 21-28 ไม่พบการเจริ ญเติบโตและสร้างก๊าซในน้ าตาลซูโครส ดีไซโลส กาแลกโตส แลกโตส และ แอล-อะราบิโนส และหลอดที่ไม่เติมน้ าตาล K. apis สามารถหมัก ดี -กลูโคส และเซลโล
ไบโอสได้ (Barnett et al., 2000)
ตารางที่ 5 การเจริ ญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร fermentation basal medium ที่มีน้ าตาลชนิดต่าง ๆ
ชนิดของนา้ ตาลทีท่ ดสอบ
วันที่
ดี-กลูโคส
ฟรุกโตส
ดี-แมนโนส
เซลโลไบโอส
เด็กซ์ โตรส
มอลโตส
1
+
+
+
+w
+
2
+
+
+
+w
+
3
+
+
+
+w
+
7
+
+
+
+w
+
14
+
+
+
+w
+
21
+
+
+
+w
+
+w
28
+
+
+
+w
+
+w
หมายเหตุ: +
คือ เชื้อเจริ ญเติบโตเกิดการหมักรวดเร็ ว (strong positive) และเกิดก๊าซเต็มหลอดดักก๊าซ
+w คือ เชื้อเจริ ญเติบโตเกิดการหมักช้า ๆ (weakly positive) แต่ไม่สร้างก๊าซ
คือ เชื้อไม่เจริ ญเติบโต ไม่เกิดการหมักและก๊าซ
Kloeckera มี เ อนไซม์ β-glucosidase ที่ ส ามารถย่อยสลายเซลโลไบโอสเป็ นกลู โคสได้ (Esteve-Zarzoso et al.,
1998) แต่จากการทดลองนี้ K. apis เกิดการหมักแบบช้า ๆ แต่ไม่เกิดการสร้างก๊าซ ส่วนการทดลองของ Ciani and Fatichenti
(1999) พบว่า K. apis ที่ ทดสอบในอาหารที่ มีน้ าตาลกลูโคสหรื อฟรุ กโตสสามารถใช้น้ าตาลกลูโคส (89.70 เปอร์ เซ็นต์)
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น้ าตาลรี ดิวซ์ (กรัม/ลิตร)

ปริ มาณเอทานอล (เปอร์เซ็นต์)

ได้ดีกว่าน้ าตาลฟรุ กโตส (72.90 เปอร์ เซ็นต์) ในขณะที่ H. guillermondii สามารถใช้น้ าตาลฟรุ กโตส (89.10 เปอร์ เซ็นต์)
ได้ดีกว่าน้ าตาลกลูโคส (78.80 เปอร์ เซ็นต์) และ K. apis สามารถเจริ ญดี ที่สุดในอาหารที่ มีกลูโคสเป็ นองค์ประกอบ ยีสต์
หลายสายพันธุ์สามารถผลิตเอทานอลจาก ดี-ไซโลสได้ เช่น Candida, Pichia, Clavispora, Issatchenkia, Kluyveromyces และ
Kloeckera เป็ นต้น (Rao et al., 2008) การทดลองของ Nigam et al., (1985) ศึ กษายีสต์ที่สามารถหมักน้ าตาลดี-ไซโลส 2.0
เปอร์เซ็นต์ เป็ นเอทานอล พบว่า K. apis สามารถหมักน้ าตาล ดี-ไซโลส ให้เป็ นเอทานอลได้ แต่ปริ มาณเอทานอลที่ผลิตมีค่า
น้อยกว่า 1 กรัมต่อลิตร แต่จากการทดลองครั้งนี้ K. apis ไม่สามารถเกิดการหมักน้ าตาลดี-ไซโลส
5.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก
การย่อยลิกโนเซลลูโลสเพื่อเป็ นสารตั้งต้นในการผลิตเอทานอลจะมีสารอื่น ๆ ที่เหลือจากการย่อย เช่น กรดอะซิ
ติก เกลือ และลิกนิน ซึ่งยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ (Olsson and Hahn-Hägerdal, 1993; Casey et al., 2010) จึง
ต้องการทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติกของเชื้อยีสต์ที่คดั เลือกดังแสดงผลในภาพที่ 2

เวลา (ชัว่ โมง)

น้ าหนักเซลล์แห้ง (กรัมต่อลิตร)

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร

เวลา (ชัว่ โมง)

เวลา (ชัว่ โมง)

เวลา (ชัว่ โมง)

ภาพที่ 2 การเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารที่มีกรดอะซิติกความเข้มข้นต่าง ๆ
หมายเหตุ: กรดอะซิติก 0 เปอร์เซ็นต์ ( ) กรดอะซิติก 0.5 เปอร์เซ็นต์ ( ) และกรดอะซิติก 1 เปอร์เซ็นต์ ( )
พบว่าน้ าหนักเซลล์แห้ง ค่าการดูดกลืนแสง และปริ มาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารที่ไม่มีการเติม
กรดอะซิ ติก (ค่าพีเอช 6.30) มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและมีค่าสู งที่สุดในชัว่ โมงที่ 12 และมีค่าเท่ากับ 2.3 กรัมต่อลิตร 6.5
และ 1.07 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ หลังจากนั้นการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้มคงที่จนถึงชัว่ โมงที่ 72 สอดคล้องกับปริ มาณน้ าตาล
รี ดิวซ์ที่ใช้ในการเจริ ญเติบโตลดลง ยีสต์ที่มีอิทธิ พลในการหมักไวน์ในช่วง 2-3 วันแรกของการหมักได้แก่ ยีสต์สายพันธุ์
Hanseniaspora, Hansennula, Pichia, Candida และ Kloeckera หลังจากนั้นเชื้ อจะตายเพราะไม่สามารถทนต่อความเข้มข้น
ของเอทานอลได้ (Esteve-Zarzoso et al., 1998) ในชัว่ โมงที่ 0 พบเอทานอลปริ มาณเล็กน้อยซึ่ งอาจเกิดจากการปนเปื้ อนจาก
การเก็ บ ตัว อย่า งและการเก็ บ รั ก ษาก่ อ นการวิเคราะห์ เ อทานอล ขณะที่ K apis SCSO0824 ในอาหารที่ เ ติ ม กรดอะซิ ติก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

786

0.5 เปอร์เซ็นต์ (ค่าพีเอช 4.11) แนวโน้มไม่มีการเจริ ญเติบโตจนถึงชัว่ โมงที่ 48 หลังจากนั้นค่าการดูดกลืนแสงและปริ มาณเอ
ทานอล มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงชัว่ โมงที่ 72 ผลสอดคล้องกับปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ที่ใช้ในการเจริ ญเติบโตลดลงหลังจาก
48 ชัว่ โมง แสดงว่ากรดอะซิ ติก 0.5 เปอร์ เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ภายใน 48 ชัว่ โมง
หลังจากนั้น K. apis SCSO0824 สามารถใช้น้ าตาลรี ดิวซ์ในการเจริ ญเติบโต และผลิตเอทานอลได้ ส่ วนน้ าหนักเซลล์แห้ง
ค่าการดูดกลืนแสง น้ าตาลรี ดิวซ์ และปริ มาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารที่เติมกรดอะซิ ติก 1.0 เปอร์ เซ็นต์
(ค่าพีเอช 3.80) มีแนวโน้มคงที่จนถึงชัว่ โมงที่ 72
สรุ ปได้ว่ากรดอะซิ ติก 1.0 เปอร์ เซ็ นต์ สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบูรณ์
สอดคล้องกับการศึกษาของ Limthong et al., (2000) ซึ่ งพบว่าอาหารที่เติมกรดอะซิ ติก 1.0 เปอร์ เซ็นต์ (ค่าพีเอช 3.7) ยับยั้ง
การเจริ ญ เติ บ โตของยีส ต์ Saccharomyces cerevisiae ส่ ว นยี ส ต์ Candida shehatae, Pichia stipitis CBS5773, fusant F101
และ fusant F198 จะถูกยับยั้งการเจริ ญเติบโต เมื่อเลี้ยงใน Xylose Medium ที่ เติมกรดอะซิ ติก 0.5 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนการเติม
กรดอะซิ ติก 0.5 เปอร์ เซ็นต์ (ค่าพีเอช 4.1) จะทาให้ S. cerevisiae บางสายพันธุ์มีอตั ราการเจริ ญเติบโตช้า และความเข้มข้น
ของเซลล์มีค่าต่ากว่าอาหารที่ไม่เติมกรดอะซิ ติก (ค่าพีเอช 6.2) กรดอะซิ ติกมากกว่า 0.8 เปอร์ เซ็นต์ (น้ าหนัก/ปริ มาตร) และ
ค่าพีเอช 4.0 มีผลยับยั้งการผลิตเอทานอลของยีสต์ S.cerevisiae S001โดยสมบูรณ์ (Graves et al., 2006) ผลการทดลองของ
Casey et al., (2010) พบว่าการเพิ่มระดับความเป็ นกรด-ด่างในอาหารเลี้ ยงเชื้ อจะลดการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของยีสต์
S.cerevisiae 424A(LNH-ST) จากกรดอะซิติกได้ Moon (1983) ศึกษาการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของยีสต์โดยกรดอะซิติก กรด
แลกติก และกรดโพรพิโอนิ ก พบว่ากรดโพรพิโอนิ กสามารถยับยั้งเชื้ อยีสต์มากที่ สุด ส่ วนกรดอะซิ ติกและกรดแลกติกมี
ความสามารถยับยั้งเชื้อยีสต์ใกล้เคียงกัน และความเข้มข้นของกรดประมาณ 1.0 เปอร์ เซ็นต์ จะลดอัตราการเจริ ญเติบโตแต่
ไม่ทาให้เซลล์ตาย เพราะกรดจะยับยั้งการผ่านเข้าออกของโมเลกุลสับสเตรทเข้าสู่ ภายในเซลล์ Phowchida et al., (1995)
พบว่ากรดอะซิติกสามารถยับยั้งการเจริ ญและกิจกรรมการหมักของ S. cerevisiae โดยการยับยั้งไม่เกี่ยวข้องกับค่าระดับความ
เป็ นกรด-ด่ างที่ ลดลง แต่เกี่ ยวข้องกับการยับยั้งการสร้ างมวลเซลล์มากกว่าการยับ ยั้งการผลิ ตเอทานอล Pampulha and
Loureioro-Dias (1990) ศึ ก ษาผลของกรดอะซิ ติ ก ที่ มี ต่ อ การขนส่ ง กลู โ คส และกิ จ กรรมของ glycolytic enzyme ของ
S. cerevisiae พบว่า กรดอะซิ ติกไม่มีผลต่อการขนส่ งกลูโคส แต่จะมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์เมื่อค่าพีเอชในไซโตพลา
สซึ มลดลง สอดคล้องกับ Pampulha and Loureioro (1989) และ Ferrari et al., (1992) แสดงให้เห็นว่ากรดอะซิ ติกส่ งผลต่อ
เซลล์ ยี ส ต์ ท าให้ ค่ า ระดั บ ความเป็ นกรด-ด่ า งในไซโตพลาสซึ ม ลดลง และยับ ยั้ง กิ จ กรรมของเอนไซม์ endolase,
phosphoglyceromutase, aldolase และ triosephophate isomerase

สรุ ปผลการวิจัย
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่สามารถผลิตเอทานอลซึ่ งคัดแยกจากแหล่งน้ าหวานชนิ ดต่าง ๆ มีท้ งั แบคทีเรี ยและยีสต์ ส่ วนใหญ่
เป็ นแบคที เรี ยแกรมบวกและรู ปร่ างท่อนสั้น จัดจาแนกเป็ น L. mesenteroides ssp. mesenteroides ส่ วนยีสต์มีรูปร่ างแหลม
หัวแหลมท้ายแบบมะนาวฝรั่ง จัดจาแนกเป็ น K. apis ยีสต์ทุกสายพันธุ์ผลิตเอทานอลมากกว่าแบคทีเรี ย ยีสต์ที่ผลิตเอทานอล
สู งที่สุดคือ ยีสต์ที่แยกจากน้ าอ้อย K. apis SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลมีค่าใกล้เคียงกับเชื้อ Z. mobilis ในสภาวะการ
หมักแบบเดียวกัน แม้วา่ ยีสต์ที่คดั เลือกได้จะผลิตเอทานอลได้ค่อนข้างต่าเพราะเลี้ยงในสูตรอาหารพื้นฐานที่มีน้ าตาลกลูโคส
เพียง 2 เปอร์ เซ็นต์ และไม่ได้เติมสารอื่น ๆ เพื่อส่ งเสริ มการผลิตเอทานอล แต่ยีสต์ที่คดั เลือกได้สามารถเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ วและผลิตเอทานอลสูงสุดในชัว่ โมงที่ 12 นอกจากนี้สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิช่วงกว้างและเจริ ญในอาหารที่
มี น้ าตาลหลายชนิ ด รวมทั้ง อาหารที่ มี แ ป้ ง และเซลลู โ ลส แต่ ไ ม่ ส ามารถทนต่ อ กรดอะซิ ติ ก ที่ มี ค วามเข้ม ข้น มากว่ า
1 เปอร์ เซ็นต์ ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตเอทานอลในด้านต่าง ๆ เช่นเติมสารอาหารอื่น ๆ
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เพิ่มการผลิตเอทานอล การหมักร่ วมกับเชื้อตัวอื่น (co-culture) ที่เจริ ญเติบโตได้ชา้ กว่าแต่ผลิตเอทานอลได้สูงกว่า การตรึ ง
เซลล์จุลินทรี ย ์ และเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม
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ผลของสารกาจัดศัตรู พืชทีม่ ีต่อปลาและทรัพยากรนา้ ในบึงแม่ ระหัน
ตาบลบ้ านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Effect of Pesticides on Fishes and Water Resource in Bung Mae Rahun, Tambon Bankrang,
Amphur Muang, Phitsanulok Province
จารวี เลิกสายเพ็ง1* พรวิภา สะนะวงศ์2 ประวัติ ปรางสุรางค์1 รุ่ งระวี ทองดอนเอ1
Jarawee Lerksaipeng1* Pornvipar Sanawong2 Prawat Prangsurang1 Rungrawee Thongdon-a1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิ ดและปริ มาณของสารกาจัดศัตรู พืชที่ตกค้างในน้ า ในปลาสด และปลา
แปรรู ป บริ เวณบึ งแม่ระหัน ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก โดยการเก็บตัวอย่างน้ า ตัวอย่างปลา จานวน
3 สถานี ในฤดู ฝน (กันยายน) และในฤดู ร้อน (เมษายน) ชนิ ดของปลาที่ เก็บตัวอย่างคือปลาสลิ ด ปลากระดี่ ปลาสลาด
ปลาตะเพียนขาว ปลากด ปลากระทิง ปลาสร้อยขาว และปลาสวาย โดยมีขนาดความยาว 4.5-20 เซ็นติเมตร จากการตรวจ
วิเคราะห์ ในห้องปฏิ บัติการไม่พบสารกาจัดศัต รู พื ชในน้ าตัว อย่างในทุ กจุ ดเก็บ ตัว อย่าง และทุ กดัชนี ที่ตรวจวิเคราะห์
ทั้ง 2 ฤดูกาล ส่ วนการเก็บตัวอย่างในปลาในฤดูร้อน ไม่พบสารกาจัดศัตรู พืชในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควันใน
ทุกจุดเก็บตัวอย่าง และทุกดัชนี ที่ตรวจวิเคราะห์ แต่ในฤดูฝน ตรวจพบสารกาจัดศัตรู พืชชนิด Chlopyrifosในปลาสด ปลา
ตากแห้ง และปลารมควัน
คาสาคัญ : สารกาจัดศัตรู พืช ปลา ทรัพยากรน้ า บึงแม่ระหัน
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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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บทนา
ปั ญหาการปลูกพืชของเกษตรกรในปั จจุบนั คือมีแมลงและศัตรู พืชรบกวน และปั ญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิ น
ทาให้เกษตรกรจาเป็ นต้องใช้สารกาจัดศัตรู พืช ใช้ปุ๋ย สารฆ่าแมลง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การใช้สารเคมีเพื่อป้ องกันกาจัด
ศัตรู พืชทาให้มีการตกค้างของสารดังกล่าวทั้งในพืชที่ปลูก ในดิน ในน้ าและสะสมในสิ่ งมีชีวติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อห่ วงโซ่
อาหารและสุขภาพของผูบ้ ริ โภค รวมถึงสุขภาพของเกษตรกรเองหากมีการบริ โภคสัตว์น้ าที่มีสารตกค้างดังกล่าว เนื่องจากมี
การสะสมสารพิษในร่ างกาย ซึ่ งร่ างกายสามารถจะขับสารพิษดังกล่าวออกได้เป็ นบางส่ วน แต่บางส่ วนก็ยงั มีสะสมอยูใ่ น
ร่ างกาย และหากได้รับสารดังกล่าวเป็ นประจา เป็ นระยะเวลานานๆ ความเป็ นพิษก็จะสะสมมากขึ้น และเป็ นอันตรายได้ใน
ที่สุด ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้คานึ งถึงผลตกค้างและผลกระทบอื่นๆที่จะตามมา รวมถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงยังมีการใช้สารเคมีและสารกาจัดศัตรู พืชกันอย่างแพร่ หลายในกลุ่มของเกษตรกรที่ทาการปลูกพืช
บึงแม่ระหัน เป็ นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่ า้ นแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ต. บ้านกร่ าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก มีพ้นื ที่
900 ไร่ มีน้ าขังตลอดทั้งปี พื้นที่รอบบึงจะเป็ นนาข้าวและที่ต้ งั บ้านเรื อนของชุมชน มีการปล่อยน้ าทิ้งทั้งจากการทาเกษตร
และจากชุมชนเข้าสู่ ในบึ งซึ่ งเป็ นแหล่งกักเก็บน้ าทาให้มีการสะสมของสารต่างๆทั้งจากในดิ นและในน้ าซึ่ งจะส่ งผลต่อ
คุณภาพน้ า และสิ่ งมีชีวติ ในแหล่งน้ า

การปนเปื้ อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งน้ านั้นมาจากหลายสาเหตุดว้ ยกันดังต่อไปนี้
1. การฉี ดพ่นสารเคมีเกษตรลงสู่ แหล่งน้ าโดยตรงเพื่อกาจัดยุงและวัชพืชน้ า
2. การกัดชะดินของฝนและน้ าไหลบ่าหน้าดินผ่านพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีเกษตรก่อนลงสู่ แหล่งน้ า
3. การระบายน้ าทิ้งจากบ้านเรื อนและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีเกษตรลงสู่ แหล่งน้ าโดยมิได้มีวิธี
กาจัดเสี ยก่อน
4. การทิ้งหรื อล้างภาชนะที่บรรจุสารเคมีเกษตรลงสู่ แหล่งน้ า
5. การใช้สารเคมีเกษตรในบริ เวณพื้นที่เกษตรใกล้กบั แหล่งน้ า
อย่างไรก็ตามสารพิ ษตกค้างในน้ าอาจแบ่ งได้เป็ น 2 ประเภท คื อ ตกค้างในน้ าผิวดิ น (surface water) และ
ตกค้างในแหล่งน้ าใต้ดิน (ground water) สารพิษตกค้างในแหล่งน้ าผิวดินเป็ นสารที่พบได้ในแม่น้ า ลาคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะทัว่ ไป มี ที่มาจากการตั้งใจใช้สารลงน้ าโดยตรง หรื อเกิ ดจากการปนเปื้ อนและการถ่ายเทมาจากพื้ นที่
เกษตรกรรม (นิรนาม,2561)
น้ อ ยกว่ า 0.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องสารเคมี ที่ ใ ช้จ ะไปถึ ง ศัต รู พื ช เป้ า หมาย ซึ่ งหมายความว่ า 99.99 เปอร์ เ ซ็ น ต์
จะปนเปื้ อนอยู่ในสิ่ งแวดล้อม จนกว่าสารสารเคมีจะสลายตัวไปโดยธรรมชาติ ภายหลังการฉี ด พ่น หยอด หว่าน สารเคมี
กาจัดศัตรู พืช จะถูกดูดซึ มเข้าไปในพืช และอยู่บนต้นพืชบางส่ วน ที่ เหลือจะปลิวไปในอากาศหรื อรอเวลาที่น้ าจากแปลง
เกษตรจะชะสารเคมี ลงสู่ ดินหรื อแหล่งน้ าใกล้เคียง ปั ญหาอาจลดลงหากสารเคมี กาจัดศัตรู พืชสลายตัวได้อย่างรวดเร็ ว
แต่ อ ัต ราการสลายตัว หรื อ ค่ า ครึ่ งชี วิ ต (haif-life) มี ค วามแตกต่ า งกัน ตามชนิ ด และสภาพแวดล้อ ม สารเคมี ใ นกลุ่ ม
ออร์กาโนฟอสฟอรัส หรื อออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphorus or organophosphate pesticides) เช่นไดโครโตฟอส และอี
พีเอ็น สามารถตกค้างในดินที่มีความเป็ นกลางไม่กี่ชวั่ โมงถึงหลายอาทิตย์ แต่จะมีอายุยาวนานขึ้นหลายเท่าตัวหากดินมีความ
เป็ นกรดเล็ ก น้ อ ย สารเคมี ก ลุ่ ม ที่ มี อ ั ต ราการสลายตั ว ช้ า ที่ สุ ดและยัง มี อ ั น ตรายสู งคื อ กลุ่ ม ออร์ กาโนคลอรี น
(organochlorine)เช่น DDT และเอนโดซัลแฟน ซึ่ งใช้เวลาย่อยสลายได้ในดินประมาณ 1-15 ปี ดังนั้นจึงยังมีสารเคมีเหล่านี้
ตกค้างในลุ่มน้ าและคลองแยกต่างๆในปริ มาณค่อนข้างสู ง (แม้ว่าประเทศไทยได้ยกเลิกการใช้ไปแล้วแต่ยงั มีการลักลอบ
นาเข้า และใช้อยู่ในปั จจุบนั ) ซึ่ งสารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่ ปนเปื้ อนในแหล่งน้ ายังทาให้ปลาหลายชนิ ดตายลง บางครั้งเป็ น
ผลกระทบทางอ้อมจากการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชที่ทาให้พืชในแหล่งน้ าเน่า และปลาขาดออกซิเจนในการหายใจ ผลสารวจ
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การใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชเฝ้าระวังเช่น คาร์ โบฟูราน อีพีเอ็น เมโมมิล และไดโครโตฟอส พบว่าแม้มีการฉี ดพ่นหรื อหว่าน
สารเคมี เหล่านี้ ตามคาแนะนาบนฉลาก แต่ปลาที่ เลี้ ยงไว้ในร่ องน้ าของแปลงเกษตรกลับได้รับพิษเฉี ยบพลันและตายลง
ในขณะที่บางการศึกษาระบุวา่ การได้รับพิษในปริ มาณน้อยแต่เรื้ อรังของปลาอาจส่ งผลร้ายแรงกว่าพิษเฉี ยบพลัน เพราะทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และการทางานของอวัยวะต่างๆ ซึ่ งสร้างความเสี ยหายต่อการอยูร่ อดและการเจริ ญ
พันธุ์(มูลนิธิชีววิถี,2561)
ปั จจุ บนั บึ งแม่ระหันพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว โดยได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด และยังเป็ นแหล่งทาประมงของชาวบ้านที่อาศัยบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งตกปลาที่ได้รับความนิยม
จากนักตกปลาทัว่ ไปอีกด้วย การศึกษาถึงผลกระทบของสารกาจัดศัตรู พืชที่มีต่อปลา ปลาแปรรู ป และทรัพยากรน้ า
มี
วัตถุประสงค์เพื่อจะได้ทราบถึงชนิดและปริ มาณของสารกาจัดศัตรู พืชที่มีตกค้างในน้ า ในปลาสด และในปลาแปรรู ป ข้อมูล
ที่ได้จะได้นาไปเผยแพร่ ให้กบั เกษตรกรที่ทาการปลูกพืชและใช้สารเคมีในพื้นที่ดงั กล่าว และชุมชนที่อยูบ่ ริ เวณรอบบึงแม่ระ
หัน นอกจากนั้นยังเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารพิษตกค้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารวจพื้นทีพ่ ร้ อมกาหนดจุดเก็บตัวอย่ าง
ทาการสารวจพื้นที่รอบๆ บึงแม่ระหัน และพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีการปลูกพืชชนิ ดใดบ้าง และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในบึ งมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร กาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ า ตัวอย่างปลา และปลาแปรรู ป ซึ่ งการกาหนดตามจุดเก็บ
ตัวอย่างกาหนดตามที่ข้ ึนปลาของบึง โดยกาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ า 3 จุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้ า และตัวอย่างปลาในบึงแม่ระหัน
ที่มา: นิรนาม(2561)
2. เก็บตัวอย่ างเพื่อเตรียมตรวจวิเคราะห์
ท าการเก็ บ ตัว อย่ า งเป็ นฤดู ก าล ก าหนดเก็ บ 2 ครั้ งในรอบ 1 ปี คื อ ฤดู ฝ น (เดื อ นกัน ยายน) และฤดู ร้ อ น
(เดือนเมษายน) เพื่อเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์หาสารกาจัดศัตรู พืชตกค้าง โดยบริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
มีวธิ ีการดังนี้
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1) เก็บตัวอย่างน้ า 3 จุดเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 ซ้ า โดยใช้ขวดแก้วสี ชาขนาด 1 ลิตร เก็บน้ าจานวน 4 ลิตรต่อจุด
เก็บตัวอย่าง ปิ ดฝาขวดให้สนิท หุม้ ขวดด้วยถุงพลาสติกและใช้ยางรัดให้แน่น นาแช่ถงั น้ าแข็ง เพื่อเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์
2) เก็บตัวอย่างปลาสด 3 จุดเก็บตัวอย่างและเก็บตัวอย่างละ 2 ซ้ า โดยการจาแนกชนิ ดของปลาที่จบั ได้ท้ งั หมด
ชั่งน้ าหนัก และวัดความยาวของปลาแต่ละชนิ ดสุ่ มปลาสดตัวอย่างละ 1 กิ โลกรั ม นาใส่ ถุงพลาสติ กใช้ยางรั ดให้แ น่ น
นาแช่น้ าแข็งเพื่อเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์
3) นาปลาสดจากทั้ง 3 จุดเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างละ 2 ซ้ า มาทาเป็ นปลาตากแห้ง จุดเก็บตัวอย่างละ 2 กิ โลกรั ม
และทาปลารมควัน จุดเก็บตัวอย่างละ 2 กิโลกรัม เก็บปลาตากแห้งและปลารมควันในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างนาใส่ ถุงพลาสติก
รัดยางให้แน่นเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์
3. การตรวจวิเคราะห์ สารกาจัดศัตรู พืชตกค้ าง
นาตัวอย่างน้ า ตัวอย่างปลาสด ตัวอย่างปลาแปรรู ป (ปลาตากแห้ง และปลารมควัน) ที่ เตรี ยมไว้เรี ยบร้ อยแล้ว
นาส่ งบริ ษทั ห้องปฏิ บตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชี ยงใหม่ เพื่อตรวจวิเคราะห์สารกาจัด
ศัตรู พืชตกค้าง ตัวอย่างน้ ามีวิธีทดสอบอ้างอิงโดย In house method based on EPA 507 และตัวอย่างปลามีวิธีทดสอบอ้างอิง
โดย In house method based on Steinwandter,H.1985,Fresenius Z.Chem No.1155 มี 4 กลุ่มดัชนีของสารกาจัดศัตรู พืช ดังนี้
1) Organophoshate group
2) Carbamate group
3) Organochlorine group
4) Pyrethroid group

ผลและวิจารณ์
ผลจากการศึ ก ษาสารก าจัด ศัต รู พื ช ที่ ต กค้า งในน้ า ในปลาสด ในปลาแปรรู ป (ปลาตากแห้ง , ปลารมควัน )
ทั้ง 2 ฤดูกาล คือในฤดูฝน (เดือนกันยายน ) และในฤดูร้อน (เดือนเมษายน ) โดยตรวจวิเคราะห์สารกาจัดศัตรู พืชที่ตกค้างใน
4 กลุ่ ม ดัช นี คื อ Organophosphate group Carbamate group Organochlorine group และ Pyrethroid group พบว่า ในน้ า
ตัว อย่า ง ทั้ง 3 จุ ด เก็ บ ตัว อย่า งและทั้ง 2 ฤดู ก าล ไม่ พ บสารก าจัด ศัต รู พื ช ตกค้า งในทุ ก กลุ่ ม ดัช นี โดยค่ า Limited of
Detection(LOD) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ งปริ มาณของสารกาจัดศัตรู พืชในแหล่งน้ า ทุกจุดเก็บทุกตัวอย่างทุกดัชนี
ทั้ง 2 ฤดูกาล มีค่าเป็ น nd หรื อ not detected
การตรวจวิเ คราะห์ ในปลาสด พบสารก าจัด ศัต รู พื ช ตกค้า งในกลุ่ มออร์ ก าโนฟอสเฟต ชนิ ด คลอร์ ไ พริ ฟ อส
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทั้ง 3 จุดเก็บตัวอย่างดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสารกาจัดศัตรู พืชในปลาสด ในฤดูฝน
รายการทดสอบ
จุดเก็บที่1
จุดเก็บที่2
จุดเก็บที่3
หน่วย
LOD
Organophoshate group
Methamidophos
Mevinphos
Diazinon
Dicrotophos
Dimethoate

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.01
0.01
0.01
0.01
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 พบสารกาจัดศัตรู พืชตกค้าง ในกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต ชนิ ด คลอร์ ไพริ ฟอส
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทั้งในจุดเก็บตัวอย่างที่1 และจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที่
2 ไม่พบสารกาจัดศัตรู พืชในทุกกลุ่มดัชนี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสารกาจัดศัตรู พืชในปลาตากแห้ง ในฤดูฝน
รายการทดสอบ
จุดเก็บที่1
จุดเก็บที่2
จุดเก็บที่3
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 ในปลารมควัน พบสารกาจัดศัตรู พืชตกค้าง ในกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต ชนิ ด คลอร์ ไพริ ฟอส
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทั้งในจุดเก็บตัวอย่างที่2 และจุดเก็บตัวอย่างที่ 3 ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที่
1 ไม่พบสารกาจัดศัตรู พืชในทุกกลุ่มดัชนี ดังตารางที่ 3
สาร Chlopyrifos ที่ตรวจพบทั้งในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควัน จัดเป็ นสารกาจัดศัตรู พืชในกลุ่ม ออร์
กาโนฟอสเฟต ที่องค์การอนามัยโลก กาหนดให้มีความเป็ นพิษปานกลาง เป็ นพิษโดยการกินและการสัมผัส เมื่อสารพิษเข้าสู่
ร่ างกายจะเกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็ ง ชักกระตุก ถ้ารุ นแรงอาจเสี ยชีวติ มีความเป็ นพิษสูงต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ า โดยเฉพาะปลาน้ า
จืด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์น้ ากร่ อย และสัตว์ทะเล พบว่ามีการยับยั้งเอนไซม์ Cholinesterase ระดับ 0.01 ปอนด์ อาจ
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เป็ นสาเหตุให้ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตาย ซึ่งพิษของ Chlopyrifos ต่อปลาจะสัมพันธ์กบั อุณหภูมิของน้ า
96
ชัว่ โมง ค่า LC 50 ของ Chlopyrifos เป็ น 0.009 mg/L ใน mature rainbow trout ใน lake trout เป็ น 0.098 mg/L, ใน goldfish
เป็ น 0.806 mg/L, ใน bluegill 0.01 mg/L และ 0.331 mg/L ใน fathead minnow
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสารกาจัดศัตรู พืชในปลารมควัน ในฤดูฝน
รายการทดสอบ
จุดเก็บที่1
จุดเก็บที่2
จุดเก็บที่3
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 มี ความเป็ นพิษเฉี ยบพลันสู ง และมี ความคงทนสู งในดิ นตะกอน จึ งอาจจะเป็ น
อันตรายต่อสัตว์ใต้ทะเล สิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กจะปรากฏอาการเร็ วกว่าสิ่ งมีชีวิตขนาดใหญ่ ส่ วนความคงทนและสลายตัวใน
สิ่ งแวดล้อม พบว่า Chlopyrifos มีครึ่ งชีวิตในดินอยูร่ ะหว่าง 60-120 วัน ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ ส่ วนการ
สลายตัวในน้ าที่ pH 7.0 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส มีค่าครึ่ งชีวิต 35-78 วัน สาหรับค่ามาตรฐานที่มีรายงานของ Canadian
Water Quality Guidelines สาหรับคุม้ ครองสิ่ งมีชีวติ ในน้ าจืดเท่ากับ 0.0035 ไมโครกรัม/ลิตร มโนรัตน์ (2557)
การใช้ส าร chlorpyrifos ได้มี ก ารใช้เ กื อ บทั่ว โลก เพื่ อ ควบคุ ม แมลงในการท าการเกษตร มี ป ระเทศต่ า งๆ
ได้นามาใช้เกือบ 100 ประเทศ ซึ่ งการเพาะปลูกส่ วนใหญ่พืชที่ใช้ Chlorpyrifos คือ ข้าวโพด อัลมอนด์ ผลไม้ รวมถึงกล้วย
และแอปเปิ ล ในรอบปี จะมี ก ารใช้ใ นพื้ น ที่ ป ระมาณ 8.5 ล้า นเอเคอร์ (The Dow Chemical Company,2014 and NASS
Agricultural Chemical Database, 2011) EPA ได้ป ระมาณการระหว่ า งปี ค.ศ. 1987-1988 พบว่ า 21 ล้า นปอนด์ ข อง
Chlorpyrifos ได้ถูกนามาใช้ในอเมริ กา โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2007 ปริ มาณ 8-11 ล้านปอนด์ของ Chlorpyrifos ได้ถูกนามาใช้
(Grube et al.,2011 )
สาเหตุของการการตรวจวิเคราะห์สารกาจัดศัตรู พืชชนิ ด Chlopyrifos ที่ ตรวจพบเฉพาะในปลาสด ปลาตากแห้ง
และปลารมควัน แต่ไม่พบในน้ า เนื่ องจากความเข้มข้นของสารดังกล่าวยังมี ปริ มาณต่ ากว่าค่าของ LOD ซึ่ งเครื่ องมือที่
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ตรวจวัดยังไม่สามารถตรวจพบได้ แต่สารกลุ่มนี้สามารถสะสม และเพิ่มปริ มาณมากขึ้นตามลาดับของการบริ โภคในห่ วงโซ่
อาหารได้เช่นกรณี ของ DDT
การสะสมของสารเคมีในห่ วงโซ่ อาหาร สารเคมีกาจัดศัตรู พืชนั้นไม่ได้คงอยู่เฉพาะในบริ เวณพื้นที่ การเกษตร
แต่มกั จะแพร่ กระจายออกไปในสิ่ งแวดล้อม เพราะน้ าที่ไหลผ่านแปลงเกษตร ที่มีการฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช จะไหลลง
ไปสู่ แหล่งน้ าธรรมชาติ ทาให้เกิ ดการปนเปื้ อนของสารเคมีในระบบนิ เวศอย่างกว้างขวาง สิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ าอาจได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสารเคมีเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อระบบภูมิตา้ นทานของปลา ทาให้ปลาเป็ นโรคต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้น นอกจากนี้ สารเคมีเหล่านี้ โดยเฉพาะในกลุ่ม Organochlorine ซึ่งย่อยสลายช้า อาจจะไปสะสมอยูใ่ นร่ างกายของสิ่ งมีชีวติ
ต่ า งๆ และถ่ า ยทอดไปยัง สิ่ ง มี ชี วิต ที่ อ ยู่ด้า นบนของห่ ว งโซ่ อ าหาร เกิ ด การสะสมของสารพิ ษ ในปริ ม าณที่ เ ข้ม ข้น ขึ้ น
(biological magnification) ดังตัวอย่างภาพที่ 2 ซึ่ งเป็ นการสะสมของ DDT ในห่ วงโซ่ อาหาร ที่ เริ่ มจากการปนเปื้ อนของ
DDT ในน้ าในอัตราเพียง 0.000003 ส่ วนในล้านส่ วน แต่ในสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูใ่ นน้ า เช่น พวกไรแดง หนอนแดง
จะพบว่ามีการสะสมของ DDT ในสัตว์เหล่านี้ เพิ่มขึ้นเป็ น 0.04 ส่ วนในล้านส่ วน และในปลาที่ กินสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กเป็ น
อาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตัวปลามากถึง 2 ส่ วนในล้านส่ วน และเมื่อถึงนกที่กินปลาเป็ นอาหาร จะมี DDT สะสม
ในตัวได้มากถึง 25 ส่ วนในล้านส่ วน แม้วา่ นกจะมีการสะสม DDT ในตัวค่อนข้างมาก แต่การสะสมนี้ อาจไม่ได้ทาให้นก
ตายลงทันที่ แต่ก็มีผลกระทบด้านอื่นๆ ได้ เช่น DDT ที่อยูใ่ นตัวนกจะทาให้เปลือกไข่บางลง ส่งผลให้ไข่แตกขณะที่กาลังฟัก
อยู่ ส่ งผลให้ประชากรของนกลดลงได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งปั ญหานี้ ไม่ได้เกิดเฉพาะกับนกที่กินปลา แต่รวมถึงนกที่กินแมลง
และนกที่กินผลไม้ดว้ ยเช่นกัน(นิรนาม,2561)

ภาพที่ 2 การสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร
ที่มา: นิรนาม(2561)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลของสารก าจัด ศัต รู พื ช ที่ มี ต่ อ ปลาและทรั พ ยากรน้ าในบึ ง แม่ ร ะหั น ต.บ้า นกร่ า ง อ.เมื อ ง
จ.พิษณุโลก ไม่พบสารกาจัดศัตรู พืชตกค้างในน้ าในทุกจุดเก็บตัวอย่างทั้งในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่พบสารกาจัดศัตรู พืชกลุ่ม
Organophosphate ชนิ ด คลอไพรี ฟอส (Chlopyrifos) ทั้งในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควัน ทุกจุดเก็บตัวอย่างและ
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พบเฉพาะในฤดูฝน ส่ วนในฤดูร้อนไม่พบสารกาจัดศัตรู พืชตกค้างในทุกจุดเก็บตัวอย่าง และในปลาทั้ง 3 กลุ่ม ปริ มาณของ
สาร Chlopyrifos ที่ตรวจพบมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.02-0.07 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งถือว่าเป็ นค่าที่ไม่ปลอดภัยสาหรับการบริ โภคปลาใน
แหล่งน้ าดังกล่าว เนื่องจากในบางจุดเก็บตัวอย่างมีค่าสูงกว่าค่า LC 50 ของปลาทัว่ ไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนทุนสาหรับการวิจยั
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ลักษณะทางกายภาพและการเคลื่อนที่ของขยะทะเลบนชายหาด
Physical Characteristic and Movement of Marine Debris on Beaches
เอนก สาวะอินทร์1* และ ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น1
Aneak Sawain1* Chaniga Saenge Chooklin1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ เกี่ ยวกับลักษณะทางกายภาพ และ การเคลื่อนที่ของขยะทะเลบนชายหาด ขยะ
ทะเลมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากขยะมูลฝอยชุมชนทัว่ ไป ดังนั้นคุณลักษณะทางกายภาพทัว่ ไปของขยะทะเลที่ติดค้างอยูบ่ น
ชายหาดจึ งเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่ สาคัญสาหรับการจัดการ เพื่อนามาใช้ในการจัดเก็บขยะทะเลที่ ตกค้างอยู่บนชายหาด ผล
การศึกษาแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างกันของขยะทะเล อิทธิ พลของ ความหนาแน่น หรื อ น้ าหนัก ของขยะทะเล กระแสน้ า
ทะเล คลื่น และ ลม ที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ และ ผลจากการสารวจพบจุดที่มีการสะสมของขยะทะเลมีมากกว่า 50 ชิ้นต่อราง
เมตร เนื่ องจากขยะทะเลมักมีการแตกหัก ฉี กขาด หรื อ การสึ กกร่ อน เนื่ องจากติดค้างอยูใ่ นทะเลเป็ นระยะเวลานาน รวมทั้ง
ลักษณะของการติดค้างอยูบ่ นชายหาด ซึ่ งขยะทะเลบางส่ วนติดค้างอยูบ่ นผิวหน้าทราย หรื อ ถูกกลบทับฝังลึกลงไปมากกว่า
3 เซนติเมตร ดังนั้นข้อมูลที่ ได้จากงานวิจยั นี้ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน หรื อ เกณฑ์
สาหรับการออกแบบพัฒนาสิ่ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม เครื่ องมือ อุปกรณ์ สาหรับนามาใช้ในการจัดเก็บขยะทะเล ที่ มีความ
เหมาะสมสาหรับการใช้งาน และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอสาหรับการใช้งาน เพื่อแก้ไขปั ญหาขยะทะเลที่ติดค้างอยูบ่ นพื้นที่
ชายหาด รวมทั้งการหาแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาขยะทะเลที่ติดค้างอยูต่ ามแนวชายฝั่ง
คาสาคัญ : ขยะทะเล, ชายหาด, ชายฝั่ง, การเคลื่อนที่, การแพร่ กระจาย
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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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บทนา
จากปั ญหาขยะมูลฝอยที่ ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสิ่ งแวดล้อม และ สังคมความเป็ นอยู่ของประชาชนโดยทัว่ ไป
ซึ่ ง เป็ นผลจากขยะปริ ม าณมากที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะวัน ในบางพื้ น ที่ ย งั ขาดกระบวนการจัด การขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสม
โดยเฉพาะพื้นที่ในท้องถิ่นที่มีงบประมาณสาหรับการบริ หารจัดการน้อย พื้นที่ที่ประสบปั ญหามากอีกพื้นที่หนึ่ ง คือ พื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่มีการสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว (Silva et al., 2018) ซึ่ งมีจานวณนักท่องเที่ยวที่ชอบการเที่ยวทะเลปริ มาณ
มากในแต่ละปี ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยหลายจังหวัดได้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างส่ าเสมอ
ทั้งพื้นที่ ชายหาดต่าง ๆ บนชายฝั่ งทะเล และ ในพื้นที่ เกาะ ซึ่ งมี การดาเนิ นกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวทางทะเล
เช่น โรงแรม รี สอร์ท บังกะโล ซึ่งขยะที่ก่อเกิดขึ้นมาจากนักท่องเที่ยว และ พนักงาน หรื อ คนงาน อีกทั้งอาจมีการทิ้งขยะลง
ทะเลในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทางเรื อได้เช่นกัน นอกจากนี้ขยะทะเลบางส่ วนเกิดจากการทิ้งของผูค้ น หรื อ ชาวบ้าน
ที่อยูอ่ าศัยบริ เวณแนวชายฝั่งทะเล ขยะที่ก่อเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการบริ หารจัดการที่ดีจะมีขยะบางส่ วนที่ก่อเกิดขึ้นจากแหล่ง
ต่าง ๆ ถูกทิ้งลงสู่ทะเล กลายเป็ นขยะทะเลที่ส่งผลกระทบระบบนิเวศและสิ่ งแวดล้อมทางทะเล ทั้งนี้ขยะทะเลที่ติดค้างอยูบ่ น
แนวชายหาด ณ วัน เวลา ที่ พบเจอ อาจมิ ได้เกิ ดจากการทิ้ งของนักท่องเที่ ยว หรื อประชาชน ที่ อาศัยอยู่บริ เวณพื้นที่ น้ นั
แต่อาจเป็ นขยะที่มาจากสถานที่แหล่งกาเนิดอื่น ๆ ที่อยูใ่ กล้เคียง หรื อ อยูห่ ่างไกลออกไปมากก็เป็ นได้ เนื่องจากขยะทะเลบาง
ประเภทสามารถลอยน้ าได้ ประกอบกับกระแสน้ า คลื่น และ ลม ในทะเลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทาให้
ขยะทะเลสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลจากแหล่งกาเนิ ดมาก (Zhou et al., 2011) ซึ่ งขยะทะเลที่ปรากฏบนบริ เวณชายหาด มัก
เกิ ด จากกิ จ กรรมบางประเภทที่ ด าเนิ น อยู่ใ กล้บ ริ เ วณชายฝั่ ง ทะเล เช่ น กิ จ กรรมชายฝั่ ง และการพัก ผ่อ น การประมง
การขนส่ ง ทางเรื อ หรื อ กิ จ กรรมทางน้ า ในรู ปแบบต่ า ง ๆ และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น อยู่บริ เวณชายฝั่ ง หรื อ ในทะเล
โดยมีท้ งั ขยะชิ้นส่วนขนาดใหญ่ หรื อชิ้นส่วนวัสดุที่เกิดจากการแตกหัก (Walker Grant and Archambault, 2006)

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสารวจ เพื่อดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลขยะทะเลบนพื้นที่ ชายหาด ริ มชายฝั่ งทะเล
และพื้นที่ชายหาดบนเกาะของจังหวัดตรัง โดยกาหนดพื้นที่ชายหาดสาหรับทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นพื้นที่ชายหาดทั้งที่
มี และไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ ยว หรื อ ผูค้ นอาศัยอยู่ ในพื้นที่ ชายหาดของเกาะลิบง และเกาะมุกด์ (ช่ วงเวลาการสารวจ
พฤษภาคม 2554) หาดเจ้าไหม (ช่วงเวลาการสารวจ มีนาคม 2556) และ หาดราชมงคล (ช่วงเวลาการสารวจ พฤษภาคม
2560) ทั้งที่เป็ นหาดทราย และ หาดโคลน เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของขยะทะเลที่เกิดจากการพัดพาของกระแสน้ า
และ คลื่น การศึ กษาถึงแหล่งกาเนิ ดของขยะทะเล และ การเคลื่อนที่ จากการลงพื้นที่ ทาการสารวจ และทาการเก็บข้อมูล
โดยใช้ วิ ธี การส ารวจตามรู ปแบบวิ ธี การของ UNEP/IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter
(UNEP-United Nation Environmental Programme, 2009) และทาการบันทึกข้อมูลแหล่งกาเนิ ด องค์ประกอบ และปริ มาณ
ของขยะทะเลตามแบบบันทึกข้อมูล International Coastal Cleanup Data Card (Ocean Conservancy, 2009)

ผลและวิจารณ์ผล
จากการลงพื้ น ที่ ส ารวจเก็ บ ข้อ มู ล ขยะทะเลในพื้ น ที่ ช ายหาด ของเกาะลิ บ ง เกาะมุ ก ด์ หาดราชมงคล และ
หาดเจ้าไหม พบว่าการติดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลที่อยู่บนพื้นที่ชายหาดที่ ดาเนิ นการสารวจมีความแตกต่างกัน
เนื่ องจากการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ชายฝั่ ง และ การติ ดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลจากแหล่งกาเนิ ดอื่น
เป็ นผลทาให้มีลกั ษณะทางกายภาพของขยะทะเลในพื้นชายหาดที่มีความแตกต่างกัน (Pasternak et al., 2017) อีกทั้งลักษณะ
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การเคลื่อนที่ หรื อ การแพร่ กระจายของขยะทะเล จากอิทธิพลของ กระแสน้ า คลื่น ลม และน้ าขึ้น-น้ าลง มีผลต่อการเคลื่อนที่
และการแพร่ กระจายของขยะทะเลเป็ นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชนิดและปริมาณของขยะทะเล
การดาเนินการวิจยั สารวจขยะทะเลในพื้นที่ชายหาดเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านส่วนของ
การติดตามในระยะยาว การเฝ้าระวัง การหาแนวทางการจัดการขยะทะเล (Jang et al., 2018) ซึ่ งผลการดาเนิ นการวิจยั เก็บ
ข้อมูลขยะทะเลที่ มีการแบ่ งประเภทของขยะทะเลตามรู ปแบบกิ จกรรมต่ าง ๆ ซึ่ งจากการส ารวจในพื้นที่ ห าดเจ้า ไหม
และหาดราชมงคล ซึ่ งเป็ นชายหาดที่ไม่มีผคู ้ นอาศัย แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ผลการสารวจแสดงถึงขยะทะเลส่ วนใหญ่เกิด
จาก กิ จ กรรมชายฝั่ ง และการพัก ผ่ อ น (Shoreline and Recreational Activities) และ กิ จ กรรมทางน้ า (Ocean/Waterway
Activities) ในทั้งสองพื้นที่ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาสารวจขยะทะเลในพื้นที่ชายหาดของเกาะลิบง (เอนก สาวะอินทร์
และคณะ, 2555) และ พื้นที่ชายหาดของเกาะมุกด์ (บุญจงรักษ์ จิ้วตั้น และ คณะ, 2555) แม้วา่ จะมีความแตกต่างของพื้นที่
และช่วงระยะเวลาการสารวจ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาขยะทะเลที่จะต้องเน้นการแก้ปัญหา ณ แหล่งกาเนิด
คื อ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมชายฝั่ ง และการพัก ผ่ อ น (Shoreline and Recreational Activities) และกิ จ กรรมทางน้ า
(Ocean/Waterway Activities) ซึ่งขยะทะเลที่สารวจพบส่วนใหญ่มีวสั ดุเป็ น โฟม หรื อ พลาสติก เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร
ทุ่นจากอุปกรณ์การประมงถุงพลาสติก ขวดน้ าดื่ม แก้วน้ า หลอด ไฟเช็ค เป็ นต้น

ภาพที่ 1 ร้อยละของปริ มาณขยะทะเลจากผลการสารวจเก็บข้อมูลในพื้นที่หาดเจ้าไหม
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ภาพที่ 2 ร้อยละของปริ มาณขยะทะเลจากผลการสารวจเก็บข้อมูลในพื้นที่หาดราชมงคล
ในส่วนของปริ มาณขยะทะเลที่ติดค้างอยูบ่ นพื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นจะมีความแตกต่างกัน และ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามช่วงระยะเวลา เนื่องจากขยะทะเลถูกพัดพา และ เกิดการแพร่ กระจาย โดยอิทธิพลของ ความหนาแน่นของขยะทะเลชนิด
นั้น ๆ กระแสน้ า คลื่น ลม น้ าขึ้น – น้ าลง ตามจันทรคติ ฤดูกาล และ อิทธิ พลอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทะเล โดยงานวิจยั นี้ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่ งต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อปริ มาณขยะทะเลที่ติดค้างบริ เวณพื้นที่ ชายหาด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะทางกายภาพของขยะทะเลทีต่ ดิ ค้ างอยู่บริเวณหาดทราย
เมื่อมีการทิ้ง หรื อ การพัดพาขยะจากแหล่งกาเนิดบนชายฝั่งลงในทะเล กระแสน้ า และ คลื่น จะพัดพาขยะเคลื่อนที่
ไปตามแนวชายฝั่ง และจะหยุดการเคลื่อนที่เมื่อมีการติดค้างบนหาด ติดค้างบนกิ่งไม้ หรื อ รากไม้ หรื อ วัสดุสิ่งก่อสร้างที่ยื่น
ออกไปจากชายฝั่ง ซึ่ งขยะทะเลเหล่านั้นจะมีการเคลื่อนที่อีกครั้งเมื่อ กระแสน้ า หรื อ คลื่นพัดพาให้หลุดออก หรื อ เกิดจาก
การฉี กขาดจากการเสื่ อมสภาพจนหลุดออกไปจากจุดที่ติดค้างอยู่ หากขยะทะเลเกิดการติดค้างอยูบ่ นพื้นหาดทราย มักจะถูก
กลบทับด้วยทราย ซึ่งโดยในระยะแรกขยะจะติดค้างอยูบ่ นผิวหน้าทราย แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป พบว่า ขยะทะเลบางส่วนจะ
ถูกกลบทับด้วยทราย และ เพิ่มความหนามากขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อผ่านพ้นไปเป็ นระยะเวลานาน โดยมีความหนาของทรายที่กลบ
ทับได้มากกว่า 3 เซนติเมตร ทั้งนี้ความหนาของทรายที่กลบทับนั้นขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ติดค้างอยูข่ องขยะ ตาแหน่งบริ เวณที่
ติดค้าง โดยเฉพาะวัสดุจาพวก เชือก หรื อ อวน หรื อ อุปกรณ์จบั สัตว์น้ าที่ใช้วสั ดุจาพวกนี้เป็ นส่วนประกอบ แสดงดังภาพที่ 3
ซึ่ งจากการมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยของเชือกสามารถพันติดกับวัสดุอื่น ๆ ที่อยูต่ ามแนวชายฝั่งได้ง่าย และ หลุดออกยาก ทาให้
ติดค้างอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน เช่นเดียวกับขยะทะเลที่มีน้ าหนักมาก หรื อ ความหนาแน่นของวัสดุสูง ก็จะถูกพัดพาไปได้ชา้
เช่นกัน เนื่ องจากกระแสน้ าและคลื่นจะต้องมีพลังงานมากพอที่จะทาให้เคลื่อนที่ไปได้ เช่น ในช่วงน้ าทะเลขึ้นสู งสุ ด ช่วง
มรสุม หรื อ เกิดพายุ เป็ นต้น ส่วนขยะทะเลที่มีน้ าหนักเบา หรื อ มีความหนาแน่นต่า จะถูกกระแสน้ า ลม และ คลื่น พัดพาไป
ได้เร็ ว ทั้งนี้จากการติดตามการเคลื่อนที่ของขยะทะเล พบว่า วัตถุที่มีลกั ษณะรู ปทรงมล หรื อ กลม จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้
ง่ายบริ เวณพื้นท้องน้ า
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A.
B.
ภาพที่ 3 การติดค้างของ เชือก อวน หรื อ อุปกรณ์การประมง ที่มีการกลบทับของทรายบริ เวณชายหาด A.บริ เวณใต้ถุนบ้านที่
อยูอ่ าศัย B. บริ เวณชายหาดที่จอดเรื อประมง
การติดค้ าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพื้นทีช่ ายหาดทีม่ ผี ้คู นอยู่อาศัย
ผลจากการสารวจพื้นที่ชุมชนที่อยูอ่ าศัยบริ เวณแนวชายฝั่งทะเล พบว่ามีการสะสมของขยะทะเล เนื่ องจากการทิ้ง
ขยะลงไปในทะเลของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ หรื อ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก โดยเฉพาะอาคารบ้านเรื อนที่มีการสร้างรุ กล้ ายื่น
ออกไปในทะเล แสดงดังภาพที่ 4 ซึ่ งบริ เวณใต้ถุนบ้านจะมีลกั ษณะเป็ นเลน หรื อ โคลน ทั้งนี้ เนื่ องจากการสร้างบ้านหรื อ
อาคารลุกล้ าลงไป จะก่อให้เกิ ดการกัดเซาะดินทรายออกไปจากพื้นที่บริ เวณนั้น ประกอบกับมักมีการทิ้ง เชื อก อวน หรื อ
เครื่ องมือทางการประมงชนิ ดอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นตาข่าย บริ เวณใต้ถุนบ้าน จึงเกิดโอกาสการพัดพาขยะทะเลจากอิทธิ พล
ของกระแสน้ า และ คลื่น ได้นอ้ ยลง ทาให้เมื่อมีการทิ้งขยะลงไปจะส่งผลมีการให้ติดค้างอยูบ่ ริ เวณนั้นได้เป็ นระยะเวลานาน
และ อาจมีการสะสมของขยะทับถมอยูใ่ นโคลนบริ เวณใต้ถุนบ้านติดค้างอยู่ได้นานแรมปี อย่างไรก็ตามขยะทะเลดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการพัดพาออกไปได้ในช่วงวันที่มีน้ าทะเลขึ้นสู งสุ ด หรื อ หรื อ ในช่วงฤดูฝนที่มีลมพายุ คลื่นแรง การติดค้าง
และ การสะสมของขยะทะเลบริ เวณพื้นที่ชายหาดที่มีผคู ้ นอาศัย มักมีความแตกต่างของการการติดค้าง และ การสะสม ของ
ขยะทะเล กับ บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ เ ป็ นย่า นธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่ ม ัก เป็ นหาดทราย โดยเฉพาะหาดทรายที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และ มี
นักท่องเที่ยวปริ มาณมาก ซี่งมีผลต่อนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก พื้นที่ดงั กล่าวจึงมักมีการจัดเก็บขยะทะเลที่มาเกยตื้น หรื อ ติด
ค้าง รวมถึงขยะที่ถูกทิ้งโดยนักท่องเที่ยว โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่ วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดาเนิ นการเก็บเป็ นประจา หรื อ
เจ้าของธุ รกิ จร้านค้าเป็ นคนดาเนิ นการเองในทุก ๆ วัน จนเกิ ดปั ญหาของการจับจองพื้นที่ บริ เวณชายหาดโดยอ้างถึงการ
จัดการขยะในพื้นที่บริ เวณชายหาดดังที่ได้เคยปรากฏเป็ นข่าวแล้วหลายครั้ง หรื อ โดยเฉพาะในช่วงเปิ ดฤดูกาลการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามอาจมีบางพื้นที่ที่ปล่อยปะละเลยจนมีการสะสมขยะอยูบ่ นชายหาด ซึ่งขยะเหล่านั้นจะถูกพัดพาไปยังบริ เวณอื่น
เมื่อน้ าทะเลขึ้นถึงบริ เวณที่มีขยะสะสมอยู่ ยกเว้นขยะที่มีการติดค้างในลักษณะฝังลึกอยูใ่ ต้ผืนทรายทั้งหมด หรื อ บางส่วน ที่
ไม่อาจเคลื่อนที่ได้ แต่จะมีโอกาสหลุดออกเมื่อมีคลื่นลมแรงในช่วงที่มีพายุ หรื อ ฤดูฝน และเคลื่อนที่ไปยังบริ เวณอื่นตามทิศ
ทางการไหลของกระแสน้ าได้เช่นกัน ผลจากการสารวจเก็บข้อมูลขยะทะเลในบริ เวณพื้นที่ชายหาดที่มีผคู ้ นอยูอ่ าศัย ในจุดที่
มีการติดค้าง และ เกิดการสะสมของขยะทะเล พบว่า มีมากกว่า 20 ชิ้น/ตารางเมตร
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B.
A.
ภาพที่ 4 ขยะทะเลที่มีการทิ้ง และ ติดค้าง เกิดการสะสมในบริ เวณพื้นที่ชายหาดที่มีผคู ้ นอาศัยอยู่ A. บริ เวณใต้ถุนบ้านที่อยู่
อาศัย B. บริ เวณชายหาดใกล้ที่อยูอ่ าศัย
การติดค้ าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพื้นทีช่ ายหาดทีไ่ ม่ มผี ้คู นอยู่อาศัย
การติ ดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในพื้นที่ ที่ไม่มีผูค้ นอาศัย ขยะทะเลส่ วนใหญ่เป็ นการพัดพามาจาก
แหล่งกาเนิ ดอื่น ๆ ทั้งใกล้ และ ไกล เช่น ขยะที่ถูกทิ้งมาจากชุมชนที่อยูอ่ าศัย หรื อ แหล่งท่องเที่ยว ตามแนวริ มชายฝั่งทะเล
(Schmuck et al., 2017) การแอบทิ้งขยะลงทะเลจากเรื อนาเที่ยวประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทิ้งขยะลงแม่น้ าที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่ง
ผลจากการสารวจพบว่าขยะทะเลที่ลอยมาจากแหล่งอื่นมักจะมีเศษไม้ กิ่งไม้ หรื อ ใบไม้เป็ นองค์ประกอบที่ปะปนมากับขยะ
ทะเลในพื้นที่บริ เวณนี้ดว้ ย แสดงดังภาพที่ 5 อย่างไรก็ตามขยะทะเลเหล่านี้มกั มีการติดค้างอยูไ่ ม่นานนัก ซึ่ งการติดค้าง การ
สะสม และ การเคลื่อนที่ เป็ นผลมาจากกลไกทางธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่ คือ กระแสน้ า ลม และ คลื่น น้ าขึ้น-น้ าลง รวมถึง
ฤดูกาลที่มีลมพายุ ซึ่ งมีโอกาสที่ขยะทะเลจะถูกพัดพาขึ้นฝั่งเข้ามาได้ระยะไกลมากจากความแรงของคลื่นที่ถูกชัดเข้ามาตาม
แนวชายฝั่ง และ ขึ้นอยูก่ บั ความสูงจากระดับน้ าทะเลของพื้นที่บริ เวณนัน่ ๆ ผลการสารวจเก็บข้อมูลขยะทะเลในบริ เวณพื้นที่
ชายหาดที่ไม่มีผคู ้ นอยูอ่ าศัย ซึ่งเป็ นจุดที่มีการติดค้างและเกิดการสะสมของขยะทะเล พบว่า มีมากกว่า 50 ชิ้น/ตารางเมตร

A.
B.
ภาพที่ 5 แสดงการติ ดค้างและการสะสมของขยะทะเลบริ เวณชายหาดที่ มีการกัดเซาะจนถึ งแนวของต้นไม้ริมชายหาด
A. การติดค้างของขยะทะเลในแนวต้นไม้ริมชายหาด B. การสะสมของขยะทะเลจากการพัดพาของกระแสน้ า
บริ เวณชายหาด
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อิทธิพลของนา้ หนัก และ ความหนาแน่ น ของขยะทะเลต่ อการแพร่ กระจาย
น้ าหนัก และ ความหนาแน่น ของขยะทะเล มีอิทธิ พลต่อการแพร่ กระจ่ายของขยะทะเล หรื อ โดยที่ขยะทะเลที่ติด
ค้า งอยู่ใ นบริ เ วณเดิ ม ได้นานก็ ต่ อ เมื่ อ เป็ นขยะที่ มี น้ า หนัก มาก ความหนาแน่ น สู ง เช่ น เศษซากปรั ก หัก พัง ของอาคาร
วัสดุสิ่งก่อสร้างที่เป็ นคอนกรี ต ส่ วนประกอบของเรื อหรื อสิ่ งของต่าง ๆ ที่เป็ นโลหะ ซึ่ งวัสดุเหล่านี้ เมื่อถูกทิ้ง หรื อ ตกหลน
ลงไปในทะเล จะตกจมลงสู่ กน้ ทะเล จากความเร็ วกระแสน้ าบริ เวณใกล้ชายฝั่งที่มีความเร็ วต่าบริ เวณก้นทะเล เมื่อเทียบกับ
บริ เวณผิวน้ า จะทาให้เศษชิ้นส่ วนต่าง ๆ เหล่านี้ เคลื่อนที่ได้ชา้ เมื่อเทียบกับวัสดุที่เบาและ สามารถลอยน้ าได้ เช่น พลาสติก
โฟม ส่งผลให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ วไปตามกระแสน้ า ลม และ คลื่น ทั้งนี้ความเร็ วของการเคลื่อนที่ก็จะขึ้นอยูก่ บั กระแสน้ า
ลม และ คลื่น ในขณะนั้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างในสภาพสิ่ งแวดล้อมจริ งถึงอิทธิ พลของน้ าหนัก และ ความหนาแน่นของขยะ
ทะเลชนิ ดเดี ยวกัน คือ การเคลื่อนที่ของขวดแก้วที่มีน้ าหนัก และ ความหนาแน่นแตกต่างกัน จะส่ งผลต่อการเคลื่อนที่ใน
ระดับความลึกที่แตกต่างกัน รวมทั้งระดับความลึกของน้ าทะเลบริ เวณชายหาด และ ความเร็ วของกระแสน้ า แสดงดังภาพที่
6 ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบจากการทดสอบจับเวลาวัดความเร็ วในการเคลื่อนที่ของขยะทะเลที่เป็ นขวดแก้วในขณะที่ทะเลไม่มี
คลื่น และ ลม พบว่าขวดที่ลอยอยูบ่ นผิวน้ าสามารถเคลื่อนที่ตามกระแสน้ าได้เร็ ว และความเร็ วของการเคลื่อนที่จะเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อกระแสน้ าไหลเร็ วขึ้นจากอิทธิ พลของ น้ าขึ้น – น้ าลง ส่ วนขวดที่ตกจมลงติดกับพื้นเนื่ องจากมีสิ่งสกปรกติดอยูภ่ ายใน
เช่น ดิน ทราย ขยะทะเลที่เป็ นขวดนี้ก็จะตกจมลงสู่พ้นื ไม่เคลื่อนที่ หรื อ เคลื่อนที่ได้ชา้ มาก ขึ้นอยูก่ บั ความแรงของกระแสน้ า
และ คลื่น เนื่ องจากความแรงของกระแสน้ าช่วยในการพัดพาเคลื่อนที่ โดยสามารถเขียนภาพเสมือนอธิ บายลักษณะการ
เคลื่ อนที่ ของขยะทะเลในลักษณะดังกล่าวแสดงดังภาพที่ 7 ในส่ วนของขยะที่ ลอยบนผิวน้ าได้ถึงแม้ว่าจะเป็ นขยะชนิ ด
เดียวกัน แต่หากรู ปทรงรู ปร่ างต่างกัน หรื อ เกิดการแตกหัก หลุดร่ อน ของวัสดุ ก็จะมีผลทาให้เกิดลักษณะการลอยตัวอยูบ่ น
ผิวน้ าที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ได้เช่นกัน (Yoon, Kawano and Igawa, 2010)

A.
B.
ภาพที่ 6 ลักษณะการลอยตัวอยูบ่ นผิวน้ าของขยะทะเลชนิดขวดแก้ว A. การลอยตัวและเคลื่อนที่ขณะน้ าขึ้น B. การติดค้างอยู่
บนพื้นเมื่อน้ าลงต่าสุด
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ภาพที่ 7 ภาพเสมือนอธิบายตัวอย่างการเคลื่อนที่ของขยะทะเลชนิดที่เป็ นขวดแก้ว ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ า บริ เวณน้ า
ตื้นตามแนวชายหาด
อิทธิพลของกระแสนา้ คลื่น และ ลม ต่ อการเคลื่อนทีข่ องขยะทะเลทีล่ อยบนผิวนา้ ทะเลตามแนวชายฝั่ง
จากการศึ กษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนที่และการแพร่ กระจายของขยะทะเลที่ลอยอยู่บนผิวน้ าทะเลตาม
แนวชายฝัง นอกจากการได้รับอิทธิพลจาก กระแสน้ า คลื่น และ แรงลม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ยังมีอิทธิพล
ต่อขยะทะเลที่ลอยอยู่บนผิวน้ า (McWilliams, Liboiron and Wiersma, 2018 and Yoon, Kawano and Igawa, 2010) หรื อ แม้
กระทั้ง การเกิ ดซึ นามิ (Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่มีโอกาสเกิ ดขึ้นน้อยมาก โดยจากการ
สารวจในสภาพแวดล้อมจริ ง กระแสน้ าจะก่อให้เกิดการพัดพาขยะทะเลไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสน้ านั้น ตราบ
ใดที่ขยะทะเลไม่ถูกคลื่น หรื อ ลม ตามแล้วชายฝั่ง พัดพาขึ้นติดค้างบนชายฝั่ง หรื อ บนหาดทราย ขยะทะเลก็จะยังเคลื่อนที่
ต่อไปเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่มีความชันสู ง อย่างไรก็ตามขยะที่ติดค้างอยูบ่ ริ เวณแนวชายฝั่งจะมีการเคลื่อนที่ได้อีก
ครั้ง เมื่อน้ าทะเลขึ้นถึงจุดที่ติดค้างอยู่ และ คลื่น ทาให้ขยะนั้นหลุดออกไป แต่หากช่วงใดที่มีคลื่นแรง เช่น ช่วงมรสุ ม หรื อ
ลมพายุ ขยะทะเลมักถูกพัดพาขึ้นฝั่งเข้ามาในแผ่นดินไกลกว่าปรกติ และเมื่อหมดช่วงมรสุ ม หรื อ ลมพายุ ขยะทะเลก็จะติด
ค้างอยูใ่ นบริ เวณนั้น เป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่มีกระแสน้ าเป็ นตัวกลางในการพัดพาออกไปจากพื้นที่ แต่หากขยะทะเล
ที่ติดค้างอยูต่ ามแนวชายฝั่งนั้นไม่ได้อยูห่ ่ างมากเกินไป จะมีโอกาสที่ขยะทะเลจะถูกพัดพาอีกครั้งเมื่อเกิดลมมรสุ มในครั้ง
ถัดไป กรณี ที่เป็ นขยะที่ลอยอยูก่ ลางทะเลกรณี ที่ไม่มีคลื่นลม ขยะทะเลจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วและทิศทางจากอิทธิ พลของ
กระแสน้ าเป็ นหลัก และจะมีโอกาศน้อยที่ขยะทะเลจะถูกพัดพาขึ้นชายฝั่ ง ภาพเสมือนแสดงอิทธิ พลของ กระแสน้ า คลื่น
และ ลม บริ เวณแนวชายฝั่งทะเล แสดงดังภาพที่ 8 ซึ่ งมีผลต่อความเร็ ว และทิ ศทางการเคลื่อนที่ของขยะทะเล นอกจากนี้
อิทธิ พลจากแรงกระทาอื่น ๆ ยังอาจส่ งผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่และการแพร่ กระจายได้ เช่น คลื่นที่เคลื่อนที่จากบริ เวณน้ า
ลึก คลื่นที่เกิดจากการเดินเรื อ หรื อ ยานพาหนะทางน้ าอื่น ๆ
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ภาพที่ 8 ภาพเสมือนแสดงอิทธิ พลของ กระแสน้ า คลื่น และ ลม บริ เวณแนวชายฝั่งทะเลที่จะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของขยะ
ทะเลที่ลอยอยูบ่ นผิวน้ า
ลักษณะการเคลื่อนทีข่ องขยะทะเลบนชายหาดจากอิทธิพลของ นา้ ขึน้ – นา้ ลง ตามจันทรคติ
ขยะทะเลที่มีการเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ า และ คลื่น ซึ่งในส่วนของขยะทะเลที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ าทะเล
และสามารถลอยอยูบ่ นผิวน้ าได้นานนั้น จากการสารวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝั่งในพื้นที่เกาะลิบง จ.ตรัง พบว่าขยะ
ทะเลสามารถเคลื่อนที่ตามแนวชายฝั่งได้ไกลกว่า 1 กิโลเมตร/วัน ในช่วงวันที่มีสภาพอากาศปรกติ และมีน้ าขึ้นสูงสุด การติด
ค้างของขยะทะเลบนชายหาดขึ้นอยูก่ บั ระดับน้ าขึ้นสูงสุดในวันนั้น ๆ ในช่วงเวลาน้ าขึ้นขยะทะเลที่เคลื่อนที่ตามแนวชายหาด
จะถูกคลื่นพัดพาขึ้นสู่ ชายฝั่ ง หรื อ ชายหาด สู งขึ้นเรื่ อย ๆ ในขณะที่ช่วงน้ าลงขยะทะเลบางส่ วนที่ความหนาแน่นต่า หรื อ
ลอยตามน้ าได้ดี จะถอยลงตามน้ า แต่ขยะบางส่ วนที่ มีความหนาแน่ นสู ง หรื อ น้ าหนักมาก จะติดค้างอยู่บนแนวชายหาด
แสดงดังภาพที่ 9 และอาจจะเคลื่อนที่ได้อีกครั้งเมื่อน้ าทะเลขึ้นมาถึงตาแหน่งที่ติดค้างอยู่ ขยะทะเลหากติดค้างอยูเ่ ป็ นระยะ
เวลานานในช่วงที่ไม่มีฝนตก หรื อ ฤดูร้อน ขยะเหล่านี้ จะมีความชื้นต่า แห้ง เนื่ องจากแสงแดด ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อค่าความชื้น
ของขยะทะเลลดลงมาก ในกรณี ที่ขยะทะเลลอยอยู่บนผิวน้ าในช่วงน้ าตาย ซี่ งกระแสน้ าทะเลไหลช้ามาก ขยะทะเลก็จะ
เคลื่ อนที่ ได้ช้าเช่ นเดี ยวกัน แต่หากในระหว่างช่ วงเวลานั้นมี คลื่ นลมแรงขยะทะเลจะเคลื่ อนที่ ด้วยอิ ทธิ พลของคลื่ นลม
มากกว่ากระแสน้ าในขณะนั้น นอกจากนี้จากการสารวจติดตามขยะทะเลที่เคลื่อนที่ตามแนวชายหาด พบว่า อิทธิพลของ น้ า
ขึ้น – น้ าลง ยังส่ งผลต่อการเคลื่อนที่ของขยะทะเลในพื้นที่ชายหาดที่มีความยาวมากจนทาให้เกิดการแพร่ กระจายของขยะ
ทะเลไปตามแนวชายหาด
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ภาพที่ 9 การติดค้างของขยะทะเลบนชายหาดเนื่องจากอิทธิพลของ น้ าขึ้น - น้ าลง
ลักษณะการเคลื่อนทีข่ องขยะทะเลจากอิทธิพลของกระแสนา้ ทีไ่ หลออกมาจากปากแม่ นา้
เมื่อขยะถูกทิ้งลงสู่ แม่น้ า กระแสน้ าในแม่น้ าจะพัดพาเอาขยะไหลไปพร้อมกับกระแสน้ าที่ ไหลลงสู่ ทะเล ซึ่ งเมื่อ
ขยะทะเลออกมาถึงยังปากแม่น้ า ความแรงของกระแสน้ าในแม่น้ าจะส่ งผลต่อระยะทางของขยะที่เคลื่อนที่ออกมาจากปาก
แม่น้ า (Diaz-Torres, et al., 2017) จากนั้นทิศทางการไหลของกระแสน้ าในทะเล และ คลื่น จะเป็ นสิ่ งที่กาหนดทิศทางการ
เคลื่อนที่ของขยะทะเลในเวลาต่อมา อาจมีการพัดพาออกสู่ ทะเลไกลออกไนปนอกชายฝั่ง หรื อ พัดพาไปตามแนวชายฝั่ง ซึ่ ง
กระแสน้ าในทะเลเป็ นสิ่ งที่กาหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของขยะทะเล จากการสารวจติดตามการเคลื่อนที่ของขยะทะเลตาม
แนวชายฝั่งที่มีการติดค้างอยูบ่ นแนวชายหาดของพื้นที่เกาะลิบง บริ เวณหาดพร้าว แสดงดังภาพที่ 10 พบว่าในช่วงของการ
สารวจพบการเคลื่อนที่ของกองขยะทะเลที่ออกมาจากปากแม่น้ าตรัง (A) มีทิศทางการเคลื่อนที่ผา่ นบริ เวณแหลมจุโหย (B)
และ เคลื่อนที่ ต่อตามแนวชายหาดบริ เวณหาดพร้าว (C) ซึ่ งเป็ นผลมาจากอิทธิ พลของกระแสน้ าทะเลบริ เวณนั้น จากการ
สอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่ พบว่า กลุ่มคนบางส่วนที่ทราบถึงอิทธิพลของ น้ าขึ้น - น้ าลง และ กระแสน้ า จึงมีการแอบทิ้ง
ขยะลงแม่น้ า เพื่อให้กระแสน้ าพัดพาขยะออกไปจากจุ ดที่ อยู่อาศัย ให้ถูกพัดพาไหลลงสู่ ทะเล ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ ไ ม่
เหมาะสมอย่างยิง่ และ ควรได้รับการป้ องปราม เพื่อป้ องกันผลกระทบที่เกิดจากปั ญหาขยะทะเลที่นบั วันยิง่ มีมากขึ้นเรื่ อย ๆ

ภาพที่ 10 แสดงอิทธิ พลของกระแสน้ าทะเลบริ เวณชายฝั่งที่ส่งผลต่อทิศทางการไหลของกระแสน้ าบริ เวณปากแม่น้ าตรัง
และส่งผลต่อการเคลื่อนที่และการแพร่ กระจายของขยะทะเลที่ลอยออกจากปากแม่น้ า
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เนื่ องจากงานวิจัยนี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจริ งที่ เกิ ดขึ้ นตามแนวชายหาดในขณะช่ ว ง
ระยะเวลาทาการสารวจ ซึ่ งอาจจะมีความแตกต่างไปจากพื้นที่ อื่น ๆ หากช่วงระยะเวลาทาการสารวจที่ มีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละพื้นที่ การสารวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝัง หรื อ
ชายหาด จึงยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในอีกหลายด้าน เช่น บริ เวณที่มีการสะสมของขยะทะเล ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่เป็ นป่ าโกงกาง ที่เป็ นทั้งแหล่งขยายพันธ์ และอนุบาลสัตว์น้ า หลายชนิ ดทั้งนี้ ขอ้ มูลเหล่านี้ จะเป็ นส่ วนสาคัญในการ
พิจารณาดาเนินการป้ องกันแก้ไขปั ญหาขยะทะเลบริ เวณชายฝั่ง ซึ่งขยะทะเลบางส่วนสามารถน้ ามาผลิตเป็ นเชื่อเพลิง (RDF)
หรื อ รี ไซเคิล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ (Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) นอกจากนี้ในด้านสังคมยังสามารถใช้
เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นการเกี่ ยวกับข้อกาหนด กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
(CSR) เพื่อป้ องกัน หรื อ แก้ไข ปั ญหาขยะทะเล (Landon-Lane, 2018)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการดาเนิ นงานวิจยั นี้ แสดงถึงแหล่งกาเนิ ดขยะทะเลที่ก่อเกิดจากการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ บริ เวณชายฝั่ง
ทะเล โดยส่ วนใหญ่มาจากการดาเนินกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อน และ กิจกรรมทางน้ า นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาการพัดพา
ขยะทะเลจากแหล่งกาเนิดต่างพื้นที่ เช่น การทิ้งขยะจากในชุมชนริ มฝั่งแม่น้ าที่ไหลลงสู่ ทะเล ปริ มาณของขยะทะเลในพื้นที่
ชายหาดขึ้นอยูก่ บั การติดค้าง การสะสม และ แพร่ กระจาย ของขยะทะเล ซี่ งเป็ นผลจากการเคลื่อนที่ของขยะทะเล ที่ได้รับ
อิทธิพลจากการพัดพาของกระแสน้ าทะเลบริ เวณแนวชายฝั่ง คลื่น และ ลม รวมถึง อิทธิพลของ น้ าขึ้น - น้ าลง ตามจันทรคติ
ทั้งนี้ บางพื้นที่ที่มีการสะสมของขยะทะเลจนมีปริ มาณมาก ซึ่ งจะส่ งผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ตามมา การติดค้าง
ของขยะทะเลบริ เวณหาดทรายเป็ นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดการกลบทับของทราย และ เกิดการสะสะสมของขยะทะเลอยู่
ใต้ผืนทรายบริ เวณชายหาด ทาให้การเก็บขนทาได้ยากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
ตามแนวชายฝั่ง จะส่ งผลให้เกิดความแตกต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีลกั ษณะแตกต่าง
กันออกไป ตลอดจนการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการสะสมของขยะทะเลในพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับ
การพิจารณาแนวทางการป้ องกัน และ แก้ไขปั ญหาขยะทะเลตามแนวชายฝั่ง
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การเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ จานวนผู้เสี ยชี วติ ด้ วยโรคมะเร็งและเนื้องอก
ในประเทศไทย
A Comparison of the Forecasting Method for the Number of Deaths with Malignant Neoplasms in
Thailand
รุ่ งใจ แสงทอง1* และ สุดคนึง ณ ระนอง2
Rungjai Sangtong1* and Sutkanung Na Ranong2

บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บวิธี ก ารพยากรณ์ ส าหรั บ พยากรณ์ จ านวนผูเ้ สี ย ชี วิต ด้วย
โรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทย ซึ่งใช้ขอ้ มูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559 โดยงานวิจยั นี้ใช้วธิ ีการพยากรณ์
5 วิธี คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average Method) วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง (Double Moving Average
Method) วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนน
เชียลดับเบิ้ล (Double Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Brown) และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง
(Linear Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Holt) การเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) ที่ต่าที่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลดับเบิ้ล
คาสาคัญ : การพยากรณ์, วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่, การปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล, ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
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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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บทนา
มะเร็ งเกิดจากความผิดปกติของรหัสทางพันธุกรรมหรื อยีนของเซลล์น้ นั จนมีผลให้ร่างกายสร้างเซลล์ที่ผิดปกติเพิม่
จานวนขึ้นเรื่ อยๆ โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์ที่ผิดปกติน้ ีเรี ยกว่าเซลล์มะเร็ งนัน่ เอง ปั จจุบนั โรคมะเร็ งและเนื้องอกเป็ น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่ งของประเทศไทย มีอตั ราการเกิดโรคมะเร็ งที่ สูงขึ้น จากข้อมูลสถิติสาธารณสุ ข กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า แนวโน้มของผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยมีอตั ราการตาย 50.5 , 83.1 และ 119.3 ต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2539 ปี พ.ศ. 2549 และ ปี พ.ศ.
2559 ตามลาดับ ถ้าพิจารณาเป็ นรายภาค พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 กรุ งเทพมหานครมีอตั ราการตาย 182.3 ต่อประชากร 100,000
คน ซึ่ งสู งที่ สุดของประเทศไทย รองลงมาได้แก่ ภาคเหนื อมี อตั ราการตาย 130.3 ต่อประชากร 100,000 คน มะเร็ งที่ พบ
ผูเ้ สี ยชี วิตสู งที่ สุดได้แก่ มะเร็ งตับ มะเร็ งปอด มะเร็ งเต้านม และมะเร็ งมดลูก ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ปั จจุบนั เทคนิ คการพยากรณ์อนุ กรมเวลาได้ถูกนามาใช้ในทางสาธารณสุ ขและทางระบาดวิทยาอย่างแพร่ หลาย
ตัวอย่างเช่ น ดาว, หรรษา และมณี รัตน์ (2558) ศึ กษาเรื่ องการศึ กษาเปรี ยบเที ยบเพื่อหาตัวแบบที่ เหมาะสมสาหรับการ
พยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ได้นาเทคนิ คการพยากรณ์
มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งประกอบด้วย วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย วิธีบอกซ์
เจนกินส์ วิธีสดั ส่วนกับแนวโน้ม และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ – วินเทอร์ ธันวา, ชนาธิป, ดนุสรณ์ และ
วีระชัย (2558) การพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยโรคสุกใสในจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วรางคณา (2558) ศึกษาเรื่ อง
ตัวแบบพยากรณ์ จ านวนผูป้ ่ วยโรคบิ ด ในประเทศไทย สาหรั บ การสร้ างตัวแบบพยากรณ์ ด้ว ยวิ ธี การทางสถิ ติ 3 วิ ธี
ได้แ ก่ วิธี บ อกซ์ – เจนกิ น ส์ วิธี ก ารปรั บ เรี ย บด้ว ยเส้นโค้งเลขชี้ ก าลังของวิน เทอร์ แ บบคู ณ และวิธี ก ารพยากรณ์ รวม
กมล (2559) ศึกษาเรื่ องการพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 โดยใช้สถิติ time series
analysis: triple exponential smoothing หรื อ Winter’s model สุ มิตรา เมืองขวา (2559) ศึ กษาการพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยใน
โรคหลอดเลือดหัวใจที่จาหน่ายออกจากโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดย
ใช้เทคนิคปรับให้เรี ยบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย
จะเห็นได้วา่ เทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลามีบทบาทสาคัญในการวางแผนและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ต่างๆ ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีความสนใจศึ กษาข้อมูลจานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้ องอกในประเทศไทย และได้นา
เทคนิ คการพยากรณ์อนุ กรมเวลามาใช้พยากรณ์ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาเทคนิ คการพยากรณ์ อนุ กรมเวลา 5 วิธี คือ
วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average Method) วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง (Double Moving Average Method)
วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบง่ าย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ย ล
ดับ เบิ้ ล (Double Exponential Smoothing Method หรื อ วิ ธี ข อง Brown) และวิ ธี ป รั บ ให้ เ รี ย บเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ลเส้ น ตรง
(Linear Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Holt) ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) ที่นอ้ ยที่สุด เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้กาหนดเป้ าหมายในการ
วางนโยบายป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็ งและเนื้องอกต่อไป
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลจานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้ องอกในประเทศไทย ซึ่ งใช้ขอ้ มูลรายปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559 จากสถิติสาธารณสุ ข กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ.
จานวน
ปี พ.ศ.
จานวน
ปี พ.ศ.
จานวน
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

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้ งนี้ ได้นาเทคนิ คการพยากรณ์ อนุ กรมเวลามาใช้พ ยากรณ์ ซึ่ งในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ศึกษาเทคนิ คการ
พยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย
วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ้ล และวิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลเส้นตรง ในการเลื อกวิธีการพยากรณ์ที่
เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) ที่นอ้ ยที่สุด รายละเอียดดังนี้
1. วิธีเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบง่ าย (Simple Moving Average Method)
การเฉลี่ยเคลื่อนที่จะกาหนดน้ าหนักของข้อมูลที่ใช้ในการคานวณให้มีน้ าหนักเท่ากันซึ่ งคาว่า เฉลี่ยหมายถึงการ
หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ใช้ในการคานวณ ส่ วนคาว่าเคลื่อนที่ หมายถึง การเพิ่มข้อมูลตัวถัดไปเข้าไปในการคานวณ และตัด
ข้อมูลตัวแรกออกจากการพยากรณ์โดยการเฉลี่ยเคลื่อนที่จะขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของข้อมูล (ทรงศิริ, 2549)
วิธีเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ แบบง่ ายเป็ นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์ จากการเฉลี่ยค่าสังเกตล่าสุ ดจานวน k ค่า มี สมการ
พยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t+1 ดังนี้
Y + ... + Yt - k + 1
Ŷt + 1 = t
(1)
k
วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบง่าย ไม่กาหนดจานวนค่าสังเกตที่จะนามาเฉลี่ยแน่นอน โดยทัว่ ไปจะเลือก k ที่ ให้ค่า SSE
หรื อ MSE หรื อ RMSE หรื อ MAPE น้อยที่สุด
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2. วิธีเฉลีย่ เคลื่อนทีส่ องครั้ง (Double Moving Average Method)
การเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ สองครั้ งจะทาให้การเคลื่ อนไหวของอนุ กรมเวลาในการปรั บครั้ งที่ สองเรี ยบกว่าการเฉลี่ ย
เคลื่อนที่ครั้งแรก วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้งเป็ นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์สาหรับอนุกรมเวลาที่มีการเคลื่อนไหวแนวโน้ม
เส้นตรง ได้สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดังนี้
(2)
Yˆ t (p) = Tˆt (t) + pˆ 1 (t) เมื่อ p = 1, 2, …
กาหนด MAt เป็ นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนาด k ครั้งที่หนึ่งที่เวลา t และ MA t เป็ นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนาด k ครั้งที่สองที่
k-1
k-1
MT 
MT
เวลา t ซึ่ ง MA t = t และ MA t = 2 t เมื่อ MTt =  Yt - i และ MTt=  MTt - i จาก MAt และ MA t ที่เวลา
k
k
i=0
i=0
t หาค่าจุดตัดแกนตั้งที่เวลา t ได้ดงั นี้
T̂t (t) = 2MA t - MAt
(3)
และค่าความลาดชันที่เวลา t ได้ดงั นี้
2
ˆ 1 (t) =
(MA t - MA t )
(4)
k-1
3. วิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลแบบง่ าย (Simple Exponential Smoothing Method)
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบง่าย ค่าพยากรณ์จะได้จากค่าสังเกตที่ ผ่านมาทั้งหมด น้ าหนักที่ ให้กบั ค่า
สังเกตแต่ละค่าไม่เท่ากัน น้ าหนักที่ ให้จะให้กบั ค่าที่เกิ ดขึ้นล่าสุ ดสู งที่สุด และจะลดหลัน่ กันไปสาหรับค่าสังเกตที่อยูห่ ่ าง
ออกไป น้ าหนักที่ให้จะขึ้นอยูก่ บั ค่าปรับให้เรี ยบ  ที่มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 สมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t
เมื่อใช้ค่าสังเกตทั้งหมดจนถึงเวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดังนี้
Ŷt + 1 = Yt + (1 -  )Yt - 1 + (1 -  ) 2 Yt - 2 + ... (5)
ซึ่งค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมดจะรวมกันเป็ น 1 อาจจะเขียนสมการพยากรณ์ใหม่อีกสองแบบได้แก่ แบบปรับให้เรี ยบ ดังนี้
(6)
Yˆ t + 1 = Yt + (1 - )Yˆ t
และแบบปรับค่าเดิมด้วยความคลาดเคลื่อน ดังนี้
Yˆ t + 1 = Yˆ t +  e t

(7)

แบบปรับให้เรี ยบจะได้จากการเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของค่าจริ งและค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ส่ วนแบบปรับค่าเดิมด้วยความ
คลาดเคลื่อนจะได้จากการปรับค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ด้วย  เท่าของความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
4. วิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลดับเบิล้ (Double Exponential Smoothing Method หรื อวิธีของ Brown)
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ล หรื อวิธีของ Brown เป็ นวิธีที่ใช้กบั อนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มแบบเส้นตรง
มีวิธีคล้ายกับวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้งเพียงแต่ใช้ At แทน MAt และ A t แทน MA t โดยที่ ใช้ At คือค่าปรับให้เรี ยบแบบ
เอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t หาได้จากการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่าง At – 1 และ Yt ส่วน A t คือค่าปรับให้เรี ยบครั้งที่สองแบบ
เอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t หาได้จากการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่าง At-1 และ At (ทรงศิริ, 2549) นัน่ คือ
(8)
A t = Yt + (1 - )A t - 1
At = A t + (1 - )At - 1
(9)
สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา t เป็ นดังนี้
(10)
Yˆ (p) = Tˆ (t) + pˆ (t) เมื่อ p = 1, 2, …
t

t

1
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จะได้ T̂t (t) และ ˆ 1 (t) แบบปรับให้เรี ยบ ดังนี้

T̂t (t) = 2A t - A t


ˆ 1 (t) =
(A t - A t )
1-
ในทานองเดี ยวกับวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบง่ายจะได้ T̂t (t) และ ˆ 1 (t)
คลาดเคลื่อน ดังนี้
Tˆt (t) = Yˆ t - 1 (1) + (1- (1 -  ) 2 )e t
ˆ (t) = ˆ (t - 1) + 2 e
1

1

t

(11)
(12)
แบบปรับค่าเดิ มด้วยความ
(13)
(14)

การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ลทั้งแบบปรับให้เรี ยบและแบบปรับด้วยความ
คลาดเคลื่อนต้องกาหนดค่าเริ่ มต้นของ T̂t (t) และ ˆ 1 (t) และกาหนดค่าปรับให้เรี ยบ  ที่เหมาะสม ซึ่ งเป็ นค่าคงที่ที่มีคา่ อยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และทาให้ค่า SSE หรื อ MSE หรื อ RMSE หรื อ MAPE น้อยที่สุด
5. วิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลเส้ นตรง (Linear Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Holt)
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงหรื อ วิธีของ Holt เป็ นวิธีที่ใช้กบั อนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มแบบเส้นตรง มี
หลักการคล้ายกับวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ล โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ลใช้ค่าปรับให้เรี ยบ
หนึ่งค่า (  ) แต่วธิ ีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงใช้ค่าปรับให้เรี ยบสองค่าได้แก่  และ  โดย  เป็ นค่าปรับให้
เรี ยบสาหรับค่าแนวโน้ม T̂ (t) และ  เป็ นค่าปรับให้เรี ยบสาหรับค่าความลาดชัน ˆ (t) ได้สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลา
t

ล่วงหน้าที่เวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดังนี้

1

Yˆ t (p) = Tˆt (t) + pˆ 1 (t) เมื่อ p =1,2,…

(15)

จะได้ T̂t (t) และ ˆ 1 (t) แบบปรับให้เรี ยบ ดังนี้

Tˆt (t) = Yt + (1 - ) Yˆ t - 1 (1)
ˆ 1 (t) =  (Tˆt (t)- Tˆt-1 (t-1))+(1-  )ˆ 1 (t-1)

และจะได้ T̂t (t) และ ˆ 1 (t) แบบปรับด้วยความคลาดเคลื่อน ดังนี้
Tˆt (t) = Yˆ t - 1 (1) + e t
ˆ (t) = ˆ (t - 1) + e
1

1

(16)
(17)
(18)

t

(19)

การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลเส้นตรงทั้งแบบปรับให้เรี ยบและแบบปรับด้วย
ความคลาดเคลื่อนต้องกาหนดค่าเริ่ มต้นของ T̂t (t) และ ˆ 1 (t) และกาหนดค่าปรับให้เรี ยบ  และ  ที่เหมาะสม
ซึ่ง
เป็ นค่าคงที่ที่มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และทาให้ค่า SSE หรื อ MSE หรื อ RMSE หรื อ MAPE น้อยที่สุด
การพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ จะพิจารณาจากค่าความคลาดเคลื่อนซึ่ งเป็ นค่าของ
ความแตกต่างระหว่างค่าที่เกิดขึ้นจริ งกับค่าพยากรณ์ (วิชิต และจิราวัลย์, 2548)
et = Yt - Yˆ t
(20)
ในการพยากรณ์ ควรทาให้ค่าความคลาดเคลื่ อนน้อยที่ สุด สาหรั บการวิจัยครั้ งนี้ จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD) (กัลยา, 2542) ดังนี้
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n

MAD =

 et

t=1

(21)

n

ผลการวิจัย
1. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบง่ าย
ในการวิเคราะห์ จานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้ องอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ แบบง่าย
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมื่อ k = 2 ทาให้ค่าคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์นอ้ ย
ที่สุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 3,042.06 ผลแสดงดังภาพที่ 1
จานวนผูเ้ สี ยชีวติ
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ภาพที่ 1 แสดงจานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559
2. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีเฉลีย่ เคลื่อนทีส่ องครั้ง
ในการวิเคราะห์จานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมื่อ k = 2 ทาให้ค่าคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์นอ้ ยที่ สุด
ได้ค่า MAD เท่ากับ 2,018.90 ผลแสดงดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
3. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลแบบง่ าย
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ในการวิเคราะห์จานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้ องอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล
แบบง่าย เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมื่อ  = 0.9 ทาให้ค่าคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์นอ้ ยที่สุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 2,295.07 ผลแสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง
4. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลดับเบิล้
ในการวิเคราะห์จานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้ องอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล
ดับเบิ้ ล เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมื่ อ  = 0.7 ทาให้ค่าคลาดเคลื่ อนของการ
พยากรณ์นอ้ ยที่สุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 1,144.42 ผลแสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย
5. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลเส้ นตรง
ในการวิเคราะห์จานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื้ องอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล
เส้นตรง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมื่อ  = 0.9 และ  = 0.5 ทาให้ค่าคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์นอ้ ยที่สุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 1,145.43 ผลแสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ล
รูปที่ 3 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธปี รับให้เรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย
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ภาพที่ 6 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง
6. การพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนสัม บู ร ณ์
(MAD) ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาเทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่
สองครั้ง วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบง่ าย วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ้ล และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลเส้นตรง ได้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี
เทคนิคการพยากรณ์
MAD
วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (k = 2)
3,042.06
วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง (k = 2)
2,018.90
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (  = 0.9)
2,295.07
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ล (  = 0.7)
1,144.42
1,145.43
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง (  = 0.9 ,  = 0.5)
จากตารางที่ 2 พบว่า วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ้ ลให้ค่าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่ อนสัมบู รณ์ (MAD)
ต่าที่สุด ดังนั้นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ล

สรุ ปและวิจารณ์ ผล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบเทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย วิธีเฉลี่ย
เคลื่อนที่สองครั้ง วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ล และวิธีปรับให้เรี ยบ
เอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD)
ที่นอ้ ยที่สุด ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลจานวนผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทย ซึ่งใช้ขอ้ มูลรายปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559 ผลการเปรี ยบเทียบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี พบว่าวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์สูงกว่าวิธีอื่นๆ อาจเนื่ องมากจากทั้ง 2 วิธี
เหมาะสาหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีแนวโน้มคงที่ ส่ วนวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ้ลและวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลเส้นตรงให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ใกล้เคียงกันมาก อาจเนื่ องมาจากทั้ง 2 วิธีเหมาะสาหรับอนุ กรม
เวลาที่ มีแนวโน้มแต่ไม่มีอิทธิ พลของฤดู กาล แต่วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ้ลให้ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่ อน
สัมบูรณ์นอ้ ยกว่าจึงเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์จานวนผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนื้องอกในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิ จัย ของ กฤษณา (2556) ศึ ก ษาระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจการวางแผนการผลิ ต ที่ เ หมาะสม กรณี ศึ ก ษา :
การวางแผนการผลิ ต ในบริ ษ ัท อุ ต สาหกรรมสิ่ ง พิ ม พ์ พบว่า ตัว แบบ Double Exponential Smoothing ให้ค่ าความคลาด
เคลื่อนที่นอ้ ยที่สุด ที่ค่าถ่วงน้ าหนักปรับเรี ยบ (  ) 0.5

เอกสารอ้างอิง
กมล กัญญาประสิ ทธิ์ . 2559. การพยากรณ์การเกิ ดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558. วารสารวิชาการ
สาธารณสุ ข 25 (4) : 604 – 614.
กฤษณา กลิ่นสัมผัส. 2556. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม กรณีศึกษา : การวางแผนการผลิต
ในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ . การศึกษาอิสระปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
กองยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข . 2560. สถิ ติส าธารณสุ ข พ.ศ.2559. แหล่ ง ที่ ม า :
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/232, 25 ธันวาคม 2560.
กัลยา วาณิ ชบัญชา. 2542. การวิเคราะห์ สถิติ : สถิตเิ พื่อการตัดสินใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุ งเทพฯ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

822

ดาว สงวนรังศิริกลุ หรรษา เชี่ยวอนันตวานิช และมณี รัตน์ แสงเกษม. 2558. การศึกษาเปรี ยบเทียบเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม
สาหรับการพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในกรุ งเทพมหานคร. วารสารวิจยั และพัฒนา
มจธ. 38 (1) : 35 – 55.
ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2549. การพยากรณ์ เชิงปริมาณ. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ.
ธันวา เจริ ญศิริ, ชนาธิ ป โสภณพิมล, ดนุสรณ์ ธนะปาละและวีระชัย ขันทองคา. 2558. การพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยโรคสุ กใส
ในจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์. บูรพาเวชสาร. 2 (2) : 41 – 49.
วรางคณา กีรติวบิ ูลย์. 2558. ศึกษาเรื่ องตัวแบบพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วยโรคบิดในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร :
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 23 (3) : 140 – 151.
วิชิต หล่อจี ระชุ ณห์ กุล และจิ ราวัลย์ จิ ตรถเวช. 2548. เทคนิคการพยากรณ์ . (พิมพ์ครั้ งที่ 3). สานักงานกิ จการโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุ งเทพฯ.
สุ มิ ต รา เมื อ งขวา. 2559. การพยากรณ์ จ านวนผูป้ ่ วยในโรคหลอดเลื อ ดหัว ใจที่ จ าหน่ า ยออกจากโรงพยาบาลในคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยใช้เทคนิ คปรับให้เรี ยบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย.
วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์ เขตเมือง 60 (4) : 277 – 285.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

823

การปนเปื้ อนของโลหะหนักในแหล่ งนา้ ผิวดินผลิตประปา
และนา้ ประปาหมู่บ้าน ตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Contamination of Heavy Metals in Surface Water and Tap Water
at Dongbang Subdistrict, Prachantakam District, Prachinburi Province
จานนท์ ศรี เกตุ1* ตีรณรรถ ศรี สุนนท์1 และ ทิฆมั พร ศรี เกตุ2
Janon Srigate1* Treeranut Srisunont1and Tikumporn Srigate2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาการปนเปื้ อนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม ในแหล่งน้ าผิวดิน
ผลิตประปาและน้ าประปาหมู่บา้ นของชุ มชนตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจี นบุรี โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างน้ า
3 หมู่บา้ น คือ บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง หมู่บา้ นละ 4 ตัวอย่าง คือ แหล่งน้ าผิวดิ นผลิตประปา น้ าประปาต้นท่อ
กลางท่ อ และปลายท่ อระบบจ่ า ยน้ า แยกเก็ บ ตัว อย่า งน้ า 2 ฤดู ก าล คื อ ฤดู ฝ นและฤดู ร้ อน และวิเ คราะห์ ตวั อย่า งน้ าใน
ห้องปฏิ บตั ิการด้วยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
โดยใช้สถิติ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test ผลการวิจยั พบว่า
1. การปนเปื้ อนของโลหะหนักในน้ าผิวดินผลิตประปา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิ นของกรมควบคุม
มลพิษ ในขณะที่ การปนเปื้ อนของโลหะหนักในน้ าประปาหมู่บา้ น พบ เหล็กและแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
เพื่อการบริ โภคของกรมอนามัย
2. ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปื้ อนของเหล็ก แคดเมียม และแมงกานี ส ในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาอย่าง มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และระยะทางเส้นท่อมีผลต่อการปนเปื้ อนของแมงกานีสในบ้านนาและบ้านโนน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ เนื่ องจากในช่ วงฤดู ร้อนมี การตกตะกอนของโลหะหนักในแหล่งน้ าผิวดิ นผลิต
ประปาปริ มาณมาก ประกอบกับระบบการผลิตประปาขาดการดูแลบารุ งรักษาและไม่มีการระบายตะกอนออกจากท่อจ่ายน้ า
ตามระยะเวลาที่กาหนด
คาสาคัญ : การปนเปื้ อน, โลหะหนัก, น้ าผิวดิน, น้ าประปาหมู่บา้ น
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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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บทนา
น้ าเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของมนุษย์สาหรับการอุปโภคและบริ โภค แต่ปัจจุบนั แหล่งน้ า
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิ ดการปนเปื้ อนของสิ่ งต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของเมื อง พื้นที่ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภท จนทาให้เกิดน้ าเสี ย กลิ่น ความขุ่น มีการปนเปื้ อนโลหะหนัก และเกิดเชื้อโรค ส่งผลให้รัฐต้อง
สูญเสี ยงบประมาณทั้งทางด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม และการจัดการทางสาธารณสุขอย่างมหาศาล ต่อมารัฐบาลมีนโยบาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ จึงส่ งเสริ มให้ทุกหมู่บา้ นจัดสร้างระบบประปาหมู่บา้ นจากน้ าผิวดินและน้ า
บาดาล (กรมส่ งเสริ มส่ วนท้องถิ่น, 2554 ) และเมื่อดาเนิ นการก่อสร้างระบบประปาเสร็ จได้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้แก่
องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูด้ ูแลระบบการผลิตต่อไป ซึ่ งภายหลังกลับพบว่า หลายพื้นที่ มีปัญหาด้านคุณภาพของ
แหล่งน้ าดิบและน้ าประปาที่มีการการปนเปื้ อนของโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพของน้ าประปาสาหรับการ
นาไปอุปโภคบริ โภคไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย (ธนาวัฒน์ และคณะ, 2551)
จังหวัดปราจี นบุ รี ถื อเป็ นพื้นที่ พฒ
ั นาอุตสาหกรรมที่ สาคัญอี กแห่ งหนึ่ งของประเทศ แต่ประชาชนในพื้น ที่
กว่าครึ่ งจังหวัดยังคงใช้น้ าประปาหมู่บา้ นที่มีบริ หารจัดการและตรวจสอบมาตรฐานโดยชุมชน และจากการสังเกตเบื้องต้น
ของคณะผูว้ ิจยั พบว่า น้ าขุ่น มีกลิ่น และสี ของน้ าประปามีสีเหลืองแดงคล้ายสนิ ม ซึ่ งถือว่าพื้นที่ มีความเสี่ ยงในด้านการ
ปนเปื้ อนของโลหะหนักในแหล่งน้ าธรรมชาติ จนอาจก่อให้เกิ ดผลต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นควร
ด าเนิ น การศึ ก ษาการปนเปื้ อนของโลหะหนัก ในแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น ผลิ ต ประปาและน้ าประปาหมู่ บ้า น ต าบลดงบัง
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนาไปสู่ การหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งคุณภาพน้ าประปาหมู่บา้ นแบบมีส่วนร่ วม
ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการดาเนินชีวติ ของประชาชนที่ยงั่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
ศึ กษาการปนเปื้ อนของโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมี ยม ในแหล่งน้ าผิวดิ นผลิ ตประปาและ
น้ าประปาหมู่บา้ นของตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินของกรม
ควบคุมมลพิษ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพน้ าประปา
หมู่บา้ นร่ วมกับชุมชน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงประยุกต์ โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการร่ วมกับชุมชนกาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ าจากน้ าผิว
ดินสาหรับผลิตน้ าประปาและน้ าประปาหมู่บา้ นในระบบท่อจ่ายของตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และ
นาตัวอย่างน้ ามาตรวจวิเคราะห์ค่าโลหะหนักในน้ า ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม โดยนาค่าโลหะหนักในน้ าผิวดิน
สาหรับผลิตประปาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่ อง กาหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าทัว่ ไป
ก่อนและการเกษตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) และคุณภาพน้ าประปาหมู่บา้ นเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
บริ โภค (กรมอนามัย, 2543) และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการคุณภาพน้ า พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพน้ าประปา
หมู่บา้ นร่ วมกับชุมชนให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่สามาถนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของชุมชน
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2. พื้นที่วจิ ยั และการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า
พื้นที่วิจยั คือ ตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยผูว้ ิจยั วางแผนร่ วมกับชุมชนกาหนดจุด
เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า จานวน 3 หมู่บา้ น จาก 10 หมู่บา้ น คือ หมู่ 3 บ้านนา หมู่ 4 บ้านโนน และ หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง ซึ่ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 30 ของหมู่บา้ นทั้งหมด (จิ ตราภา, 2550) โดยเก็บตัวอย่างน้ าหมู่บา้ นละ 4 แหล่ง ประกอบด้วย
แหล่งน้ าผิวดินผลิตประปา 1 แหล่ง (3 จุดเก็บตัวอย่าง) และน้ าประปา ได้แก่ บริ เวณต้นท่อจ่ายน้ า 1 แหล่ง กลางท่อจ่ายน้ า 1
แหล่ง และปลายท่อจ่ายน้ า 1 แหล่ง (ภาพที่ 1)
ดาเนิ นการเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง (สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2558) คือ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 (ตัวแทน
ฤดูฝน) และครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ตัวแทนฤดูร้อน)
หมู่ 4 ปลำยท่ อ

หมู่ 4 กลำงท่ อ
หมู่ 3 แหล่ งนำ้ ดิบ

หมู่ 4 ต้ นท่ อ
หมู่ 3 ต้ นท่ อ
หมู่ 4 แหล่ งนำ้ ดิบ

หมู่ 3 กลำงท่ อ
หมู่ 3 ปลำยท่ อ

หมู่ 5 แหล่ งนำ้ ดิบ
หมู่ 5 ต้ นท่ อ
หมู่ 5 ปลำยท่ อ

หมู่ 5 กลำงท่ อ
มาตราส่ วน 1:50,000 SCALE
จุดเก็บตัวอย่ างน้า

ภาพที่ จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดินผลิตประปาและประปาหมูบ่ า้ น
ทีม่ า : ดัดแปลงจากกรมแผนที่ทหาร (2540)
3. การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ า
3.1 บันทึกข้อมูลคุณภาพน้ าภาคสนาม ได้แก่ พีเอช อุณหภูมิ บันทึกลักษณะอากาศขณะเก็บตัวอย่าง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และสิ่ งแวดล้อมรอบจุดเก็บตัวอย่างน้ า และบันทึกภาพจุดเก็บตัวอย่างน้ า
3.2 เก็บตัวอย่างน้ าผิวดินผลิตน้ าประปา โดยใช้วิธีการเก็บแบบตัวอย่างน้ าแบบจ้วง (Grap Sampling) กลางแหล่งน้ า 3
จุดเก็บ ณ จุดกึ่งกลางของความลึกของแหล่งน้ า แล้วนามาวิเคราะห์
3.3 เก็บตัวอย่างน้ าประปาหมู่บา้ นแบบมีเงื่อนไข (inclusion criteria) ตามระยะทางของเส้นจ่ายน้ าประปา ได้แก่
ต้นท่อจ่ายน้ า กลางท่อจ่ายน้ า และปลายท่อจ่ายน้ า โดยทาความสะอาดก๊อกน้ าหรื อจุดปล่อยน้ าด้วยสาลีชุปแแอกอฮอล์ ร้อย
ละ 70 และปล่อยน้ าให้ไหลเต็มที่ 2-3 นาที เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกคุณภาพดี ขนาด
1 ลิตร ให้เต็มขวด เติมกรด
ไนตริ กเข้มเข้น (HNO3) 2 มิลลิลิตร ปิ ดฝาและปิ ดฉลากเพื่อส่งวิเคราะห์หอ้ งปฏิบตั ิการ (กรมอนามัย, 2554) เก็บตัวอย่างใน
ที่มืดและอุณหภูมิต่าประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพตัวอย่างน้ า
3.4 การวิเคราะห์คุ ณภาพน้ า นาตัวอย่างน้ าที่ จะตรวจวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และ
แคดเมียม วิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซ้ า ด้วยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ในห้องปฏิบตั ิการ โดยให้เป็ นไปตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ใน Standard Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995)
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4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
อุปกรณ์และสารเคมีในการเก็บตัวอย่างน้ าภาคสนาม ได้แก่ เครื่ องวัดคุณภาพน้ าเบื้องต้น อาทิ ความเป็ นกรดด่าง
อุณหภูมิ ขวดพลาสติกคุณภาพดีทาด้วยพลาสติกโพลีเอทธิ ลีน กระบอกเก็บน้ า ถังแช่ตวั อย่าง กรดไนตริ กเข้มเข้น (HNO3) 2
มิลลิลิตร ปิ เปต และอุปกรณ์การบันทึกข้อมูล
เครื่ องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนักในห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ เครื่ องอะตอมมิกแอบซอร์ พชันสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ (AAS) อุปกรณ์และสารเคมีสาหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ าในห้องปฏิบตั ิการตามวิธีการที่กาหนดไว้ใน Standard
Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995)
5. กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน จัดการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิการร่ วมกับกลุ่มผูน้ าชุ มชน ได้แก่ ผูน้ าหมู่บา้ น องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นหรื อตัวแทน คณะกรรมการประปาหมู่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุ ข และประชาชน
ผูบ้ ริ โภคน้ าใช้ในชุมชน
ครั้งที่ 1 ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และกาหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างร่ วมกัน
ครั้งที่ 2 นาเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการคุณภาพน้ า และร่ วมกันกันหา
แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพน้ าประปาหมู่บา้ นให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่สามาถนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
ของชุมชน
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลปริ มาณโลหะหนักในน้ าผิวดินผลิตประปาและประปาหมู่บา้ นอธิบายเชิงพรรณนาด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 2543 และเปรี ยบเทียบประปาหมู่บา้ นกับค่ามาตรฐาน
คุ ณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย 2543 (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ ใช้สถิ ติแบบ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of
Variance Test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างฤดูกาลและตามระยะเส้นท่อ
ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินและมาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภค
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าใน
คุณภาพน้ าประปาของกรมอนามัย
พารามิเตอร์
หน่วย
แหล่งน้ าผิวดิน
(ปี 2543)
เหล็ก (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

ผลและวิจารณ์ผล
1. การปนเปื้ อนปริ มาณโลหะหนักในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น
ผลของปริ มาณการปนเปื้ อนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมี ยม ในแหล่งน้ าผิวดิ นผลิ ตประปา
หมู่บา้ น บ้านโนน บ้านนา และบ้านสวนผึ้ง (ตารางที่ 2) สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 ปริ มาณโลหะหนักในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น
คุณภาพน้ า
เหล็ก (mg/l)

ชุมชน
หมู่ 3 บ้านนา
หมู่ 4 บ้านโนน
หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง

ฤดูฝน
0.20
1.85
1.00

ฤดูร้อน
0.17
1.43
0.46

เฉลี่ย
0.19
1.64
0.73

ค่าการทดสอบ
3.971
3.857
3.857

Sig.
0.046*
0.050*
0.050*
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หมู่ 3 บ้านนา
0.00
0.00
0.00
2.191
0.139
หมู่ 4 บ้านโนน
0.07
0.06
0.07
4.153
0.042*
หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง
0.03
0.03
0.03
เฉลี่ยตลอดการศึกษา
0.03
0.03
0.03
แคดเมียม (mg/l) หมู่ 3 บ้านนา
0.005
0.003
0.004
2.009
0.156
หมู่ 4 บ้านโนน
0.011
0.010
0.011
6.604
0.010**
หมู่ 5 บ้านสวนผึ้ง
0.014
0.012
0.013
7.623
0.006**
เฉลี่ยตลอดการศึกษา
0.010
0.008
0.009
หมายเหตุ : * มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p>0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p>0.01)
1.1 เหล็ก ในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19, 1.64
และ 0.73 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ มีค่าพิสยั อยูร่ ะหว่าง 0.17-1.85 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเหล็กไม่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของเหล็กในน้ าผิวดินผลิตประปา
ระหว่างฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า ทุกหมู่บา้ นมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเปื้ อนของเหล็กในน้ าประปาหมู่บา้ น
1.2 แมงกานี ส ในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00,
0.07 และ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ มีค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.00-0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ที่กาหนดให้มีได้ไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) เมื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าแมงกานีสในน้ าผิวดินทั้งสองฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผลต่อการปนเปื้ อนของแมงกานี สในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปา และอีก 2 หมู่บา้ น
การปนเปื้ อนของแมงกานีสในแต่ละฤดูกาลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
1.3 แคดเมียม ในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.004,
0.011 และ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.003-0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิ นเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิ นประเภทที่ 3 ที่ กาหนดให้มีได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าแคดเมียมในน้ าผิวดินทั้งสองฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผลต่อการปนเปื้ อนของแคดเมียมในแหล่งน้ าผิวดินผลิต
ประปา
น้ าผิวดิ นที่ เป็ นแหล่งน้ าดิ บผลิตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง พบว่ามีปริ มาณโลหะหนัก
สู งสุ ดในช่วงฤดูฝนและต่าสุ ดในช่วงฤดูร้อน โดยปริ มาณแคดเมียมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน อาจเนื่องจาก
ในช่วงฤดูฝนเกิดการพัดพาปริ มาณน้ าฝนปนเปื้ อนโลหะหนักจากพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์
ที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น ไหลลงสู่แหล่งน้ าผิวดินสาหรับผลิตประปา โดยบริ เวณหมู่บา้ นและพื้นที่เกษตรกรรมส่วนมากจะมีการใช้
ปุ๋ ยที่ มีส่วนผสมของแคดเมียมในพื้นที่ ทาการเกษตรและลักษณะทางด้านธรณี วิทยาที่ มีองค์ประกอบของสารโลหะหนัก
จาพวกแคดเมียมและพวกเกลือแร่ ในปริ มาณมาก และการละลายของแคดเมียมในน้ าขึ้นอยูก่ บั แหล่งที่มาและความเป็ นกรด
ในแหล่งน้ า (กรมทรัพยากรธรณี , 2545) โดยในช่วงฤดูร้อนพบว่าปริ มาณฝนและปริ มาณน้ าในแหล่งน้ าลดต่าลงส่ งผลให้มี
ปริ มาณน้ าน้อยและอาจมีการชะล้างของการใช้สารเคมีลดลง เนื่ องจากการสลายตัวของสารอินทรี ยล์ ะลายในน้ าน้อยลงและ
แมงกานีส
(mg/l)
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การพัดพาของแคดเมียมที่ ปะปนอยู่ในพื้นที่ ทางการเกษตรเกิ ดปริ มาณแคดเมียมลดน้อยลง โดยแคดเมียมในแหล่งน้ าจะ
สะสมอยูใ่ นรู ปคอลลอยและอิออนอิสระ แคดเมียมในรู ปเกลือออกไซด์ เกลือคาร์ บอเนต และเกลือซัลไฟด์มีความสามารถ
ละลายน้ าต่ า และความสามารถในการละลายของแคดเมียมยังขึ้นอยู่กบั ปริ มาณสารประกอบเชิ งซ้อนที่ละลายในน้ าชนิ ด
ซัลไฟด์ที่แขวนลอยอยู่กบั ค่าพีเอชและความกระด้างของน้ า สอดคล้องกับ บารุ ง (2549) ได้ศึกษาความเข้มข้นของโลหะ
หนักในแหล่งน้ า พบว่า ช่วงฤดูฝนมีค่าโลหะหนักสู งและฤดูร้อนมีค่าโลหะหนักต่า อาจเนื่ องจากช่วงการเก็บตัวอย่างมีการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดินต่างกันส่ งผลต่อการละลายโลหะหนักลงสู่ แหล่งน้ าในแต่ละช่วงเวลาต่างกันและการสะสมของ
เหล็กในปริ มาณมากจะมีความสัมพันธ์กบั การสร้างออกซิ เจนอิสระแล้วอาจทาให้เกิดโรคมะเร็ ง นอกจากนี้ แหล่งน้ าในช่วง
ฤดูร้อนมีปริ มาณน้ าน้อยจานวนตะกอนและสารอินทรี ยม์ ีปริ มาณสูงและเกิดการตื้นเขินเพราะไม่ได้ทาการขุดลอกตะกอนมา
หลายปี สอดคล้องกับการศึกษาของ Majagi et al. (2008) พบว่า ความเข้มข้นของโลหะหนักในอ่างเก็บน้ ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เนื่ องจากเกิดการตกตะกอนและการพัดพาสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ นทรี ย ์
จากพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติหรื อการกระทาของมนุษย์ลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน และอัตราการระเหยกับการตกตะกอนมีผล
ต่อความเข้มข้นของโลหะหนักในแต่ละฤดูกาลเช่นกัน
2. การปนเปื้ อนปริ มาณโลหะหนักในน้ าประปาหมู่บา้ น
ผลของปริ มาณการปนเปื้ อนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมี ยม ในน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านนา
บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง (ตารางที่ 3 และภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4) อธิบายได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 การปนเปื้ อนของโลหะหนักในน้ าประปาหมู่บา้ น
คุณภาพน้ า

หมู่บา้ น

เหล็ก
(mg/l)

บ้านนา

แมงกานีส
(mg/l)

สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง

ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลี่ยรวม
บ้านโนน
ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลี่ยรวม
บ้านสวนผึ้ง
ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยตลอดการศึกษา
บ้านนา
ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลี่ยรวม
บ้านโนน
ต้นท่อ

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

เฉลี่ย

ค่าทดสอบ

Sig.

0.25
0.32
0.38
0.32
1.01
1.02
1.03
1.02
0.34
0.33
0.35
0.34
0.56
0.010
0.017
0.020
0.016
0.020

1.02
1.01
1.03
1.02
1.70
1.67
1.74
1.70
0.41
0.38
0.42
0.40
1.04
0.010
0.021
0.030
0.020
0.010

0.64
0.67
0.71
0.67
1.36
1.35
1.39
1.36
0.38
0.36
0.39
0.37
0.80
0.010
0.019
0.025
0.018
0.015

1.389

0.499

12.896
2.949

0.000**
0.229

12.936
3.240

0.000**
0.198

12.977
12.709

0.000**
0.002**

2.191
6.977

0.139
0.031*
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หมู่บา้ น

สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

เฉลี่ย

ค่าทดสอบ

830
Sig.

กลางท่อ
0.018
0.012
0.015
ปลายท่อ
0.020
0.020
0.020
เฉลี่ยรวม
0.019
0.014
0.017
4.153
0.042*
บ้านสวนผึ้ง
ต้นท่อ
0.020
0.018
0.019
กลางท่อ
0.019
0.021
0.020
4.906
0.086
ปลายท่อ
0.020
0.020
0.020
เฉลี่ยรวม
0.020
0.020
0.020
เฉลี่ยตลอดการศึกษา
0.018
0.018
0.018
แคดเมียม
บ้านนา
ต้นท่อ
0.004
0.005
0.005
4.344
0.114
(mg/l)
กลางท่อ
0.005
0.006
0.006
ปลายท่อ
0.004
0.005
0.005
เฉลี่ยรวม
0.004
0.005
0.005
2.009
0.156
บ้านโนน
ต้นท่อ
0.009
0.010
0.010
4.855
0.088
กลางท่อ
0.009
0.009
0.009
ปลายท่อ
0.009
0.011
0.010
เฉลี่ยรวม
0.009
0.010
0.010
6.604
0.010**
บ้านสวนผึ้ง
ต้นท่อ
0.010
0.012
0.011
3.087
0.214
กลางท่อ
0.011
0.012
0.012
ปลายท่อ
0.011
0.014
0.013
เฉลี่ยรวม
0.011
0.013
0.012
7.623
0.006**
เฉลี่ยตลอดการศึกษา
0.008
0.009
0.009
หมายเหตุ : * มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p>0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p>0.01)
2.1 เหล็ก ในน้ าประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38, 0.67 และ 1.36 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลาดับ ค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.25-1.74 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริ มาณเหล็กในน้ าประปาหมู่บา้ นของชุมชนบ้านนา
ช่วงฤดูร้อน และบ้านโนนช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝน มีค่าเกิ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ที่
กาหนดไว้ไม่เกิ น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามัย, 2543) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของเหล็กในน้ าประปาหมู่บา้ น
ระหว่างฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.01) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเปื้ อนของเหล็กในน้ าประปาหมู่บา้ น
2.2 แมงกานี ส ในน้ าประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.018, 0.017 และ 0.020
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ มีค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.010-0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริ มาณแมงกานี สในน้ าประปาหมู่บา้ น
ทั้ง 3 หมู่บา้ น ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
(กรมอนามัย, 2543) เมื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของแมงกานี สในน้ าประปาหมู่บา้ นระหว่างฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า
บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) และความแตกต่างของแมงกานีสในน้ าประปาหมู่บา้ นตามระยะ
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เหล็ก (mg/l)

เส้นท่ อโดยใช้สถิ ติ พบว่า บ้านนา มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.01) บ้านโนน มี ความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าระยะเส้นท่อมีผลต่อการปนเปื้ อนของแมงกานีสในน้ าประปาหมู่บา้ น
2.3 แคดเมียม ในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.005,
0.010 และ 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลาดับ มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.004-0.014 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริ มาณแคดเมียมใน
น้ าประปาหมู่บา้ นทั้ง 3 หมู่บา้ น มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ที่กาหนดไว้ไม่เกิน
0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามัย, 2543) เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแคดเมียมในน้ าประปาหมู่บา้ นระหว่างฤดูกาล
โดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนนและบ้านสวนผึ้ง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.01) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเปื้ อนของแคดเมียมในน้ าประปาหมู่บา้ น
น้ าประปาหมู่บา้ นชุมชนบ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึ้ง ตามระยะเส้นท่อ ได้แก่ ต้นท่อ กลางท่อ และปลายท่อ
พบว่า โลหะหนักมีปริ มาณสู งสุ ดในช่วงฤดูร้อนและต่ าสุ ดในช่วงฤดูฝน โดยปริ มาณเหล็กของชุมชนบ้านนาช่วงฤดูร้อน
และบ้านโนนช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ที่กาหนดไว้ไม่
เกิ น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริ มาณแคดเมียมในน้ าประปาหมู่บา้ นทั้ง 3 หมู่บา้ น มีค่าเกิ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
บริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามัย, 2543) เมื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของโละหะหนักระหว่างฤดูกาล พบว่า ความแตกต่างของเหล็กในน้ าประปาหมู่บา้ นบ้านโนนระหว่างฤดูกาลโดยใช้
สถิติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.01) แมงกานี สในน้ าประปาหมู่บา้ นบ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) และแคดเมียมในประปาหมู่บา้ นบ้านโนนและบ้านสวนผึ้ง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (p>0.01) อาจเนื่ อ งจากในช่ ว งฤดู ร้ อ นเกิ ด การตกตะกอนของสารแขวนลอยและโลหะหนัก โดยกลไกของการ
ผสมผสานที่ แตกต่างกันของสารแขวนลอยจะมี residence time ยาวนานกว่าพวกที่ ละลายน้ าและน้ ามีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลาจึงมีผลทาให้ตะกอนใต้น้ าเกิ ดการลอยตัวขึ้นมาได้ โดยจะมีท้ งั กระบวนการดูดซับและการคายของโลหะหนัก
ระหว่างน้ าและตะกอน (Duinker and Nolting, l978) และช่วงฤดูฝนมีปริ มาณน้ ามากและเกิดการฟุ้งกระจายของโลหะหนัก
ท าให้มี ก ารเจื อ จางในระบบผลิ ต และเส้น ท่ อ จากการศึ ก ษาของ ปวิต ร (2548) พบว่า ปริ ม าณโลหะหนัก จ าพวกตะกั่ว
แคดเมียม และแมงกานี ส ในน้ าประปาช่วงฤดูแล้งมีค่าสู งกว่าในฤดูฝน เนื่ องจากคุณภาพน้ าดิบเมื่อผ่านกระบวนการผลิต
น้ าประปาจะลดปริ มาณโลหะหนักได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

ต้ นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลี่ยรวม

ชุมชน
หมู่ 3 บ้ ำนนำ

หมู่ 4 บ้ ำนโนน

หมู่ 5 บ้ ำนสวนผึง้

ภาพที่ 2 การปนเปื้ อนของเหล็กในน้ าประปาหมูบ่ า้ น
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แมงกำนีส (mg/l)

0.030
0.025

ต้ นท่อ

0.020

กลางท่อ

0.015

ปลายท่อ

0.010

เฉลี่ยรวม

0.005

ชุมชน

0.000

หมู่ 3 บ้ ำนนำ

หมู่ 4 บ้ ำนโนน

หมู่ 5 บ้ ำนสวนผึง้

แคดเมียม (mg/l)

ภาพที่ 3 การปนเปื้ อนของแมงกานีสในน้ าประปาหมูบ่ า้ น
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

ต้ นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลี่ยรวม

ชุมชน
หมู่ 3 บ้ ำนนำ

หมู่ 4 บ้ ำนโนน

หมู่ 5 บ้ ำนสวนผึง้

ภาพที่ 4 การปนเปื้ อนของแคดเมียมในน้ าประปาหมูบ่ า้ น
การปนเปื้ อนของโลหะหนักตามระยะเส้นท่อ พบว่า ระบบการผลิตน้ าประปาหมู่บา้ นสามารถกาจัดโลหะหนักได้
เพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับรายงานของ มัน่ สิ น (2542) กล่าวว่าโดยทัว่ กระบวนการผลิตน้ าประปาสามารถกาจัดโลหะหนัก
ได้เพียงเล็กน้อยและอาจขึ้นอยู่กบั แหล่งน้ าดิบที่นาผลิตน้ าประปา และเมื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของโลหะหนักตาม
ระยะเส้นท่อ พบว่า ความแตกต่างของแมงกานี สในน้ าประปาหมู่บา้ นบ้านนาและบ้านโนนตามระยะเส้นท่อโดยใช้สถิติ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05 และ p>0.01) ตามลาดับ อาจเนื่ องจากคุณภาพน้ าผิวดิ นบางชนิ ดมีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานส่ งผลไปถึงกระบวนการผลิต และขาดการล้างทาความสะอาดระบบตัวกรอง ถังตกตะกอน และขาดการ
ระบายตะกอนในระหว่างเส้นท่อ ตามระยะเวลากาหนดส่งผลให้ปริ มาณตะกัว่ ตกตะกอนค้างอยูบ่ ริ เวณเส้นท่อและสะสมใน
ปริ มาณเพิ่มมากขึ้น รวมถึงขาดการเติมสารเคมีจาพวกปูนขาวหรื อโซดาไฟที่ใช้สาหรับปรับปรุ งคุณภาพน้ าที่มีความเป็ นกรด
ด่างสู งให้เกิ ดสภาพความเป็ นกลาง เพราะสารจาพวกโลหะหนักจะละลายได้ดีเมื่อมีค่าความเป็ นกรดด่างต่าทาให้เกิ ดการ
ตกตะกอนและแยกออกจากน้ าได้อย่างดี ในกระบวนการตกตะกอน จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวแทนชุมชนและกรรมการ
ประปาหมู่บา้ น พบว่า การดูแลกระบวนการผลิต การซ่อมบารุ งรักษา และทาความสะอาดบริ เวณระบบกรองน้ าไม่เป็ นไป
ตามแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ที่ได้กาหนดไว้ วริ นทร และคณะ (2556) ได้ประเมินคุณภาพน้ าประปาหมู่บา้ นบริ เวณต้นท่อ
ระบบจ่ายน้ าและน้ าประปาจากปลายท่อระบบเส้นท่อพบว่าผูด้ ูแลระบบที่ ผ่านการอบรมมานานแล้วและไม่เคยผ่านการ
อบรมยังขาดความรู ้ความชานาญ ด้านการผลิต การทาความสะอาดระบบผลิต มีผลให้ผดู ้ ูแลระบบประปามีการปฏิบตั ิงานไม่
ตรงตามรอบระยะเวลาในการบารุ งรักษาระบบผลิตน้ าประปา และอาจมาจากการเติมสารส้มยังไม่เพียงพอสาหรับกาจัด
โลหะหนักเพื่อช่วยในการตกตะกอน โลหะหนักที่เกินค่ามาตรฐานน้ าประปานี้ หากมีการสะสมของปริ มาณโลหะหนักใน
ร่ างกายเป็ นจานวนมากอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดอาการและโรคต่างๆ เช่น ถ้าปริ มาณเหล็กมากกว่า 1-2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร อาจทาให้น้ าไม่น่าบริ โภค ถ้าหากในน้ ามีเหล็กมากกว่า 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้เกิดปั ญหาในการซักผ้าจะทาให้
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ให้เกิดรอยด่างบนเสื้ อผ้าและทาให้เครื่ องสุ ขภัณฑ์หรื อเครื่ องใช้ต่างๆ สกปรกมีคราบสนิ มสี น้ าตาลเหลืองแดง (พิชญากร,
2554) แมงกานีสก่อให้เกิดอาการต่อระบบประสาท ประสาทส่วนกลาง ประสาทหลอนพฤติกรรมแปรปรวน อาการอ่อนแรง
ภาวะเบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ ไร้อารมณ์ การพูดช้าลง มีระดับของเสี ยงเพียงระดับเดียว และการเคลื่อนของแขนหรื อขาไม่
คล่อง (วรเดช, 2552) แคดเมียมเมื่อเข้าสู่ ร่างกายจะปรากฏอาการอาเจียร ท้องร่ วง และสามารถสะสมอยูใ่ นตับ ไต ตับอ่อน
ของมนุ ษย์ อาจเป็ นสาเหตุของการเกิ ดโรคมะเร็ ง และเมื่อสัมผัสกับอากาศจะตกตะกอนเป็ นสี ดามีผลต่อความพิษสะสม
เรื้ อรังทาให้เกิดอาการของโรคสายตาเสื่ อมและเม็ดเลือดขาวถูกทาลาย
3. ผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และการปรับปรุ งคุณภาพน้ าประปาหมู่บา้ น
3.1 ชุมชนเสนอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสาธารณสุ ขตาบล ร่ วมกันจัดการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการ
จัดการคุณภาพน้ าให้กบั ผูด้ ูแลระบบประปาและผูใ้ ช้น้ า ปี ละ 1 ครั้ง
3.2 การจัดการคุณภาพน้ า ระดับครัวเรื อน ให้ทุกครัวเรื อนจัดทาระบบกรองอย่างง่าย ต้มฆ่าเชื้ อโรค และจัดซื้ อ
เครื่ องกรองน้ า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ า และในระดับชุมชน ให้ผนู ้ าชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นและหน่ วยงานที่ รับผิดชอบด้านสุ ขอนามัย จัดทาคาของบประมาณในการบารุ งรั กษาระบบผลิ ตและระบบจ่าย
น้ าประปา และกาหนดให้มีการสุ่มตรวจติดตามคุณภาพน้ าอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอให้กบั ชุมชนทราบในทุกขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ เพื่อสร้างการรับรู ้ การตัดสิ นใจ และแนวทางการปฏิบตั ิอื่นๆร่ วมกัน

สรุ ปผลการวิจัย
การปนเปื้ อนของโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม ในแหล่งน้ าผิวดินผลิตประปาและน้ าประปา
หมู่บา้ นตาบลดงบัง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าในแหล่งน้ าผิวดินสาหรับผลิตประปาทุกหมู่บา้ น มีปริ มาณ
แคดเมียม เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 และในแหล่งน้ าประปาหมู่บา้ นมีปริ มาณเหล็กบริ เวณบ้านโนน
และแคดเมียมทั้ง 3 หมู่บา้ น เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริ โภคของกรมอนามัย ซึ่ งชุมชนเสนอให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและสาธารณสุขตาบล ร่ วมกันจัดการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการคุณภาพน้ าให้กบั ผูด้ ูแลระบบประปา และให้ทุก
ครัวเรื อนจัดทาระบบกรองอย่างง่าย ต้มฆ่าเชื้อโรค และจัดซื้อเครื่ องกรองน้ า และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ า ให้
ผูน้ าชุมชนประสานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหน่ วยงานที่รับผิดชอบด้านสุ ขอนามัย จัดทาแผนงบประมาณในการ
บารุ งรักษาระบบผลิตและระบบจ่ายน้ าประปา และกาหนดให้มีการสุ่ มตรวจและการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่าง
สม่าเสมอ และนาเสนอให้กบั ชุมชนทราบในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิ เพื่อสร้างเป็ นแผนระยะยาวสาหรับการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในการจัดบริ การระบบน้ าสะอาดให้กบั ชุมชน เพื่อลดความเสี่ ยงและปั ญหาด้านสุขภาพจากการปนเปื้ อนของโลหะ
หนักในน้ าใช้ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน และเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจสาหรับการอุปโภคบริ โภคน้ าประปาหมู่บา้ นที่
ปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูร้ ่ วมวิจยั ทุกท่านและสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ปทุมธานี ได้กรุ ณาสนับสนุนทุนในการทาวิจยั ครั้งนี้
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อิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่ อพืน้ ทีส่ ี เขียว
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดปทุมธานี
Influence of Urban and Industrial Expansion on Green Area at
Pathum Thani Province
ตีรณรรถ ศรี สุนนท์1* รัตถชล อ่างมณี 1 และชยารัตน์ ศรี สุนนท์2
Treeranut Srisunont1* Rattachon Angmanee1 and Chayarat Srisunont2

บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2544-2560 และวิเคราะห์
อิทธิ พลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพื้นที่ สีเขียว ผูว้ ิจยั ทาการจาแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2544 2550 2555 และ 2560 ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น พื้นที่ เมื อง พื้นที่ อุตสาหกรรม พื้นที่ แหล่งน้ า และพื้นที่ สีเขียว โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ArcGIS และปั จจัยทางด้านประชากร ได้แก่ ความหนาแน่ นของประชากร นามาวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร กับพื้นที่สีเขียวด้วยวิธีสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
จากผลการศึกษา พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเมืองและอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 371.12 ตาราง
กิโลเมตร เป็ น 521.08 ตารางกิโลเมตร ในทางตรงกันข้าม การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่สีเขียวมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
จาก 1,112.92 ตารางกิโลเมตร เป็ น 886.42 ตารางกิโลเมตร จากการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พบว่าร้อยละของพื้นที่
สี เ ขี ย วมี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะดับ สู ง มาก อย่า งมี นัย ส าคัญ ยิ่ง ที่ ร ะดับ α = 0.01 กับ ร้ อ ยละของพื้ น ที่ เ มื อ ง ร้ อ ยละของพื้ น ที่
อุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากร (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลาดับ) เมื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษาที่ได้
กับผังเมืองรวมของจังหวัดปทุมธานี พบว่า สัดส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนที่ได้กาหนดไว้ โดยการขยายตัว
ของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีเป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง ซึ่ งส่ งผลให้ปริ มาณพื้นที่สีเขียวมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และนาไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม การขยายตัวของเมืองดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยทาให้คุณภาพน้ าเสื่ อมโทรมลง นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผังเมืองเพื่อรักษา
พื้นที่สีเขียว ป้ องกันน้ าท่วมและการจัดการน้ าเสี ยในอนาคต
คาสาคัญ : การขยายตัวของเมือง, พื้นที่สีเขียว, การขยายตัวของเมืองไร้ทิศทาง, จังหวัดปทุมธานี
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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 (r xy)
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

1

สาขาการจัดการภัยพิบตั ิและบรรเทาสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
1
Disaster Management and Public Hazard Mitigation Program, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage, Sub-district Khlong Nueng, Khlong Luang District , Pathum Thani Province 13180, Thailand
2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ
แขวงหิ รัญรู จี เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ ประเทศไทย 10600
2
Environmental Science and Technology Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Isaraphap
Rd., Hiranruchi, Dhonburi Bangkok 10600,Thailand
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : treeranut@vru.ac.th, treeranut17@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

837

บทนา
พื้นที่ จงั หวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของประชากรจากพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร และเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าสู งเป็ นลาดับที่เจ็ดของประเทศรองจากสมุทรสาคร (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2559) และมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี , 2559) มี
แนวโน้มการกระจายตัวของพื้นที่ชุมชน และการตั้งโรงงานเป็ นจานวนมาก ทาให้พ้นื ที่ สี เขียว โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เหลือนั้นกาลังถูกแทนที่ทีละน้อยด้วยชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งการลดลงของพื้นที่สีเขียว ส่ งผลให้สิ่งแวดล้อม
ขาดสมดุลเนื่ องจากพื้นที่สีเขียวเป็ นเสมือนพื้นที่ฟอกอากาศช่วยปรับปรุ งคุณภาพอากาศและลดอุณหภูมิอากาศให้กบั เมือง
ลดการพังทลายของดินริ มตลิ่ง ลดมลภาวะทางเสี ยง และพื้นที่ สี เขียวจะทาให้เมืองเกิดความสมดุลทางด้านสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งช่วยควบคุมการกระจายตัวของการพัฒนาเมืองให้มีทิศทางอย่างเหมาะสม ช่วยรักษาลักษณะพิเศษของชุมชนชนบทซึ่ ง
อาจจะถูกกลืนไปกับการขยายตัวของเมือง นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งรองรับและระบายน้ าซึ่งช่วยลดปั ญหาอุทกภัยในเขตเมือง
รวมทั้งยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งพักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในเขตเมืองด้วย ดังนั้นการกาหนดและวางแผนการใช้
ที่ดินที่เหมาะสมเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาเมืองต่อไป
สมมติฐานของงานวิจยั นี้คือการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมส่ งผลทาให้พ้นื ที่สีเขียวลดลงหรื อไม่ ดังนั้น ผู ้
ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพื้นที่สีเขียว โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ แ ละจ าแนกลัก ษณะการใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และเพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการขยายตัว ของเมื อ งและ
อุตสาหกรรมต่อพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ทาให้ทราบถึงสถานสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่สีเขียว
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพื้นที่สีเขียว ตลอดจนการติดตามแผนการจัดการผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
นาไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนป้ องกันการบุกรุ กเข้าสู่ พ้ืนที่สีเขียว และการวางแผนการใช้ที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว
ของจังหวัดปทุมธานีในอนาคตได้
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ทาการศึกษาสถานการณ์และการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีโดยนาข้อมูล ระหว่างปี
พ.ศ. 2544 2550 2555 และ2560 ของกรมพัฒนาที่ดิน จาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ งในพื้นที่ศึกษามีรูปแบบการใช้ที่ดิน
แบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ พื้นที่สีเขียว (พื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ และพืชพรรณ แบ่งเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่นนั ทนาการ
และทุ่งหญ้าป่ าละเมาะ) พื้นที่เมือง (พื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างของเมือง) พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่แหล่งน้ า โดยใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ด้วยโปรแกรม ArcGIS และเปรี ยบเทียบกับโมเดล
การขยายเมืองที่เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของ Treeranut (2015)
2. ทาการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 มาทา
การวิเคราะห์ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ด้วยการซ้อนทับ (Overlay) โดยใช้ ArcGIS ได้ผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่จงั หวัดปทุมธานี นอกจากนั้นทาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรในพื้นที่ โดยจะพิจารณาในลักษณะภาพรวม
ทั้งหมดในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ได้แก่ จานวนประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นนั้นสามารถคานวณหาค่าในลักษณะ
ของความหนาแน่ น ของประชากรต่ อ พื้ น ที่ (คนต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร) โดยสื บค้ น ข้ อ มู ล จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2544-2560
3. วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พัน ธ์ ข องอิ ท ธิ พ ลการขยายตัว ของเมื อ งและอุ ต สาหกรรมต่ อ พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient) โดยมีปัจจัยที่นามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั ร้อยละ
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ของของพื้นที่ สีเขี ยว ได้แก่ ร้ อยละของพื้นที่ เมื อง ร้ อยละของพื้นที่ อุตสาหกรรม ร้ อยละของพื้นที่ แหล่งน้ า และความ
หนาแน่นของประชากร
4. เปรี ยบเทียบพื้นที่สีเขียวปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) กับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2558) การศึกษานี้ได้ทาการ
แบ่งเขตพื้นที่ดินเป็ น3 เขต คือ เขตพื้นที่สีเขียว (ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เขตพื้นที่สีชมพู (ที่ดินประเภทชุมชน)
และเขตพื้นที่สีม่วง (ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมด) โดยได้ทาการศึกษา 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอลาดหลุมแก้ว สามโคก
และลาลูกกา เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ถูกกาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่ สีเขี ยวตามผังเมื องรวมเป็ นส่ วนใหญ่ และทาการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่สีเขียวปั จจุบนั กับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ ArcGIS เพื่อเป็ นแนวทางใน
การติดตามแผนผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี การพัฒนาผังเมืองและเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว

ผลและวิจารณ์ผล
1. สถานการณ์ และการจาแนกการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560 ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีปี พ.ศ. 2544 นั้นส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่สีเขียวโดยเฉพาะพื้นที่สาหรับ
ทาการเกษตรกรรมซึ่ งมีอยู่ร้อยละ 72.93 ส่ วนพื้นที่ ที่ถูกใช้เป็ นแหล่งชุ มชนและอุตสาหกรรมมีร้อยละ 24.32 และ1.96
ตามลาดับ ซึ่ งถือว่าเป็ นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมที่อยูก่ นั อย่างหนาแน่นเมื่อเที ยบกับเกณฑ์การขยายเมืองที่เหมาะสม
ของ Treeranut (2015) ที่กล่าวว่าการขยายเมืองที่เหมาะสมไม่ควรมีสัดส่ วนของชุมชนและอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 25
เพราะจะส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมในเมืองได้ ขณะเดียวกันพื้นแหล่งน้ ามีอยูร่ ้อยละ 0.79 ของพื้นที่ท้ งั หมด ต่อมาในปี พ.ศ.
2550 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่ งพบว่าพื้นที่สีเขียวลดลงจากร้อยละ 72.93 ในปี พ.ศ.2544 เหลือเพียง
ร้อยละ 67.73 ในขณะที่พ้ืนที่เมืองและอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.32 และ1.96 เป็ นร้อยละ 26.30 และ2.24
ตามลาดับ และแหล่งน้ าได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก เป็ นร้อยละ 3.73 จากเพียงร้อยละ 0.79 ในปี พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ.
2555 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ว่าจะเป็ นพื้นที่เมือง อุตสาหกรรม และแหล่งน้ าได้ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2550 เป็ นร้อยละ 30.86, 2.90 และ3.58 ตามลาดับ ขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ
67.73 ในปี พ.ศ. 2550 เหลือ ร้อยละ 62.66 ในปี พ.ศ. 2555 และสถานการณ์ในปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้ประโยชน์
ที่ ดินในพื้นที่ จังหวัดปทุ มธานี น้ ันส่ วนใหญ่ยงั เป็ นพื้นที่ สีเขียวซึ่ งมี อยู่ร้อยละ 58.09 พื้นที่ ที่ถูกใช้เป็ นแหล่งชุ มชนและ
อุตสาหกรรมมีร้อยละ 34.15 และ3.75 ตามลาดับ ซึ่งถือว่าเป็ นแหล่งชุมชนที่อยูก่ นั อย่างหนาแน่นมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ขยายเมืองที่เหมาะสม ซึ่ งไม่ควรมีสัดส่ วนของชุมชนและอุตสาหกรรมรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 25 โดยจะส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่อสภาพแวดล้อมในเมืองได้เช่น น้ าเสี ย (Treeranut, 2015)
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ตารางที่ 1 การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560
การใช้
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
ประโยชน์ที่ดิน
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ
1. พื้นที่สีเขียว
1,112.92 72.93 1,033.62 67.73
956.18
62.66
886.42
58.09
2. พื้นที่เมือง
371.12
24.32
401.28
26.30
470.89
30.86
521.08
34.15
3. พื้นที่
อุตสาหกรรม
29.98
1.96
34.22
2.24
44.23
2.90
57.19
3.75
4. แหล่งน้ 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. การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีส่ ีเขียวในพื้นทีจ่ งั หวัดปทุมธานี
จากการศึ กษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560 ดังแสดง
ตารางที่ 2 พบว่า พื้นที่ สีเขียวมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ องโดยลดลงถึง 226.50 ตารางกิ โลเมตร โดยมี
อัตราลดลงคิดเป็ นร้อยละ 20.35 ตลอดช่วงระยะเวลา 16 ปี เนื่ องจากพื้นที่ดงั กล่าวถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่เมือง และ
อุตสาหกรรมมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ สี
เขี ยวในพื้นที่ จังหวัดปทุ มธานี ระหว่าง พ.ศ.2544-2560 ซึ่ งจะเห็ นถึ งจานวนที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ องของพื้นที่ สีเขี ยว ใน
ระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี และมีแนวโน้มที่พ้นื ที่สีเขียวจะลดลงเรื่ อย ๆในอนาคต ในทางตรงกันข้ามจะเห็นถึงจานวนพื้นที่เมือง
และอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศิริ (2558) ที่กล่าวว่าพื้นที่สีเขียวมีรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 18.90 โดยถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นที่เมืองถึงร้อยละ 228.45 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กีรติ (2555) ได้กล่าวว่าตัวชี้วดั สาคัญที่เป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์คือจากการพัฒนาของ
เมืองโดยเฉพาะเพื่อการอยู่อาศัยที่ ขยายตัวเข้าไปในพื้นที่สีเขียวที่ โดยเฉพาะพื้นที่ เกษตรกรรม ตลอดจนเช่นเดี ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทแหล่งน้ า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด คือ เพิ่มขึ้นเป็ นอัตราร้อยละ 411.77 ซึ่งพื้นที่สีเขียวมี
อัตราที่ลดลงโดยสะท้อนออกมาในรู ปแบบการพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคาร ส่ วนใหญ่เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่
นาข้าวและพื้นที่หญ้าเป็ นการใช้ที่ดินประเภทอื่น ได้แก่ การใช้ที่ดินประเภทที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะหมู่บา้ นจัดสรร ซึ่งพบเป็ น
จานวนมากและเป็ นบริ เวณกว้าง โดยมีการขยายออกไปเรื่ อย ๆ ตามแนวถนนสายหลักและสายรองที่ตดั ขึ้นใหม่ จากการมี
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น จากโครงการคมนาคมดังกล่าวอาจส่ งผลให้การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและชุมชน
ชนบทแบบดั้งเดิมลดน้อยลงไป ในขณะที่ความต้องการใช้พ้ืนที่เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรม อาจมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ในอนาคต (ศิวรักษ์, 2551; ธชาณันทน์, 2557) ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินในบริ เวณดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสู ง จึงมีการเปลี่ยน
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไปเป็ นการใช้ที่ดินเพื่อกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็ นว่าความต้องการใช้
ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสู งขึ้น และพื้นที่มีจากัด ประกอบด้วย ปั จจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็ นต้น จึงเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ดังนั้น การวาง
แนวทางการใช้ที่ดินบริ เวณพื้นที่สีเขียวเพื่อนาไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยัง่ ยืนได้ในอนาคต จึงต้องพิจารณาแนวโน้มสถานการณ์
การใช้ที่ดินรวมทั้งสภาพปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ชดั เจน ทั้งในบริ เวณพื้นที่ศึกษาและบริ บทแวดล้อม
อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ เ มื อ ง และพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมระหว่า ง พ.ศ.2544-2560 นั้น มี อ ัต ราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 149.96 และ 27.21 ตารางกิ โลเมตร หรื อร้อยละ 40.41 และ 90.77 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึงการขยายตัวของเมือง และอุตสาหกรรม โดยในภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ เมืองและพื้นที่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

840

อุตสาหกรรมที่ ขยายตัวระหว่างปี 2544 และ 2560 ไปตามแนวสองฟากถนนหลัก หรื อทางหลวงหลัก โดยขยายออกจาก
บริ เวณศูนย์กลาง คือ บริ เวณเขตเมืองหรื อเทศบาลไปยังบริ เวณข้างเคียง และเป็ นรู ปแบบการกระจายตัวอย่างไร้ทิศทางไร้
ระเบียบ (ฉัตรชัย, 2528) หรื อ เป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) จากในภาพจะเห็นพื้นที่สีเขียวลดลง และกระจายเป็ น
บริ เวณกว้างหรื อมีการขยายตัวของเมืองรุ กล้ าพื้นที่สีเขียว โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรม ขึ้นมาเป็ นพื้นที่
ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง ได้แก่ ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บา้ น โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึ่ งพบมีจานวนเพิ่มขึ้น และ
กระจายไปทั้งพื้นที่ ในขณะที่ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่ สิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเห็ นได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนสายหลัก และสายรองที่ตดั ขึ้นใหม่ มีการขยายตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บา้ น ที่ต้ งั อยู่
ตามแนวถนนสายต่าง เนื่องจากที่ดินในบริ เวณดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่
อยูอ่ าศัยไปเป็ นการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับ ธชาณันทน์ (2557) ได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการ
ใช้ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ในขณะที่พ้นื ที่มีจากัด ผลมาจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็ นต้น ที่เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560
ประเภท
พ.ศ. 2544-2550
พ.ศ. 2550-2555
พ.ศ. 2555-2560
พ.ศ. 2544-2560
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ
1. พื้นที่สีเขียว
-79.30
-7.13
-77.44
-7.49 -69.76 -7.30 -226.50 -20.35
2. พื้นที่เมือง
+30.16 +8.13 +69.61 +17.35 +50.19 +10.66 +149.96 +40.41
3. พื้นที่อุตสาหกรรม
+4.24 +14.14 +10.01 +29.25 +12.96 +29.31 +27.21 +90.77
4. แหล่งน้ า
+44.9 +374.79 -2.18
-3.83 +6.61 +12.08 +49.33 +411.77
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินคานวณจากความแตกต่างของพื้นที่ระหว่างช่วงปี ที่ใช้ในการศึกษาของใน
แต่ละประเภทการใช้ที่ดิน
+ คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น, - คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินลดลง
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรมช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560

ภาพที่ 2 การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ. 2544-2560
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3. การเปลีย่ นแปลงด้ านประชากรในพื้นที่
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 3 แสดงสถิติจานวนประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่ นของจังหวัดปทุมธานี
เปรี ยบเทียบในรอบ 16 ปี ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน การศึกษาพบว่าประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของจังหวัดปทุมธานีที่ผา่ นมา มีการเพิม่ จานวนขึ้น
อย่างรวดเร็ วอย่างเห็ นได้ชดั เจน ซึ่ งน่ าจะเป็ นตัวชี้ วดั สาคัญที่ เป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยพื้นที่ สีเขียว จากการที่ ประชากร
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและได้มีการใช้พ้ืนที่ เพื่อการปลูกสร้างอาคารซึ่ งค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้ว และมีการใช้พ้ืนที่เพื่อการ
ปลูกสร้างอาคารบริ เวณริ มถนนและคลอง พอสมควรในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ฉัตร (2528) เสน่ห์ (2549)
และกนิ ษฐา (2555) กล่าวว่า ปั จจัยทางด้านประชากรชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชี วิต จะละทิ้งการประกอบ
อาชี พเดิ มที่ บรรพบุรุษเคยทามา แล้วหันเข้าไปประกอบอาชี พในเขตตัวเมืองที่มีโอกาสแสวงหา งานให้ตรงกับคุณภาพที่
พัฒนาขึ้นมาได้ดีกว่าในเขตชนบท และนโยบายของรัฐการกาหนดหน้าที่บางอย่างให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งย่อมให้โอกาส
ในการพัฒนาเป็ นชุมชนเมืองขึ้นได้ เช่น การกาหนดหน้าที่ในการบริ หารโดยเป็ นศูนย์กลางการบริ หารของภูมิภาคใกล้เคียง
ชุมชนนั้นจะเพิ่มความสาคัญของตนเอง ด้วยการเสริ มสร้างหน้าที่บริ การแก่ภูมิภาคโดยรอบ และเนื่ องจากมีการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในเขตเทศบาลมากขึ้นซึ่ งเกิดจากการย้ายถิ่น เข้ามาในเขตเทศบาลของประชากรที่อยูน่ อกเขตเทศบาล จึงทาให้มี
ความต้องการพื้นที่เพื่ออยูอ่ าศัยสู ง ส่ งผลให้ที่ดินมีราคาสู งขึ้น ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรลดลง ทาให้ประชากรที่มี
พื้นที่สาหรับทาการเกษตรส่ วนมากหันมาขายที่ให้นายทุนเพื่อสร้างที่อยูอ่ าศัย ส่ งผลให้พ้ืนที่สีเขียวลดลงประมาณ 886.42
ตารางกิโลเมตร กีรติ (2555) รายงานว่าโครงสร้างประชากรในอดีตมีผอู ้ ยูใ่ นวัยแรงงานมาก แต่ในปั จจุบนั เนื่ องจากมีการ
ขยายตัวของแหล่งงาน จังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดที่ มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง (สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี , 2559) โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม การค้าบริ การจึ งดึ งคนในวัยทางานให้เข้ามาอยูใ่ น
พื้นที่เพิม่ ขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ซึ่งดึงดูดผูม้ ีงานทาที่เพิง่ สร้างครอบครัวเข้ามา
อยูอ่ าศัยมากขึ้น ซึ่งคาดว่าแนวโน้มเหล่านี้จะคงอยูต่ ่อไปและจะทวีตวั สูงขึ้นกว่าในปั จจุบนั และจะขยายตัวไปในพื้นที่บริ บท
รอบข้าง เช่น เขตจังหวัดอยุธยา สระบุรี เป็ นต้น
ตารางที่ 3 จานวนประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของจังหวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ.
จานวนประชากร
จานวนครัวเรื อน
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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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
1,200,000

จานวนประชากร
929,250
956,376
985,643
1,010,898
1,033,837
1,053,158
1,074,058
1,094,249
1,111,376
1,129,115
จานวนประชากร

จานวนครัวเรื อน
427,051
446,121
457,458
471,813
489,783
506,671
521,360
551,271
567,974
585,814

843

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
609.00
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690.21
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728.36
739.92
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ภาพที่ 3 แผนภูมิจานวนประชากรและครัวเรื อนในจังหวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560
4. วิเคราะห์ หาความสั มพันธ์ ระหว่ างอิทธิพลของการขยายตัวของเมื อง อุตสาหกรรม และความหนาแน่ นของ
ประชากรต่ อพื้นทีส่ ีเขียว
ผลการวิจยั โดยการวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson correlation coefficient) พบว่าปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั ร้อยละของพื้นที่สีเขียวได้แก่ ร้อยละของพื้นที่เมือง ร้อยละของพื้นที่อุตสาหกรรม และความหนาแน่น
ของประชากรมีความสัมพันธ์ทางลบ ในระดับสู งมาก (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลาดับ) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดังรายละเอี ยดแสดงในตารางที่ 4 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้และมี ความใกล้เคี ยงกับงานวิจัยของ
Zhou et al. (2017) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในประเทศจีน โดยพบว่า พื้นที่
สี เขียวได้แก่ พื้นที่ ป่าไม้มีความสัมพันธ์ในทางลบกับพื้นที่ พฒั นา ได้แก่พ้ืนที่ ที่มีการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

844

ดังนั้นการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมเป็ นปั จจัยที่สาคัญของการลดลงอย่างรวดเร็ วของพื้นที่ สีเขียวเป็ นอย่างมาก
รวมทั้งงานวิจยั ของ Qi Lei & Lu Bin (2008) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของประชากรส่ งผลทาให้เกิ ดการ
ขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) โดบพบว่าความหนาแน่ นของประชากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ขยายตัวของเมื องและอุตสาหกรรม ในระดับสู ง (rxy = 0.99, และ 0.98 ตามลาดับ) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ โดยตรง
นอกจากนี้ ร้อยละของพื้นที่แหล่งน้ ามีความสัมพันธ์ทางลบ ในระดับสู ง (rxy = -0.83) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุ ปได้วา่ ร้อยละของพื้นที่เมือง อุตสาหกรรม แหล่งน้ า และความหนาแน่นของประชากรที่
เพิ่มขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวลดลง หรื อปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ สีเขียวลดลงคือ พื้นที่ เมือง อุตสาหกรรม
แหล่งน้ า และความหนาแน่นของประชากร
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง% พื้นที่ เมื อง % พื้นที่
อุตสาหกรรม % พื้นที่แหล่งน้ า และความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่สีเขียว
% พื้นที่สีเขียว
% พื้นที่เมือง
% พื้นที่
% แหล่งน้ า
ความหนาแน่น
อุตสาหกรรม
(คน/ตร.กม.)
% พื้นที่สีเขียว
1.00
% พื้นที่เมือง
-0.99
% พื้นที่อุตสาหกรรม
-0.98
% แหล่งน้ า
-0.83
ความหนาแน่น
-0.99
(คน/ตร.กม.)
หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติ (α < 0.01)

1.00
0.99
0.74

1.00
0.70

0.96

0.93

1.00
0.89

1.00

5. การศึกษาพื้นทีส่ ีเขียวปัจจุบันกับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
จากข้อกาหนดการใช้ที่ดินของผังเมื องรวมจังหวัดปทุมธานี ที่ กาหนดให้เขตพื้นที่ สีเขี ยวเป็ นที่ ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื่ อ เป็ นชุ ม ชน ศู น ย์ก ลางการให้บ ริ ก ารทางสัง คม และการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช นบทและ
เกษตรกรรม ซึ่งครอบคลุมเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว สามโคก และลาลูกกาเป็ นส่วนใหญ่ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง
รวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 ดังแสดงในภาพที่ 4
ผลการศึกษาพื้นที่สีเขียวปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) เปรี ยบเทียบกับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2558) ดังแสดง
ในตารางที่ 5 ภาพที่ 4 และ 5 พบว่า พื้นที่ สีเขียวปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) ไม่สอดคลองกับนโยบายของพื้นที่ที่กาหนดให้เป็ น
พื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2558) โดยจะเห็นได้วา่ มีการรุ กล้ าพื้นที่สีเขียว ที่มาจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรมปรากฏในทั้ง 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอลาดหลุมแก้ว สามโคก และ ลาลูกกาพื้นที่สีเขียวลดลงจากร้อย
ละ 88.10 76.48 และ71.46 ตามผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2558) เหลือเพียงร้อยละ 77.98 74.81 และ68.95 ในปี พ.ศ.
2560 ตามลาดับ ในขณะที่พ้นื ที่ชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากแผนของผังเมืองรวมทั้ง 3 อาเภอ เช่นเดียวกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 5 ภาพที่ 4 และ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

845

จะเห็นได้วา่ เขตพื้นที่สีชมพูกบั เขตพื้นที่สีม่วง ได้ขยายตัวรุ กล้ าพื้นที่สีเขียวทั้ง 3 อาเภอ โดยสัดส่ วนของเมือง
และอุตสาหกรรมมากกว่าแผนของผังเมื องรวมที่ ได้กาหนดไว้ โดยการขยายตัวของเมื องและอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธานีเป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ดังแสดงในภาพที่ 5 ทาให้ไม่สอดคลองกับนโยบายของผังเมืองรวมจังหวัด
ปทุมธานีซ่ ึงกาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่สีเขียว โดยสอดคล้องกับ ธชาณันทน์ (2557) ได้ทาการศึกษาพื้นที่สีเขียวกับผังเมืองรวม
เขตทวีวตั นา พบว่า พื้นที่สีเขียวในปั จจุบนั ไม่สอดคลองกับนโยบายของผังเมืองรวมเช่นกัน เนื่ องจากสัดส่ วนของเมืองและ
อุตสาหกรรมมากกว่าแผนที่ได้กาหนดไว้ และเป็ นการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรมอย่างไร้ทิศทางเช่นกัน
เพราะฉะนั้นหากระบบการวางแผน และการจัดการพื้นที่ ถ้าขาดความร่ วมมือและประสานงานกันจากทุกฝ่ ายใน
การนานโยบายการบริ หารจัดการพื้นที่สีเขียวและการนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับการวางผังหรื อกาหนดนโยบายทาง
ผังเมืองซึ่ งเป็ นการวางแผนระยะยาว โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี หากเหตุการณ์ยงั เป็ นเช่นนี้ ต่อไป
พื้นที่ จงั หวัดปทุมธานี ก็จะเปลี่ยนสภาพจากการเกษตรเป็ นที่ อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งจะขัดต่อผังเมื องรวม
จังหวัดปทุมธานี ที่กาหนดให้บริ เวณนี้ เป็ นพื้นที่สีเขียว
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียวปั จจุบนั (พ.ศ. 2560) กับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2558)
อาเภอ/เขตพื้นที่
ผังเมืองรวม (พ.ศ. 2558)
พื้นที่สีเขียวปั จจุบนั (พ.ศ. 2560)
ตร.กม.
ร้อยละ
ตร.กม.
ร้อยละ
1. อาเภอลาดหลุมแก้ว
1.1 พื้นที่สีเขียว
1.2 พื้นที่สีชมพู
1.3 พื้นที่สีม่วง

171.27
17.73
5.41

88.10
9.12
2.78

151.60
34.88
7.91

77.98
17.94
4.07

รวม

194.40

100.00

194.40

100.00

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที่ 5 (ต่อ)
อาเภอ/เขตพื้นที่
2. อาเภอสามโคก
2.1 พื้นที่สีเขียว
2.2 พื้นที่สีชมพู
2.3 พื้นที่สีม่วง
รวม
3. อาเภอลาลูกกกา
3.1 พื้นที่สีเขียว
3.2 พื้นที่สีชมพู
3.3 พื้นที่สีม่วง
รวม

ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2558)
ตร.กม.
ร้อยละ

846

พื้นที่สีเขียวปั จจุบนั (พ.ศ. 2560)
ตร.กม.
ร้อยละ

91.92
28.27

76.48
23.52

89.90
25.17
5.11

74.81
20.94
4.25

120.18

100.00

120.18

100.00

217.06
80.84
5.84

71.46
26.61
1.92

209.43
85.84
8.48

68.95
28.26
2.79

303.74

100.00

303.74

100.00

ภาพที่ 4 ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 (กฎกระทรวง, 2558)
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ภาพที่ 5 พื้นที่สีเขียวปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) โดยกาหนดให้เป็ นเขตพื้นที่สีเขียว สี ชมพู และสี ม่วงตามผังเมืองรวม
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สรุ ปผลการวิจัย
สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นที่จงั หวัดปทุมธานีน้ นั ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นพื้นที่สี
เขียวซึ่ งมีอยูร่ ้อยละ 58.09 แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 38 ซึ่ งถือว่าเป็ นแหล่งชุมชนที่มีความ
อย่างหนาแน่นมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์การขยายเมืองที่เหมาะสม (ชุมชนและอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 25) ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมในเมืองได้เช่น น้ าเสี ย เป็ นต้น และพื้นที่สีเขียวมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงโดยตลอดช่วง
ระยะเวลา 16 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งลดลงถึง 226.50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 20.35 เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าวถูกเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นพื้นที่เมือง และอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถึง 149.96 และ 27.21 ตารางกิโลเมตร หรื อร้อยละ 40.41 และ 90.77 ตามลาดับ
โดยการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมมี 2 รู ปแบบคือ 1) ออกจากบริ เวณศูนย์กลาง คือ บริ เวณเขตเมืองหรื อเทศบาลไป
ยังบริ เวณข้างเคียง และ2) เป็ นรู ปแบบการกระจายตัวอย่างไร้ทิศทางไร้ระเบียบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรใน
พื้นที่ พบว่าประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นมีการเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว และคาดว่าแนวโน้มเหล่านี้ จะทวีตวั
สู งขึ้นกว่าในปั จจุบนั ส่ วนผลการวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่าปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ร้อยละ
ของพื้นที่สีเขียวได้แก่ ร้อยละของพื้นที่เมือง พื้นที่อุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพันธ์ทางลบ ใน
ระดับสู งมาก (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลาดับ) และสุ ดท้ายจากการศึกษาพื้นที่สีเขียวปั จจุบนั กับผังเมืองรวมพบว่า
สัดส่ วนของเมื องและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนที่ ได้กาหนดไว้ โดยการขยายตัวของเมื องและอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี เป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ซึ่ งส่ งผลให้ปริ มาณพื้นที่สีเขียวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง และนาไปสู่
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยทาให้คุณภาพน้ าเสื่ อมโทรมลง นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผังเมืองเพื่อรักษา
พื้นที่ สีเขี ยว และสามารถนาข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการคาดการณ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนการ
ป้ องกันน้ าท่วมและการจัดการน้ าเสี ยในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ที่ให้การสนับสนุ นงบประมาณแผ่นดินด้าน
การวิจัย ประจ าปี งบประมาณ 2560 และขอขอบคุ ณ ท่ า นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้ข ้อ เสนอแนะ ตรวจสอบ แก้ไ ข
ข้อบกพร่ องต่างๆ พร้ อมกันนี้ คณะผูว้ ิจัยต้องขอขอบคุ ณคณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ที่ให้การสนับสนุนในการศึกษาและวิจยั ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting the Decision Join to the Thongfah (Blue Flag) Pracharat Project: A Case Study
Pathumthani Province
สุภาพร นนทนา1* วรรณนิภา ช้างกรุ ด2 และ จินตนา จงสิ ริฤกษ์3
Supaporn Nontaum1* Wannipa Changkrut 2 Jintana Jongsiriloek3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่อ
การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ 4) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าในจังหวัดปทุมธานี เครื่ องมือ
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นช่วง 41-50 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าที่ จด
ทะเบียนพาณิ ชย์ โดยร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯแล้วมีรายได้หลังเข้าร่ วมโครงการฯเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่ วมโครงการฯและมี
ช่ อ งทางการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นใหญ่ คื อ ทางโทรทัศ น์ โดยสามารถวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของปั จ จัย ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ 7 ด้าน คือ 1) ด้านเงื่อนไขของการปฏิบตั ิ 2) ด้านเงื่อนไขของการเพิกถอน 3)
ด้านเกณฑ์การสมัคร 4) ด้านเกณฑ์การับรู ้ 5) ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ 6) ด้านคุณสมบัติ 7) ด้านสิ นค้าชุมชน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดได้ 3 ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย โดยปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรั บรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฯ คือ ด้านเกณฑ์การรับรู ้และด้านเกณฑ์การสมัคร และปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฯ คือ ด้านราคา
คาสาคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การตัดสิ นใจ, 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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บทนา
นโยบาย “ประชานิยม” ของนักการเมืองถูกลบออก ในขณะที่ยงั มีคนไทยจานวนมากยังคงยากจน และด้อยโอกาส
จาเป็ นที่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างน้อยประชากร 67 ล้านคน ซึ่งมีคนที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นยากจนอยูถ่ ึง 11.43
ล้านคน และยังไม่รวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาสอื่นๆที่อยูป่ ริ่ มเส้นกว่าที่ภาครัฐจะเอื้อมถึง ทั้งคนชราภาพ และคนพิการ ซึ่งทั้งหมดไม่
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ด้วยเหตุน้ ี สวัสดิการแห่ งรัฐ ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มที่ดอ้ ยโอกาส
ทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน โดยความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ที่วา่ “จะไม่เหลือ
ใครสักคนไว้ขา้ งหลังในการนาพาประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่งความยากจน และนาพาทุกคนสู่ ความเท่า
เที ยมกันในทุกเรื่ อง” โดยนโยบายปฏิ รูปประเทศไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลื อในเบื้ องต้นที่ ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวันของผูค้ นด้วย “บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ” แต่ยงั มีสวัสดิการอีกหลายอย่างที่รัฐเข้ามาเติมเต็มสิ่ งที่เคยขาดหายไป
ให้กับประชาชนคนไทยไม่เพียงแต่การช่ วยเหลื อในเบื้ องต้นที่ ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายในชี วิตประจาวัน ดังนั้นเพื่อให้
นโยบายดังกล่าวดาเนินการไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ควรมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบการช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National
e-Payment Master Plan or National e-Payment) เป็ นระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ที่รัฐบาลกาลังผลักดัน เพื่อให้มี
ระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายมากขึ้นและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วย
ยกระดับศักยภาพและการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่ มผลักดันแนวคิด National e-Payment
ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ที่ ผ่านมา โครงการ National e-Payment เริ่ มดาเนิ นการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่ งคณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็ นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงิ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ โดยมี
โครงการ 5 โครงการ คือ โครงการที่ 1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ โครงการที่ 2 การขยายการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์
โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ โครงการที่ 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ และโครงการที่ 5
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ และมาตรการจูงใจ (คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู ้ และส่ งเสริ มการใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2559) หลังจากเริ่ มโครงการที่ 4 เพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย รัฐบาล
ให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับผูถ้ ือรายได้นอ้ ยทัว่ ประเทศ 11.43 ล้านคน จากจานวนผูถ้ ือบัตรดังกล่าวโครงการธงฟ้ า
ประชารัฐได้มีการเพิม่ เติมรถให้บริ การเคลื่อนที่เข้าเสริ มในพื้นที่ที่ยงั ไม่มีร้านค้าติดตั้งเครื่ อง EDC (Electronic Data Capture)
โดยปั ญหาความไม่สมบู รณ์ ข องโครงการฯ การติ ดตั้งเครื่ อง EDC ยังไม่ทั่วถึ ง ร้ านค้าปลี กหลายพื้นที่ เช่ น ในจังหวัด
ปทุมธานีที่ร้านค้าปลีกไม่พร้อมสมัครเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และไม่มีการประชาสัมพันธ์ดา้ นภาษีเงินได้ยอ้ นหลัง
และภาษีสาหรับร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในส่ วนอื่นๆ โดยเมื่อจานวนร้านธงฟ้าประชารัฐไม่ทวั่ ถึง จึงเกิด
ปั ญหาตามมา คือ ร้านธงฟ้าประชารัฐมีการทุจริ ตปรับราคาสิ นค้าสู งขึ้น เช่น น้ าปลา ขนาด 500 มล. ราคาขวดละ 17 บาท
ขายขวดละ 25 บาท และร้านค้าที่ยงั ไม่ได้รับการติดตั้งเครื่ อง EDC มีการยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพื่อ
แลกกับการซื้ อสิ นค้า ซึ่ งผิดเงื่ อนไขในของผูส้ มัครร้านธงฟ้ าประชารัฐ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ตามเงื่ อนไขของบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยสามารถใช้บตั รกับร้านค้าที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดและติดตั้งเครื่ อง EDC แล้ว
เท่านั้น กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นผูจ้ ดั ส่งรายชื่อร้านค้าปลีกที่สมัครเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ส่งไปยังกรมบัญชีกลางโดย
ประสานงานกับธนาคารกรุ งไทย เพื่อติดตั้งเครื่ อง EDC และใช้เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจากทรู คอร์ปอเรชัน่ ในวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 มีร้านค้าสมัครเข้าร่ วมโครงการฯแล้ว จานวน 17,000 แห่ ง ซึ่ งสามารถติดเครื่ อง EDC แล้วเสร็ จ จานวน 5,700
แห่ ง แต่รัฐบาลมีนโยบาลว่าติดตั้งให้ครบจานวน 20,000 แห่ ง (ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ ,2560) โดยในพื้นที่ 7 จังหวัด
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ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา มีจานวนร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ จานวน 1,823 แห่ง แต่ร้านค้าในจังหวัดปทุมธานีมีจานวนเพียง 145 แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ,2560) ซึ่งมีจานวน
น้อยที่สุดในพื้นที่ 7 จังหวัด
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นปั ญหาข้างต้น จึ งเป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความสนใจในการทาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อ การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ กรณี ศึกษา: จังหวัดปทุมธานี เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงการตลาดของโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของร้านค้าอย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาดต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มโครงการธงฟ้ า
ประชารัฐ

วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า สิ น ค้า อุ ป โภคบริ โ ภค ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า สิ น ค้า
เพื่อการศึกษา และผูป้ ระกอบการร้านค้าสิ นค้าการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งทราบจานวนผูป้ ระกอบการร้านค้าที่ เข้า
ร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2560 จานวน 145 แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ, 2560) แต่ไม่ทราบจานวน
ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่ยงั ไม่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
2. กาหนดขนาดตัวอย่ าง
2.1 การก าหนดขนาดตั ว อย่ า ง (Sample Size) เนื่ อ งจากไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อนทั้ง หมด
การกาหนดขนาดตัวอย่างนี้จึงใช้วิธีการของ W.G. Cochran (บุญชม ศรี สะอาด, 2535: 38) ดังนั้น ขนาดตัวอย่างของการวิจยั
ในครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้า จานวน 100 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯจานวน 50 แห่ง และร้านค้า
ที่ยงั ไม่เข้าร่ วมโครงการฯจานวน 50 ตัวอย่าง
2.2 การเลือกหน่ วยตัวอย่ าง แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
2.2.1 ร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแล้ว จานวน 145 แห่ง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ภูมิอย่างมี สัดส่ วน (Proportional stratified random sampling) เพื่อหาจานวนตัวอย่างของแต่ละอาเภอจากค่าสัดส่ วนของ
ประชากรของแต่ละอาเภอ (สุ ดธิ ดา เรื องยังมี, 2554 : 51-53) ผูว้ ิจยั เลือกหน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างอย่าง
ง่ า ย (simple random sampling : SRS) โดยการจับ ฉลาก การเลื อ กหน่ ว ยตัว อย่า งเป็ นแบบไม่ ใ ส่ คื น (Sampling without
replacement) จานวน 50 แห่ง
2.2.2 จานวนผูท้ ี่ ยงั ไม่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ ไม่ทราบจานวนประชากรแน่ นอน ผูว้ ิจัยใช้
กาหนดให้ขนาดร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จานวน 50 แห่ ง ใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างแบบโควตา
(Quota sampling) ผูว้ จิ ยั เลือกหน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
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3. เครื่ องมือในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาเภอ ตาบล การจดทะเบียนพาณิ ชย์ และการเข้าร่ วม
โครงการฯ เป็ นคาถามแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จานวน 5 ข้อ ส่ วนอายุ รายได้ก่อนเข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นคาถาม
แบบอัตราส่วน (Ratio scale) จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ซึ่ งเป็ นคาถามแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จานวน 2 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ ยวกับความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงการฯ
ซึ่งเป็ นคาถามแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 35 ข้อ
ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับปั จจัยเกี่ยวส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการกาหนด
ราคา (Price) ด้านการจัดจาหน่าย (Place or Distribution) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)) ซึ่ งเป็ นคาถามแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 4 ถามเกี่ยวความสนใจเข้าร่ วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่ งเป็ นคาถามแบบอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จานวน 1 ข้อ ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ (พิษณุ อิ่ม
วิญญาณ, 2554 : 47-48)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ในการวิจยั ครั้งนี้ มี 2 ขั้นตอน คือ
4.1.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) จากการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์น้ นั ๆ จานวน 3 คน
เพื่อลงสรุ ป โดยใช้ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุ ดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
นาคะแนนของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิ ลตัน มี สูตรการคานวณ
(Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อคาถามที่ได้
จากการคานวณจากสู ตรที่ จะมี ค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
คัดเลื อกข้อสอบข้อนั้นไว้ใช้ได้ ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรั บปรุ ง หรื อตัดทิ้ ง ผลการคานวณหาค่าความ
สอดคล้องของแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ผูว้ ิจยั เลือกข้อคาถามที่ มีค่า IOC
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป
4.1.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาไปนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการทดสอบกับกลุ่ม
ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย โดยการทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability)
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) ซึ่ งการประเมินความเที่ ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟานั้น มีการพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินความเที่ ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา กาหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7
ถือว่าแบบสอบถามอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.925 และของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารโครงการธงฟ้าประชา
รัฐ เท่ากับ 0.940 ปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps) เท่ากับ 0.934 ทั้งหมดมีค่าเข้าใกล้ 1 โดยที่มากกว่า 0.70 ทาให้ทราบ
ว่าเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีความน่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549)
4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี้
4.2.1 สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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4.2.2 สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) สาหรับการทดสอบสมมติฐานในการศึ กษาความสัมพันธ์
ของตัวแปร สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)

ผลและวิจารณ์ผล
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ กรณี ศึกษา: จังหวัดปทุมธานี ร้านค้า
ตัวอย่างจานวน 100 ตัวอย่าง โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิเ คราะห์ ปัจจัย (Factor Analysis) ในการจัดกลุ่ม ตัว แปรและหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ได้ผลดังต่อไปนี้

จานวน (คน)

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
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เข้าร่ วม
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ไม่เข้าร่ วม

สถานะการเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
น้อยกว่า 21 ปี
21-30ปี
ภาพที่ 1 กราฟแสดงความถี่อายุจาแนกตามการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
จากภาพที่ 1 พบว่า อายุของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 41-50 ปี แต่สาหรับผูไ้ ม่ได้
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 51-60 ปี
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จานวน (คน)
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เข้าร่ วม

ไม่เข้าร่ วม

การเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
จดทะเบียนพาณิ ชย์

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการจดทะเบียนพาณิ ชย์จาแนกตามการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
จากภาพที่ 2 พบว่า ผูไ้ ม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐสาหรับร้ านค้าที่ ไม่จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ มากกว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ แต่สาหรั บร้ านค้าที่ เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐตามเงื่ อนไขมีผูท้ ี่ ไม่จดทะเบี ยน
พาณิ ชย์ ซึ่งผิดเงื่อนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ
2. การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสาร

จานวน (คน)
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การเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ

โทรทัศน์

Website

วิทยุ

สื่ อบุคคล

หนังสื อพิมพ์

Facebook

ป้ ายประกาศ

เป็ นร้านค้าธงฟ้าอยูแ่ ล้ว

ภาพที่ 3 กราฟแสดงช่องทางการรับรู ้ข่าวสารจาแนกตามการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
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จากภาพที่ 3 พบว่า ช่ องทางการรั บรู ้ ข่า วสารของผูท้ ี่ เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ 3 อันดับแรก คื อ ทาง
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 19 รองลงมา คือ เว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 14 อันดับที่ 3 คือ วิทยุและสื่ อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 16 แต่
สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อันดับที่ 3 มีเพียงสื่ อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 8

7. ด้านสิ นค้าใน
โครงการฯ
6. ด้านการเพิกถอน

1. ด้านคุณสมบัติ
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

5. ด้านเงื่อนไขในการ
ปฏิบตั ิ

2. ด้านเกณฑ์การสมัคร
3. ด้านสถานที่การรับ
สมัคร

4. ด้านเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขา่ วสาร
จากภาพที่ 4 พบว่า การประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขา่ วสารของโครงการธงฟ้าประชารัฐ ผูป้ ระกอบการมีการ
รับรู ้ข่าวสารอับดับที่ 1 ด้านเงื่อนไขในการปฏิบตั ิงานเฉลี่ย 4.17 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.76) และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
สถานที่รับสมัครเฉลี่ย 3.51 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.16)
3. ส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4

3.5
4. ด้านการส่งเสริ มทาง
การตลาด

3

2. ด้านการกาหนดราคา

3. ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ภาพที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps)
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จากภาพที่ 5 พบว่า ส่ วนประสมการตลาด (4’Ps) อันดับที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 3.87 (ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
=0.95) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริ มทางการตลาดเฉลี่ย 3.41 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.22)
4. การวิเคราะห์ การจัดกลุ่มปัจจัยของด้ านการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
การประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีตวั แปรทั้งหมด 35 ตัวแปร และทาการจาแนกกลุ่มตัวแปร
(Principal Component Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้กลุ่มเดี ยวกัน โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิ ติ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสาร
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
0.863
Approx. Chi-Square
3196.541
Bartlett's Test of Sphericity
d.f.
595
Sig.
0.000
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสามารถนามาวิเคราะห์การจาแนกกลุ่มตัวแปรได้ เนื่ องจากค่า KMO มีค่า
เท่ ากับ 0.863 ซึ่ งมากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 สรุ ปได้ว่าข้อมูลที่ มีอยู่เหมาะสมที่ จะใช้วิเคราะห์ การจาแนกกลุ่มตัว แปรได้
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
H0: ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิ ติทดสอบมี การแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ ากับ 3196.541 และมี ค่า Significance เท่ ากับ 0.00
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุ ปได้วา่ ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั จึงต้องวิเคราะห์การจาแนกกลุ่มตัวแปร ได้ผลจาก
การจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตั้งชื่อองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มีท้ งั หมด 35 ตัวแปร สามารถ
จัดองค์ประกอบได้จานวน 7 องค์ประกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรได้ท้ งั 29 ตัวแปร ซึ่งทั้ง 7 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวม ของตัวแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ 74.337 โดยองค์ประกอบที่ 1 ได้จานวน 8 ตัวแปร อธิ บายได้ร้อยละ 17.199 องค์ประกอบที่ 2
ได้จานวน 8 ตัว
แปร อธิบายได้ร้อยละ 16.263 องค์ประกอบที่ 3 ได้จานวน 5 ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ 12.846 องค์ประกอบที่ 4 ได้จานวน 3
ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 10.159 องค์ประกอบที่ 5 ได้จานวน 2 ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 6.896 องค์ประกอบที่ 6 ได้จานวน
2 ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 6.584 องค์ประกอบที่ 7 ได้จานวน 1 ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 4.390 เมื่อจัดองค์ประกอบได้ 7
องค์ประกอบ จึงทาการกาหนดชื่อองค์ประกอบเพื่อสื่ อความหมายให้สอดคล้องกับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบเพื่อที่ มี
ความเหมาะสมในกับการนาไปใช้ต่อไป แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การกาหนดกลุ่มขององค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
องค์ประกอบ
ตัวแปร
ด้านเงื่อนไขของการปฏิบตั ิ 1. ห้ามยึดหรื อเก็บบัตรสวัสดิการไว้
(F1)
2. ห้ามบังคับ ขูเ่ ข็ญ ให้ซ้ือสิ นค้าตามรายการที่กาหนด
3. ห้ามจาหน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบทุกชนิด หรื อสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4. ห้ามบังคับให้ผถู ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ซ้ือสิ นค้าเป็ นมูลค่าที่ร้านค้ากาหนด/เกิน
กว่าวงเงินที่ผถู ้ ือบัตรมีสิทธิ์
5. ห้ามปรับราคาสิ นค้าเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลสมควร
6. ห้ามรับแลกการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็ นเงินสดหรื อสิ่ งตอบแทน
อื่นๆ
7. สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่เข้าร่ วมโครงการฯ
8. สิ นค้าที่จาหน่ายต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน และไม่หมดอายุ
ด้า นเงื่ อ นไขของการเพิ ก 1. ห้ามทาผิดกฎหมาย/กระทาอื่นใดที่กรมการค้าภายในเห็นว่ามีความผิด
ถอน (F2)
2. ต้องปิ ดป้ ายสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” หน้าร้านและชั้นวางสิ นค้า
3. หากถูกเพิกถอนต้องคืนป้ ายและสติ๊กเกอร์แก่กรมการค่าภายใน
4. หากถูกเพิกถอนไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้องค่าใช้จ่าย/ค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น
5. ห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6. ห้ามกระทาอื่นใดที่ถือว่าเอาเปรี ยบผูถ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7. ห้ามปฏิเสธการรับชาระสิ นค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
8. ต้องปิ ดสติ๊กเกอร์ “รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บริ เวณหน้าร้านและชั้นวางสิ นค้า
ด้านเกณฑ์การสมัคร (F3) 1. การติดตั้งเครื่ องรู ดบัตร EDC โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2. ระยะเวลาการได้รับเงินจากภาครัฐ คือ 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการซื้อ/ขายสิ นค้า
3. เอกสารการสมัคร แบบฟอร์มที่กรมการค้าภายในกาหนด สาเนาบัตรประชาชน เลข
ประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี (Tax ID) สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
4. การยินยอมให้ติดตั้งเครื่ องรู ดบัตร EDC
5. สามารถสมัครได้ที่สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทุกจังหวัดทัว่ ประเทศไทย
ด้านเกณฑ์การับรู ้ (F4)
1. ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เข้าร่ วมสามารถสารองรายชื่อไว้ได้
2. ต้องไม่เป็ นร้านค้าส่ง/ค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ
3. เสี ยค่าบริ การระบบเครื่ องรู ดบัตร 100 บาท/เดือน โดยหักจากบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ด้านประเภทสิ นค้า
โครงการฯ (F5)

1. สิ นค้าเพื่อเกษตรกรรมที่เข้าร่ วมโครงการฯ
2. สิ นค้าประเภทเพื่อการศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการฯ
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ด้านคุณสมบัติ (F6)

ด้านสิ นค้าชุมชน (F7)
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1. ต้องเป็ นร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้า 3 ประเภท คือ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นต่อการ
ครองชีพ สิ นค้าเพื่อการศึกษา สิ นค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตร
2. ทาเล/สถานที่ต้ งั /การคมนาคม อยูใ่ นเขตชุมชน
1. มีการจาหน่ายสิ นค้าทางการเกษตร สิ นค้าแปรรู ป สิ นค้าชุมชน สิ นค้าโอทอป และ
สิ นค้าที่โครงการฯกาหนด

จากตารางที่ 2 จะได้อ งค์ป ระกอบจ านวน 7 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ที่ 1 ด้า นเงื่ อ นไขในการปฏิ บัติ ภายในกลุ่ ม
ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 8 ตัวแปร กลุ่มที่ 2 ด้านเงื่อนไขของการเพิกถอน ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 8 ตัว
แปร กลุ่มที่ 3 ด้านเกณฑ์การสมัคร ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 5 ตัวแปร กลุ่มที่ 4 ด้านเกณฑ์การับรู ้ ภายใน
กลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 3 ตัวแปร กลุ่มที่ 5 ด้านสิ นค้าของโครงการฯ ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 2 ตัว
แปร กลุ่มที่ 6 ด้านคุณสมบัติ ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 2 ตัวแปร กลุ่มที่ 7 ด้านสิ นค้าชุมชน ภายในกลุ่ม
ประกอบด้วยตัวแปรจานวน 1 ตัวแปร
5. การวิเคราะห์ การจัดกลุ่มปัจจัยด้ านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps)
การประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารมีตวั แปรทั้งหมด 35 ตัวแปร และทาการจาแนกกลุ่มตัวแปร
(Principal Component Analysis) เพื่อจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้กลุ่มเดี ยวกัน โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิ ติ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด (4’Ps)
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
0.888
Approx. Chi-Square
981.716
Bartlett's Test of Sphericity
d.f.
78
Sig.
0.000
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสามารถนามาวิเคราะห์การจาแนกกลุ่มตัวแปรได้ เนื่ องจากค่า KMO มีค่า
เท่ากับ 0.888 ซึ่ งมากกว่า 0.5 และละเข้าสู่ 1 สรุ ปได้ว่าข้อมูลที่ มีอยู่เหมาะสมที่ จะใช้วิเคราะห์ การจาแนกกลุ่มตัวแปรได้
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี้
H0: ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากับ 981.716 และมีค่า Significance เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุ ปได้วา่ ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั จึงต้องวิเคราะห์การจาแนกกลุ่มตัวแปร ได้ผลจากการจัด
ตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตั้งชื่ อองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที่ ใช้ในการวิเคราะห์มีท้ งั หมด 13 ตัวแปร สามารถจัด
องค์ประกอบได้จานวน 3 องค์ประกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซึ่ งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิ บาย
ความผันแปรของตัวแปรได้ท้ งั 12 ตัวแปร ซึ่ งทั้ง 3 องค์ประกอบสามารถอธิ บายความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ 72.409 โดยองค์ประกอบที่ 1 ได้จานวน 5 ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ
32.529 องค์ประกอบที่ 2 ได้จานวน 4 ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ 21.842 และองค์ประกอบที่ 3 ได้จานวน 4 ตัวแปร อธิบายได้
ร้อยละ 18.038 เมื่อจัดองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ จึงทาการกาหนดชื่อองค์ประกอบเพื่อสื่ อความหมายให้สอดคล้อง
กับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบเพื่อที่มีความเหมาะสมในกับการนาไปใช้ต่อไป แสดงดังในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การกาหนดกลุ่มขององค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์ (F1)
1. คุณภาพของสิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ
2. ความหลากหลายของสิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ
3. ความน่าเชื่อถือของสิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ
4. ความเหมาะสมของสิ นค้าโครงการฯต่อผูบ้ ริ โภค
ด้านราคา (F2)
1. ความหลากหลายของราคา
2. ความเหมาะสมของราคา
3. ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด
4. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (F3) 1. ความต้องการของลูกค้า
2. บริ ษทั ที่จดั จาหน่ายสิ นค้าในโครงการฯ
ให้กบั ร้านค้ามีความหลากหลาย
3. มีชื่อบริ ษทั ที่จดั จาหน่ายสิ นค้าให้ร้านค้าชัดเจน
4. ให้ส่วนลดพิเศษ เช่น การลด/แลก/แจก/แถม
จากตารางที่ 4 จะได้องค์ประกอบจานวน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ภายในกลุม่ ประกอบด้วยตัวแปร
จานวน 4 ตัวแปร กลุ่มที่ 2 ด้านราคา ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 4 ตัวแปร กลุ่มที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจานวน 4 ตัวแปร
6. การทดสอบความสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
6.1 การทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ป ระกอบของการประชาสัม พัน ธ์ แ ละการรั บ รู ้ ขอ้ มู ล ข่ า วสาร
โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 5 แสดงค่า Model Summary ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารกับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Durbin-Watson
Square
Estimate
1
0.293
0.086
0.067
1.215
1.468
จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ซึ่งเป็ นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารกับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งในการวิจยั
ครั้งนี้ ตัวแปรของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐได้ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.293 และค่าสัมประสิ ทธิ์ในการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 8.6%
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ตารางที่ 6 ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตัวแปรในปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้
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
จากตารางที่ 6 สามารถอธิ บายได้วา่ ตัวแปรในปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ มีตวั แปรเพียง 2 ตัว
แปร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแปรในการเข้าสมการพยากรณ์ เพื่อพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปั จจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารกับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
3.350
0.122
27.563 0.000
ด้านเกณฑ์การับรู ้ (F4)
0.276
0.122
0.220
2.262 0.026
ด้านเกณฑ์การสมัคร (F3)
0.244
0.122
0.194
1.999 0.048
จากตารางที่ 7 สามารถอธิ บ ายได้ว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การถดถอย (B) ของตัว แปรองค์ป ระกอบด้า นการ
ประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและค่าคงที่ สามารถนามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ถดถอย (B) ของตัวแปรด้านเกณฑ์การสมัคร (B3) เท่ากับ 0.244 และตัวแปรด้านเกณฑ์การับรู ้ (B4) เท่ากับ 0.276 และค่าคงที่
(B0) เท่ากับ 3.350 เพื่อพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ ดังสมการพยากรณ์ต่อไปนี้
สมการคะแนนดิบ 1 :
y = 3.350 + 0.244F3 + 0.276F4
สมการคะแนนมาตรฐาน 1 :
y = 0.220F3 + 0.194F4
จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้าน
เกณฑ์การสมัครและด้านเกณฑ์การับรู ้ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่ วมกันทานายความการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 8.6
โดยที่ ปัจจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงการธงฟ้ าประชารั ฐในด้านเกณฑ์การสมัคร (ß = 0.220) ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ มากที่ สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับ
โครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านเกณฑ์ การับรู ้ (ß = 0.194) ส่วนปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้ า ประชารั ฐ ได้แ ก่ ด้า นเงื่ อนไขของการปฏิ บัติ ด้านเงื่ อ นไขของการเพิ กถอน ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ ด้าน
คุณสมบัติ ด้านสิ นค้าชุมชน
6.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด (4’Ps) โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 แสดงค่า Model Summary ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps) กับการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
Model
R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the
Durbin-Watson
Estimate
1
0.255
0.065
0.056
1.223
1.474
จากตารางที่ 8 สามารถอธิ บายได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) ซึ่ งเป็ นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ของด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4’Ps) กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่ งในการวิจยั ตัวแปรของปั จจัย
ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ โดยมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.255 และค่าสัมประสิ ทธิ์ในการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 6.5%
ตารางที่ 9 แสดงค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตัวแปรในปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด (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
จากตารางที่ 9 สามารถอธิ บายได้ว่า ตัวแปรในปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4’Ps) มีตวั แปรเพียง 1 ตัว
แปร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแปรในการเข้าสมการพยากรณ์ เพื่อพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ได้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบของส่วน
ประสมทางการตลาด (4’Ps)กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
3.350
0.122
27.397
0.000
ด้านราคา (F2)
0.321
0.123
0.255
2.615
0.010
จากตารางที่ 10 สามารถอธิ บายได้ว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (B) ของตัวแปรองค์ประกอบของส่ วนประสม
ทางการตลาด (4’Ps) และค่าคงที่ สามารถนามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ โดย ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย (B) ของตัวแปร
ด้านราคา (B2) เท่ากับ 0.321 และค่าคงที่ (B0) เท่ากับ 3.350 เพื่อพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ ดัง
สมการพยากรณ์ต่อไปนี้
สมการคะแนนดิบ 2 :
y = 3.3506+0.321F2
สมการคะแนนมาตรฐาน 2 :
y = 0.255F2
จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้าน
การกาหนดราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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โดยทานายความการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 6.5 โดยที่ปัจจัยการรับรู ้และความ
เข้าใจเกี่ ยวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้านการกาหนดราคา (ß = 0.255) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้ าประชารัฐ ส่ วนปั จจัยที่ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์
ในการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ “ธงฟ้ าประชารัฐ” สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ใน
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 6
ปัจจัยด้ านการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับโครงการ “ธงฟ้ าประชารัฐ”

ด้านเงื่อนไขของการปฏิบตั ิ (F1) (β = 0.034 , sig. = 0.728)
ด้านเงื่อนไขของการเพิกถอน (F2) ) (β = 0.177 , sig. =0.072)
ด้านเกณฑ์การสมัคร (F3) (β = 0.194 , sig. =0.048*)
ด้านเกณฑ์การับรู ้ (F4) (β = 0.220 , sig. =0.026*)

การตัดสิ นใจเข้ า
ร่ วมโครงการ
ธงฟ้ าประชารัฐ

ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ (F5) (β = 0.012 , sig. =0.901)
ด้านคุณสมบัติ (F6) (β = -0.120 , sig. =0.220)
ด้านสิ นค้าชุมชน (F7) (β = 0.039 , sig. =0.687)

* หมายถึง

ส่งผล
ไม่ส่งผล
มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps)

ด้านผลิตภัณฑ์ (F1) (β = 0.182 , sig. =0.063)
ด้านราคา (F2) (β = 0.255 , sig. =0.010*)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (F3) (β = -0.005 , sig. =0.962)

* หมายถึง

การตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ

ส่งผล
ไม่ส่งผล
มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”
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อภิปรายผล
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการวิจยั พบว่า อายุของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 41-50 ปี แต่สาหรับผูไ้ ม่ได้
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 51-60 ปี และผูไ้ ม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐสาหรับร้านค้า
ที่ไม่จดทะเบียนพาณิ ชย์ มากกว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่สาหรับร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐตาม
เงื่ อนไขมีผูท้ ี่ ไม่จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ซึ่ งผิดเงื่ อนไขของโครงการธงฟ้ าประชารัฐ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการรั บรู ้
ข่าวสารในเชิงการเปรี ยบเทียบพบว่า ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 3 อันดับแรก คือ ทาง
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 19 รองลงมา คือ เว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 14 อันดับที่ 3 คือ วิทยุและสื่ อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 16 แต่
สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อันดับที่ 3 มีเพียงสื่ อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 8
2. การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านค้า แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ด้านคุณสมบัติ ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านค้า
ตัว อย่า งด้า นคุ ณ สมบัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 3.82 (ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยการรั บ รู ้ ว่า ท าเล
/สถานที่ต้ งั /การคมนาคม อยูใ่ นเขตชุมชน เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.99 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75) รองลงมา คือ
ต้องเป็ นร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้า 3 ประเภท เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.75 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอันดับ
สุดท้าย คือ ต้องไม่เป็ นร้านค้าส่ง/ค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.52 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.28)
2.2 ด้านเกณฑ์การสมัคร ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของ
ร้านค้าตัวอย่างด้านเกณฑ์การสมัครอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.17 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.11) โดยการรับรู ้การ
ยินยอมให้ติดตั้งเครื่ องรู ดบัตร EDC เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.99 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.86) รองลงมา คือ การ
ติดตั้งเครื่ องรู ดบัตร EDC โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.88 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11) และอันดับ
สุ ด ท้าย คื อ เสี ย ค่ า บริ ก ารระบบเครื่ องรู ดบัต ร 100 บาท/เดื อ น โดยหักจากบัญ ชี ธนาคารกรุ งไทย คิ ดเป็ นค่า เฉลี่ ย 3.39
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.35)
2.3 ด้านสถานที่การรับสมัคร ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ของร้ า นค้า ตัว อย่า งด้า นสถานที่ ก ารรั บ สมัค รอยู่ใ นระดับ มาก คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย 3.51 (ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 1.16)
โดยสามารถสมัครได้ที่ ส านัก งานพาณิ ช ย์จังหวัดทุ กจังหวัดทั่วประเทศไทยเป็ นอันดับที่ 1 คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย 4.02 (ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =1.02) รองลงมา คือ สามารถสมัครได้ที่สานักจัดระบบราคาและปริ มาณสิ นค้า กรมการค้ าภายใน เป็ น
อันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.25 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.20) และอันดับสุ ดท้าย คือ สามารถสมัครได้ที่กองส่ งเสริ มและ
พัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.25 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.27)
2.4 ด้านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้า
ประชารัฐของร้านค้าตัวอย่างด้านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.59 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
1.03) โดยให้มีร้านธงฟ้าประชารัฐ อย่างน้อยตาบลละ 1 แห่ง เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.96 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.91) รองลงมา คื อ เลื อ กร้ า นค้า ที่ อยู่ใกล้แ หล่งชุ ม ชน การคมนาคมสะดวก เป็ นอันดับที่ 2 คิ ด เป็ นค่า เฉลี่ ย 3.89 (ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) และอันดับสุ ดท้าย คือ สามารถจาหน่ายสิ นค้าให้ผถู ้ ือบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.16
(ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 1.19)2.5 ด้านเงื่ อนไขในการปฏิบตั ิ ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านค้าตัวอย่างด้านเงื่อนไขในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.17 (ส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน = 0.76) โดยห้ามทาผิดกฎหมาย/กระทาอื่นใดที่กรมการค้าภายในเห็นว่ามีความผิด เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
4.29 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.72) รองลงมา คือ ห้ามรับแลกการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็ นเงินสดหรื อ
สิ่ งตอบแทนอื่นๆ เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.28 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอันดับสุดท้าย คือ มีการจาหน่าย
สิ นค้าทางการเกษตร สิ นค้าแปรรู ป สิ นค้าชุมชน สิ นค้าโอทอป และสิ นค้าที่โครงการฯกาหนด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.83 (ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.95)
2.6 ด้านการเพิกถอน ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมี การรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐของ
ร้านค้าตัวอย่างด้านการเพิกถอนอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.00 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.90) โดยหากถูกเพิกถอน
ไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องค่าใช้จ่าย/ค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.08 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88) และ
อันดับสุ ดท้าย คื อ หากถูกเพิกถอนต้องคืนป้ ายและสติ๊ กเกอร์ แก่ กรมการค่าภายใน คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย 3.92 (ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน = 0.91)
2.7 ด้านสิ นค้าในโครงการฯ ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารั ฐ
ของร้านค้าตัวอย่างด้านสิ นค้าในโครงการฯอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.62 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคที่เข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.11 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89) รองลงมา คือ สิ นค้า
ประเภทเพื่อการศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.45 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.09) และอันดับ
สุดท้าย คือ สิ นค้าเพื่อเกษตรกรรมที่เข้าร่ วมโครงการฯ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.32 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.07)
จากข้อมูล ทั้ง 7 ด้าน พบว่า ร้านค้าตัวอย่างมีการรับรู ้ข่าวสารอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.77 (ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.98) โดยด้านเงื่ อนไขในการปฏิ บตั ิ เป็ นอันดับที่ 1 คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย 4.17 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.76)
รองลงมา คือ ด้านการเพิกถอน เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.00 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) และอันดับสุ ดท้าย คือ
ด้านสถานที่การรับสมัคร คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.51 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.16)
3. ส่ วนประสมการตลาด (4’PS) ของโครงการธงฟ้ าประชารัฐ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน โดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ของโครงการธงฟ้ าประชารัฐที่ มีส่วนทาให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.87 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.95) โดยความต้องการของลูกค้า
เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.21 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 0.95) รองลงมา คือ ความหลากหลายของสิ นค้าที่ เข้าร่ วม
โครงการฯ เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.81 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.97) และอันดับสุ ดท้าย คือ ความน่าเชื่อถือของ
สิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.78 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.94)
3.2 ด้านการกาหนดราคาของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทาให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.83 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) โดยความเหมาะสมของราคา
เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.86 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88) รองลงมา คือ ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด เป็ นอันดับที่
2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.86 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.90) และอันดับสุ ดท้าย คือ ความหลากหลายของราคาคิดเป็ นค่าเฉลี่ย
3.77 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.91)
3.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทาให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.74 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยมีชื่อบริ ษทั ที่จดั
จาหน่ายสิ นค้าให้ร้านค้าชัดเจนเป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.78 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.93) และอันดับสุ ดท้าย คือ
บริ ษทั ที่ จดั จาหน่ายสิ นค้าในโครงการฯให้กบั ร้านค้ามีความหลากหลาย คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.70 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน =
1.09)
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3.4 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดของโครงการธงฟ้ าประชารั ฐมี ส่วนท าให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.41 (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.22) โดยความ
เหมาะสมของราคา เป็ นอันดับที่ 1 คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย 3.63 (ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 1.32) และอันดับสุ ดท้าย คื อ ความ
หลากหลายของราคา คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.18 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.11)
จากข้อมูล ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ส่วนประสมการตลาด (4’Ps) ของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทาให้ตวั แทน
ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.71 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 1.02) โดยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับที่ 1 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.87 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.95) รองลงมา คือ ด้านการ
กาหนดราคา เป็ นอันดับที่ 2 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.83 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.90) และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริ ม
ทางการตลาด คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 3.41 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.22)
4. การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบ ในการวิจัย ครั้ งนี้ ใช้ก ารวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยืนยัน(Confirmatory Factor
Analysis) ซึ่ งได้ผลดังนี้ ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ข่าวสาร แบ่งได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ ด้านเงื่ อนไขของการ
ปฏิ บัติ ด้านเงื่ อนไขของการเพิกถอน ด้านเกณฑ์การสมัคร ด้านเกณฑ์การั บรู ้ ด้านปะเภทสิ นค้าโครงการฯ ด้าน
คุณสมบัติ ด้านสิ นค้าชุมชน ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด (4’PS) แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย
5. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ การวิจยั ครั้งนี้ใช้ ซึ่งผลการวิจยั จากการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงการถดถอยเชิงพหุคูณ ได้ผลการวิจยั ดังนี้
5.1 ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธง
ฟ้าประชารัฐ ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คือ ด้านเกณฑ์การรับรู ้และด้านเกณฑ์การสมัคร โดยสามารถอธิ บายได้วา่
ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย (B) ของตัวแปรด้านเกณฑ์การสมัคร (B3) เท่ากับ 0.244 และตัวแปรด้านเกณฑ์การับรู ้ (B4) เท่ากับ
0.276 และค่าคงที่ (B0) เท่ากับ 3.350 เพื่อพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐได้ จากสมการพยากรณ์
สามารถอธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านเกณฑ์การสมัครและด้านเกณฑ์
การับรู ้ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่ วมกัน
ทานายความการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 8.6 โดยที่ ปัจจัยการรับรู ้และความ
เข้าใจเกี่ ยวกับโครงการธงฟ้ าประชารั ฐในด้านเกณฑ์การสมัคร (ß = 0.220) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเข้า ร่ ว ม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้าน
เกณฑ์ การับรู ้ (ß = 0.194) ส่ วนปั จจัยที่ ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ ได้แก่ ด้าน
เงื่อนไขของการปฏิบตั ิ ด้านเงื่อนไขของการเพิกถอน ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ ด้านคุณสมบัติ ด้านสิ นค้าชุมชน
5.2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps) มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (4’Ps) กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธง
ฟ้าประชารัฐ คือ ด้านราคา โดยสามารถอธิบายได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย (B) ของตัวแปรด้านราคา (B2) เท่ากับ 0.321
และค่าคงที่ (B0) เท่ากับ 3.350 เพื่อพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ จากสมการพยากรณ์ สามารถ
อธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านการกาหนดราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทานายความการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 6.5 โดยที่ปัจจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ
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ในด้านการกาหนดราคา (ß = 0.255) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ ส่ วนปั จจัยที่ไม่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์
6. การวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารด้านเกณฑ์การรับรู ้ และด้าน
เกณฑ์การสมัคร มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเข้า ร่ ว มโครงการธงฟ้ า ประชารั ฐ จะเห็ น ได้ว่า การประชาสัม พัน ธ์ ข องโครงการธงฟ้ า ประชารั ฐ ควรมี ก าร
ประชาสัม พัน ธ์ ม ากขึ้ น ทั้ง ด้า นค่ า ใช้จ่ า ย และการสมัค รต่ า งๆ ความหลากหลายของราคา ความเหมาะสมของราคา
ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีทางด้านเกณฑ์การสมัครรวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับโครงการ
ธงฟ้ าประชารัฐทางด้านเว็บไซต์ แต่เนื่ องจากผูป้ ระกอบการร้ านค้าได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโทรทัศน์มากที่ สุด และ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผูป้ ระกอบการร้านค้ามากยิง่ ขึ้นควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางด้านโทรทัศน์ให้มากขึ้น
ให้มีผคู ้ า้ ส่งสิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ ส่งสิ นค้าปริ มาณที่ไม่มาก และราคาถูกกว่าร้านส่งทัว่ ไป ต้องการให้ธนาคารกรุ งไทย
มีการปรับปรุ งรายชื่อร้านค้าธงฟ้ าใหม่ทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลง ควรคานึ งถึงปริ มาณร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการฯ ให้มี
ระบบควบคุมพื้นที่ (ไม่ให้อยูใ่ กล้กนั เกินไป) เช่น ให้มีระยะห่างระหว่างร้านที่เข้าร่ วมชัดเจน ควรมีการเรี ยกร้านค้าที่มีการ
อนุมตั ิให้เข้าร่ วมโครงการ จัดประชุม/อมรม และหารื อ ระหว่างร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็ นการให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนทามีการติดตั้งเครื่ อง EDC เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของร้านธงฟ้า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิ ชย์
จัง หวัด ควรตรวจสอบคุ ณภาพสิ น ค้าให้ไ ด้คุ ณภาพมี ค วามทัน สมัย และตรงตามความต้อ งการของลู กค้า ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับราคาสิ นค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เนื่ องจากลูกค้าเข้าใจผิดในด้านราคาว่าต้องถูกกว่าท้องตลาดถึง
ครึ่ งราคา อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านเงื่อนไขการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัคร รวมถึงภาษี
ที่จะต้องจ่ายเมื่อเข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนย เพื่อหาปริ มาณการใช้ชอร์
ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดที่ผบู ้ ริ โภคให้การยอมรับ และเปรี ยบเทียบปริ มาณไขมันอิ่มตัวระหว่างคุกกี้ เนยที่ใช้
ผลิตภัณฑ์เนยสดกับคุกกี้เนยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชอร์ ตเทนนิ่ ง โดยใช้อตั ราส่ วนชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ
ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ของน้ าหนักเนยสด แล้วนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
สูตรทดแทนชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับสูตรชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดร้อยละ 75 ของ
น้ าหนักเนยสด โดยในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.80 7.71 และ8.00 ตามลาดับซึ่งอยูใ่ น
ระดับชอบปานกลาง และชอบมาก จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไขมันอิ่มตัวพบว่าคุกกี้เนยสู ตรพื้นฐานมีไขมัน
อิ่มตัว 20.2 กรัม ต่อคุกกี้ 100 กรัม คุกกี้เนยชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75 มีไขมันอิ่มตัว 16 กรัม ต่อ
คุกกี้ 100 กรัม
คาสาคัญ : ชอร์ตเทนนิ่ง, คุกกี้เนยสด
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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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บทนา
คุกกี้เป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีขนาดเล็ก มีรูปร่ าง และกลิ่นรสแตกต่างกันตามวัตถุดิบที่นามาใช้ ปั จจุบนั สามารถ
แบ่งคุกกี้ออกเป็ น 2 ประเภท คือ แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ และแบ่งตามกรรมวิธีการทา (เจตนิพทั ธ์ บุญยสวัสดิ์, 2560, หน้า 78)
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ในประเทศกาลังได้รับความนิยม และมีความต้องการบริ โภคเพิ่มมากขึ้น
ในปั จจุบนั การผลิตคุกกี้มีการนาวัตถุดิบต่างๆ มาเสริ มลงในตัวคุกกี้เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น
น้ ามันราข้าว คือน้ ามันที่สกัดจากราข้าว ราข้าวมีเอนไซม์หลายชนิ ด ซึ่ งสามารถทาให้เกิดกรดไขมันอิสระได้ร้อย
ละ 5-7 ต่อวัน ดังนั้นควรสกัดน้ ามันทันทีหลังการขัดสี ขา้ ว ในราข้าวที่จะสกัดน้ ามันควรมีกรดไขมันอิสระ ไม่เกินร้อยละ 5
น้ ามันราข้าวก่อนทาให้บริ สุทธิ์ มีกลีเซอไรด์ร้อยละ 85-88 ที่ เหลือประมาณร้อยละ 4 ประกอบด้วย สเตอรอล (sterols) โท
โคฟี รอล (tocopherol) ไฮโดรคาร์ บอน (hydrocarbon) และอื่นๆ ในส่ วนของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีอยูร่ ้อยละ 17-23 เป็ นกรด
พาลมิติก (palmitic acid) ร้อยละ 12-28 ในขณะที่ มีกรดโอลีอิกร้อยละ 35-50 กรดไลโนลีอิก (linoleic acid) ร้อยละ 29-45
ส่ วนที่ ไม่ใช่ กลี เซอไรด์มีร้อยละ 14-17 นอกจากนั้นน้ ามันราข้าวยังประกอบไปด้วยสารโทโคฟี รอล โทโคไทรอี นอล
(tocotrienol) โอริ ซานอล (oryzanol) และไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ซึ่ งสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล ลดอาการเส้น
เลือดแดงอุดตันระยะเริ่ มต้น ลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ และลดอัตราการดูดซึ มคอเลสเตอรอล สารโอริ ซานอล
ช่วยชะลอการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน โทโคไทรอีนอลเป็ นสารยับยั้งปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ช่วยลด
คอเลสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) และต้านอัตราเสี่ ยงต่อสภาวะการก่อมะเร็ ง (สุนนั ท์ วิทิตสิ ริ, 2559, หน้า
18) ชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าว เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไขของน้ ามันราข้าวผ่านกระบวนการทางกายภาพที่ไม่ผ่านการเติม
สารเคมี สารกันหื น เพราะในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั มีสารป้ องกันการหื นในธรรมชาติโดยการที่มีสารป้ องกันการหื น จะช่วยทา
ให้ชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวคงสภาพได้นานในอุณหภูมิที่สูงมากในขณะประกอบอาหาร โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ทาให้คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาการใช้ชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวทดแทนเนย
สดในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีข้ ึน และลดปริ มาณไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลของผลิตภัณฑ์
ที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย จากการศึกษานั้นพบว่า น้ ามันราข้าวทาให้ระดับคอเลสเตอรอลรวม และLDL-C (Lowdensity
lipoprotein cholesterol) และยังช่วยเพิ่มระดับ HDL-C (Highdensity ipoprotein cholesterol) ที่เป็ นไขมันตัวดีในเลือด (นัยนา
บุญทวียวุ ฒั น์ และเรวดี องสุวฒั น์, 2545, หน้า 27)

วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาสู ตรพื้นฐานคุกกีเ้ นยสด
การทดลองครั้งนี้ ได้ทาการศึ กษาสู ตรพื้นฐานคุกกี้ เนยสดจานวน 3 สู ตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มใน
บล็อกสมบูรณ์สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และนามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการชิมแบบการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูช้ ิ มจานวน 40 คน ทาการทดลอง 2 ซ้ า ซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศึกษาอัตราส่ วนซอร์ ตเทนนิ่งนา้ มันราข้ าวทดแทนเนยสดทีเ่ หมาะสมในคุกกีเ้ นยสด
นาสูตรพื้นฐานของคุกกี้เนยสดที่มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดมาทาการศึกษาโดยใช้ชอร์ ตเทนนิ่งน้ ามันรา
ข้าวทดแทนเนยสดในอัตราส่ วนที่ แตกต่าง 4 ระดับ คือร้อยละ 0, 50, 75 และ100 ของน้ าหนักเนยสด โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และนามาประเมินคุณภาพทางประสาท
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สัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการชิ มแบบการให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูช้ ิ มจานวน 40 คน ทาการทดลองซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษาสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของคุกกีท้ ใี่ ช้ เนยสดและคุกกีท้ ใี่ ช้ ซอร์ ตเทนนิ่งนา้ มันราข้ าวทดแทน
เปรี ยบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่างคุกกี้เนยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนยสดกับคุกกี้เนยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชอร์ ตเทนนิ่งโดย
นาสู ตรที่ ผูช้ ิ มให้คะแนนคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสที่ ดีที่สุดนาไปวิเคราะห์ ปริ มาณไขมันอิ่ มตัว ปริ มาณวิธี In-house
method TM-CH-705 Based on AOAC,(2005) โดยศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย
การวิเคราะห์ ผล
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสู ตรพื้นฐานของคุกกี้เนยสดมาหาค่าเฉลี่ย และ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยแบบ LSD (Least Significant Difference) ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสู ตรพื้นฐานของอัตราส่ วนการทดแทนชอร์ ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวในคุกกี้เนยสดมาหา
ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ แบบ
DMRT (Duncan New Multiple Range Test) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการคัดเลือกสู ตรพื้นฐานคุ้กกีเ้ นยสดจากท้ องตลาด
การทดลองครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาสู ตรพื้นฐานคุกกี้ เนยจานวน 3 สู ตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อก
สมบูรณ์แล้วนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดับใช้ผชู ้ ิมจานวน 40 คน ซึ่ งเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร สู ตรพื้นฐานคุกกี้เนยจานวน 3 สู ตร แสดงดังตาราง
ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคุกกี้ เนยสู ตรพื้นฐาน จานวน 3
สูตร แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สูตรพื้นฐานคุกกี้เนยจานวน 3 สูตร
น้ าหนักวัตถุดิบ (กรัม)
วัตถุดิบ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
แป้ งข้าวสาลีอเนกประสงค์
200
ผงฟู
4
เนยสด(ชนิดเค็มอลาวรี่ )
120
เกลือป่ น
1
น้ าตาลไอซิ่ง
น้ าตาลทราย
150
ไข่ไก่
50
กลิ่นวานิลลา
10
หมายเหตุ สูตรที่ 1 (ธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร. 2552, หน้า 99)

200
4
100
1
120
50
3

200
3
165
1
83
50
2
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สูตรที่ 2 (วิภาวัน จุลยา, 2552, หน้า 50)
สูตรที่ 3 (เจตนิพทั ธ์ บุญยสวัสดิ์, 2560, หน้า 155)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคุกกี้เนยสูตรพื้นฐาน
จานวน 3 สูตร
ค่าเฉลี่ย และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

สูตรที่ 1
7.65 ± 0.92b
7.55 ± 1.03b
7.70 ± 1.04b
7.80 ± 1.01a
7.75 ± 0.98ab
7.83 ± 0.93ab

สูตรที่ 2
7.43 ± 0.84b
7.43 ± 0.87b
7.53 ± 0.93b
7.70 ± 1.01a
7.37 ± 0.92b
7.65 ± 0.92b

สูตรที่ 3
8.02 ± 0.80a
7.98 ± 0.80a
7.98 ± 0.86a
8.05 ± 0.93a
8.00 ± 1.01a
8.15 ± 0.83a

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี้เนยสดสู ตรพื้นฐานทั้ง 3 สู ตร ผูช้ ิมให้การยอมรับสู ตรที่ 3
มากที่สุด ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8.02 7.98 7.98 8.05 8.00
และ 8.15 ตามล าดับ ซึ่ ง อยู่ใ นระดับ ความชอบมากและชอบปานกลาง และเมื่ อ น ามาวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน และ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 พบว่าด้านลักษณะที่ ปรากฏ สี และกลิ่นของทั้ง 3 สู ตร
มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนรสชาติ พบว่าทั้ง 3 สู ตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นผูท้ ดลองจึงคัดเลือกคุกกี้เนยสดสู ตรที่ 3 เป็ นสู ตรพื้นฐานในการศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันรา
ข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดในการทดลองขั้นต่อไป เพราะคุกกี้เนยสู ตรที่ 3 มีลกั ษณะปรากฏและสี ของตัว
คุกกี้ต่างจากทั้งสองสูตรและนอกจากนั้นมีกลิ่นหอมมากกว่าทั้งสองสูตรเนื่องจากในสูตรมีส่วนประกอบของเนยสดมากกว่า
ผลการศึกษาปริมาณการใช้ ชอร์ ตเทนนิ่งนา้ มันราข้ าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์ คุกกีเ้ นย
จากการศึกษาสู ตรพื้นฐานคุกกี้เนยสดที่ผชู ้ ิมให้การยอมรับมากที่สุด มาศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์ ตเทนนิ่งน้ ามันรา
ข้าวทดแทนเนยสดที่ ต่างกัน 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 50 75 และ 100 ตามลาดับ ของน้ าหนักเนยสด โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์แล้วนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ ใช้ผชู ้ ิมจานวน 40 คน 2 ซ้ า ซึ่ งเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสูตรคุกกี้เนยสดที่ ใช้ชอร์ตเทน
นิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดที่ต่างกัน 4 ระดับ แสดงดังตารางที่ 3 และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี้
เนยสดที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดต่างกัน 4 ระดับ แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 สูตรคุกกี้เนยสดที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดในปริ มาณที่ต่างกัน 4 ระดับ
น้ าหนักวัตถุดิบ (กรัม) 1
วัตถุดิบ
แป้ งข้าวสาลีอเนกประสงค์
ผงฟู
เนยสด(ชนิดเค็มอลาวรี่ )
ซอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าว
น้ าตาลไอซิ่ง
เกลือป่ น
ไข่ไก่
กลิ่นวานิลลา

ร้อยละ 0

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

200
1
165
0
83
1
50
2

200
1
82.5
82.5
83
1
50
2

200
1
123.75
41.25
83
1
50
2

ร้อยละ 100
200
1
0
165
83
1
50
2

หมายเหตุ 1. น้ าหนักวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดที่ต่างกัน 4 ระดับ นามาจากการทดสอบ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี้เนยสดสูตรพื้นฐาน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย คุกกี้เนยที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่ง
น้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดในปริ มาณที่ต่างกัน 4 ระดับ
ค่าเฉลี่ย และค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

ร้อยละ 0
7.84± 0.77a
7.91± 0.76a
7.73± 0.89a
7.51 ± 0.65b
7.69 ± 0.88a
7.31 ± 0.73b

ร้อยละ 50
7.48± 0.81b
7.65± 0.82b
7.65± 0.90a
7.21± 0.80c
7.25± 0.81b
7.23 ± 0.82b

ร้อยละ 75
7.55± 0.76b
7.58 ± 0.82bc
7.33 ± 0.77b
7.80 ± 0.80a
7.71 ± 0.99a
8.00 ± 0.82a

ร้อยละ 100
7.19 ± 0.79c
7.36 ± 0.89c
7.11 ± 0.79b
6.90± 0.82d
6.80± 0.71c
6.81 ± 0.73c

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกต่างกัน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่าจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี้เนยสดทดแทนชอร์ ตเทนนิ่งทั้ง 4 ระดับ
พบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับ คุกกี้เนยสดสู ตรพื้นฐานในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นสู งที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.84 7.91
และ7.73 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่ วนของสู ตรทดแทนชอร์
ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวผูช้ ิมให้การยอมในด้านรสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับสู ตร
ทดแทนที่ร้อยละ 75 ของน้ าหนักเนยสด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.80 7.71 และ8.00 ตามลาดับซึ่งอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง และ
ระดับชอบมากโดยชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวส่งผลต่อคุกกี้สูตรทดแทนละ 75 ทาให้เนื้อสัมผัสของคุกกี้มีเนื้อสัมผัสเนียนกว่า
คุกกี้เนยสดสูตรพื้นฐานหลังจากผสมเสร็ จจึงส่งผลให้หลังจากอบเสร็ จคุกกี้เนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวร้อยละ
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75 มีเนื้ อสัมผัสและรสชาติดีกว่าเนื่ องจากตัวคุกกี้ มีความเป็ นเนื้ อเดี ยวกันมากกว่าทาให้ส่วนผสมอื่นๆกระจายตัวได้ดีกว่า
สูตรพื้นฐาน โดยในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น คุกกี้เนยสดสูตรพื้นฐานได้รับความชอบมากกว่าเนื่องจากชอร์ตเทนนิ่ ง
น้ ามันราข้าวเป็ นไขมันที่ ทามาจากน้ ามันจึ งทาให้มีกลิ่นและสี ที่ดอ้ ยกว่าเนยสดที่ ทามากจากนมจึ งทาให้คุกกี้ เนยสดสู ตร
พื้นฐานมีลกั ษณะที่ปรากฏ สี และกลิ่นที่ดีกว่าคุกกี้เนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวร้อยละ 75
ผลการวิเคราะห์ ปริมาณไขมันอิม่ ตัวในคุกกีเ้ นยทีใ่ ช้ ชอร์ ตเทนนิ่งทดแทนเนยสด
จากผลวิเคราะห์พบว่าคุกกี้เนยสูตรพื้นฐานมีไขมันอิ่มตัว 20.2 กรัม ต่อ น้ าหนักคุกกี้ 100 กรัม คุกกี้เนย ชอร์ตเทนนิ่ง
น้ ามันราข้าว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75 มีไขมันอิ่มตัว 16 กรัม ต่อ น้ าหนักคุกกี้ 100 กรัม
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณไขมันอิ่มตัวในคุกกี้เนยที่ใช้ชอร์ตเทนนิ่งทดแทนเนยสด
ปริมาณไขมันอิม่ ตัวในคุกกี้
25
20

20.2
16

15
10

6.06

4.8

5
0

คุกกีเ้ นยสูตรพืน้ ฐาน

คุกกีเ้ นย สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75

ปริมาณไขมันอิม่ ตัว / 100 กรัม
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หมายเหตุ: ปริ มาณต่อหนึ่งหน่วยปริ โภคของคุกกี้ (กองโภชนาการ, 2560,หน้า 16)

สรุ ปผลและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษาสู ตรพื้นฐานคุกกี้เนยสด 3 สู ตร เพื่อคัดเลือกสู ตรพื้นฐานที่ผชู ้ ิมให้การยอมรับมากที่สุด พบว่าผูช้ ิม
ให้คะแนนการยอมรับคุกกี้ เนยสู ตรที่ 3 ที่ สุด ในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 8.03 7.98 7.98 8.05 8.00 และ 8.15 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง และความชอบมาก เมื่อ
นามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบว่าด้านด้านลักษณะที่ปรากฏ สี และกลิ่น มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนรสชาติ พบว่าทั้ง 3 สู ตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยที่ต่างกัน 4 ระดับ พบว่าผู ้
ชิมให้คะแนนการยอมรับคุกกี้เนยสดสูตรพื้นฐานในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.84 7.91 และ7.73
ซึ่ งมีความชอบอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ในด้านรสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับ
การใช้ชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยที่ระดับร้อยละ 75 ของน้ าหนักเนยสด โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 7.80 7.71 และ8.00 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลางและระดับความชอบมาก เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างทางสถิ ติ พบว่าด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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คุ ณประโยชน์ของน้ ามันราข้าวนั้นพบว่า มี ส่ วนช่ วยในการลดระดับ LDL-C (Salar, Faghih, & Pishdad, 2016,
pp.299-305) และมีส่วนช่วยในการป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (Khalid, Basharat, Singha, Preeti, & Ali, 2015, pp. 24-30)
และมีสารต้านอนุมูลอิสระ(Massarolo, Ribeiro, Furlong, & Soares, 2017, pp.54-60) ที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน่
ในร่ างกาย (Ganguly & Pierce, 2015, pp. 170-6)ซึ่ งในชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าวยังปราศจากไขมันทรานส์ที่ส่งผลต่อโรค
หลอดเลือดหัวใจ เป็ นตัวการในการลดระดับ HDL-C และเพิ่มระดับ LDL-C ในเลือด (Kummerow, 2009, pp. 458-465) โดย
ในขณะนี้ ยงั ไม่พบรายงานการศึ กษาที่มีการทดแทนเนยสดในคุกกี้ ดว้ ยชอร์ ตเทนนิ่ งน้ ามันราข้าว แต่พบการศึ กษาการใช้
น้ ามันราข้าวในการศึ กษาการทดแทนชอร์ ตเทนนิ่ งในขนมปั งของ (Kaur, Jassal, & Aggarwal, 2012, pp. 110–114) โดย
ทาการศึกษาการใช้น้ ามันราข้าวทดแทนชอร์ตเทนนิ่งที่ระดับร้อยละ 0, 50, 75 และ100 ของน้ าหนักชอร์ตเทนนิ่ง แล้วนาไป
ทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดับโดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าขนมปั งสู ตรที่ทดแทนน้ ามันราข้าวที่
ระดับร้อยละ 50 ของน้ าหนักชอร์ตเทนนิ่ง โดยพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม และการศึกษาการใช้น้ ามันราข้าวทดแทนชอร์ตเทนนิ่งในมัฟฟิ น (Kaur, Jassal , & Bhise, 2014, pp. 141146) โดยทาการศึกษาการใช้น้ ามันราข้าวทดแทนชอร์ ตเทนนิ่ งที่ระดับร้อยละ 0, 50, 75 และ100 ของน้ าหนักชอร์ ตเทนนิ่ง
แล้วนาไปทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่ามัฟฟิ นสูตรทดแทนน้ ามันราข้าว
ที่ระดับร้อยละ 50 ของน้ าหนักชอร์ตเทนนิ่ง โดยพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบจานวนต่อหน่วยบริ โภคของคุกกี้ต่อ 1 ครั้ง 30 กรัม (3 ชิ้น) คุกกี้สูตรพื้นฐาน มีจานวนไขมัน
อิ่มตัวอยู่ 6.06 กรัม ต่อหน่วยปริ โภค คุกกี้สูตรทดแทน มีจานวนไขมันอิ่มตัวอยู่ 4.80 กรัม ต่อหน่วยปริ โภคโดยเมื่อเทียบกับ
ค่า RDI ของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541, หน้า.134) ในด้านของค่าไขมันอิ่มตัวที่กาหนดไว้ที่ 20 กรัมต่อวันจะ
พบว่าการบริ โภค คุกกี้เนยชอร์ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75 จะช่วยลดไขมันอิ่มตัวร้อยละ 6.3 ต่อหน่วย
บริ โภคของคุกกี้ต่อ 1 ครั้ง 30 กรัม (3 ชิ้น) โดยการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาแรกที่รายงานผลของการศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์
ตเทนนิ่งน้ ามันราข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยที่ส่งผลให้ตวั ผลิตภัณฑ์มีไขมันอิ่มตัวที่ลดลง และตัวผลิตภัณฑ์ยงั
ได้รับการยอมรับในด้านรสชาติและเนื้ อสัมผัส ซึ่ งก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการควบคุมไขมันหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการรักษา
สุขภาพทัว่ ไปในชีวติ ประจาวัน และเหมาะสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านเบเกอรี่ ต่อไป
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ผลกระทบของชุ มชนต่ อโครงสร้ างและความหลากหลายของสั ตว์ นา้ เศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอ่าวสิ เกา
อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
Effects of Communities on Structure and Diversity of Economic Aquatic Fauna : A Case Study Gulf
of Sikao , Sikao District, Trang Province
ปรี ดา เกิดสุข1*
Preeda Kirdsook1*

บทคัดย่อ
ศึกษาผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ าเศรษฐกิจ จาก 3 พื้นที่ของอ่าวสิ เกา คือ
ชุ มชนปากคลอง ชุ มชนโต๊ะบัน และชุ มชนแหลมมะขาม อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เก็บตัวอย่างสัตว์น้ าจากบริ เวณใกล้
ชุมชนๆละ 3 สถานี และจากป่ าชายเลนที่ยงั คงมีสภาพสมบูรณ์บริ เวณห่ างชุมชนๆละ 3 สถานี เครื่ องมือประมงที่ใช้ได้แก่
อวนถ่วง อานปลากระบอก อวนกุง้ ลอบปลาเก๋ าและลอบปู เก็บตัวอย่างทั้งหมด 6 ครั้งแบบเดือนเว้นเดือนเริ่ มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 พบสัตว์น้ าเศรษฐกิจทั้งหมด 90 ชนิ ด โดยมีปลาเป็ นกลุ่มสัตว์น้ าที่พบมากที่สุด
คือ 74 ชนิ ด (82.22 %) ข้อมูลตัวอย่างสัตว์น้ าจากสถานีต่างๆนามาวิเคราะห์ จานวนชนิ ด จานวนตัวอย่าง ค่าดรรชนี ความ
หลากหลายทางชนิด(H´) ค่าดรรชนีความสม่าเสมอ (J´)และ ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (d) เปรี ยบเทียบระหว่างบริ เวณ
ใกล้ชุมชนกับห่างชุมชนพบว่า ทุกค่าดรรชนีไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ( p>0.05 ) เนื่ องจากชุมชนตั้งอยู่
ปลายคลองใกล้กบั ส่ วนที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล สัตว์น้ าสามารถว่ายน้ าหลีกหนี ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ จากกิจกรรมของ
ชุมชนที่มารบกวน ส่ งผลให้ไม่เกิดความเครี ยดตามทฤษฎี IDH ดังนั้นค่าดรรชนี ต่างๆจึงไม่เพิ่มสู งขึ้น จนมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ : โครงสร้าง, ความหลากหลาย, สัตว์น้ 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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บทนา
ทรัพยากรประมงซึ่ งประกอบด้วยสัตว์น้ าและพืชน้ าหลายชนิ ดเป็ นทรัพยากรที่คืนรู ปหรื อทดแทนได้ (renewable
resources) แต่อย่างไรก็ตามสัตว์น้ าหลายชนิ ดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติก็มีแนวโน้มที่ลดลงจากหลายปั จจัย ดังนั้นการที่จะ
จัดการให้ทรัพยากรสามารถดารงต่อไปได้อย่างเหมาะสมจึงจาเป็ นต้องศึกษาชีววิทยาด้านต่างๆให้เข้าใจ เพื่อให้สามารถนา
ข้อมูลไปใช้จดั การทรัพยากรได้อย่างยัง่ ยืน กรณี ชายฝั่ งอ่าวสิ เกาซึ่ งมีความยาวประมาณ 30 กิ โลเมตร เป็ นที่ ต้ งั ของชุมชน
ต่างๆหลายชุมชน ดังเช่นชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบันเป็ น 3 ชุมชนใหญ่ แต่ละชุมชนมี การ
ขยายตัว ของประชากรอย่า งต่ อเนื่ อ ง ท าให้มี ความต้องการใช้พ้ื นที่ ของป่ าชายเลนในบริ เวณใกล้เคี ย งชุ มชนบางส่ วน
เพื่อก่ อสร้ างอาคารที่ อยู่อาศัยและทากิ จกรรมอื่นๆที่ จาเป็ น ซึ่ งทาให้ปริ มาณพื้นที่ ป่าชายเลนที่ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์และ
อนุบาลสัตว์น้ าลดลง รวมถึงผลกระทบจากน้ าทิ้ง ขยะมูลฝอย ที่ทาให้คุณภาพน้ ามีการเปลี่ยนแปลง อันอาจส่ งผลต่อปริ มาณ
สัตว์น้ าที่เคยจับได้จากเครื่ องมือประมงพื้นบ้านของคนในชุมชนให้ลดลงกว่าในอดีต ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาผลกระทบ
ของชุมชน ต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ าเศรษฐกิ จ เปรี ยบเทียบระหว่างในเขตพื้นที่ ชุมชนและห่ างจาก
ชุมชนในระยะทางต่างๆ ข้อมูลที่ได้สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดขอบเขตการตั้งแหล่งชุมชนให้มีผลกระทบ
ต่อสัตว์น้ าและระบบนิเวศน์นอ้ ยที่สุด

วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนินการวิจยั ในพื้นที่อ่าวสิ เกา บริ เวณ 3 ชุมชนใหญ่ตามแนวชายฝั่งอ่าวสิ เกา คือชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปาก
คลอง และชุมชนโต๊ะบัน โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่บริ เวณชายฝั่งที่ อยูใ่ นชุมชนหรื อติดกับชุมชนซึ่ งไม่มีป่าชายเลนชุมชนละ
3 สถานี และนอกพื้นที่ชุมชนในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วพบว่ามีสภาพเป็ นป่ า
ชายเลนสมบูรณ์อีก 3 สถานี ทาการเก็บข้อมูล 6 ครั้งเดือนเว้นเดือนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ฤดูกาล เริ่ มเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2556

1. การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
1.1 กาหนดจุดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เป็ นสัตว์น้ าขนาดใหญ่ ( macro fauna ) บริ เวณในชุมชนละ 3 สถานี
( N1, N2 และ N3) และบริ เวณป่ าชายเลนที่ ห่างชุ มชนในรัศมี ประมาณ 5 กิ โลเมตร อี ก 3 สถานี ตามแนวบริ เวณชายฝั่ ง
(F1, F2 และ F3)
1.2 เก็บตัวอย่างสัตว์กลางน้ า (nekton) โดยเฉพาะปลาและสัตว์หน้าดิ นขนาดใหญ่ (macrobenthos)โดยการใช้
เครื่ องมือเก็บตัวอย่างแบบสุ่ มในแต่ละสถานี คือ อวนถ่วงขนาดตา 3.5 นิ้ ว ความลึก 40 ตา อวนปลากระบอกขนาดตา
4 เซนติเมตร ความลึก 100 ตา อวนกุง้ (อวน 3 ชั้น) ขนาดตา 4.2 เซนติเมตร ความลึก 50 ตา ลอบปลาเก๋ าและลอบปู ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือประมงที่ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ใช้จบั สัตว์น้ าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนามาจาหน่ายหรื อบริ โภค เก็บตัวอย่าง
ที่ได้ในน้ ายาฟอร์มาลิน 8-10 % นามาแยกและวิเคราะห์ชนิ ดในห้องปฏิบตั ิการ 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 เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าดังต่อไปนี้
- ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved oxygen, DO) วัดด้วย DO meter
- ความเค็มของน้ า (Salinity) วัดด้วย Salino meter
- อุณหภูมิน้ า (Temperature) วัดด้วย Thermometer
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- ความเป็ นกรดด่าง (pH) วัดด้วย pH meter
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 ข้อมูลสัตว์น้ าทุ กชนิ ดที่ เก็บตัวอย่า งได้จะน ามาวิเคราะห์ เปอร์ เ ซ็ นต์ค วามถี่ (% frequency),ดรรชนี ความ
หลากหลายทางชนิด ( Indices of diversity ; H´ ) โดยดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์ ( Shannon Wiener diversity index), ดรรชนี ค วามชุ กชุ ม ของชนิ ด (Species richness ; d ) โดยดรรชนี ข องมาร์ กาเลฟ (Margalef’s
index), ดรรชนี ค วามสม่ าเสมอ (Evenness ; J´) โดยดรรชนี ค วามสม่ าเสมอของพี ลู (Pielou’s eveness) และวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆโดยใช้โปรแกรม PRIMER 5.0 (Clark and Warwick,1994)
2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of variance ; ANOVA ) ของค่าต่างๆ เปรี ยบเทียบระหว่างจุดเก็บตัวอย่าง
บริ เวณใกล้แหล่งชุมชนและห่างชุมชน (จรัญ, 2534)
3.สถานทีท่ าการศึกษาและเก็บข้ อมูล
ทาการวิจยั และเก็บข้อมูล บริ เวณอ่าวสิ เกาในพื้นที่ชุมชน 3 ชุมชน บริ เวณชายฝั่งอ่าวสิ เกา คือชุมชนแหลมมะขาม
ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบัน โดยทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่บริ เวณชุมชนหรื อติดกับชุมชนและนอกพื้นที่ชุมชนใน
รั ศ มี ป ระมาณ 5 กิ โ ลเมตร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ) เก็ บ ข้อ มู ล เดื อ นเว้น เดื อ นรวม 6 ครั้ งตลอดช่ ว ง 1 ปี ที่ ท าการวิจัย
ตั้ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม 2555 สิ้ น สุ ด เดื อ นพฤษภาคม 2556 วิ เ คราะห์ ช นิ ด สั ต ว์น้ าที่ ส าขาเทคโนโลยี ก ารประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นที่และพิกดั ทางภูมิศาสตร์ของบริ เวณเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า
พื้นที่ที่ทาการศึกษา
พิกดั ทางภูมิศาสตร์ของบริ เวณเก็บตัวอย่างสัตว์น้ า
ใกล้แหล่งชุมชน (N)
ห่างแหล่งชุมชน (F)
ชุมชนโต๊ะบัน
7o34´46´´N
7o33´47´´N
99o18´13´´E
99o17´33´´E
ชุมชนปากคลอง
7o35´45´´N
7o35´56´´N
99o17´7´´E
99o16´23´´E
ชุมชนแหลมมะขาม
7o37´53´´N
7o36´43´´N
99o16´30´´E
99o16´5´´E
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ชุมชนแหลมมะขาม

ชุมชนปากคลอง

ชุมชนโต๊ะบัน

ภาพที่ 1 ชายฝั่งอ่าวสิ เกา อาเภอสิ เกา จังหวัดตรังและบริ เวณพื้นที่ 3 ชุมชนที่ทาการศึกษา
ที่มา: http://www.google_earth.com

ผลและวิจารณ์ผล
จากการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ าเศรษฐกิจในภาพรวมทั้ง 3 พื้นที่ ของอ่าวสิ เกา รวม 6 ครั้งเดือนเว้นเดือน ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2556 พบสัตว์น้ าทั้งหมด 90 ชนิด ประเภทสัตว์น้ าที่พบมากที่สุดคือปลาจานวน 74
ชนิ ด (82.22 %) ปูจานวน 7 ชนิ ด ( 7.78 %) กุง้ จานวน 4 ชนิ ด ( 4.44 %) หมึกทะเล จานวน 3 ชนิ ด (3.33 %) กั้งตัก๊ แตน
จานวน 1 ชนิด ( 1.11 %) และหอย จานวน 1 ชนิด ( 1.11 %) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นพื้นที่ ปรากฏว่า ชุมชนปากคลองพบสัตว์
น้ ามากที่สุดจานวน 67 ชนิ ด รองลงมาคือชุมชนโต๊ะบัน 59 ชนิ ด และชุมชนแหลมมะขาม 56 ชนิ ด ตามลาดับ โดยปลาเป็ น
กลุ่มสัตว์น้ าที่พบมากที่ สุดทั้งจุดเก็บตัวอย่างใกล้ชุมชนและห่ างแหล่งชุมชน เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ เน้นไปที่สัตว์น้ า
ขนาดใหญ่(macro aquatic fauna) โดยเฉพาะที่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งประชาชนในพื้นที่ จบั มาบริ โภคและจาหน่ ายเป็ น
รายได้ เครื่ องมือที่เลือกใช้ในการเก็บตัวอย่าง จึงเป็ นประเภทอวนลอยขนาดตาต่างๆ และลอบ ส่งผลให้ปลาเป็ นกลุ่มสัตว์น้ า
ที่ มีจานวนชนิ ดที่ จบั ได้มากที่ สุดถึ ง 74 ชนิ ด (82.22 %) เพราะเป็ นสัตว์น้ าที่ พบได้ตลอดทั้งปี แพร่ กระจายได้ทุกพื้นที่
มีความสามารถหากินได้ท้ งั ในระดับผิวน้ า กลางน้ า และพื้นท้องน้ า ต่างจากสัตว์น้ าประเภทอื่นๆ ซึ่ งอาจมีความจาเพาะของ
ช่วงเวลาที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่บริ เวณอ่าวสิ เกา หรื อมีความจาเพาะของพื้นที่อาศัยและหากิน จึงเก็บตัวอย่างได้นอ้ ยกว่า
มาก ไม่ว่าจะเป็ น หมึก กั้ง กุง้ และปู ประกอบกับจุดที่ทาการเก็บตัวอย่างมีขอ้ จากัดในการเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์หน้าดิน
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ซึ่ งจะพบได้มากในช่วงน้ าลง แต่ช่วงเวลาที่ เก็บตัวอย่างมักเป็ นช่วงน้ าขึ้นซึ่ งสะดวกกับการวางเครื่ องมือประมงและเป็ น
ช่วงเวลาจริ งที่ชาวประมงพื้นบ้านออกจับสัตว์น้ า ดังนั้นสัตว์น้ าบางกลุ่ม เช่น หอย จึงพบตัวอย่างน้อยมาก จากข้อมูลชนิ ด
สัตว์น้ าที่เก็บตัวอย่างได้จากทั้ง 3 พื้นที่ของอ่าวสิ เกา เมื่อนามาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความถี่ (% frequency) ของการพบสัตว์น้ า
แต่ละชนิ ด พบว่าชนิ ดสัตว์น้ าที่มีความถี่ในการพบมากที่สุดของแต่ละพื้นที่มีท้ งั ที่เหมือนกันและแตกต่างกัน โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยของการพบจากสถานีเก็บตัวอย่างใกล้แหล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของแต่ละพื้นที่ ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ชนิดสัตว์น้ าของแต่ละพื้นที่ที่มีเปอร์เซ็นต์ความถี่ (% frequency) ของการพบสูงสุด
ชนิดสัตว์น้ าและเปอร์เซ็นต์ความถี่ (% frequency)
ใกล้แหล่งชุมชน
เปอร์เซ็นต์
ห่างแหล่งชุมชน
เปอร์เซ็นต์
พื้นที่
(Near)
ความถี่ที่
(Far)
ความถี่ที่
พบ ( % )
พบ ( % )
ชุมชนปากคลอง
ปลาสี กนุ
100
ปลาหลังเขียวตะลุมพุก
94.44
Alepes djedaba
Tenualosa toli
ชุมชนโต๊ะบัน
ปลาแป้ นยักษ์
77.78
ปลาหลังเขียวตะลุมพุก
77.78
Leiognathus equulus
Tenualosa toli
ชุมชนแหลมมะขาม ปลาสี กนุ
83.33
ปลาสี กนุ
77.78
Alepes djedaba
Alepes djedaba
จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ปลาสี กุน ( Alepes djedaba ) เป็ นสัตว์น้ าที่มีเปอร์ เซ็นต์ความถี่ของการพบสู งที่ สุด
จากการศึ ก ษาในครั้ งนี้ รองลงมาคื อ ปลาหลัง เขี ย วตะลุ ม พุก (Tenualosa toli ) โดยเฉพาะปลาสี กุน ( Alepes djedaba )
เป็ นสัตว์น้ าที่มีเปอร์ เซ็นต์ความถี่ที่พบสู งสุ ดถึง 2 พื้นที่ คือ ชุมชนปากคลอง (ใกล้แหล่งชุมชน) และชุมชนแหลมมะขาม
(ทั้งใกล้และห่ างแหล่งชุ มชน) ทั้งนี้ จะสอดคล้องกับลักษณะทางชี ววิท ยาของปลาทั้ง 2 ชนิ ดจากฐานข้อ มู ล
Fishbase (2015a,2015b) ที่รายงานว่าปลาทั้ง 2 ชนิ ดเป็ นปลาที่สามารถหากินได้ท้ งั บริ เวณชายฝั่งทะเล เขตน้ ากร่ อยบริ เวณ
ปากแม่น้ าที่ ติดต่อกับทะเล รวมถึ งบริ เวณป่ าชายเลน อย่างไรก็ตามการที่ ชนิ ดสัตว์น้ าที่ มีเปอร์ เซ็ นต์ความถี่ ที่พบสู งสุ ด
แตกต่างกันแสดงให้เห็ นถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่ เช่น ลักษณะพื้นชายฝั่ง ความอุดมสมบูรณ์ของ
อาหาร คุณสมบัติของน้ า ศัตรู ตามธรรมชาติ รวมถึงการถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ สิ่ งเหล่านี้ส่งผลให้พบสัตว์น้ าต่าง
ชนิ ดกัน อันเนื่ องมาจากขีดจากัดความสามารถในการทนทานต่อปั จจัยสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต (limit of tolerance)
สัตว์น้ าที่ทนได้จะสามารถเจริ ญเติบโตแพร่ ขยายพันธุ์ในพื้นที่น้ นั ต่อไปได้
ค่ า ดรรชนี ค วามหลากหลายทางชนิ ด (Indices of diversity ; H´ )โดยดรรชนี ค วามหลากหลายทางชนิ ด ของ
แชนนอน-วายเนอร์ (Shannon - Wiener diversity index), ดรรชนีความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d )โดยดรรชนีของ
มาร์กาเลฟ (Margalef’s index), ดรรชนีความสม่าเสมอ (Evenness ; J´) โดยดรรชนีความสม่าเสมอของพีลู (Pielou’s eveness)
ซึ่ งคานวณจากข้อมูลชนิ ดและจานวนตัว อย่างสัต ว์น้ าที่ เก็บได้จ ากทุ กพื้นที่ ทุก สถานี ต ลอดระยะเวลาเก็บตัว อย่าง เมื่ อ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance ; ANOVA ) เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างบริ เวณใกล้และไกล
ชุมชนพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ( p> .05 ) เลยทุกค่า ทั้ง 3 ชุมชน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 ถึง ตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ ย±SD ของจานวนชนิ ดสัตว์น้ า (s) จานวนตัวอย่างสัตว์น้ า (n) ค่าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิ ด
(Indices of diversity ; H´) ค่าดรรชนี ความชุกชุมของชนิ ด (Species richness ; d ) และ ค่าดรรชนี ความสม่าเสมอ
(Evenness ; J´) จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งใกล้ (N) และห่าง (F) ชุมชนปากคลอง
Station
s (ชนิด)
n (ตัว)
Hˊ
d
Jˊ
N1
N2
N3
F1
F2
F3

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

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±SD ในแนวตั้งที่กากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ( p> .05 )
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ ย±SD ของจานวนชนิ ดสัตว์น้ า (s) จานวนตัวอย่างสัตว์น้ า (n) ค่าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิ ด
(Indices of diversity ; H´) ค่าดรรชนี ความชุกชุมของชนิ ด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนี ความสม่ าเสมอ
(Evenness ; J´) จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งใกล้ (N) และห่าง (F) ชุมชนโต๊ะบัน
Station
s (ชนิด)
n (ตัว)
Hˊ
d
Jˊ
N1
N2
N3
F1
F2
F3

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

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±SD ในแนวตั้งที่กากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ( p> .05 )
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ ย±SD ของจานวนชนิ ดสัตว์น้ า (s) จานวนตัวอย่างสัตว์น้ า (n) ค่าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิ ด
(Indices of diversity ; H´) ค่าดรรชนี ความชุกชุมของชนิ ด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนี ความสม่ าเสมอ
(Evenness ; J´) จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งใกล้ (N) และห่าง (F) ชุมชนแหลมมะขาม
Station
s (ชนิด)
n (ตัว)
Hˊ
d
Jˊ
N1
N2
N3
F1
F2
F3

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

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย±SD ในแนวตั้งที่กากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ( p> .05 )
สาหรับข้อมูลคุณภาพน้ าพื้นฐานที่สาคัญซึ่งตรวจวัดจากทุกสถานีพร้อมกับการเก็บตัวอย่างทั้งบริ เวณใกล้และห่าง
แหล่งชุมชนของ 3 พื้นที่ รวม 6 ครั้ง แสดงในรู ปของค่าเฉลี่ยรายเดือนดังตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 8
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าบางประการที่ตรวจวัดได้จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งบริ เวณใกล้(Near) และห่าง(Far) ชุมชน
ปากคลอง
ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
DO ( mg/l)
Salinity ( ppt)
pH
Temperature ( ˚ C )
Near

Far

Near

Far

Near

Far

Near

Far

ก.ค. 2555

5.33

5.37

28.03

28.70

8.53

8.50

32.43

32.47

ก.ย. 2555

5.43

5.37

29.93

30.00

8.23

8.30

32.03

32.17

พ.ย. 2555

5.42

5.36

29.91

29.90

8.21

8.28

32.00

32.16

ม.ค. 2556

4.93

5.03

30.03

30.07

7.80

7.83

31.10

31.17

มี.ค. 2556

4.40

4.50

30.50

30.53

8.03

8.03

31.20

31.23

พ.ค. 2556

4.50

4.50

30.10

30.13

7.40

7.40

30.10

30.17

ค่าเฉลี่ย

5.00

5.02

29.75

29.89

8.03

8.06

31.48

31.56
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าบางประการที่ตรวจวัดได้จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้ง บริ เวณใกล้(Near) และห่าง(Far) ชุมชน
โต๊ะบัน
ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง

DO ( mg/l)

Salinity ( ppt)

pH

Temperature ( ˚ C )

Near

Far

Near

Far

Near

Far

Near

Far

ก.ค. 2555

4.36

4.67

27.53

28.20

7.86

7.97

30.17

30.83

ก.ย. 2555

4.50

4.70

28.53

29.20

7.80

8.03

30.17

30.83

พ.ย. 2555

4.47

4.57

29.47

29.60

8.00

7.93

31.13

31.23

ม.ค. 2556

4.50

4.50

29.80

29.87

7.97

7.97

31.20

31.27

มี.ค. 2556

4.27

4.43

30.03

30.10

7.80

7.87

31.03

31.10

พ.ค. 2556

4.37

4.50

29.60

29.77

7.33

7.43

30.07

30.17

ค่าเฉลี่ย

4.41

4.56

29.16

29.46

7.79

7.87

30.63

30.91

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ าบางประการที่ตรวจวัดได้จากสถานีเก็บตัวอย่างทั้งบริ เวณใกล้(Near) และห่าง(Far) ชุมชน
แหลมมะขาม
ช่วงเวลาเก็บ
ตัวอย่าง

DO ( mg/l)

Salinity ( ppt)

pH

Temperature ( ˚ C )

Near

Far

Near

Far

Near

Far

Near

Far

ก.ค. 2555

5.06

5.17

29.57

29.73

7.57

7.60

30.73

30.83

ก.ย. 2555

5.03

5.17

29.58

29.73

7.56

7.58

31.63

31.30

พ.ย. 2555

5.23

5.20

30.20

30.20

7.83

7.80

31.77

31.73

ม.ค. 2556

5.03

5.00

30.06

30.17

7.83

7.87

31.60

31.57

มี.ค. 2556

4.80

4.93

30.60

30.60

7.50

7.53

31.43

31.43

พ.ค. 2556

4.40

4.53

30.20

30.13

7.50

7.50

30.10

30.17

ค่าเฉลี่ย

4.93

5.00

29.95

30.09

7.63

7.65

31.21

31.17

จากข้อมูลจานวนชนิ ด จานวนตัวอย่าง และค่าดรรชนี ท้ งั 3 ดรรชนี ของสัตว์น้ าที่เก็บตัวอย่างได้จากแต่ละสถานี
ทั้งใกล้แหล่งชุมชน (N1,N2,N3) และห่างแหล่งชุมชน (F1,F2,F3) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) เพื่อเปรี ยบเทียบ
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ความแตกต่างระหว่างสถานที่ พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ( p> .05 ) เลยทุกค่า ดังแสดงไว้ในตารางที่
3 ถึง 5 ผลที่วิเคราะห์ได้น้ ี แสดงให้เห็นว่าสัตว์น้ าที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้แหล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของทั้ง 3 พื้นที่
ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยปั จจัยสภาพแวดล้อมที่ มีความรุ นแรงมากพอจนส่ งผลให้เกิ ดความเครี ยดต่อสัตว์น้ า ตามทฤษฎี การ
รบกวนหรื อความเครี ย ดปานกลาง (intermediate disturbance hypothesis : IDH) (Allaby, 2004) ที่ ก ล่ า วไว้เกี่ ย วกับการ
พิจารณาระดับความเครี ยดต่อความหลากหลายทางชนิด โดยเสนอแนะว่าภายใต้สภาพที่มีการรบกวนน้อยที่สุดประชาคมจะ
มีความหลากหลายทางชนิ ดลดลง เนื่ องจากการแข่งขันเพื่อกาจัดซึ่ งกันและกันออกจากประชาคม แต่เมื่อสภาพบริ เวณนั้น
เริ่ มมีการรบกวนหรื อมีความเครี ยดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การแข่งขันจะลดน้อยลงทาให้ความหลากหลายทางชนิดเริ่ มมีค่าสูงขึ้น
ข้อมูลที่สนับสนุนผลวิเคราะห์น้ ีได้แก่ จานวนชนิดและจานวนตัวอย่างสัตว์น้ าที่เก็บได้ตลอดระยะเวลาศึกษาของชุมชนปาก
คลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ รวมถึงข้อมูลคุณภาพน้ าพื้นฐาน
ของทั้ง 3 พื้นที่จากตารางที่ 6 ถึง 8 ที่แตกต่างกันน้อยมากระหว่างบริ เวณใกล้และห่ างแหล่งชุมชน เนื่ องจากชุมชนโต๊ะบัน
ชุมชนปากคลอง ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่ของตาบลบ่อหิ น (องค์การบริ หารส่วนตาบลบ่อหิ น, 2557) และชุมชนแหลมมะขาม ซึ่งอยูใ่ น
พื้นที่ของตาบลเขาไม้แก้ว (องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาไม้แก้ว, 2557) บริ เวณที่ต้ งั ชุมชนอยูค่ ่อนไปทางด้านปลายคลอง
ใกล้กับส่ วนที่ ติดต่อกับชายฝั่ งทะเล ความกว้างของลาคลองที่ ชุมชนตั้งบ้านเรื อนสองข้างฝั่ งจึ งมี ความกว้างมาก ขนาด
ใกล้เคียงกับบริ เวณเก็บตัวอย่างห่างแหล่งชุมชนจุดที่เป็ นป่ าชายเลนชายฝั่งทะเล การขึ้นลงของกระแสน้ าในรอบวัน สามารถ
พาอาหารและสัตว์น้ าจากบริ เวณป่ าชายเลนชายฝั่ งทะเลปลายคลองผ่านบริ เวณที่ต้ งั ชุมชนเข้าสู่ ตน้ คลองด้านในช่วงน้ าขึ้น
และพาของเสี ยจากบ้านเรื อนชุมชนระบายออกสู่ ปลายคลองพร้อมมวลน้ าช่วงน้ าลง สัตว์น้ าจึงสามารถเคลื่อนที่อาศัยอยูไ่ ด้
ตลอดลาคลองแม้เป็ นบริ เวณกลางที่ ต้ งั ชุ มชน นอกจากนี้ การตั้งบ้านเรื อนบริ เวณชายฝั่ งคลองของชุ มชน ณ ช่ วงเวลาที่
ทาการศึกษาก็มีจานวนครัวเรื อนไม่มากและกระจายตัวไม่หนาแน่น แนวโน้มการขยายตัวเพิ่มจานวนบ้านเรื อนมักเป็ นตาม
พื้นที่ติดแนวถนนที่ตดั เชื่อมมาจากตัวอาเภอสิ เกาไปยังตาบลต่างๆ ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเข้าออกของ
เรื อประมงพื้นบ้าน การทิ้งขยะมูลฝอยสิ่ งปฏิกูลลงน้ า จึงมีไม่มากและเกิดในช่วงเวลาจากัด สัตว์น้ าโดยเฉพาะปลาสามารถ
ว่ายน้ าหลี กหนี การรบกวนเหล่ านี้ ได้อนั เนื่ องมาจากสภาพคลองที่ มีค วามกว้างและลึ กมากกว่าคลองบริ เวณชุ ม ชนอื่ น
นอกจากนี้ จานวนบ่อกุง้ ของทั้ง 3 พื้นที่ ณ เวลาที่ทาการศึกษาก็นอ้ ยกว่าชุมชนอื่น ปริ มาณน้ าทิ้งที่ระบายจากบ่อเลี้ยงกุง้ จึ ง
น้อยกว่าด้วย จากปั จจัยที่กล่าวมาทั้งหมดอนุมานได้วา่ ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการรบกวนที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์บริ เวณใกล้ชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม มีผลไม่มากพอที่จะทาให้เกิ ด
ความแตกต่างของจานวนชนิ ดสัตว์น้ า จานวนตัวอย่างสัตว์น้ า ค่าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิด ( H´) ค่าดรรชนี ความ
ชุกชุมของชนิ ด ( d ) ค่าดรรชนี ความสม่ าเสมอ ( J´) และคุณภาพน้ าพื้นฐานที่ สาคัญ กับบริ เวณไกลแหล่งชุมชนในรัศมี
5 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นบริ เวณป่ าชายเลนริ มชายฝั่งทะเล ผลการศึกษาในครั้งนี้ยงั แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลกระทบของ
ชุมชนต่อการดารงชีวติ ของสัตว์น้ าในแหล่งน้ านิ่ง ซึ่งมีการหมุนเวียนถ่ายเทของมวลน้ าน้อยกว่าแหล่งน้ าไหล ผลกระทบจาก
ปั จจัยและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสัตว์น้ าจะรุ นแรงและเห็นผลชัดเจนกว่ามาก ตัวอย่างเช่น การศึกษาของเทิดศักดิ์ (2553)
ที่ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่ออาชีพประมงพื้นบ้านรอบกว๊านพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ งสรุ ปได้วา่
กิจกรรมมนุษย์มีผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ทาลายที่อยูข่ องสัตว์น้ า ปริ มาณสัตว์น้ าลดลง ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจทาให้
ประชากรซึ่ งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านริ มกว๊านพะเยามีรายได้นอ้ ยลง สู ญเสี ยรายได้จากกิจกรรมประมง ก่อให้เกิดการ
แย่งทรัพยากรประมงจนเกิดความขัดแย้งได้ หรื อ งานวิจยั ของ Alin et al. (1999) ที่ศึกษาผลการรบกวนของการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ที่มีต่อประชาคมสัตว์ในทะเลสาบ Tanganyika อาฟริ กาตะวันออก ผลการวิจยั แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องของ
กิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อระดับตะกอนในทะเลสาบ Tanganyika ซึ่ งมีผลกระทบ (impact) โดยตรงต่อสัตว์น้ า ทั้งในเรื่ อง
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ของคุณภาพพื้นที่อาศัยในบริ เวณต่างๆของทะเลสาบ ความหนาแน่นของชนิด (species density) รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) ของทั้ง ออสตราคอด (ostracods) ปลา และหอย ในแง่ของการเพิ่มการรบกวนสัตว์น้ าเหล่านี้

สรุ ปผลการวิจัย
เมื่อประมวลผลการศึกษาจากทั้ง 3 พื้นที่ของอ่าวสิ เกา คือ ชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม
อาจสรุ ปได้วา่ การตั้งชุมชนใกล้หรื อห่างบริ เวณป่ าชายเลน ซึ่ งเป็ นบริ เวณแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งอนุบาล แหล่งอาหารและที่
อยู่อาศัยที่ สาคัญของสัตว์น้ าต่ างๆ โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่ มี มูลค่าทางเศรษฐกิ จต่อ ชุ ม ชนประมงชายฝั่ ง ในรั ศมี ประมาณ
5 กิโลเมตร กิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การเดินเรื อเข้าออก การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูลลงน้ า การระบายน้ าทิ้งจาก
บ้านเรื อนและบ่อเลี้ยงกุง้ เป็ นต้น มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ าเศรษฐกิ จ แต่การกระทา
เหล่านี้จะมีความรุ นแรงจนเกิดการรบกวนหรื อสร้างความเครี ยดให้กบั สัตว์น้ ามากน้อยเพียงใด ตัวแปรที่สาคัญคือสภาพภูมิ
ประเทศของชายฝั่งที่ชุมชนไปตั้งอยู่ ถ้าบริ เวณดังกล่าวเป็ นจุดที่มีความกว้าง ความลึกของลาน้ ามากการไหลผ่านเข้าออกของ
มวลน้ าในรอบวันเป็ นไปได้อย่างสะดวก ผลการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์อาจถูกเจือจางจนไม่ส่งผลกระทบ หรื อสัตว์
น้ า สามารถหลี ก เลี่ ย งการรบกวนจนได้รั บ ผลน้อ ยมาก กรณี เ ช่ น ที่ ก ล่ า วนี้ การตั้ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนจะไม่ ส ร้ า งความ
เปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์น้ าในบริ เวณนั้นจนแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั บริ เวณป่ า
ชายเลนสภาพสมบูรณ์ ดังเช่น ผลการศึกษาที่พบจากชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกรีนคอมโพสิ ตใยมะพร้ าว
Product Development form Coconut Fiber Green Composite
ขนิษฐา เจริ ญลาภ1*, ปทุมทิพย์ ปราบพาล2, อมรรัตน์ อนันตวราพงษ์3, คฑา ม่วงเทศ3,
ธรรมรัตน์ จรู ญชนม์3, และ ณัฐวิทย์ คงศรี ชาย3
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมกรี นคอมโพสิ ตจากเส้นใยมะพร้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกรี นคอมโพสิ ตใย
มะพร้าว ทดลองโดยศึ กษาภาวะที่ เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นกรี นคอมโพสิ ต โดยแปรผันปริ มาณเส้นใยมะพร้าว ความ
เข้มข้นและชนิ ดของสารประสาน วัดค่าความต้านทานแรงดึ ง และความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิ ต
รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากกรี นคอมโพสิ ตจากเส้นใยมะพร้าว ผลการศึกษาพบว่าภาวะที่
เหมาะสมการขึ้นรู ปกรี นคอมโพสิ ตขนาดกว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร3 คือ ใช้อตั ราส่ วนโดยน้ าหนัก
ของเส้นใยต่อคาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลส เท่ากับ 15 : 0.75 อัดที่ความดัน 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส แผ่นกรี
นคอมโพสิ ตที่ได้มีค่าความต้านทานแรงดึง เท่ากับ 114.23 นิ วตัน ความสามารถในการยืดตัว 11.403 มิลลิเมตร แผ่นคอมโพ
สิ ตที่ได้สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากต่อผลิตภัณฑ์ ที่ระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.33
คาสาคัญ : ใยมะพร้าว, กรี นคอมโพสิ ต, ความต้านทานแรงดึง, ความสามารถในการยืดตัว
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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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บทนา
ปั จจุบนั พลาสติกถูกนามาใช้ประโยชน์แทนวัสดุชนิ ดต่าง ๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นด้านการขึ้นรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
มี ความแข็งแรง มี ความหนาแน่ นต่ า และราคาถูก (Glenn and Orts, 2001) ทาให้มีการนาพลาสติ กไปใช้ในหลากหลาย
วัตถุประสงค์ เช่ นเป็ นวัสดุ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ ใช้ในงานก่ อสร้ าง ใช้ในการเกษตร และใช้เป็ นอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เป็ นต้น
จากสมบัติ ข องพลาสติ ก ที่ ผ ลิ ต จากวัส ดุ ปิ โตรเคมี ที่ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถย่อ ยสลายได้ด้ว ยกระบวนการทางชี ว ภาพ
(Koronis, Silva, and Fontul, 2013a; La Mantia and Morreale, 2011a; Silva et al, 2013) ปั จจุบนั จึงมีการพัฒนาวัสดุผสมชนิด
ใหม่ ที่ ผ ลิ ต มาจากแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถสร้ า งขึ้ นใหม่ ไ ด้ (renewable material) ราคาถู ก เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม
และที่ ส าคัญ คื อ ย่อ ยสลายได้ใ นธรรมชาติ (biodegradable) ซึ่ งวัส ดุ ผ สมที่ มี ส มบัติ ดัง กล่ า ว เรี ยกว่ า กรี นคอมโพสิ ต
(green composites) (Luo and Netravali ,1999b, 1999a; Takagi and Asano, 2008; Takagi and Ichihara ,2004; La Mantia and
Morreale, 2011a) วัสดุคอมโพสิ ตเป็ นวัสดุที่เกิดจากการนาวัสดุที่มีสมบัติแตกต่างกันตั้งแต่สองชนิด หรื อมากกว่าประกอบ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้วสั ดุใหม่ที่มีสมบัติจาเพาะต่าง ๆ เช่นเพิ่มความแข็งแรงในขณะที่น้ าหนักลดลง รวมถึงเพิ่มความคงทน
ต่อสารเคมี สารละลาย ความร้อน และความเย็น เป็ นต้น (Koronis, Silva, and Fontul, 2013b) องค์ประกอบหลักของวัสดุ
คอมโพสิ ตมี 2 ส่ วน คือ เมทริ กซ์ (matrix) และส่ วนเสริ มแรง (reinforcement) ส่ วนที่ เป็ นเมทริ กซ์ของวัสดุคอมโพสิ ตทา
หน้าที่เป็ นตัวประสานระหว่างส่วนเสริ มแรงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดโครงข่ายสามมิติ รองรับ และรักษาตาแหน่งวัสดุเสริ มแรง
ให้อยูใ่ นรู ปร่ างที่กาหนด (La Mantia and Morreale 2011b; Vilay et al. 2008) พอลิเมอร์ที่นิยมใช้เป็ น เมทริ กซ์ ได้แก่ พอลิไว
นิ ลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, PVA) พอลิโพรไพลีน (polypropylene, PP) พอลิเอทธิ ลีน (polyethylene, PE) และอะคริ
โลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรี น (acrylonitrile butadiene styrene, ABS) เป็ นต้น ส่ วนเสริ มแรงทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างที่ให้
ความแข็งแรงแก่วสั ดุคอมโพสิ ต สารเสริ มแรงที่นิยมใช้ได้แก่ เส้นใยแก้ว (glass fiber) เส้นใยคาร์ บอน (carbon fiber) และ
เส้นใยเคฟลาร์ (Kevlar fiber) (Nickel and Riedel, 2003) ปั จจุบนั มีการใช้เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลสจากพืช
เป็ นส่ วนเสริ มแรงในวัสดุคอมโพสิ ตเพื่อทดแทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น (John and Thomas 2008a; Nickel and Riedel, 2003) เนื่ องจากเส้นใยธรรมชาติมี
สมบัติจาเพาะ คือ มีราคาถูก น้ าหนักเบา (ความหนาแน่นต่า) อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ทางชี วภาพ เส้นใยธรรมชาติที่
นิยมใช้ได้แก่ เส้นใยจากปอ ป่ าน สับปะรด และเส้นใยมะพร้าว เป็ นต้น (Mohanty, Misra, and Drzal , 2005) ซึ่งเส้นใยเหล่านี้
เป็ นวัสดุเหลือทางการเกษตร ประกอบกับในปั จจุบนั ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากการปรั บแนวทางและเป้ าหมายการผลิ ตในระดับอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้วสั ดุธรรมชาติหรื อวัสดุที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น พืชเส้นใยธรรมชาติจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งซึ่ งมีอยูม่ ากและหาได้ง่ายในประเทศไทย รวมถึงมีตน้ ทุนการ
ผลิตที่ต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ โดยเฉพาะมะพร้าวซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกมะพร้าวประมาณ 2.5 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อปี
1.35 ล้านตัน พื้นที่ปลูกมะพร้าวกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ เนื่ องจากมะพร้าวเป็ นองค์ประกอบสาคัญของอาหารคาว-หวานของ
ไทย รวมทั้งเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ นอกจากนี้ ปั จจุบนั อุตสาหกรรมมะพร้าวมีความต้องการใช้วตั ถุดิบสู งขึ้น จังหวัดที่
เป็ นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สาคัญของไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุ ราษฏร์ ธานี และจังหวัดทางภาคตะวันออกรอบ ๆ
อ่าวไทย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ม.ป.ป) และจากผลการศึกษาโดย (ธัญวรรณ และ
คณะ, 2558) รายงานว่า เปลือกมะพร้าว 1 ตัน สามารถแปรรู ปเป็ นเส้นใยมะพร้าว ได้เส้นใย เฉลี่ย 279.07 กิโลกรัม ดังนั้นจึง
มี งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาเส้นใยมะพร้ าวและขุยมะพร้าว ไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเตรี ยมคอมโพสิ ตจากใย
มะพร้าว (Wang and Huang, 2009; Lomelí Ramírez et al. 2011; Dong et al, 2014) การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษจากใย
มะพร้าว (Main et al., 2014) การศึกษาสมบัติของใยมะพร้าวและแผ่นไม้อดั ใยมะพร้าว (Essabir et al. 2016; Zhang and Hu,
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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2014) การปรับปรุ งเส้นใยมะพร้าวด้วยสารเคมีชนิดต่าง (Wang and Huang, 2009) การนาไปใช้เป็ นฉนวน (กิตติชาติ , โสภา
พรรณ, และ สิ งห์ ,2550; Lertwattanaruk and Suntijitto, 2015) การใช้เป็ นวัสดุ เสริ มแรง (ประชุ ม, 2550; อุดมศักดิ์ . 2557;
Dong et al. 2014) โดยจากงานวิจยั ที่กล่าวมาส่วนใหญ่จะเป็ นการเตรี ยมแผ่นคอมโพสิ ต หรื อ แผ่นไม้อดั จากใยมะพร้าว โดย
ใช้สภาวะต่าง ๆ และศึกษาสมบัติทางกลของแผ่นคอมโพสิ ต หรื อ แผ่นไม้อดั จากใยมะพร้าว เพื่อนาไปใช้ในงานเสริ มแรง
ด้านต่าง ๆ งานวิจยั นี้ สนใจการเตรี ยมกรี นคอมโพสิ ตจากใยมะพร้าว โดยการขึ้นรู ปด้วยสารที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
นาแผ่นกรี นคอมโพสิ ตที่ได้มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่มะพร้าว และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้น
จากปั ญหาเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ในปั จจุบนั ทาให้นักวิจยั ทัว่ โลกมีแนวคิดที่ จะพัฒนาวัสดุผสมชนิ ดใหม่ที่ผลิตมาจาก
แหล่งวัตถุดิบที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ราคาถูก เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และที่ สาคัญคือ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ วัสดุ
ผสมที่มีสมบัติดงั กล่าวเรี ยกว่ากรี นคอมโพสิ ต ซึ่งเป็ นวัสดุผสมที่เกิดจากการรวมกันของเส้นใยธรรมชาติกบั เรซินธรรมชาติ
โดยเส้นใยธรรมชาติที่ใช้อาจจะเป็ นเส้นใยธรรมชาติจากพืชหรื อสัตว์ก็ได้ แต่โดยส่ วนใหญ่จะใช้เส้นใยพืช เช่น กัญชง
(hemp) ลินิน (flax) ปอ (jute) เป็ นต้น มากกว่าเส้นใยจากสัตว์ เนื่องจากเส้นใยพืชมีปริ มาณมากกว่าและหาได้ง่ายกว่า สาหรับ
วัสดุที่จะนามาใช้เป็ นเมทริ กซ์พอลิเมอร์ ในกรี นคอมโพสิ ต จะต้องเป็ นพอลิเมอร์ ชีวภาพ (biopolymer) ที่สามารถย่อยสลาย
ได้ในธรรมชาติ และผลิตจากวัตถุดิบที่ สร้างขึ้นใหม่ได้ ซึ่ งวัสดุในกลุ่มนี้ เป็ นทางเลือกใหม่ของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนทั้งใน
ทางด้านเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อม เพราะช่วยในเรื่ องของการอนุรักษ์วตั ถุดิบที่ มาจากฟอสซิ ล สามารถย่อยสลายได้อย่าง
สมบูรณ์ในธรรมชาติ ช่วยลดปริ มาณขยะ และช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาสู่ บรรยากาศใน
ขั้นตอนการผลิต ดังนั้นการนาเส้นใยจากมะพร้าวมาผลิตเป็ นวัสดุกรี นคอมโพสิ ต และนามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึง
เป็ นทางเลือกที่ น่าสนใจ เนื่ องจากมะพร้าวซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ งของไทย ปั จจุบนั อุตสาหกรรมมะพร้าวมี ความ
ต้องการใช้วตั ถุดิบสู งขึ้น ทาให้มีวสั ดุเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวซึ่ งมีปริ มาณมากพอที่จะนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ
ได้อีกมาก งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมและปรับสภาพพื้นผิวเส้นใยมะพร้าว ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปกรี
นคอมโพสิ ตจากเส้นใยมะพร้าว ศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกรี นคอม
โพสิ ตใยมะพร้าว

วิธีดาเนินการวิจัย
1.

การเตรียมเส้ นใยมะพร้ าวและการปรับสภาพพื้นผิวเส้ นใยมะพร้ าว
- สกัดเส้นใยเซลลูโลสจากใยมะพร้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยนาเส้นใยมะพร้าวมาปั่ นด้วยเครื่ องปั่ น
และร่ อนผ่านตะแกรงกรองเบอร์ 0 จากนั้นนาเส้นใยที่ได้แช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก
อัตราส่วนเส้นใยต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 20:1 แช่เส้นใยที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง จากนั้นนาเส้น
ใยมาล้างน้ าเปล่า ตามด้วยกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก และล้างด้วยน้ าเปล่าอีกครั้ง นาเส้นใยมะพร้าวที่ผ่าน
การสกัดแล้วไปผึ่งลมให้แห้ง
- วิเคราะห์ความยาว และความหนาแน่นของเส้นใย
- วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเส้ น ใยมะพร้ า วตามวิ ธี ข อง ASTM (ASTM International n.d.)
โดยองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่วิเคราะห์ คือ สารละลายในแอลกอฮอล์ ลิกนิ น โฮโลเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
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2.

ศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
- ศึกษาปริ มาณของเส้นใยที่เหมาะสมในการขึ้นรู ป โดยนาเส้นใยที่ผา่ นการปรับปรุ งสภาพด้วยโซเดียมไฮดร
อกไซด์แล้ว ปริ มาณ 1 - 20 กรัม ปั่ นผสมกับน้ า 3000 ลิตร เทลงในบล็อกไม้ที่แช่ในอ่างน้ า เกลี่ยเส้นใยให้สม่าเสมอในน้ า
แล้วนามาผึ่งให้แห้ง ลอกแผ่นเส้นใย เลือกสูตรปริ มาณเส้นใยที่ให้แผ่นใยที่มีความหนาสม่าเสมอ และลอกออกจากบล็อกไม้
ได้ง่ายเป็ นสูตรที่ดีที่สุด
- ศึกษาชนิ ดและปริ มาณของสารประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรู ป โดยนาแผ่นเส้นใยที่ได้จากการทดลองที่
ผ่านมา ฉี ดพ่นด้วยสารประสานชนิ ดต่างๆ ได้แก่ แป้ งมันสาปะหลัง กาวลาเท็กซ์ พอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ คาร์ บอกซี เมทิล
เซลลูโลส ที่ ความเข้ม ข้นร้อยละ 0.25 – 2.00 โดยน้ าหนัก ปริ มาณสารประสาน 50 มิลลิลิตร อัดที่ ความดัน 600 ปาสคาล
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทดลองซ้ าสามครั้ง นาแผ่นกรี นคอมโพสิ ตที่ได้ไปวัดค่าความสามารถในการยืดตัว (elongation
at break) ค่ า ความต้า นทานแรงดึ ง (force at break) ค่ า การดู ด ซึ ม น้ า (water absorption) และการพองตัว ทางความหนา
(thickness swelling)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลักษณะและสมบัติทางกายภาพของกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถาม

ผลและวิจารณ์ผล
1. การเตรียม และการปรับสภาพพื้นผิวเส้ นใยมะพร้ าว
จากการนาเส้นใยมะพร้าวมาปั่ นด้วยเครื่ องปั่ น และปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เส้นใยแสดง
ดังภาพที่ 1

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 1 เส้นใยมะพร้าว (ก) เส้นใยมะพร้าวที่แยกจากเปลือกมะพร้าว (ข) เส้นใยมะพร้าวที่ผา่ นเครื่ องปั่ นละเอียด (ค) เส้นใย
มะพร้าวที่ผา่ นการปรับปรุ งด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ผลจากการเตรี ยมเส้นใยมะพร้าวโดยการปั่ น ได้เส้นใยมะพร้าวมีค่าเฉลี่ยความยาว 2.00 ± 0.08 เซนติเมตร มีความ
หนาแน่ น เฉลี่ ย 1.05±0.02 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เ มตร และหลัง จากน าเส้ น ใยไปปรั บ สภาพด้ ว ยโซเดี ย มไฮ
ดรอกไซด์ พบว่าเส้นใยที่ได้มีสีเข้มขึ้น และมีผิวสัมผัสที่นุ่มขึ้น
2. องค์ ประกอบทางเคมีของเส้ นใยมะพร้ าว
วิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ของเส้นใยเซลลูโลสที่ เตรี ยมได้จากเส้นใยมะพร้าวตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI
Standards Method ได้ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าว
องค์ประกอบทางเคมี
สารแทรกละลายในแอลกอฮอล์
ลิกนิน
โฮโลเซลลูโลส
แอลฟาเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส

ก่อนปรับปรุ ง
1.33
41.21
85.30
55.64
29.66
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หลังปรับปรุ ง
0.32
37.43
77.42
71.77
5.65

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าว พบว่าองค์ประกอบหลักของเส้นใยมะพร้าวคือแอลฟา
เซลลูโลสมีปริ มาณร้อยละ 85.3 รองลงมาเป็ นปริ มาณลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส มีปริ มาณร้อยละ 41.21 และ 29.66 ตามลาดับ
เส้นใยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุ งผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5% มีปริ มาณสารแทรกที่ละลายในแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 0.32 ปริ มาณลิกนิ น ร้อยละ 37.43 ปริ มาณโฮโลเซลลูโลสร้อยละ 77.42 ปริ มาณแอลฟาเซลลูโลส ร้อยละ 71.77 และ
ปริ มาณเฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 5.65 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ที่ คล้ายคลึงกันพบว่าองค์ประกอบทางเคมีที่วิเคราะห์ ไ ด้
มี ค วามใกล้เ คี ย งกัน (Venkateshwaran and Elayaperumal, 2010) เส้น ใยมะพร้ า วมี ป ริ ม าณลิ ก นิ น ค่ อ นข้า งสู ง (John and
Thomas, 2008b) ทาให้มีความแข็งแรง สามารถนาไปเสริ มความแข็งแรงให้กบั วัสดุคอมโพสิ ตได้ดี
3. สภาวะทีเ่ หมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
3.1 ปริ มาณของเส้นใยมะพร้าวที่เหมาะสมกับการขึ้นรู ป
นาเส้นใยที่ผ่านการปรับปรุ งด้วยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์แล้ว ปริ มาณ 1 - 20 กรัม ปั่ นผสมกับน้ า 3000 ลิตร เทลงใน
บล็อกไม้ที่แช่ในอ่างน้ า เกลี่ยเส้นใยให้สม่าเสมอในน้ า ผึ่งให้แห้ง ผลการทดลองพบว่าการใช้เส้นใยปริ มาณ 15 กรัม ปั่ นผสม
กับน้ า 3000 มิลลิลิตร เส้นใยมีการกระจายตัวเต็มบล็อกไม้ ไม่มีช่องว่างระหว่างเส้นใย มีความหนาสม่าเสมอ และสามารถ
ลอกแผ่นออกจากบล็อกไม้ได้ง่ายที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 2

เส้นใย 3 กรัม

เส้นใย 4 กรัม

เส้นใย 5 กรัม

เส้นใย 6 กรัม
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เส้นใย 12 กรัม

เส้นใย 8 กรัม

เส้นใย 9 กรัม
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เส้นใย 10 กรัม

เส้นใย 15 กรัม
เส้นใย 18 กรัม
เส้นใย 20 กรัม
ภาพที่ 2 ลักษณะของแผ่นเส้นใยมะพร้าวที่มีปริ มาณเส้นใยต่างกัน

3.2 ชนิดของสารประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรู ป
นาแผ่นเส้นใยที่ได้จากขั้นตอน 3.1 ฉี ดพ่นด้วยสารประสานชนิ ดต่างๆ ได้แก่ แป้ งมันสาปะหลัง กาวลาเท็กซ์ พอลิไว
นิ ลแอลกอฮอล์ คาร์ บอกซี เมทิ ลเซลลูโลส ที่ ความเข้มข้นร้ อยละ 1.50 โดยน้ าหนัก ปริ มาณสารประสาน 50 มิ ลลิ ลิตร
อัดที่ความดัน 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทดลองซ้ าสามครั้ง นาแผ่นกรี นคอมโพสิ ตที่ได้วดั ค่าความสามารถ
ในการยืดตัวของแผ่นคอมโพสิ ต (elongation at break) และค่าความต้านทานแรงดึง (force at break) นาค่าเฉลี่ย มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว เพื่อทดสอบว่าชนิ ดของสารประสานมี ผลทาให้ค่าความสามารถในการยืดตัวของแผ่น
คอมโพสิ ต และค่าความต้านทานแรงดึงต่างกันหรื อไม่ได้ผลทดสอบแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลทดสอบค่าเฉลี่ยความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดึ งของแผ่นคอมโพสิ ตที่ ใช้สาร
ประสานต่างชนิดกัน ความเข้นข้นร้อยละ 1.5 (50มิลลิลิตร)
การทดสอบค่าเฉลี่ย
ชนิดของสารประสาน
ค่าเฉลี่ย
SD
F
P
ความสามารถในการยืดตัว กาวลาเท็กซ์
2.811
0.443
505.5421 <0.001
(mm)
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
15.724
0.562
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 11.403
0.214
แป้ งมันสาปะหลัง
15.146
0.563
ความต้านทานแรงดึง
กาวลาเท็กซ์
48.033
0.164
5812.4203 <0.001
(N)
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์
56.977
0.128
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 114.623
1.452
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แป้ งมันสาปะหลัง

57.373

1.030
150
100

15.00

50
10.00
0
5.00

-50

0.00

change of elongation at break (%)

20.00

elongation at break (mm)
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-100
fiber

fiber+TOA

elongation at break (mm)

fiber+PVA fiber+CMC fiber+Starch
change of elongation at break (%)

ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว
140.00

force at break (N)

100.00

400

80.00

300

60.00

200

40.00

100

20.00

0.00

change of force at break (%)

500

120.00

0
fiber

fiber+TOA
force at break (N)

fiber+PVA fiber+CMC fiber+Starch
change of force at break (%)

ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว
ผลการทดลองพบว่าการขึ้นรู ปแผ่นกรี นคอมโพสิ ตโดยใช้อตั ราส่ วนเส้นใยต่อสารประสานเท่ากับ 15 : 0.75 กรัม
ชนิดของสารประสาน มีผลต่อค่าเฉลี่ยความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ต
อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) โดยการใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเป็ นสารประสานทาให้แผ่นกรี นมีค่าความต้านทานแรงดึงสู ง
ที่สุด และการใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็ นสารประสารให้แผ่นกรี นคอมโพสิ ตมีค่าการยืดตัวสูงที่สุด
แผ่นกรี นคอมโพสิ ตเมื่อเปรี ยบเทียบกับแผ่นใยมะพร้าวที่ ไม่เติมสารประสาน พบว่าแป้ งมันสาปะหลัง พอลิไวนิ ล
แอลกอฮอล์ มีสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใกล้เคียงกัน คือประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบ
กับแผ่นใยมะพร้ าว คาร์ บอกซี เมทิ ลเซลลูโลสมี ส มบัติในการเพิ่มความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิ ต
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ประมาณ 1.5 เท่ าเมื่ อเที ยบกับแผ่นใยมะพร้ าว ส่ วนกาวลาเท็กซ์ลดความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิ ต
ประมาณ 2.7 เท่าเมื่อเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว
แผ่นกรี นคอมโพสิ ตเมื่อเปรี ยบเทียบกับแผ่นใยมะพร้าวที่ ไม่เติมสารประสาน พบว่าแป้ งมันสาปะหลัง พอลิไวนิ ล
แอลกอฮอล์ มีสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใกล้เคียงกัน คือประมาณ 2.8
เท่าเมื่อเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว คาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลสมีสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการต้านทานแรงดึงของแผ่น
กรี นคอมโพสิ ตประมาณ 5.7 เท่าเมื่อเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว ส่ วนกาวลาเท็กซ์ลมีสมบัติในการเพิ่มความสามารถในการ
ต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตประมาณ 2.4 เท่าเมื่อเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว
3.3 ชนิดของสารประสานที่เหมาะสมในการขึ้นรู ป
น าแผ่น เส้น ใยที่ ไ ด้จ ากขั้น ตอน 3.1 ฉี ด พ่น ด้ว ยคาร์ บ อกซี เ มทิ ล เซลลู โ ลส ที่ ค วามเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 0.25 – 2.00
โดยน้ าหนัก ปริ มาณสารประสาน 50 มิลลิลิตร อัดที่ความดัน 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส ทดลองซ้ าสามครั้ง
นาแผ่นกรี นคอมโพสิ ตที่ ได้วดั ค่าความสามารถในการยืดตัวของแผ่นคอมโพสิ ต และค่าความต้านทานแรงดึง นาค่าเฉลี่ย
มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบว่าปริ มาณของสารประสานมีผลทาให้ค่าความสามารถในการยืดตัว
ของแผ่นคอมโพสิ ต และค่าความต้านทานแรงดึง ต่างกันหรื อไม่ ได้ผลทดสอบแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลทดสอบค่าเฉลี่ยความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดึงของแผ่นคอมพอสิ ตที่ปริ มาณของ
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่างกัน
การทดสอบค่าเฉลี่ย
ความเข้มข้น
ค่าเฉลี่ย
SD
F
P
(ร้อยละโดยน้ าหนัก)
ความสามารถในการยืดตัว (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
ความต้านทานแรงดึง (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
การขึ้ น รู ป แผ่ น กรี น คอมโพสิ ต โดยใช้ค าร์ บ อกซี เ มทิ ล เซลลู โ ลส ที่ ค วามเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ เป็ นสารประสาน
ผลการทดสอบพบว่าปริ มาณของคาร์ บอกซี เมทิ ลเซลลูโลสมีผลต่อค่าเฉลี่ยความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลี่ยความ
ต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) การใช้คาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลสเป็ นตัวประสานทาให้
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แผ่นเส้นใยกรี นคอมโพสิ ตมีค่าการยืดตัว และค่าความต้านทานแรงดึงสู งกว่าแผ่นเส้นใยที่ไม่ได้เติมสารประสาน แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติรายคูพ่ บว่าปริ มาณที่เพิ่มขึ้นของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไม่มีผลต่อความสามารถในการ
ยืดตัวของแผ่นคอมโพสิ ต แต่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของแผ่นคอมโพสิ ตอย่างมีนยั สาคัญ โดยเมื่อเพิ่มปริ มาณคาร์ บอก
ซี เมทิลเซลลูโลสค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นคอมโพสิ ตจะสู งขึ้น ที่อตั ราส่ วนเส้นใยต่อคาร์บอกซี เมทิลเซลลูโลส โดย
มวลเท่ากับ 15 : 1.00 แผ่นใยที่ได้มีความแข็งแรงแต่ผิวหน้าของแผ่นคอมโพสิ ตมีคราบขาวของคาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลส
และผิวสัมผัสเริ่ มแข็งกระด้าง ในงานวิจยั นี้ จึงเลือกภาวะที่ เหมาะสมการขึ้นรู ปกรี นคอมโพสิ ตขนาดกว้าง x ยาว x หนา
เท่ากับ 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร3 คือ ใช้อตั ราส่ วนเส้นใยต่อคาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลสโดยมวล เท่ากับ 15 : 0.75 อัดที่ความ
ดัน 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส แผ่นกรี นคอมโพสิ ตที่ ได้มีค่าความต้านทานแรงดึ ง เท่ากับ 114.23 นิ วตัน
ความสามารถในการยืดตัว 11.403 มิ ลลิ เมตร ค่าการดู ดซึ มน้ าร้ อยละ 218.68 ค่าการพองตัวทางความหนาร้ อยละ 20
ซึ่งแสดงว่าแผ่นกรี นคอมโพสิ ต เมื่อถูกความชื้นจะทาให้แผ่นกรี นคอมโพสิ ตมีช่องว่างระว่างเส้นใยมะพร้าวมากขึ้น
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
แผ่นกรี นคอนพอสิ ตที่ได้นามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ 5 ชนิ ด ได้แก่ กระถางต้นไม้ กล่องใส่ ของ โคมไฟ
กระเป๋ า และที่คนั่ หนังสื อ ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยการสอบถามผูบ้ ริ โภคแบบสุ่ มจานวน 110 คน มีผลความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33)

กระถางต้นไม้

กล่องใส่ของ

โคมไฟ

กระเป๋ า
ที่คนั่ หนังสื อ
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว

สรุ ปผลการวิจัย
เส้น ใยมะพร้ า วที่ ส กัดด้ว ยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์เข้ม ข้นร้ อ ยละ 5 โดยน้ า หนัก อัต ราส่ ว นเส้น ใยต่ อ สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 20:1 แช่เส้นใยที่ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง เส้นใยที่ได้มีความละเอียดและผิวสัมผัสที่
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ไม่หยาบกระด้างเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเส้นใยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการปรับปรุ งผิว พบว่าเส้นใยมะพร้าวที่ผ่านการปรับปรุ ง
ผิวด้วยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ มีปริ มาณลิกนิ นและโฮโลเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบอยู่มาก ทาให้เส้นใยมะพร้าวมี ความ
แข็งแรง คงทน และสามารถนาไปผลิตเป็ นวัสดุกรี นคอมโพสิ ตได้ สภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรู ปแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใย
มะพร้ า ว คื อ ใช้เ ส้ น ใย 15 กรั ม ต่ อ ปริ ม าณคาร์ บ อกซี เ มทิ ล เซลลู โ ลส 0.75 กรั ม อัด ที่ ค วามดัน 600 ปาสคาล 100
องศาเซลเซี ยส ได้แผ่นเส้นใยขนาดขนาดกว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร มีลกั ษณะแข็งแรง สามารถบิด
งอได้ไม่เป็ นขุยไม่เป็ นคราบจึงเหมาะสมต่อการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า พบว่าค่าการดูดซึมน้ าและค่าพองตัวทางความ
หนาของกรี นคอมโพสิ ต เท่ากับ ร้ อยละ 218.68 และ ร้ อยละ 20 ตามลาดับ ทาให้แผ่นกรี นคอมโพสิ ตที่ ได้ไม่คงทนต่อ
ความชื้ น ซึ่ งต้องมีการศึ กษาวิธีการเพิ่มความคงทนต่อความชื้ นของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตต่อไป โดยแผ่นคอมโพสิ ตที่ ได้
สามารถนามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้และเกิดประโยชน์ต่อชีวติ ประจาวัน เพื่อลดการใช้พลาสติก และเป็ นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน
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ผลของการปรับสภาพฟางข้ าวและราข้ าวด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อเสริมประสิ ทธิภาพการ
ย่อยสลายด้ วยเอนไซม์
Effect of Pretreatment of Rice Straw and Rice Bran
Using Sodium Hydroxide Solution for Enhancing Enzymatic Hydrolysis
ปนัดดา เพชรล้วน* และ กรวิชญ์ เอี่ยมไมตรี
Panadda Petchluan* and Korrawit Aiammaitri

บทคัดย่อ
การปรับสภาพเป็ นวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุลิกโนเซลลูโลสและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายวัสดุ
ด้วยเอนไซม์ในกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปรี ยบเทียบสภาวะการปรับสภาพ
ฟางข้าวและราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกัน โดยใช้อตั ราส่ วนของวัสดุและปริ มาตรของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ (0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v) เท่ากับ 1 : 10 โดยใช้สภาวะการปรับ
สภาพที่อุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบว่าขณะทาการปรับสภาพนั้น ฟางข้าวและราข้าวเกิดการพองตัว หลังจากการ
ปรับสภาพแล้วพบว่าลักษณะทางกายภาพของฟางข้าวและราข้าวละเอียดขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับวัสดุที่ไม่ได้ผ่านการปรับ
สภาพ จากนั้นทาการทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพโดยการย่อยสลายวัสดุที่ผา่ นการปรับสภาพแล้วด้วยเอนไซม์เซลลู
เลสทางการค้า (0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ) ในซิ เตรทบัฟเฟอร์ (pH 5) ที่ อุณหภูมิ 25°C เขย่าที่ ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง พบว่า การปรับสภาพฟางข้าวด้วยความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2% w/v สามารถ
ปรับสภาพฟางข้าวได้ดีที่สุด ส่ วนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3% w/v สามารถปรับสภาพราข้าวได้ดี
ที่ สุด โดยมีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสสู งที่สุดในฟางข้าวและราข้าว เท่ากับ 14.81 และ
4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ตามลาดับ ผลการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถนาสภาวะที่เหมาะสมของการปรับสภาพฟางข้าวและรา
ข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
คาสาคัญ : การปรับสภาพ, ฟางข้าว, ราข้าว, โซเดียมไฮดรอกไซด์
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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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บทนา
ความเจริ ญทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับการดารงชี วิตของมนุ ษย์ในยุคปั จจุ บนั ที่ มีความ
ต้องการใช้พลังงานสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ในขณะเดี ยวกันแหล่งพลังงานประเภทน้ ามันดิ บในโลกกาลังจะหมดไปใน
อนาคตอันใกล้น้ ี ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนพลังงาน ดังนั้นจึงต้องค้นคว้าวิจยั แหล่งพลังงานทางเลือกใหม่เพื่อทดแทน
น้ ามันดิบที่กาลังจะหมดไป แหล่งพลังงานในที่น้ ี คือ พลังงานชีวภาพ ปั จจุบนั ทัว่ โลกกาลังให้ความสนใจการผลิตพลังงาน
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส ฟางข้าวและราข้าวเป็ นผลพลอยได้ทางการเกษตรและเป็ นวัสดุลิก โน
เซลลูโลสซึ่งหาได้ง่าย และมีปริ มาณมาก จากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) กล่าวไว้วา่ ปี 2559 ประเทศไทยมี
พื้นที่ ปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรังถึง 68 ล้านไร่ อีกทั้งสามารถนาวัสดุที่เป็ นผลพลอยได้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงาน
ชีวภาพได้
วัสดุ ลิ กโนเซลลู โ ลส มี อ งค์ป ระกอบหลัก 3 อย่า งคื อ เซลลู โ ลส เฮมิ เ ซลลู โ ลสและลิ ก นิ น ซึ่ ง เซลลู โ ลสเป็ น
โครงสร้างที่ สามารถย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ผลิตภัณฑ์คือ น้ าตาลกลูโคส แต่เนื่ องจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสมี
โครงสร้ างที่ ซับซ้อน มี ลิกนิ นเป็ นองค์ประกอบในวัสดุที่ขดั ขวางการย่อยสลายของเอนไซม์ หากต้องการผลิ ตพลังงาน
ชี ว ภาพจากวัส ดุ ป ระเภทลิ ก โนเซลลู โ ลสต้อ งน าวัส ดุ ม าผ่า นกระบวนการปรั บ สภาพ (Pretreatment) เพื่ อ เปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ า งทางกายภาพและทางเคมี ข องวัส ดุ ลิ ก โนเซลลู โ ลสและเป้ า หมายที่ ส าคัญ ของการปรั บ สภาพคื อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการย่อยสลายวัสดุดว้ ยเอนไซม์เพื่อให้ได้น้ าตาลสาหรับกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ
การปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลส มีหลายวิธีได้แก่ การปรับสภาพทางกายภาย ทางเคมี ชี วภาพและการปรั บ
สภาพร่ วมกัน (Lee et al., 2015 ; Trinh et al., 2016 ; Yeh et al., 2016 ; Yu et al., 2016) นอกจากการนาวัสดุลิกโนเซลลูโลส
มาใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพแล้ว ยังเป็ นแนวทางการนาวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ
และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อเปรี ยบเที ยบสภาวะการ
ปรับสภาพฟางข้าวและราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกันเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้สาหรับ
การผลิตพลังงานชีวภาพต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดบิ
ตัวอย่างฟางข้าวได้จากพื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดนครราชสี มาและราข้าวจากร้านค้าในจังหวัดนครราชสี มา นา
ฟางข้าวและราข้าวอบในตูอ้ บลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 70°C เวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้น นาฟางข้าวและราข้าวที่อบแห้ง
แล้วมาปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นและร่ อนด้วยตะแกรงร่ อน (laboratory test sieve ยีห่ อ้ Endecotts) ขนาดรู พรุ น 2.0 มิลลิเมตร แล้วเก็บ
ใส่ถุงพลาสติก ระบุชื่อวัสดุในแต่ละถุงอย่างชัดเจน
2. การปรับสภาพฟางข้ าวและราข้ าวด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้ มข้ นต่ างกัน
การปรับสภาพวัสดุโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยชัง่
น้ าหนักฟางข้าวและราข้าว 2.5 กรัม ใส่ ขวดรู ปชมพู่แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร ส่ วนชุด
ควบคุ ม (untreated biomass) ใช้น้ ากลั่น แทนสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ จากนั้น ตั้ง ไว้ที่ อุ ณ หภู มิ ห้อ ง (25±1 °C)
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วนาวัสดุมาล้างด้วยน้ ากลัน่ จนกว่าค่าพีเอชของน้ าล้างวัสดุเป็ นกลาง (pH 7) จึงนาวัสดุมาอบให้แห้ง
ในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 70°C แล้วปั่ นวัสดุที่อบแห้งแล้วด้วยเครื่ องปั่ นและร่ อนด้วยตะแกรงร่ อน (laboratory test sieve)
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ขนาดรู พ รุ น 2.0 มิ ล ลิ เ มตร เก็ บ วัส ดุ ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก ระบุ ชื่ อ ชุ ด การทดลองในแต่ ล ะถุ ง อย่า งชัด เจน เพื่ อ น าไปทดสอบ
ประสิ ทธิภาพการปรับสภาพในขั้นต่อไป
3. การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้ าวและราข้ าวโดยการย่ อยสลายด้ วยเอนไซม์ เซลลูเลสทางการค้ า
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพวัสดุโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า ประกอบด้วย วัสดุที่
ผ่านการปรับสภาพ 1 กรัม ซิ เตรทบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (pH 5) ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสทาง
การค้า ยี่ห้อ Sigma 0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ (commercial cellulase from Aspergillus niger 0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ) ส่ วนชุด
ควบคุม คือ วัสดุที่ไม่ได้ทาการปรับสภาพ จากนั้นทาการย่อยสลายวัสดุในสภาวะอุณหภูมิ 25±1°C ความเร็ วรอบ 150 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แล้วเก็บตัวอย่างไปปั่ นเหวีย่ งด้วยเครื่ องปั่ นเหวีย่ ง (centrifuge) ที่ความเร็ วรอบ 5,000 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 5 นาที เก็บส่วนใสเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ดว้ ยวิธี DNS (สาโรจน์ ศิริศนั สนียกุล และคณะ, 2544.)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ท าการทดลอง 3 ซ้ า โดยวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิ ติ ได้แก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทาการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)

ผลและวิจารณ์ผล
การปรับสภาพฟางข้ าวและราข้ าวด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้ มข้ นต่ างกัน
การปรับสภาพฟางข้าวและราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5%
w/v พบว่า ฟางข้าวและราข้าวเกิ ดการพองตัวภายในของเหลวของเหลวหนื ดขึ้น สี ของของเหลวขณะทาการปรับ สภาพ
เปลี่ยนเป็ นสี เข้มขึ้น (ภาพที่ 1 และ 2) จากนั้นเมื่อนาฟางข้าวและราข้าวมาอบให้แห้งในตูอ้ บลมร้อน (hot air oven) พบว่า
การปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นสู งขึ้นส่ งผลให้ฟางข้าวและราข้าวมีลกั ษณะละเอียดขึ้น
ฟางข้าวจะอ่อนนุ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุที่ไม่ได้ปรับสภาพ จากนั้นทาการทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพโดยการ
นาฟางข้าวและราข้าวที่ผา่ นการปรับสภาพไปย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสในขั้นต่อไป

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ภาพที่ 1 ลักษณะของฟางข้าวขณะทาการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกันโดย ก คือ ชุด
ควบคุม ส่ วน ข-ช คือ ฟางข้าวขณะทาการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.5% 1%
2% 3% 4% และ 5% w/v ตามลาดับ
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ก
ข
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ช
ภาพที่ 2 ลักษณะของราข้าวขณะทาการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกันโดย ก คือ ชุด
ควบคุม ส่วน ข-ช คือ ราข้าวขณะทาการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.5% 1%
2% 3% 4% และ 5% w/v ตามลาดับ
การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้ าวและราข้ าวโดยการย่ อยสลายด้ วยเอนไซม์ เซลลูเลสทางการค้ า
การทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวและราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5%
1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยนาวัสดุที่ผา่ นการปรับสภาพแล้วมาย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า
เพื่อ
เปรี ยบเทียบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์จากการย่อยสลายวัสดุที่ผ่านการปรับสภาพ โดยวัสดุที่ผ่านการปรับสภาพด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงกว่าวัสดุที่ไม่ได้ผา่ นการปรับสภาพ เนื่ องจากการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ทาให้ลกั ษณะโครงสร้างของวัสดุเปลี่ยนไป ส่ งผลให้เอนไซม์เซลลูเลส สามารถเข้าไปย่อยสลายเซลลูโลส
เปลี่ยนเป็ นน้ าตาลได้สะดวกมากขึ้น จึงทาให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงขึ้น (Han และคณะ, 2012) เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการ
ทดลองที่ไม่ได้ปรับสภาพ ซึ่งผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่
ความเข้มข้น 5% 2% 4% 3% 1% และ 0.5% w/v พบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 14.81, 12.39, 12.18, 9.03, 4.68 และ 2.27 มิลลิกรัม
ต่อกรัมวัสดุ ตามลาดับ ส่ วนฟางข้าวที่ไม่ได้ปรับสภาพได้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 0.25 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ (ภาพที่ 3) ทั้งนี้
ประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5% 2% และ 4%
มี
ประสิ ทธิภาพสูงกว่าการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเข้มข้น 0.5%, 1% และฟางข้าวที่ไม่ได้
ปรับสภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ความเข้มข้น 5% ไม่แตกต่างจากการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2% และ
4% ส่ วนการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% และ 1% ไม่แตกต่างจากฟางข้าวที่
ไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใด การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5% 2% และ 4% มี
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงกว่าฟางข้าวที่ไม่ได้ปรับสภาพ เนื่ องมาจากการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ในความเข้มข้นที่เหมาะสมส่ งผลให้ลกั ษณะโครงสร้างทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของฟางข้าวเปลี่ยนไป โดยทา
ให้ปริ มาณลิกนิ นลดลง (Harun และ Geok, 2016 ; Han และคณะ, 2012) นอกจากนี้ ช่วยให้ปริ มาณเซลลูโลสเพิ่มสู งขึ้น เมื่อ
ทาการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์เซลลูเลสสามารถเข้าไปย่อยสลายเซลลูโลสได้สะดวกมากขึ้น จึงส่ งผลให้
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์เพิ่มสูงขึ้น (Han และคณะ, 2012) เมื่อเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวที่ไม่ปรับสภาพ
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ภาพที่ 3 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
ต่างกัน
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพราข้าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้านั้น พบว่า การ
ปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 3 %, 4%, 5%, 2%, 1% และ 0.5% โดยการย่อยสลายด้วย
เอนไซม์เซลลูเลส พบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 4.35, 4.21, 3.83 3.37, 2.05 และ 1.67 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ตามลาดับ ส่วนวัสดุที่
ไม่ได้ปรับสภาพพบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 0.69 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ (ภาพที่ 4) ทั้งนี้ ประสิ ทธิภาพการปรับสภาพราข้าวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 3% 4% และ 5% มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าการปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลาย
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5% และ 1% อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (p <0.05) แต่ไม่
แตกต่างจากการปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 2% ส่ วนการปรับสภาพราข้าวด้วย
สารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% และ 1% ไม่เหมาะกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า
เนื่ องจากไม่แตกต่างจากวัสดุที่ไม่ได้ปรับสภาพ ผลการวิจยั การปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซดที่
ความเข้มข้น 3% มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงกว่าราข้าวที่ ไม่ได้ปรับสภาพถึง 6 เท่า เนื่ องมาจากการปรับสภาพราข้าวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นที่เหมาะสมทาให้ปริ มาณลิกนินลดลง (Kodali และ Pogaku, 2006) ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางกายภาพและโครงสร้ างทางเคมี ของราข้าว ทาให้เอนไซม์เซลลูเลสสามารถย่อยสลาย
เซลลูโลสได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจึงส่ งผลให้ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์หลังจากทาการย่อยสลายด้วยเอนไซม์มีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้น
ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5% และ 1% นั้นไม่แตกต่าง
จากราข้าวที่ไม่ได้ปรับสภาพ อาจเนื่องมาจากการปรับสภาพ ราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5%
และ 1% ในสภาวะตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 25±1 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นั้นยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของราข้าวให้
เหมาะสมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส
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ภาพที่ 4 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น
ต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย
การปรับสภาพฟางข้าวและราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางที่ความเข้มข้น 0.5% 1% 2% 3% 4%
และ 5% w/v โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบสภาวะการปรับสภาพฟางข้าวและราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่ความเข้มข้นต่างกันเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ สรุ ปได้วา่ การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 2% 4% และ 5% มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5% และ 1% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟาง
ข้าวด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 5% นั้นไม่แตกต่างจากการปรั บสภาพฟางข้าวด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2% และ 4% ส่วนการปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น
3% 4% และ 5% มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าการปรับสภาพราข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้น 0.5% และ
1% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่ อมัน่ 95% (p <0.05) เมื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพจึ งสรุ ป ได้ว่า
สภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพฟางข้าว คือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง 2% ซึ่งได้ปริ มาณ
น้ าตาลรี ดิวซ์ 14.81 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ส่วนสภาวะที่เหมาะสมในการปรับสภาพราข้าว คือ ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง 3% มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ วัตถุดิบที่เหมาะสมกับการปรับสภาพด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ ฟางข้าว เนื่องจากประสิ ทธิภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความ
เข้มข้น 2% มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงกว่า 3 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพราข้าวด้วยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่ความเข้มข้น 3%
จากผลการวิจยั การปรับสภาพวัสดุในครั้งนี้ สามารถใช้วิธีการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์และตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ตอ้ งเขย่า ไม่สิ้นเปลืองพลังงานขณะทาการปรับสภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์การ
ปรับสภาพโดยสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการย่อยสลายวัสดุดว้ ยเอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงสามารถนาสภาวะที่เหมาะสมในการ
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ปรับสภาพไปเป็ นแนวทางเลือกหนึ่ งเพื่อประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการปรับสภาพวัสดุสาหรับการผลิตพลังงานชี วภาพ เช่น
เอทานอลและแก๊สชีวภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ต่อไป
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การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากโยเกิร์ตทีเ่ สริมด้ วยหมากเม่ า
Antioxidant Activity From Yoghurt With Thai Blueberry
นิดา อาบสุวรรณ์1* จิรายุส วรรัตน์โภคา1 ณัฐวุฒิ มีศิลป์ 1 ทิพย์วริ นทร์ ริ มลาดวน1 สหมณฑล เดสันเทียะ1 และ
อภิสิทธิ์ ยิง่ นอก1
Nida Arbsuwan1* Jirayus Woraratphoka1 Nutthawut Meesilp2 Thipwarin Rimlumduan1 Sahamonthol Desanthia1 and
Aphisit Yingnok1

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)
จากโยเกิรต์ที่เสริ มด้วยน้ าหมากเม่า 100% ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 สู ตร คือ Control 1 สู ตร 1 Control 2 และสู ตร 2 โดยทั้ง 4 สู ตร
มีการเปลี่ยนแปลง ทางเคมี และจุลินทรี ยข์ องโยเกิร์ต ในระหว่างการหมัก พบว่า เปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ มากที่สุด
คือ สู ตร 1 (น้ าหมากเม่า 25 ml) ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 56.27±4.28 สู ตร 2 (น้ าหมากเม่า 10 ml) เท่ากับ 49.78±1.39 control 1 และ 2
มีค่าเท่ากับ 32.71±3.01 และ 47.74±2.59 ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของสู ตร 1 (น้ าหมากเม่า 25 ml) และสู ตร 2 (น้ าหมากเม่า 10
ml) ยังคงมี ฤทธิ์ จนสิ้ นสุ ดกระบวนการหมัก หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ พบว่ามี ค่าพีเอชอยู่ที่ 4.29±0.01 และ
4.95±0.01 ปริ มาณของแข็ง 20±0.00 และ 23±0.00 เปอร์ เซ็นกรดแลคติกเท่ากับ 0.31±0.01 และ 0.24±0.01 จานวนแลคติก
แอซิ ดแบคที เรี ยมีจานวนเท่ากับ 3.0 × 106 และ 1.8×107 cfu/ml ซึ่ งสู ตร 2 (น้ าหมากเม่า 10 ml) เป็ นสู ตรที่ เหมาะสมที่ สุด
เนื่องจากทาให้เนื้อของโยเกิร์ตมีการเกาะตัวกันได้ดี งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าการเติมน้ าหมากเม่าในการหมักโยเกิรต์จากนม
พาสเจอร์ไรส์ สามารถเพิ่มฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระได้ในผลิตภัณฑ์ในโยเกิร์ต
คาสาคัญ : ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ,น้ 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 × 10 6 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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บทนา
ปั จจุบนั มนุ ษย์ได้เน้นถึงความสาคัญทางด้านสุ ขภาพมากขึ้น เนื่ องจากผลกระทบต่อสภาวะตึงเครี ยดในหลาย ๆ
ด้านไม่วา่ จะเป็ นสภาวะการทางานหรื อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งสภาวะนี้จะมีการสะสมอนุมูลอิสระในร่ างกายในปริ มาณมาก มีผลทา
ให้นามาสู่ โรคต่าง ๆ เช่นโรคมะเร็ ง โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระ
(Antioxidant) จะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ได้โดยการจับกับอนุมูลอิสระ (จารุ วรรณ และคณะ, 2561)
ซึ่งพบได้ในผลไม้หลายชนิด ได้แก่ องุ่น บลูเบอร์รี่ และหมากเม่า เป็ นต้น
หมากเม่ า มะเม่ า หรื อเม่ า หลวง (Antidesma sp.) เป็ นผลไม้ ท้ อ งถิ่ น ชนิ ดหนึ่ ง พบได้ ทั่ ว ไปในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบมากในจังหวัดสกลนคร มีรสฝาดเปรี้ ยว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงและสี
ดามีรสหวาน (กานดาและ สุดาทิพย์, 2558) จากการศึกษาสารที่พบในน้ าหมากเม่า ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร แร่ ธาตุและ
วิตามิน เช่น แคลเซี ยม เหล็ก วิตามิน บี 1 บี 2 วิตามินซี วิตามินอี ผลสุ กของหมากเม่านั้นมีสีม่วงแดง ซึ่ งมีสารประกอบของ
แอนโทไซยานิ น (anthocyanin) สารประกอบฟี นอลิค (phenolic) สู ง มีฤทธิ์ ในการต้านอนุ มูลอิสระ โดยแอนโทไซยานิ น
มีคุณสมบัติเป็ นสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ (biological activity) สามารถลดอาการอักเสบ (anti-inflammatory) (ศศิ ธร และ
ศักดิ์สิทธิ์ , 2558) ผลเม่าสุ กจึงถูกนามาใช้ในการแปรรู ปในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มจากเม่า เช่น น้ าเม่าพร้อมดื่ม น้ าเม่าเข้มข้น
และไวน์เม่า เป็ นต้น มีรายงานจากการศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระจากหมากเม่าสายพันธุ์เพชรโนนสู ง สร้างค้อ 2 ด้วยวิธี
DPPH พบว่ามี เปอร์ เซ็ นต์ตา้ นอนุ มูลอิ สระเท่ ากับ 53.81, 53.76 53.81 และ 53.17 ตามลาดับ (จารุ วรรณและคณะ, 2561)
รวมถึงกากเม่าผงสายพันธุ์ภูโซงและยายคาตาที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิต่ายังคงมีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ DPPH มากที่สุด
คือ 83.43±5.63 และ 76.15±1.27 (พรประภาและคณะ, 2556) เนื่องด้วยจากการรายงานของหมากเม่าพบการออกฤทธิ์ ต้าน
อนุ มูลอิสระค่อนข้างสู งงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสารออกฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระจากน้ าหมากเม่าที่เติมใน
กระบวนการผลิตโยเกิร์ต โดยติดตามระยะเวลาในการหมักโยเกิร์ต พีเอช เปอร์ เซ็นต์กรดแลคติก ปริ มาณของแข็ง รวมทั้ง
จานวนจุลินทรี ยแ์ ลคติกแอซิ ดแบคทีเรี ย เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของสารที่ออกฤทธิ์ จากหมากเม่าในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อม
ทั้งการพัฒนาสูตรในการผลิต รวมถึงต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของหมากเม่าให้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมโยเกิร์ต
นาน้ านมมาให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง 50 ºC จากนั้นเติมส่ วนผสมที่เป็ นของแห้ง ได้แก่ น้ าตาลทราย ละลายให้
เข้ากันทาการพาสเจอรไรส์ที่อุณหภูมิ 85 ºC เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นนามาลดอุณหภูมิลงที่ 42 ºC เติมหัวเชื้ อโยเกิ ร์ตใน
ปริ มาณ 5 กรัม น้ าตาล 15 กรัม และน้ าหมากเม่า 100 เปอร์เซนต์ แบ่งตามส่วนผสมของน้ าหมากเม่ากับนมตามอัตราส่วนต่าง
ๆ ทั้ง 4 สู ตร โดยที่สูตร control 1(น้ า 25 ml) , สู ตร 1 (น้ าหมากเม่า 25 ml), Control 2 (น้ า 10 ml) และสู ตร 2 (น้ าหมากเม่า
10 ml) มี จ ากนั้น น าบ่ ม ต่ อ ที่ อุ ณ หภู มิ 42 ºC โดยระหว่า งการหมัก น าโยเกิ ร์ ต หมากเม่ า มาทดการศึ ก ษาที่ เ วลา 0, 2, 4,
และ 6 ชัว่ โมง
2. การวิเคราะห์ ทางเคมีและจุลชีววิทยาจากโยเกิร์ตทีเ่ สริมด้ วยหมากเม่ า
2.1 การวิเคราะห์ ปริมาณกรดแลคติก พีเอช และการศึกษาจุลนิ ทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก นาตัวอย่างโยเกิร์ตที่เวลา
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาปริ มาณกรดแลคติกด้วยตามวิธีใน AOAC (1990) การวัดค่า pH โดยใช้เครื่ อง pH-meter (ยีห่ อ้
Dynamica รุ่ น pH Master LAB) และปริ มาณของแข็ง (˚Brix) ด้วย Hand refractometer ในขณะที่การศึกษาจานวนจุลินทรี ย ์
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แบคทีเรี ยกรดแลคติก (cfu/ml) นามาเลี้ยงบนอาหาร MRS agar ที่ผสม 0.5% CaCO3 และนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 ºC
เป็ น
เวลา 48 ชัว่ โมง
3. คุณสมบัตกิ ารต้ านอนุมูลอิสระจากโยเกิร์ตหมากเม่ า
ศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระจากน้ าหมากเม่า 100 เปอร์เซนต์ และตัวอย่างโยเกิร์ตแต่ละสู ตรมาหาเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้ง (%Inhibition) ด้วยวิธี DPPH ดัดแปลงจาก สุชาดา และ ปวีณา (2558) นาตัวอย่างปริ มาตร 200 ไมโครลิตร ทาปฏิกิริยา
กับสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH ปริ มาตร 2000 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ซึ่งค่าที่ได้นาไปเทียบกับสารละลายมาตรฐาน Trolox (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
จากนั้นคานวณหาค่า %inhibition จากสูตร
% Inhibition = [A517 control – A517 test control] × 100
A517 control

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาผลของการหมักโยเกิร์ตจากน้ าหมากเม่า 100% ซึ่ งเติมในสู ตร 1 (25 ml) เทียบกับ Control 1 (น้ า 10
ml) เมื่อทาการเก็บตัวอย่างโยเกิรต์มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเคมี ได้แก่ ปริ มาณของแข็ง พีเอช เปอร์ เซ็นต์กรดแลคติก
และจานวนแบคทีเรี ยกรดแลคติก พบว่า Control 1 กระบวนการหมักโยเกิร์ตเกิดขึ้นได้เร็ วกว่าสูตร 1 สังเกตได้จากค่าพีเอชที่
ลดลง และปริ มาณของแข็งที่ลดลง (16±0.00 องศาบริ กซ์) เมื่อทาการเก็บชัว่ โมงที่ 0, 2, 4, และ 6 ซึ่งพบค่าพีเอชของ Control
1 เท่ากับ 6.45±0.005.29±0.02, 4.09±0.01 และ3.94±0.01 ตามลาดับ เทียบกับสูตร 1 ที่มีการเติมน้ าหมากเม่า 25 ml มีค่าพีเอช
เท่ากับ 5.51±0.01, 5.42±0.02, 4.29±0.01 และ4.12±0.01 ตามลาดับ โดยค่าพีเอชที่ชวั่ โมงที่ 6 ของ Control 1 มีค่าน้อยกว่า
สู ตร 1 เนื่ องมาจากปริ มาณน้ าหมากเม่าที่เติมลงไปอาจจะมีความเข้มข้นสู งทาให้เกิดกระบวนการหมักช้ากว่าสู ตรควบคุม
หรื อ Control 1 ซึ่ งผลการทดลองของค่าพีเอชที่ลดลงได้สอดคล้องกับปริ มาณเปอร์ เซ็นต์กรดแลคติกและจานวนแบคที เรี ย
กรดแลคติกที่เพิม่ ขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการหมักโยเกิร์ตที่เสริ มน้ าหมากเม่าของ Control 1 และ สูตร1
สูตร
เวลา
องศาบริ กซ์
พีเอช
เปอร์เซนต์
แลคติกแอซิด
โยเกิร์ต (ชัว่ โมง)
กรดแลคติก แบคทีเรี ย (cfu/ml)
Control 1
(น้ า 25 ml)
สูตร 1
(หมากเม่า
25 ml)

0
2
4
6
0
2
4
6

21±0.00
18±0.00
16±0.00
16±0.00
22±0.00
21±0.00
20±0.00
20±0.00

6.45±0.00
5.29±0.02
4.09±0.01
3.94±0.01
5.51±0.01
5.42±0.02
4.29±0.01
4.12±0.01

0.14±0.02
0.35±0.01
0.65±0.01
0.72±0.01
0.12±0.01
0.16±0.01
0.31±0.01
0.44±0.02

3.1× 106
1.7× 107
2.7× 107
2.3× 107
4.4 × 106
6.0 × 106
3.0 × 106
2.1 × 107
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ตารางที่ 2 การหมักโยเกิร์ตรอบสองโดยทาการลดปริ มาณน้ าหมากเม่าลงเป็ น 10 ml โดยให้เป็ นสู ตรที่ 2 เทียบกับ
Control 2 และทาการเก็บตัวอย่างที่เวลาเช่นเดียวกันกับการหมักโยเกิร์ตในรอบแรกพบว่า ทั้ง 2 สูตรปริ มาณของแข็งองศาบ
ริ กซ์ ค่าพีเอช ลดลงตามระยะเวลาของการหมักจนถึง 6 ชัว่ โมง ในขณะที่เปอร์เซ็นต์กรด แลคติกและจานวนแบคทีเรี ยกรด
แลคติกเพิม่ ขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อลดปริ มาณน้ าหมากเม่าในการหมักโยเกิร์ตจะมีผลทาให้ลกั ษณะของเนื้อโยเกิร์ตเกิด
เคิร์
ดของนมได้เร็ วกว่าสูตร 1 ที่ทาการหมักรอบแรก จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความหวานมีผลต่อการหมักโยเกิร์ต
ตารางที่ 2 ผลการหมักโยเกิร์ตที่เสริ มน้ าหมากเม่าของ Control 2 และ สูตร2
สูตร
เวลา องศาบริ กซ์
พีเอช
เปอร์เซนต์
แลคติกแอซิด
โยเกิร์ต
(ชัว่ โมง)
กรดแลคติก แบคทีเรี ย (cfu/ml)
0
28±0.00
6.49±0.01
0.16±0.01
1.0×106
Control 2
2
27±0.00
6.07±0.01
0.23±0.01
9.3×107
(น้ า 10 ml)
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
0
28±0.00
5.94±0.01
0.15±0.01
1.2×106
(หมากเม่า
2
28±0.00
5.78±0.01
0.18±0.01
8.3×107
10 ml)
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
จากผลการทดลองระยะเวลาการหมักของโยเกิ ร์ตในทั้ง 4 สู ตร (Control 1 และสู ตร 1 Control 2 และ สู ตร 1)
อาจจะเกิ ดจากความหวานที่ได้จากน้ าหมากเม่าที่ เติมลงในสู ตรที่ 1(หมากเม่า 25 ml) และสู ตร 2 (หมากเม่า 10 ml) ทาให้
ระยะเวลาของการหมักต่างกัน ค่าพีเอช และปริ มาณกรดแลคติกให้ค่าต่างกันตามระยะเวลาการหมัก ซึ่ งสอดคล้องกับ อุษา
มาส (2552) ได้รายงานว่า ในการหมักโยเกิ ร์ตโดยใช้น้ าตาลซู โครสและน้ าตาลฟรุ คโตส ซึ่ งเป็ นสารให้ความหวานจะใช้
ระยะเวลาในการบ่มไม่แตกต่างกัน (P >0.05) โดยที่เวลาที่ใช้ในการบ่มจะมีค่าอยู่ ในช่วง ประมาณ 5 ชัว่ โมง ส่วนโยเกิร์ตที่
ใช้น้ าผึ้งเป็ นสารให้ความหวานใช้เวลาในการบ่มอยู่ในช่ วง ประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่ งใช้เวลาน้อยกว่าน้ าตาลซู โครสและ
น้ าตาลฟรุ คโตส เมื่อเทียบกับการหมักโยเกิร์ตที่เติมน้ าหมากเม่าจึงสรุ ปได้วา่ ความหวานมีผลต่อการหมักโยเกิร์ตเนื่องจาก
สูตรควบคุม (Control 1 และ Control 2) ไม่ได้เติมส่วนที่เป็ นน้ าหมากเม่าเพิ่มลงไปในสูตร
จากตารางที่ 3 การศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตจากนมพาสเจอรไรส์ที่เสริ มด้วยหมากเม่าด้วยวิธี DPPH
radical scavenging assay เมื่ อนาน้ าหมากเม่าที่ ได้จากทางการค้ามี ความเข้มข้น 100% มาวิเคราะห์ ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระ
พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (%inhibition) เท่ากับ 60.87 เมื่อเทียบกับปริ มาณ Trolox มีความเข้มข้นเท่ากับ 7.64 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรโดยมีค่าการเจือจางเท่ากับ 100 เท่า หลังจากนั้นนาตัวอย่างโยเกิร์ตที่ได้จากการหมักในแต่ละชัว่ โมง (0, 2,4 และ 6)
มาทาการเก็บตัวอย่างทั้ง 4 สู ตร (Control 1, สู ตร 1, Control 2 และ สู ตร 2) พบว่า Control 1 และ Control 2 ยังพบการออก
ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระในนมพาสเจอไรส์ โดยที่ Control 1 มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่า Control 2 เนื่ องจากในสู ตรมีการ
เติมน้ าแทนน้ าหมากเม่าที่ 25 ml ในขณะที่ Control 2 มีการเติมน้ าในสู ตรเพียง 10 ml ทาให้ระดับความเข้มข้นของนมพาส
เจอไรส์ต่างกัน ค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระจึงมีค่าแตกต่างกัน จากการศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริ ม
น้ าหมากเม่า สูตร 1 และ สูตร 2 พบว่า สูตร 1 มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ อยูท่ ี่ 60.61±3.98 ถึง 61.32±1.17 (ชัว่ โมงที่ 0 ถึง 6)โดย
ทาการเจือจาง 10 เท่า เมื่อเทียบกับปริ มาณมิลลิกรัมของ Trolox พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.76 และ 0.77 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สูตร 2
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และเมื่อเทียบกับสูตร 2 ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระอยูท่ ี่ 72.73±1.85 ถึง 48.43±2.22 (ชัว่ โมงที่ 0 ถึง 6)
ซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 0.72 และ 0.48 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ของ Trolox จะเห็ นได้ชดั ว่าสู ตร 1 มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ที่ ดีกว่าสู ตร 2
อาจจะเป็ นเพราะว่าในสู ตร 1 ได้เติมปริ มาณน้ าหมากเม่าถึง 25 ml ส่ วนสู ตร 2 ได้ลดปริ มาณน้ าหมากเม่าลงเหลือแค่ 10 ml
เนื่ องจากในสู ตร 1 ถึงจะมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระสู งก็ตามแต่ทาให้สูญเสี ยสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) ของเคซีน
ไม่สมบูรณ์ทาให้เกิดการตกตะกอน
จากการศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ในสู ตร 2 มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งลดลงตามระยะการหมักโยเกิร์ตหมากเม่า
อาจจะเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ pH และอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักคือ 42±3 ºC เป็ นระยะเวลานานทาให้สารแอนโธ
ไซยานิ น (anthocyanin) และ สารประกอบฟี นอลิ ค (phenolic) มี คุณสมบัติในการต้านอนุ มูลอิสระต่ าลงเล็ กน้อย แต่เมื่อ
ปริ มาณน้ าหมากเม่าที่มีความเข้มข้นสู งขึ้นในระดับหนึ่ งจะทาให้ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระยังคงมีปริ มาณสู งเท่ากับในชัว่ โมง
เริ่ มต้นในการหมักจากการศึกษาค้นคว้าปั จจัยที่มีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานิ น พบว่า ปั จจัยทางเคมีและฟิ สิ กส์ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การสลายตัว ของแอนโทไซยานิ น มี ผ ลต่ อ ความเสถี ย รของแอนโทไซยานิ น คื อ ความเป็ นกรด-เบส
(Palakajornsak, 2004)
ดังนั้นการเติมน้ าหมากเม่าที่ 25 ml (สูตร 1) และ 10 ml (สูตร 2) ในการผลิตโยเกิร์ตซึ่งพบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
ตั้งแต่ก่อนกระบวนการหมักจนสิ้นสุดกระบวนการหมัก โดยที่สูตรที่ 2 จะทาให้เกิดเคิร์ดของนมดีกว่าสูตรที่ 1 เนื่องจากมี
ความหวานของน้ าหมากเม่าน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามในการเติมน้ าหมากเม่ายังเพิม่ สารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตอีกด้วย
ตารางที่ 3 ผลการวัดฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริ มน้ าหมากเม่าทั้ง 4 สูตร (Control 1, สูตร 1, Control 2 และสูตร 2
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
เวลา(ชัว่ โมง)
สูตรโยเกิร์ต

0

2

4

6

Control 1 (น้ า 25 ml)*

21.32±3.97

29.08±0.83

32.71±3.01

35.39±3.33

สูตร 1
(หมากเม่า 25 ml)**
Control 2 (น้ า 10 ml)*

60.61±3.98

50.89±1.88

56.27±4.28

61.32±1.17

46.69±3.30

45.52±9.69

47.74±2.59

45.52±1.01

สูตร 2
(หมากเม่า 10 ml)***
Trolox (0.06 mg/ml)

72.73±1.85

70.27±0.15

49.78±1.39

48.43±2.22

57.38±2.42

*ไม่ทาการเจือจาง, **เจือจาง 10 เท่า, ***เจือจาง 8 เท่า
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สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒ นาการผลิ ต โยเกิ ร์ ต ทั้ง 4 สู ต รได้แ ก่ Control 1 สู ต ร 1 Control 2 และสู ต ร 2 พบว่า โยเกิ ร์ ต ทั้ง 4 สู ต ร
ออกฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ เมื่อศึกษาด้วยวิธี DPPH สูตรที่มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งมากที่สุดคือสูตร 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.32±1.17
(เจือจาง 10 เท่า) แต่ความหวานในน้ าหมากเม่าในปริ มาตรสูงทาให้มีผลของการตกตะกอนของโปรตีนในนม ในขณะที่สูตร
ที่ 2 ซึ่ งมีค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 48.43±2.22 (เจือจาง 8 เท่า) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าเปอร์ เซ็นต์การยับยั้งฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิสระนี้ ยงั คงอยูใ่ นระหว่างกระบวนการหมักโยเกิร์ตจนถึงถึงชัว่ โมงที่ 6 เช่น เดียวกัน แต่ระดับน้ าหมากเม่าของสู ตร 2 (10
ml) ไม่มีผลต่อการตกตะกอนของโปรตีนทาให้เป็ นสู ตรที่เหมาะสมในการนาไปเพื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อไปเพื่อ
ปรับลักษณะของกลิ่น รสชาติที่ได้ในแต่ละสูตรและนาสูตรที่เหมาะสมไปพัฒนาในการผลิตโยเกิร์ตต่อไป
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ผลของนา้ มะพร้ าวอ่อนต่ อการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี
ในสมองน้ อยของหนูขาวทีถ่ ูกตัดรังไข่ ออก
Effects of Young Coconut Juice on Prevention of Purkinje Neurons
Atrophy in The Cerebellum of Ovariectomized Rats
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ ามะพร้าวอ่อนต่อการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี
ในสมองน้อย รวมทั้งหาความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ ามะพร้าวอ่อนที่สามารถดื่มได้ในแต่ละวันเพื่อนามาใช้ทดแทนฮอร์โมน
เอสโตรเจนสังเคราะห์ โดยใช้หนูขาวเพศเมียอายุ 8 เดือน ทั้งหมด 76 ตัว แบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพื้นฐานที่ฆ่า
ก่อนเริ่ มการทดลอง (n=10), กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก (n=11), กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออก (n=11), กลุ่มที่ถูกตัดรัง
ไข่ออกและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ (n=11) และกลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10 (n=11), 20
(n=11) และ 40 (n=11) ml/kg BW/day ตามลาดับ เมื่อครบ 10 สัปดาห์ ทาการฆ่าหนูและนาสมองส่ วนหลังของหนูแช่ในน้ ายา
ดองชิ้นเนื้ อ ลงบล็อกพาราฟิ นและย้อมด้วยเทคนิค hematoxylin และ eosin แล้ววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาท
เพอร์ คินจี พบว่าหนู ที่ถูกตัดรั งไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้ าวอ่อน เข้มข้น 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day มี ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี มากกว่าหนู ที่ถูกตัดรังไข่ออก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่ ไม่แตกต่างจากกลุ่ ม
พื้นฐานที่ฆ่าก่อนเริ่ มการทดลอง, กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก และกลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับฮอร์ โมน
เอสโตรเจนสังเคราะห์ ดังนั้นจึ งสรุ ปได้ว่าความเข้มข้น 10 ml/kg BW/day เป็ นความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดและเหมาะสมที่ช่วย
ป้ องกันการฝ่ อเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยได้
คาสาคัญ : ไฟโตเอสโตรเจน, น้ ามะพร้าวอ่อน, สมองน้อย, เซลล์ประสาทเพอร์คินจี, การตัดรังไข่
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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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บทนา
เซลล์ประสาทเพอร์ คินจี เป็ นเซลล์ประสาทหลักและมี ความสาคัญในสมองน้อย โดยเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี
ในสมองน้อยมีหน้าที่เป็ นตัวส่ งกระแสประสาทขาออกของเปลือกสมองน้อย โดยจะปล่อยสาร gamma-aminobutyric acid
(GABA) ออกมาที่ ปลายประสาทและยับยั้งเซลล์ประสาทเป้ าหมายในสมองน้อยและ vestibular nuclei เพื่อปรับปรุ งและ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว ควบคุมการเคลื่อนไหว ส่ งผลให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่ างกายเป็ นไปอย่างปกติ
สตรี วยั หมดประจาเดื อนมี การสร้างฮอร์ โมนเอสโตรเจนภายในร่ างกายลดลง ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ มีผลต่อการเกิ ดความ
ผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การรับรู ้ลดลง และสมองเสื่ อม (van Dijk et al., 2014) ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการ
ทรงตัวและการเคลื่อนไหวแย่ลงกว่าคนปกติ (Arnold et al., 2005) ซึ่ งมีผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตโดยทาให้คุณภาพชีวติ
ถดถอยลง และยังมีผลกระทบต่อผูท้ ี่ทาหน้าที่ดูแล ทาให้เกิ ดการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จทั้งทางตรงและทางอ้อม (Qiu et al.,
2009) เมื่อมีการให้ฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์กบั สตรี วยั หมดประจาเดือนพบว่าสามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวได้ดีข้ ึน
(Hammar et al., 1996) โดยฮอร์ โมนเอสโตรเจนจะช่วยปรับปรุ งการทางานของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจีผ่านทาง estrogen
receptor ชนิ ด β (Andreescu et al., 2007) โดยมีบทบาทสาคัญในการเจริ ญของเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ซึ่ ง
ส่ งเสริ มให้การขนส่ งกระแสประสาทในสมองน้อยมี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น (Sakamoto et al., 2003) รวมทั้งเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดในสมองน้อยของสตรี วยั หมดประจาเดือนด้วย (Ohkura et al., 1995) อย่างไรก็ตามการได้รับฮอร์โมนเอสโตร
เจนสังเคราะห์ เป็ นระยะเวลานานจะส่ งผลเสี ยต่ อร่ า งกายอย่า งร้ า ยแรง ได้แก่ โรคมะเร็ งเต้านม, โรคมะเร็ งรั งไข่ และ
โรคมะเร็ งเยื่อบุมดลูก เป็ นต้น (Tavani and La Vecchia, 1999) ดังนั้นการใช้สารที่ออกฤทธิ์ คล้ายฮอร์ โมนเอสโตรเจนจาก
ธรรมชาติ จึงเป็ นทางเลื อกหนึ่ งในการป้ องกันและรั กษาปั ญหาเกี่ ยวกับการทรงตัว และการเคลื่ อนไหวในสตรี ว ยั หมด
ประจาเดือน
น้ ามะพร้าวอ่อนมีสารไฟโตเอสโตรเจนชนิด β-sitosterol ซึ่งเป็ นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรี
(Rattanaburee et al., 2017) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าน้ ามะพร้าวอ่อนมีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย ได้แก่ ช่วยลด
พยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ในสมอง (Radenahmad et al., 2011) ป้ องกันการตายของเซลล์ประสาทในสมอง (Payanglee
et al., 2017) ป้ องกันการฝ่ อของสมองส่ วนหลัง (Payanglee and Radenahmad, 2017) ป้ องกันการฝ่ อของกลี บสมองน้อย
(Payanglee et al., 2018) รวมทั้งช่วยป้ องกันการลดลงของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยได้ (Yuenyong et al., 2018)
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ ามะพร้าวอ่อนต่อการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์
คินจีในสมองน้อยของหนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออก ซึ่งเป็ นแบบจาลองของสตรี วยั หมดประจาเดือน และหาความเข้มข้น
ที่เหมาะสมของน้ ามะพร้าวอ่อนที่ สามารถดื่มได้ในแต่ละวันเพื่อนามาใช้ทดแทนฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ที่สตรี วยั
หมดประจาเดือนต้องบริ โภคต่อเนื่ องเป็ นเวลานาน รวมทั้งในอนาคตอาจพัฒนาเป็ นยาหรื ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพสาหรับ
สตรี หรื อสตรี วยั หมดประจาเดือน เพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ ามะพร้าวอ่อนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. นา้ มะพร้ าวอ่อน
น้ ามะพร้าวอ่อนที่ใช้ในการวิจยั คือ น้ ามะพร้าวอ่อนอายุ 6 เดือน พันธุ์มะพร้าวน้ าหอม จากอาเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา เก็บน้ ามะพร้าวอ่อนใส่ ขวดพลาสติ กเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที่ -30 °C นาน้ ามะพร้าวอ่อนจาก -30 °C มาละลายที่
อุณหภูมิห้อง นาน้ ามะพร้าวอ่อนปริ มาตร 100 mL ผ่านเครื่ องทาสารให้แห้ง (freeze dryer) จนได้ผงน้ ามะพร้าวอ่อน เก็บไว้
ในตูเ้ ย็นที่ -30 °C ความเข้มข้นของน้ ามะพร้าวอ่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 10, 20 และ 40 mL/kg BW/day โดยเตรี ยมจาก
นาผงน้ ามะพร้าวอ่อน 1 g ละลายในน้ า reverse osmosis จนได้สารละลายปริ มาตรรวมเท่ากับ 1 mL จะเตรี ยมสดใหม่ทุกวัน
ก่อนนาไปใช้
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2. สัตว์ ทดลอง
สัตว์ทดลองที่ใช้คือหนูขาว (Wistar rat) เพศเมีย อายุ 8 เดือน น้ าหนักประมาณ 250-300 กรัม จานวน 76 ตัว จาก
สถานสัตว์ทดลองภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ผา่ นการรับรองการขออนุญาตใช้สตั ว์ทดลองจาก
คณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
3. การแบ่ งกลุ่มสัตว์ ทดลอง
แบ่งกลุ่มหนูออกเป็ น 7 กลุ่ม (ตารางที่ 1) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นฐานที่ฆ่าก่อนเริ่ มการทดลอง (Baseline, n=10),
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออกและได้รับน้ า reverse osmosis ทุกวัน (Sham, n=11), กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ถูก
ตัดรั งไข่ออกและได้รับน้ า reverse osmosis ทุ กวัน (Ovx, n=11), กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ ถูกตัดรั งไข่ออกและได้รับเอสโตรเจน
สังเคราะห์ฉีดใต้ผิวหนัง 2.5 μg/kg BW/day 3 วัน/สัปดาห์ (Ovx+EB, n=11), กลุ่มที่ 5, 6 และ 7 กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและ
ได้รั บ น้ า มะพร้ า วอ่ อ นความเข้ม ข้น 10 (Ovx+YCJ10, n=11), 20 (Ovx+YCJ20, n=11), 40 (Ovx+YCJ40, n=11) mL/kg
BW/day ทุกวัน ตามลาดับ หนูทุกกลุ่มที่ผา่ นการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องเพื่อเอารังไข่ออกหรื อไม่เอารังไข่ออกจะถูกเลี้ยงต่อไปอีก
7 วัน โดยไม่ให้สารใดๆ ก่อนจะให้สารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เนื่ องจากต้องรอให้แน่ชดั ว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนของหนูที่ถูก
ตัดรังไข่หมดไปอย่างถาวร เมื่อเลี้ยงสัตว์ทดลองทุกกลุ่มครบ 10 สัปดาห์ จะทาการฆ่าหนูและนาสมองส่ วนหลังของหนูแช่
ในน้ ายาดองชิ้นเนื้ อ ลงบล็อกพาราฟิ น แล้วตัดชิ้นเนื้ อและย้อมด้วยเทคนิ ค hematoxylin และ eosin แล้ววัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยที่ติดสี ยอ้ ม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลผลการทดลองแสดงเป็ นค่า mean±SEM และมีการกระจายตัวแบบปกติ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ One-Way ANOVA โดยกาหนด p-value น้อยกว่า 0.05 (p<0.05)
ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลองเพื่อให้สารต่างๆ
กลุ่ม
สัญลักษณ์
คาอธิบาย
กลุ่มควบคุม
Baseline
กลุ่มพื้นฐานที่ฆ่าก่อนเริ่ มการทดลอง
Sham
กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออกและให้น้ า reverse osmosis
ทุกวันเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Ovx
กลุ่มที่ ถูกตัดรั งไข่ออกและให้น้ า reverse osmosis ทุ กวันเป็ นเวลา 10
สัปดาห์
Ovx+EB
กลุ่มที่ ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์ฉีดใต้ผิวหนัง
2.5 μg/kg BW/day 3 วัน/สัปดาห์ เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
กลุ่มทดลอง
Ovx+YCJ10
กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 10 mL/kg
BW/day ทุกวัน เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Ovx+YCJ20
กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 20 mL/kg
BW/day ทุกวัน เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Ovx+YCJ40
กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น 40 mL/kg
BW/day ทุกวัน เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
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ผลและวิจารณ์ผล
การเปรี ย บเที ย บขนาดเส้นผ่า นศู นย์ก ลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ใ นสมองน้อยที่ ติ ดสี ย อ้ ม hematoxylin
และ eosin (ตารางที่ 2, ภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2) พบว่าในหนูที่ถูกตัดรังไข่ออก ซึ่งเป็ นแบบจาลองของสตรี วยั หมดประจาเดือน
และหนู ที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ซึ่ งเป็ นแบบจาลองของสตรี วยั หมดประจาเดือนและ
ได้รับได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี 12.85±0.35 µm และ
13.25±0.58 µm ตามลาดับ ซึ่งลดน้อยลงกว่าหนูที่ถูกผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก ซึ่งเป็ นแบบจาลองของสตรี ที่ยงั มี
ประจาเดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p<0.01 และ p<0.05 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมา พบว่าหนู ที่ตดั รังไข่ออกมี ความหนาแน่ นของเซลล์ประสาททุกชนิ ดในเปลือกสมองน้อยลดลง ร่ วมกับการเกิ ด
ช่องว่างระหว่างเนื้อเยือ่ เพิ่มมากขึ้น เซลล์ประสาทเพอร์คินจีมีรูปร่ างบิดเบี้ยวและนิวเคลียสเหี่ ยวติดสี เข้มทึบ ซึ่งเป็ นลักษณะ
แสดงให้เห็ นว่ามี การตายของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ในขณะที่ หนู ที่ถูกตัดรั งไข่ออกและได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจน
สังเคราะห์จะมีโครงสร้างของสมองน้อยที่ เป็ นปกติ แต่เซลล์ประสาทเพอร์ คินจี จะมีการตายเป็ นบางส่ วน (Ahmed et al.,
2017) และการศึ กษาในครั้งนี้ ยงั พบว่าในหนู ที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนที่ ความเข้มข้น 10, 20 หรื อ 40
mL/kg BW/day ซึ่ งเป็ นแบบจาลองของสตรี วยั หมดประจาเดือนและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อนที่ความเข้มข้นดังกล่าว มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี 14.48±0.56, 14.58±0.42 และ 14.31±0.51 µm ตามลาดับ ซึ่งมากกว่าหนูที่ถูก
ตัดรังไข่ออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ p<0.05 แต่ไม่ส่งผลให้แตกต่างไปจากกลุ่มพื้นฐานที่ ฆ่า
ก่อนเริ่ มการทดลอง (14.18±0.39 µm), กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก (14.76±0.51 µm) และกลุ่มที่ถูกตัดรังไข่
ออกและได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าหนูที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าว
อ่อนความเข้มข้น 20 หรื อ 40 mL/kg BW/day เป็ นระยะเวลานานจะส่ งผลให้การทางานของตับและไตเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปกติ (Payanglee et al., 2017) ดังนั้นจากการศึ กษานี้ แสดงให้เห็ นว่าหนู ที่ถูกตัดรั งไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10
mL/kg BW/day เป็ นความเข้มข้นน้อยที่สุดและเหมาะสมในการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจีในสมองน้อย
ของหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่ออก ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่าหนูที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10
mL/kgBW/day เป็ นความเข้มข้นน้อยที่ สุดและเหมาะสมในการช่ วยป้ องกันการฝ่ อของสมองส่ วนหลัง (Payanglee and
Radenahmad, 2017) และป้ องกันการฝ่ อของกลีบสมองน้อย (Payanglee et al., 2018) รวมทั้งช่วยป้ องกันการลดลงของเซลล์
ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยได้ (Yuenyong et al., 2018) แสดงให้เห็นว่าน้ ามะพร้าวอ่อนช่วยปกป้ องเซลล์ประสาทเพอร์
คินจีในสมองน้อย โดยช่วยป้ องกันการลดลงของขนาดเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ซึ่ งภายในบรรจุออร์ แกเนลล์ต่างๆ รวมทั้ง
บรรจุนิวเคลียส ทาให้การทางานของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีเป็ นไปอย่างปกติ สามารถส่งสัญญาณประสาทเพื่อควบคุมการ
ทรงตัวและสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของร่ างกายให้เป็ นไปอย่างปกติ
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ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางของเซลล์ ประสาทเพอร์ คนิ จี (µm)

ตารางที่ 2 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองน้อยที่ติดสี ยอ้ ม hematoxylin และ eosin
(Baseline = กลุ่มพื้นฐานที่ ฆ่าก่อนเริ่ มการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx =
กลุ่ ม ที่ ถู ก ตัด รั ง ไข่ อ อก, Ovx+EB = กลุ่ ม ที่ ถู ก ตัด รั ง ไข่ อ อกและได้รั บ เอสโตรเจนสัง เคราะห์ , Ovx+YCJ10,
Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day
ตามลาดับ, a, aa p<0.05 และ p<0.01 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม Sham ตามลาดับ, b p<0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
Ovx)
กลุ่ม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี (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
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

aa, b

Baseline

Sham

a

Ovx

a

a

Ovx+EB Ovx+YCJ10 Ovx+YCJ20 Ovx+YCJ40

กลุ่ม
ภาพที่ 1 กราฟแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี (µm) ในสมองน้อยที่ติดสี ยอ้ ม hematoxylin และ
eosin (Baseline = กลุ่มพื้นฐานที่ฆ่าก่อนเริ่ มการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx =
กลุ่ ม ที่ ถู ก ตัด รั ง ไข่ อ อก, Ovx+EB = กลุ่ ม ที่ ถู ก ตัด รั ง ไข่ อ อกและได้รั บ เอสโตรเจนสั ง เคราะห์ , Ovx+YCJ10,
Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มที่ ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day
ตามล าดับ , a, aa p<0.05 และ p<0.01 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับกลุ่ ม Ovx ตามล าดับ , b p<0.001 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับกลุ่ม
Ovx+EB)
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Sham

เซลล์ ประสาทเพอร์ คนิ จี

Ovx

Ovx+EB

Ovx+YCJ10

Ovx+YCJ20

Ovx+YCJ40

ภาพที่ 2 แสดงเนื้ อเยื่อวิทยาของสมองน้อยที่ยอ้ มด้วย hematoxylin และ eosin ที่กาลังขยาย 40X (Baseline = กลุ่มพื้นฐานที่
ฆ่าก่อนเริ่ มการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออก, Ovx+EB
= กลุ่มที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์, Ovx+YCJ10, Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มที่ถูก
ตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day ตามลาดับ)
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้สรุ ปได้วา่ หนูที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับน้ ามะพร้าวอ่อน 10 mL/kg BW/day เป็ นความเข้มข้น
น้อยที่ สุดและเหมาะสมในการป้ องกันการฝ่ อเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ในสมองน้อยของหนูขาวที่ ถูกตัดรังไข่ออกซึ่ งเป็ น
แบบจาลองของสตรี วยั หมดประจาเดือน ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกเพื่อ
ป้ องกันและรักษาภาวะสมองน้อยเสื่ อมจนส่ งผลให้เกิดปั ญหาในการทรงตัวและการควบคุมการเคลื่อนไหวในสตรี วยั หมด
ประจาเดือนหรื อสตรี สูงอายุ อย่างไรก็ตามการนาไปใช้ในมนุษย์ยงั คงต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นี้ ได้รับ ทุ นสนับ สนุ นการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นราธิ ว าสราชนคริ นทร์ ประจาปี
งบประมาณ 2560 และเอื้ อเฟื้ อสถานที่ ในการท าวิ จั ย โดยภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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การใช้ ประโยชน์ ที่โล่ งในเขตเมืองทุ่งสง
A utilization of Urban Space in Thung-song

วัฒนา ณ นคร1* และ สุ รศักดิ์ ชูทอง2*
Wattana Na Nakorn1*and Surasak Choothong2*

บทคัดย่อ
การใช้ประโยชน์ที่โล่งในเขตเมืองทุ่งสงเป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และสภาพทางกายภาพของพื้นที่
โล่งในเมืองทุ่งสง และศึกษาความต้องการของการใช้ประโยชน์ที่โล่ง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่โล่งในเมืองทุ่งสง
โดยดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2552 การวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ทางกายภาพ และการ
ใช้แบบสอบถาม จานวน 379 ชุด
ผลการศึกษาทางกายภาพ พบว่า พื้นที่โล่งในเขตเมืองทุ่งสงประกอบไปด้วยพื้นที่โล่งของบริ เวณสถาบันราชการ
ได้แก่ ที่ ว่าการอาเภอทุ่ งสง ที่ ทาการเทศบาลเมื องทุ่ งสง ไปรษณี ยท์ ุ่ ง สงและเขตบ้านพัก สถานี ตารวจภูธรอาเภอทุ่งสง
โรงพยาบาลเก่าอาเภอทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง กองทุนสงเคราะห์สวนยาง ห้องสมุดประชาชนและดับเพลิง พื้นที่โล่ง
ของบริ เวณโรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนื อ
โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง พื้นที่โล่งของศาสนสถาน ได้แก่ วัดเขาปรี ดี วัดชัยชุมพล วัดโคกสะท้อน พื้นที่โล่งสวนสาธารณะ ได้แก่
สวนสาธารณะ ร.5 สวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธร และสวนสาธารณะถ้ าตลอด
ผลการศึ กษาความต้องการของประชากรในการใช้ประโยชน์ที่โล่งในเขตเมื องทุ่งสงจากแบบสอบถาม พบว่า
ประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงต้องการให้พฒั นาใน 3 อันดับแรก คือ อันดับที่หนึ่ งพัฒนาที่โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม
ปลูกต้นไม้ ร้อยละ 35 อันดับที่สองพัฒนาที่โล่งเป็ นสถานที่ออกกาลังกายการพักผ่อนและการทากิจกรรม จานวนร้อยละ 23
และอันดับที่สามการพัฒนาที่โล่งเป็ นสวนสาธารณะร้อยละ 19 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ที่โล่ง เมืองทุ่งสง
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ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Wattana.nn@hotmail.com

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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บทนา
ลักษณะกายภาพของเมืองมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการใหญ่ๆ คืออาคารและสิ่ งก่อสร้าง (Build up area) และ
ส่วนที่เป็ นพื้นที่โล่ง (Open space) ในขณะที่พ้นื ที่อาคารสิ่ งปลูกสร้างถูกใช้เพื่อรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พื้นที่โล่งเป็ นหัวใจ
ที่สาคัญที่จะนาไปสู่ คุณภาพชี วิตที่ดีของเมือง โดยเป็ นตัวเชื่อมส่ วนต่างๆ ของอาคารเข้าด้วยกัน พื้นที่โล่งส่ วนใหญ่ที่เป็ น
พื้นที่ สาธารณะจึ งมักเป็ นจุ ดรวมของคนเมื อง ให้ได้มีโอกาสปฎิ สัมพันธ์ พบปะพูดคุ ย ตลอดจนการประกอบกิ จกรรม
ประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ รวมทั้งการรวมตัวทางการเมือง พื้นที่โล่งจึงมีความสาคัญกับเมืองในแง่ของสังคม วัฒนธรรม
เมืองทุ่งสงมีลกั ษณะเป็ นเมืองทางผ่าน เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม การค้าปลีก การค้าส่ งของชุมชน ที่ อยู่รอบๆ
ที่ ค่อย ๆ เจริ ญเติบโตมาตามลาดับ อาคารสิ่ งปลูกสร้างและเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น พื้นที่ปลูกสร้างอาคารเข้าแทนที่โล่ง
ของเมือง ทั้งแบบถูกกฎหมายและการบุกรุ กพื้นที่ ทาให้สัดส่ วนของพื้นที่โล่งของเมืองลดลง ในขณะที่เมืองยังไม่มีแนว
ทางการพัฒนาที่โล่งที่ชดั เจน การวิจยั ครั้งนี้ จึงศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ที่โล่งของเมืองทุ่งสง ทางกายภาพของพื้นที่อนั เป็ น
ฐานทรัพยากรของเมือง ร่ วมกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อคนในเมืองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่โล่งของเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และสภาพทางกายภาพพื้นที่โล่งในเมืองทุ่งสง
2. เพื่อศึกษาความต้องการการใช้ประโยชน์ที่โล่งในเมืองทุ่งสงนามาเสนอแนวทางในการพัฒนาที่โล่งในเมืองทุ่งสง
การตรวจเอกสาร
ทฤษฎีการจัดระบบของพืน้ ทีส่ ีเขียว
การจัดระบบพื้นที่สีเขียวของเมืองมีดงั นี้
1. แบบจุดหรื อหย่อม โดยมีพ้ืนที่ สีเขียวขนาดใหญ่ต้ งั อยู่โดดเดี่ ยว กระจายตัวเป็ นจุดท่ามกลางพื้นที่ ปลูกสร้ าง
อาคาร บริ การให้แก่ประชาชนที่ อยูบ่ ริ เวณนั้นและรัศมีการให้บริ การโดยรอบได้ แต่จะถูกจากัดสาหรับบริ เวณที่ไม่มีการ
เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่สีเขียวเหล่านั้น
2. แบบวงแหวน โดยมีพ้ืนที่สีเขียวเป็ นบริ เวณกว้างโอบล้อมพื้นที่ปลูกสร้างเป็ นวงแหวน ช่วยให้บรรยากาศของ
เมืองดีข้ ึน ลดมลภาวะต่าง ๆ และช่วยในการป้ องกันการขยายตัวของเมือง แต่ยงั ขาดความต่อเนื่องถึงกันในพื้นที่สีเขียว
3. แบบรัศมีหรื อนิ้วมือ โดยมีพ้นื ที่สีเขียวยืน่ ออกจากศูนย์กลางเมืองเป็ นรัศมีออกไปทุกทิศทางโดยรอบ
ทา
ให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีข้ ึนและยังเป็ นเส้นทางฉากกาบังสาหรับสัตว์ นับเป็ นการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ในเมืองให้สูงขึ้น
4. ผสมผสานระหว่างวงแหวนกับรัศมี โดยพื้นที่สีเขียวยื่นออกจากศูนย์กลางเมืองเป็ นรัศมีออกไปทุกทิศทางและ
โอบล้อมพื้นที่ปลูกสร้างอาคารเป็ นวงแหวนซ้อนกันหลายๆ วงเกิดเป็ นโครงข่ายเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวภายในเมืองและนอก
เมืองอย่างต่อเนื่องจึงให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมทั้งพื้นที่เมือง
5. ระบบแนวโค้งสี เขียว โดยมีพ้ืนที่ สีเขียวเป็ นแนวยาวตามถนนที่พาดผ่านศูนย์กลางเมือง แบ่งเมืองออกเป็ น 2
ส่ วน พื้นที่สีเขียวให้บริ การเฉพาะสิ่ งมีชีวิตที่อยูต่ ามแนวถนนสาหรับส่ วนบนของตัวเมืองไม่ได้รับประโยชน์จึงเป็ นระบบที่
เหมาะกับเมืองขนาดเล็ก
6. แบบริ บบิ้นสี เขียว โดยมีพ้นื ที่สีเขียวขนาบไปตามเส้นทางคมนาคมที่พาดผ่านตัวเมืองเป็ นเส้นตรง ทั้งถนน ทาง
รถไฟและแม่น้ า จึงเป็ นระบบที่เหมาะสาหรับเมืองที่ขยายตัวตามเส้นทางคมนาคม
แนวคิดเกีย่ วกับการพักผ่อนและใช้ ทดี่ นิ เพื่อการพักผ่อนในเมือง
ดร.อภิชาติ วงศ์แก้ว (2527) กล่าวถึงลักษณะและขนาดของที่ดินเพื่อใช้สาหรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ภายในเมือง
ที่รวมทั้งการใช้ที่ดินเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ การใช้ที่ดินเพื่อที่อยูอ่ าศัยประมาณ 40-50
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% ของที่ดินทั้งเมือง ที่ อยู่อาศัยแต่ละหลังไม่ควรห่ างถนนที่มีรถประจาทางเกิ น 120 เมตร ที่ ดินสาหรับค้าขาย 5-6 % ของ
ที่ ดิ น ทั้ง เมื อ ง ร้ า นค้า ของใช้ป ระจ าวัน ไม่ ค วรห่ า งอาคารอยู่อ าศัย เกิ น 500 เมตร หรื อ ใช้เ วลาเดิ น เท้า ไม่ เ กิ น 10 นาที
สวนสาธารณะควรมีประมาณ 8% ของที่ดินทั้งเมือง (หรื อประมาณ 4 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน) โดยที่ดินที่เหมาะสม
ในการทาเป็ นสวนสาธารณะควรเลือกที่ดินที่มีความยาวแต่ไม่กว้างมากนัก การใช้พ้ืนที่ดินในเมืองจึงถูกแบ่งเป็ น 3 พื้นที่
ใหญ่ ๆ คือ
1. ที่ทางาน (Work areas) ประกอบด้วยพื้นที่บางส่ วนของเมืองที่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ทาการค้า การบริ การ
ฯลฯ
2. ที่อยูอ่ าศัย (Living areas) ประกอบด้วยบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย รวมทั้งสาธารณูปโภคปการ ของชุมชน
3. ที่พกั ผ่อน (Leisure areas ) ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สนามกีฬา สนามกอล์ฟ บริ เวณที่
อนุรักษ์ธรรมชาติ สวนสนุก การตั้งแคมป์
แนวความคิดการพักผ่อนในเมือง
การเลือกพักผ่อนตามความพอใจมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้จาแนกไว้ ดังนี้
1. Passive recreation เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ใช่การออกแรงออกกาลังกาย แต่เป็ นไปในลักษณะความสงบ
การผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่ อยได้แก่ การชื่นชมกับธรรมชาติ ภูมิทศั น์ของเมือง การนัง่ เล่นในสวนสาธารณะ การชมสัตว์
ในสวนสัตว์
2. Active recreation เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่ตอ้ งออกแรงออกกาลังกาย ได้แก่ การเดิน การเล่นกีฬา เช่น ว่ายน้ า
เล่นฟุตบอล การวิ่งออกกาลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจดังกล่าวเป็ นกิ จกรรมที่ กระทาในช่ วงเวลาว่าง มี ท้ งั ในและนอก
สถานที่ต่าง ๆ (เอื้อมพร วีสมหมาย : 2524)
การพักผ่อนหย่อนใจภายนอกอาคาร (Outdoor recreation) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การพักผ่อนนอกอาคารที่เป็ นสาธารณะ (Public) ได้แก่ กีฬาต่าง ๆ สนามเด็กเล่น ฯลฯ
2. การพักผ่อนหย่อนใจภายนอกอาคารที่เป็ นส่วนตัว (Private) ได้แก่ การทาสวน เล่นกีฬา
การพักผ่อนหย่อนใจภายในอาคาร (Indoor recreation)
1. การพักผ่อนภายในอาคารที่เป็ นส่วนสาธารณะ ได้แก่ การเล่นกีฬาในร่ ม การชมพิพิธภัณฑ์ การอ่านหนังสื อใน
ห้องสมุด ฯลฯ
2. การพักผ่อนภายในอาคารที่เป็ นส่วนตัว ได้แก่ การฟังเพลง ดูโทรทัศน์ ฯลฯ

วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวจิ ยั และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณในลักษณะการวิจยั เชิงพรรณนาเน้นการสารวจนามาวิเคราะห์เนื้อหาเป็ นหลัก
โดยมีวธิ ีการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้มีข้ นั ตอนและวิธีการดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ข้อมูลทัว่ ไปของพื้นที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา แผนและนโยบาย โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนผัง
กรมที่ดิน เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับกับราคาการประเมินที่ดิน
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้อมูลที่เก็บจากการสารวจจากพื้นที่จริ งและประชากรเป้ าหมาย โดยเลือกสุ่ ม
ตัวอย่างประชากรในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมาเป็ นตัวแทน
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2. สารวจทางกายภาพของเมือง เพื่อรวบรวบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของที่โล่ง
3. ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เพื่อหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่ โล่ง โดยใช้แบบสอบถาม
ทั้งหมด 379 ชุด จากจานวนประชากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงเมื่อปี พ.ศ. 2551 จานวน 27,977 คน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วเิ คราะห์ทางกายภาพของพื้นที่ และวิเคราะห์จากแบบสอบถามโดยวิธีการหาเปอร์เซ็นต์
4. สังเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอแนวทางการพัฒนาที่โล่งเมืองทุ่งสง
5.สถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช พื้นที่ท้ งั หมด 7.17
ตาราง
กิโลเมตร เริ่ มทาการวิจยั 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2552

ภาพที่ 1 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาเขตเมืองทุ่งสง

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางกายภาพ
โครงข่ายที่โล่งในเมืองทุ่งสงจากการศึกษาในเขตเมืองทุ่งสงนั้นพบ ดังนี้
1.1 ที่โล่งบริ เวณสถาบันราชการ หมายถึง สถานที่ราชการที่เปิ ดกว้างให้บริ การกับประชาชน สถานที่ราชการที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องสวัสดิ การทางสังคม เด็ก เยาวชน และไม่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คงปลอดภัย มีความลับทางราชการ
ได้แก่
1.1.1 ที่ทาการเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นสถานที่ราชการที่มีระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ด ระหว่าง 7.00 - 17.00
น. ในช่วงเวลากลางวันเปิ ดให้ผตู ้ ิดต่อราชการและประชาชนโดยทัว่ ไปเข้าไปใช้สถานที่ แต่ยงั ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไป
ใช้พ้นื ที่ในช่วงหลังเลิกงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ
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ภาพที่ 2 ที่โล่งภายในที่ทาการเทศบาลเมืองทุ่งสง
1.1.2 หอสมุดประชาชนและดับเพลิงทุ่งสง มีที่โล่งไม่มากนัก จะมีเพียงส่วนด้านหน้าของพื้นที่ การใช้
ประโยชน์ที่โล่ง เป็ นช่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงเวลาระหว่าง 8.00-16.00 น.มีประชาชนเข้ามาใช้มากโดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรี ยน ที่โล่งด้านหน้าจะใช้เป็ นพื้นที่จอดรถ บริ เวณหน้าอาคารมีพ้นื ที่ใช้เป็ นที่โล่งว่างไม่มากนัก

ภาพที่ 3 ที่โล่งบริ เวณห้องสมุดประชาชนและดับเพลิง
1.1.3 สถานี รถไฟชุมทางทุ่งสง เป็ นสถานที่ ของทางราชการที่ เปิ ดบริ การให้ประชาชนเข้าไปใช้พ้ืนที่
ตลอดเวลา เนื่ องจากลักษณะการให้บริ การกับประชาชนเป็ นสาธารณะและต้องทาอยูต่ ลอดเวลา สภาพพื้นที่ภายในมีพ้ืนที่
รองรับกิจกรรมของสถานี รถไฟ และมีพ้ืนที่โล่งภายในสถานี รวมทั้งพื้นที่ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการรถไฟที่ยงั เป็ นที่โล่งว่าง
อยูท่ างด้านทิศใต้ติดกับสถานีตารวจการรถไฟเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพการพัฒนา

ภาพที่ 4 พื้นที่โล่งสถานีรถไฟ และบริ เวณรอบ ๆ
1.1.4 บ้านพักรถไฟ เป็ นบริ เวณที่ ยงั มีที่โล่งว่างในบริ เวณรอบ ๆ บ้านพักอยู่มาก สถาปั ตยกรรมตั้งแต่
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ บริ เวณดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็ นที่
โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองได้
1.1.5 สถานีตารวจภูธรอาเภอทุ่งสง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็ นพื้นที่จอดรถด้านหน้าสาหรับให้ผมู ้ าติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าที่มีที่โล่งว่างด้านหน้าไม่มากนักประมาณ 400 - 600 ตารางเมตร ส่วนมากเป็ นพื้นแข็งเกือบทั้งหมด
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ภาพที่ 5 ที่โล่งสถานีตารวจภูธรอาเภอทุ่งสง
1.1.6 โรงพยาบาลเก่าอาเภอทุ่งสง พื้นที่โล่งภายในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ดา้ นหน้าและอยู่
ระหว่างตัวอาคาร พื้นที่ส่วนมากมีการจัดตกแต่งบริ เวณอยูแ่ ล้ว แต่สภาพภูมิทศั น์ขาดการดูแลรักษา

ภาพที่ 6 ที่โล่งโรงพยาบาลเก่าอาเภอทุ่งสง
1.1.7 ไปรษณี ยท์ ุ่งสงและเขตบ้านพัก พื้นที่โล่ง เป็ นพื้นแข็งด้านหน้า ใช้เป็ นที่จอดรถ และขนส่งพัสดุ
บริ เวณบ้านพักยังมีที่โล่งว่างอยูร่ อบ ๆ บ้าน

ภาพที่ 7 ที่โล่งไปรษณี ยท์ ุ่งสงและเขตบ้านพัก
1.1.8 กองทุนสงเคราะห์สวนยาง สภาพพื้นที่เป็ นที่จอดรถและเป็ นที่โล่งว่างระหว่างอาคารที่มีการ
ตกแต่งสถานที่และจัดสวนเอาไว้เป็ นอย่างดี โดยสภาพของหน่วยงานส่งเสริ มกายภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 8 ที่โล่งกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
1.1.9 ที่ ว่าการอาเภอทุ่งสง เป็ นสถานที่ ราชการที่ ประชาชนเข้ามาติดต่องานต่าง ๆ ของทางราชการ
ที่โล่งบริ เวณด้านหน้าอาเภอ มีกิจกรรม ช่วงตอนเช้า การวิง่ เล่นกีฬา บริ เวณรอบลานด้านหน้า ในช่วงตอนกลางวันใช้เป็ นที่
จอดรถ ส่ วนตอนเย็นจะมีการเข้ามาใช้พ้ืนที่ทากิจกรรม การเต้นแอร์ โรบิค การเล่นกีฬา การพักผ่อนต่าง ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว
ประชาชนส่วนมากจะใช้พ้นื ที่ในตอนเย็น และกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันปี ใหม่ วันสาคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่
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วันครบรอบต่าง ๆ งานเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะมีการเข้ามาขายสิ นค้าต่าง ๆ ในบริ เวณรอบของลานหน้า
ที่วา่ การอาเภอ

ภาพที่ 9 ที่โล่งที่วา่ การอาเภอทุ่งสง
1.2 ที่โล่งในบริ เวณโรงเรี ยน สาหรับโรงเรี ยนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีดงั นี้
1.2.1โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล เป็ นโรงเรี ยนที่มีพ้นื ที่โล่งว่างน้อยจะอยูบ่ ริ เวณตรงกลางของอาคาร
พื้นที่วา่ งใช้เพื่อกิจกรรมของนักเรี ยน เช่น การเข้าแถว การทากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน

ภาพที่ 10 ที่โล่งโรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล
1.2.2 โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน พื้นที่โล่งว่างภายในโรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีพ้นื ที่มาก
พอที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็ นพื้นที่มีศกั ยภาพในการพัฒนา

ภาพที่ 11 ที่โล่งโรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
1.2.3 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนื อ โดยสภาพทางด้านกายภาพของโรงเรี ยนมีพ้ืนที่ โล่งสาหรั บทา
กิ จกรรมต่าง ๆ มาก และสามารถใช้พฒั นาให้เป็ นพื้นที่ ใช้สอยของชุมชน และนามาพัฒนาเป็ นพื้นที่โล่งของเมืองได้เป็ น
อย่างดี

ภาพที่ 12 ที่โล่งโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ
1.2.4 โรงเรี ยนเทศบาลวัดท่าแพ สภาพทางกายภาพของพื้นที่ภายในโรงเรี ยนมีที่โล่งภายในไม่มากนัก
พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้สอยเพื่อการเรี ยนการสอน และยังมีแนวโน้มการพัฒนาให้เป็ นโรงเรี ยนในระดับมัธยมของเทศบาล
พื้นที่มีเฉพาะส่วนที่อยูบ่ ริ เวณตรงกลางของโรงเรี ยน
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1.2.5 โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง สภาพทางกายภาพของพื้นที่ภายในโรงเรี ยนมีที่โล่งภายใน พื้นที่ส่วนใหญ่ถูก
ใช้สอยเพื่อการเรี ยนการสอน พื้นที่โล่งสามารถพัฒนาเพื่อสภาพแวดล้อมได้
1.3.ที่โล่งภายในศาสนสถาน เป็ นพื้นที่โล่งภายในวัด ต่าง ๆ ในเขตเมืองทุ่งสง มีดงั ต่อไปนี้
1.3.1 วัดเขาปรี ดี เป็ นวัดที่มีความสาคัญของอาเภอทุ่งสง และเป็ นที่อยูข่ องเจ้าคณะอาเภอทุ่งสงพื้นที่โล่ง
ว่างภายในวัดมีประมาณ 15 ไร่ ส่ วนที่ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เป็ นส่ วนของพื้นที่สาธารณะบริ เวณศาลาการเปรี ยญ
หอฉันท์ โบสถ์ ที่ มีการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ในงานศพ งานบวช งานบุ ญประเพณี ต่าง ๆ เช่ น ประเพณี สงกรานต์
เข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญเดือนสิ บ สภาพโดยทัว่ ไปของวัดเป็ นพื้นที่ร่มรื่ นส่ วนมากจะมีการปลูกไม้ให้ร่มเงาขนาด
ใหญ่ในวัด พื้นที่โล่งบริ เวณใกล้ศาลาการเปรี ยญจะเป็ นลานโล่งที่เปิ ดให้คนเข้าไปใช้ได้ คนที่เข้ามาส่ วนใหญ่น้ นั จะใช้พ้นื ที่
โล่งของวัดในทางด้านการประกอบศาสนพิธี มากกว่าการเข้ามาใช้พ้นื ที่เพื่อการพักผ่อน

ภาพที่ 13 ที่โล่งวัดเขาปรี ดี
1.3.2 วัดชัยชุมพล เป็ นวัดที่ ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น งานบวช งานศพ หรื องานประเพณี ต่าง ๆ พื้นที่
ส่ วนใหญ่ของวัดมีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ตามแนวถนนและจุดที่ใช้ประกอบศาสนพิธี แต่ไม่มากนัก ต้นไม้ที่ปลูก
ได้แก่ ไม้ยืนต้น โพธิ์ หู กวาง พื้นที่โล่งเป็ นทรายหรื อหิ นเกล็ด อาจเนื่องมาจากการดูแลรักษาง่ายและสะดวกในการทาความ
สะอาด แต่บางแห่งพื้นที่ยงั ขาดการดูแลรักษา

ภาพที่ 14 ที่โล่งวัดชัยชุมพล
1.3.4 วัดโคกสะท้อน พื้นที่ของวัดอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับโรงเรี ยน เป็ นวัดที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสน
พิธีต่าง ๆ

ภาพที่ 15 ที่โล่งวัดโคกสะท้อน
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1.3.5 วัดท่าแพ เป็ นวัดที่มีความร่ มรื่ นมาก เนื่องจากภายในวัดมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ แต่ส่วนมากวัดนี้จะใช้
ประกอบศาสนพิธีงานศพ พื้นที่โล่งว่างภายในวัดไม่ค่อยมีคนนิ ยมเข้าไปใช้ เนื่ องจากเป็ นวัดที่ต้ งั อยูใ่ กล้ทางรถไฟ และอยู่
ไกลจากชุมชน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่โล่งสถาบันทางศาสนานั้นเป็ นการพัฒนาเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมเนื่ องมาจาก
พื้นที่โล่งของสถาบันทางศาสนาเป็ นพื้นที่มีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกับผูใ้ ช้ คนที่เข้าไปใช้พ้ืนที่จะเข้าไปเพื่อประกอบ
พิธีทางศาสนาเป็ นส่ วนใหญ่ และมีความคิดว่าไม่น่าจะนามาเป็ นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนเพราะพื้นที่พกั ผ่อนจะอยูท่ ี่
บ้าน ประกอบกับวัดเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มีผลทางด้านจิตใจของผูค้ น คนที่เข้าไปใช้มีความรู ้สึกสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์
ความขลัง และเป็ นค่านิ ยม เป็ นสถานที่คนจะไม่ไปในเวลาที่ปกติ ยกเว้นในการประกอบพิธีทางด้านศาสนา เช่น งานบวช
งานศพ และงานวันสาคัญทางพุทธศาสนาเท่านั้น เว้นจากนั้นจะไม่ค่อยมีผมู ้ าใช้เพื่อกิจกรรมอื่น ดังนั้นการจัดตกแต่งจึงเป็ น
เพียงการจัดตกแต่งสถานที่ให้เป็ นระเบียบและสวยงามให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเข้าไปใช้ในพิธีทางศาสนา โดยให้มีพ้นื ที่
ที่ เหมาะสมกับงานพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา การเสนอแนะเบื้ องต้นในการนาพื้นที่โล่งว่างมาใช้ จึ งเสนอแบ่งพื้นที่กิจกรรม
ภายในวัด ออกเป็ นส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เขตฆราวาส เขตสงฆ์ และเขตสาธารณะที่ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่ วน
สถาบันศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่โล่งภายในสามารถนามาใช้เป็ นที่โล่งเพื่อการนันทนาการ
1.4. พื้นทีส่ วนสาธารณะ สวนสาธารณะในเขตเมืองทุ่งสงที่มี ผูเ้ ข้าไปใช้ประโยชน์เป็ นประจา ได้แก่
1.4.1 สวนสาธารณะ ร.5 เป็ นสวนสาธารณะที่ อ ยู่ ก ลางเมื อ งทุ่ ง สง ขนาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 4 ไร่
เป็ นสวนสาธารณะที่ มีประชาชนไปออกกาลังกาย เดิ นวิ่งรอบสวนและเข้าไปพักผ่อนหนาแน่ นในช่วง เช้า ระหว่างเวลา
05.00 – 7.00 น.โดยกิจกรรมในตอนเช้าเป็ นการ เดิน – วิ่ง การออกกาลังกาย และในช่วงเวลาตอนเย็นช่วงระหว่าง 17.00 19.00 จะมีประชาชนเข้าไปใช้หนาแน่น โดยกิ จกรรมที่เข้ามาใช้ในช่วงเย็นจะเป็ นกิ จกรรมที่หลากหลายกว่าในช่วงเช้า มี
กลุ่มคนวิง่ เดินออกกาลังกายและกลุ่มคนที่เข้าไปพักผ่อนแบบไม่ใช้กาลัง เช่น นัง่ พักผ่อนหย่อนใจ ทากิจกรรมอื่น เช่น วาด
ภาพระบายสี ตุ๊กตา มีร้านขายน้ าชาอยูบ่ ริ เวณริ มรั้ว และอยูฝ่ ั่งตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะ ร.5 ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ก่อให้เกิด
ความหลากหลายของกิจกรรม

ภาพที่ 16 ที่โล่งสวนสาธารณะ ร.5
1.4.2 สวนสาธารณะพฤกษาสิ ริ นธร เป็ นสวนที่ ต้ งั อยู่ใกล้กับชุ ม ชนในหวัง เป็ นสวนในระดับเมื อง
ให้บริ การแก่ผเู ้ ข้ามาใช้พ้ืนที่เพื่อออกกาลังกาย และพักผ่อนแต่ปัจจุบนั มีผเู ้ ข้าไปใช้สวนเพื่อวัตถุประสงค์น้ นั ค่อนข้างน้อย
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากสวนสาธารณะพฤกษาสิ รินทรอยูไ่ กลจากชุมชนเมืองมากกว่าสวน ร.5 ประมาณ 2 กิโลเมตร ประกอบกับ
การเดินทาง ไปใช้ยงั ไม่มีความสะดวก กล่าวคือมีถนนสายประธานกั้นระหว่างสวนกับชุมชนทาให้เกิดความไม่สะดวกใน
การเข้าไปใช้ คนส่ วนมากจึงมักนิ ยมที่จะมาใช้พ้ืนที่สวนหลวง ร.5 ที่อยูใ่ กล้ชุมชนมากกว่า ดังนั้นความหนาแน่นในการใช้
สวนสาธารณะสวนพฤกษาสิ รินธร จึงมีนอ้ ยทั้งที่เป็ นสวนที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ ตามหลักการแล้วสามารถรองรับกิจกรรมของ
คนเมืองทุ่งสงมากกว่าพื้นที่โล่งว่างแห่ งอื่น อย่างไรก็ตามสวนแห่ งนี้ เป็ นพื้นที่โล่งอีกแห่ งหนึ่ งที่มีความสาคัญในอนาคตที่
สามารถรองรับกิจกรรมของคนในเมืองได้เป็ นอย่างดี
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1.4.3 สวนสาธารณะถ้ าตลอด เป็ นสวนสาธารณะที่จดั เป็ นสวนในละแวกบ้านโดยมีผคู ้ นเข้าไปใช้อยู่
เกือบตลอดเวลา ทั้งในกลางวัน และในช่วงตอนเย็น แต่ปริ มาณการใช้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามสวนแห่งนี้เป็ นสวนที่ขาดการ
ดูแลรักษาทาให้พ้นื ที่ไม่มีความสวยงาม

ภาพที่ 17 ที่โล่งสวนสาธารณะถ้ าตลอด
1.5.พื้นที่โล่งสาธารณะ ได้แก่ ที่ดินว่างเปล่าที่ใช้ประโยชน์ของเมืองดังนี้
1.5.1 ที่โล่งว่างบริ เวณศาลาประชาคม เป็ นพื้นที่วา่ งที่มีผเู ้ ข้ามาใช้และทากิจกรรมอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เป็ น
พื้นที่ที่มีความสาคัญของเมืองเป็ นอย่างมาก เนื่องจากอยูใ่ จกลางเมืองและมีการทากิจกรรมทั้งในส่ วนของประเพณี เทศกาล
และงานออกร้านแสดงสิ นค้าอยูเ่ สมอ ได้แก่ งานปี ใหม่ สงกรานต์ งานชักพระ และงานแสดงสิ นค้าอื่น ๆ ของเมืองทุ่งสง
เป็ นพื้นที่วา่ งที่มีความผูกพันกับกิจกรรมของเมืองเป็ นอย่างมาก เป็ นพื้นที่โล่งอเนกประสงค์ที่ควรได้รับการพัฒนาด้านการ
ออกแบบให้สมั พันธ์กบั กิจกรรมของเมือง
1.5.2 พื้นที่ ว่างภายในชุมชนท่าแพ เป็ นพื้นที่ โล่งว่างที่ มีขนาดพื้นที่ ประมาณ 5 ไร่ ใช้ทากิ จกรรมของ
ชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง พื้นที่มีความร่ มรื่ นสวยงาม เนื่องจากอยูต่ ิดกับคลองท่าแพ ดังนั้น
ในช่วงระหว่างวันหยุดจึงมีผเู ้ ข้ามาใช้พ้ืนที่ค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และลอยกระทง
มี
ทั้งคนภายในชุมชน และคนภายนอกชุมชน
1.6. พื้นที่โล่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง พื้นที่โล่งเหล่านี้มีอยูท่ วั่ ไปภายในเมืองได้แก่
1.6.1 ที่ โล่งของถนนชัยชุ มพล เป็ นถนนหลักของเมื อง มี พ้ืนที่ โล่งว่างข้างถนนเป็ นทางเดิ นเท้ากว้าง
ประมาณ ข้างละ 2 เมตร ตลอดแนวทางเท้ายังไม่มีการจัดระเบียบทางเท้ามีคนเข้าไปใช้พ้ืนที่ขายของในช่วงเวลาเย็น เช่น
บริ เวณหน้าร้นทุ่งสงบู๊คเฮ้าส์ หน้าร้านเจี๊ ยบเซ้งเก่า ขายอาหารในช่วงเวลาระหว่าง 17.00 -19.00 ยังไม่มีการปลูกต้นไม้
และการจัดองค์ประกอบงานภูมิทศั น์
1.6.2 ถนนสายอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเมืองทุ่งสง ก็ยงั ไม่มีการจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เมืองมาใช้ในการจัดตกแต่ง
เมือง เช่น ไฟส่องสว่างข้างถนน การเลือกใช้วสั ดุทางเท้าหรื ออุปกรณ์ตกแต่งถนนอื่น ๆ มีบา้ งจุดที่ทาการตกแต่งด้วยต้นไม้
เช่ น บริ เวณหน้าโรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง ถนน ทุ่ งสง-นครศรี ธรรมราช ตั้งแต่ทางรถไฟ จนถึ งหน้าโรงเรี ยนกาญจนศึ กษา
หรื อสามแยกทางไปตรัง อย่างไรก็ตามถนนมีหน้าที่หลักในการให้ความสะดวกในการสัญจร หากได้ทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์
ในขณะเดียวกันก็สามารถให้ความงามกับเมืองได้ จะทาให้เมืองเป็ นเมืองที่น่าอยูม่ ากขึ้น

ภาพที่ 18 ที่โล่งถนนในเมืองทุ่งสง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

939

1.7 ที่โล่งริ มทางรถไฟ มีลกั ษณะเป็ นที่โล่งตลอดเป็ นแนวทางยาว (Linear open space) มี 3 เส้นทางด้วยกันได้แก่
ที่โล่งแนวรถไฟ ตั้งแต่สวนสาธารณะ ร.5 มาจนถึงชุมชนหน้าวัดท่าแพ,ที่โล่งแนวรถไฟจากตัวสถานีชุมทางทุ่งสงไปยังถนน
สายทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี และที่โล่งแนวรถไฟจากตัวสถานีชุมทางทุ่งสง – ไปห้วยยอด ทั้ง 3 เส้นทาง มีลกั ษณะเป็ นทางยาว
ตามแนวระไฟ เป็ นพื้นที่ที่สามารถนามาพัฒนาเป็ นที่โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองได้เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 19 ที่โล่งริ มทางรถไฟ
1.8 ที่ โ ล่ ง บริ เ วณสองข้า งที่ ง อกริ ม แม่ น้ าหรื อ คลองต่ า ง ๆได้แ ก่ ที่ ว่า งเป็ นแนวยาว (Strip) สองข้า งคลอง
ซึ่ งนอกจากจะได้พ้ืนที่เพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังช่วยให้เกิดพื้นที่สีเขียว ทาให้เมืองสวยงาม และยังเป็ นการป้ องกัน
การรุ กล้ าอย่างผิดกฎหมาย เอื้อต่อการดูแลรักษาคลอง ฟื้ นฟูประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับน้ าและคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กบั คลอง
บริ เ วณที่ มี ล ัก ษณะดัง กล่ า วของเมื อ งทุ่ งสงหลายแห่ ง เช่ น คลองท่ า เลา คลองหน้า สวนสาธารณะ ร5 โดยเฉพาะหน้า
สวนสาธารณะ ร.5 เป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสามารถนามาพัฒนาให้เป็ นโซนพักผ่อน ได้เป็ นอย่างดี
2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากผู้ใช้ บริการ
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ออกแบบสอบถามผูใ้ ช้พ้นื ที่วา่ งในชุมชนโดยการสุ่มแบบสอบถาม จานวน 379 ชุด ผลปรากฏ
ดังนี้ ความต้องการที่วา่ งซึ่งผูใ้ ช้ท้ งั หมดต้องการให้พฒั นาที่วา่ งในเมือง 100 %
พื้นทีโ่ ล่ งทีม่ ศี ักยภาพในการพัฒนา
1.ที่โล่งบริ เวณสถานที่ราชการ
คิดเป็ น 33 เปอร์เซ็นต์
2.ที่โล่งในบริ เวณโรงเรี ยน
คิดเป็ น 21 เปอร์เซ็นต์
3.สองข้างทางรถไฟ
คิดเป็ น 10 เปอร์เซ็นต์
4 ที่โล่งบริ เวณฟุตบาท
คิดเป็ น 9 เปอร์เซ็นต์
5 ที่โล่งบริ เวณสองข้างที่งอกริ มแม่น้ าหรื อคลองต่าง ๆ คิดเป็ น 8 เปอร์เซ็นต์
6.ที่โล่งบริ เวณพาณิ ชยกรรม
คิดเป็ น 7 เปอร์เซ็นต์
7.สองข้างทางถนน
คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์
8.ที่โล่งบริ เวณโบราณสถาน
คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์
9.ที่โล่งเชิงสะพานหรื อใต้สะพาน
คิดเป็ น 2 เปอร์เซ็นต์
การไปสวนสาธารณะ
1. นาน ๆ ครั้ง
คิดเป็ น 42 เปอร์เซ็นต์
2. 2 วัน /ครั้ง
คิดเป็ น 23 เปอร์เซ็นต์
3. ทุกวัน
คิดเป็ น 18 เปอร์เซ็นต์
4. 7 วัน /ครั้ง
คิดเป็ น 9 เปอร์เซ็นต์
5. 5 วัน / ครั้ง
คิดเป็ น 6 เปอร์เซ็นต์
6. อื่น ๆ
คิดเป็ น 2 เปอร์เซ็นต์
ความต้ องการในการพัฒนา
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1.ออกกาลังกายพักผ่อนและการทากิจกรรม
คิดเป็ น 23 เปอร์เซ็นต์
2.ที่โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม,ปลูกต้นไม้
คิดเป็ น 35 เปอร์เซ็นต์
3.สวนสาธารณะ
คิดเป็ น 19 เปอร์เซ็นต์
4.ปลูกต้นไม้อย่างเดียว
คิดเป็ น 16 เปอร์เซ็นต์
5.อื่น ๆ
คิดเป็ น 4 เปอร์เซ็นต์
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทุ่งสง พบว่า พื้นที่โล่งที่มีศักยภาพในการพัฒนา ได้ แก่ ที่
โล่งบริ เวณสถานที่ราชการ คิดเป็ น 33 เปอร์ เซ็นต์,ที่โล่งในบริ เวณโรงเรี ยน คิดเป็ น 21 เปอร์ เซ็นต์ , ที่โล่งบริ เวณฟุตบาท
คิดเป็ น 9 เปอร์เซ็นต์, ที่โล่งบริ เวณสองข้างที่งอกริ มแม่น้ าหรื อคลองต่าง ๆ คิดเป็ น 8 เปอร์เซ็นต์,ที่โล่งบริ เวณพาณิ ชยกรรม
คิดเป็ น 7 เปอร์เซ็นต์ ,สองข้างทางถนน คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์, ที่โล่งบริ เวณโบราณสถานคิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ และ ที่โล่ง
เชิงสะพานหรื อใต้สะพาน คิดเป็ น 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่โล่งนั้นประชาชนในเมืองทุ่งสง ต้องการให้มีที่โล่งเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม
,ปลูกต้นไม้คิดเป็ น 35 เปอร์ เซ็ นต์, ออกกาลังกายพักผ่อนและการทากิ จกรรม คิ ดเป็ น 23 เปอร์ เซ็ นต์,สวนสาธารณะ
คิดเป็ น 19 เปอร์เซ็นต์,ปลูกต้นไม้อย่างเดียวคิดเป็ น 16 เปอร์เซ็นต์ และอื่น ๆ คิดเป็ น 4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
3.แนวทางการพัฒนาทีโ่ ล่ งว่ างในเมืองทุ่งสง
3.1 สถานที่ราชการเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพสาหรับการเป็ นที่โล่งรักษาสภาพแวดล้อมเมืองได้แก่
ที่วา่ การอาเภอทุ่งสง, เทศบาลเมืองทุ่งสง, สถานี ตารวจภูธรอาเภอทุ่งสง, กองทุนสงเคราะห์สวนยาง,ห้องสมุดประชาชน ,
สานักงานบรรเทาสาธารณภัย , องค์การโทรศัพท์, ไปรษณี ยท์ ุ่งสง
โดยเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป็ นการปลูกไม้ใหญ่เพื่อการรักษานิเวศวิทยาเมืองเป็ นหลัก โดยต้นไม้ใหญ่และ
การปลูกขนาดเล็กควรเน้นไม้ประจาถิ่นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของเมือง

ภาพที่ 20 แนวทางการพัฒนาที่โล่งสถานที่ราชการ
3.2 แนวการพัฒนาที่ โล่งริ มถนน ทาได้โดยการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็ นไปตามกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นของเมือง
ทาให้เมืองมีชีวติ ชีวาออกแบบให้มีร้าน ขายอาหาร ภายในเมือง ได้แก่ ถนนชนปรี ดา ถนนทุ่งสง- นาบอน พัฒนาเป็ นถนนที่
มีชีวติ ด้านสังคม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ถนน ต้นไม้ที่เลือกจัดเป็ นมุมเป็ นควรเป็ นต้นไม้ที่ปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากมีแนวสายไฟการ
นาไม้ใหญ่มาปลูกจะเกิดอุปสรรคต่อแนวสายไฟ

ภาพที่ 21 แนวทางการพัฒนาที่โล่งของถนน
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3.3 แนวการพัฒนาที่โล่งภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีศกั ยภาพรักษาสภาพแวดล้อมเมือง
โรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง ยกเว้น
โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล เนื่องจากมีพ้นื ที่วา่ งน้อย

ภาพที่ 22 แนวทางการพัฒนาที่โล่งในโรงเรี ยน

บทสรุ ปและอภิปรายผล
พื้นที่โล่งของเมืองเป็ นลักษณะกายภาพที่สาคัญที่ผคู ้ นในเมืองใช้เพื่อรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พื้นที่โล่งเป็ นหัวใจ
ที่สาคัญที่จะนาไปสู่ คุณภาพชีวิตที่ดีของเมือง พื้นที่โล่งทาหน้าที่เชื่อมโยงส่ วนต่าง ๆ ของอาคาร พื้นที่โล่งส่ วนใหญ่ที่เป็ น
พื้นที่เป็ นสาธารณะจึงมักเป็ นจุดรวมของคนเมือง ได้มีโอกาสปฎิสัมพันธ์ การพบปะพูดคุย ตลอดจนการประกอบกิจกรรม
การเมื อ ง จึ ง มี ค วามส าคัญ กับ เมื อ งในแง่ ข องสั ง คม วัฒ นธรรม โดยสภาพแวดล้อ มชุ ม ชนเมื อ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูล:201:13) ที่ทาให้เมืองน่าอยู่ และผูค้ นมีความสุข การพัฒนาที่โล่งของเมืองจึง
มีความสาคัญกับเมืองอย่างยิง่ โดยสามารถพัฒนาได้หลาย ๆ รู ปแบบ สาหรับเมืองทุ่งสง สามารถพัฒนาทั้งในแนวการพัฒนา
ที่โล่งที่เป็ นสถานที่ราชการ,พื้นที่โล่งของบริ เวณโรงเรี ยน,พื้นที่โล่งสวนสาธารณะ,พื้นที่โล่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของ
เมือง,ที่ โล่งว่างริ มทางรถไฟ ,ที่ โล่งว่างบริ เวณสองข้างที่ งอกริ มแม่น้ าหรื อคลองต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับการศึ กษาของ
อมรรัตน์ กฤตยานวัช ที่ศึกษาผังเมืองรวมของ Santa Clara Country ของสหรัฐเมริ กา ที่พบว่าพื้นที่โล่งของเมืองส่ วนหนึ่ ง
ประกอบด้วยพื้นที่ว่างในสถาบันการศึกษา และพื้นที่ว่างบริ เวณโรงพยาบาล สถานี รถไฟ สวนสาธารณะ ที่ ว่างในศาสน
สถาน (อมรรัตน์ กฤตยานวัช:2526) นอกจากนั้นผลการศึกษาการพัฒนาที่โล่งในเขตเมืองเพื่อแก้ปัญหาปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนบริ เวณพบว่าที่โล่งบนถนนสี ลม ที่เหมาะต่อการพัฒนามี 2 บริ เวณได้แก่ พื้นที่สุสานกว่างเจ้า และพื้นที่เกาะกลาง
บนถนนสี ลมใต้รถไฟฟ้า (พรรณฑิภา สายวัฒน์ และ กฤตพร ห้าวเจริ ญ : 2009 : p 40) ในกรณี ของถนนสายสี ลมเป็ นพื้นที่
เมืองที่มีพ้นื ที่วา่ งน้อยที่สามารถนาพื้นที่วา่ งในศาสนสถาน และเกาะกลางถนนมาใช้พฒั นาเป็ นที่โล่งได้
โดยประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงต้องการให้พฒั นาพื้นที่วา่ งร้อยละ 100 ใน 3 อันดับแรก คือ พัฒนาที่วา่ งเพื่อการ
รักษาสภาพแวดล้อมปลูกต้นไม้ร้อยละ 35 พัฒนาที่วา่ งเป็ นสถานที่ออกกาลังกาย การพักผ่อนและการทากิจกรรม จานวน
ร้อยละ 23 และพัฒนาที่วา่ งเป็ นสวนสาธารณะร้อยละ 19 ตามลาดับ
ผลการศึกษาครั้งนี้ช้ ีให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการการใช้พ้นื ที่โล่งมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการเติบโตของ
เมืองที่มีการเพิ่มขึ้นของอาคารทาให้พ้นื ที่โล่งลดลง เมืองทุ่งสงสามารถนาแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา
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องค์ ประกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟี นอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตะลิงปลิง
Phytochemistry, Phenolic Compound and Antioxidant Activity of Averrhoa bilimbi L.
สุนนั ทา ข้องสาย1*
Sunanta Khongsai1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟี นอลิก และฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ
ของน้ าตะลิงปลิงสด ซึ่ งเป็ นพืชพื้นบ้านในวงศ์ OXALIDACEAE โดยนาผลตะลิงปลิงสดมาคั้นแล้วศึ กษาองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมีดว้ ยปฏิ กิริยาทางเคมี ผลการทดสอบพบเทอร์ พีนอยด์ แอลคาลอยด์ ซาโปนิ น และแทนนิ น ศึ กษาปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ ก รวมด้ ว ยวิ ธี Folin - Ciocalteau colorimetric พบว่ า น้ าตะลิ ง ปลิ ง สด 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ป ริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกรวมเท่ากับ 161.28 ± 2.33 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical
scavenging และ ABTS radical scavenging พบว่า น้ าตะลิงปลิงสดมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ
5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ คุณสมบัติทางเคมีดงั กล่าวใกล้เคียงกับสมุนไพรเลิกบุหรี่
หลายชนิ ด ดังนั้นตะลิงปลิงสดอาจเป็ นพืชพิ้นบ้านทางเลือกหนึ่ งที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เลิกบุหรี่ แทนสมุนไพรเลิก
บุหรี่ หรื อผลไม้รสเปรี้ ยวแปรรู ปเลิกบุหรี่ ที่มีจาหน่ายตามท้องตลาด
คาสาคัญ : ตะลิงปลิง, องค์ประกอบทางพฤกษเคมี, สารประกอบฟี นอลิก, 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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บทนา
ปั จจุบนั สมุนไพรเป็ นที่ยอมรับในการรักษาโรคต่างๆ เนื่องจากมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย ได้แก่ ฤทธิ์ตา้ น
อนุมูลอิสระ ลดไข้ ต้านการอักเสบ เป็ นต้น ราคาถูก หาได้ง่าย และมีความปลอดภัยสู ง การสู บบุหรี่ มีความสัมพันธ์ต่อการ
สร้างสารอนุมูลอิสระ (free radical) ทาให้สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในร่ างกายลดลง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิสภาพ และชีวเคมีในร่ างกายซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของโรคต่างๆ เช่น ถุงลมโป่ งพอง มะเร็ งปอด โรคหลอดเลือดสมองตีบ
ตัน และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว เป็ นต้น หลังจากที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ดว้ ยกลยุทธ์
ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการเลิกสูบบุหรี่ ได้ ประเทศไทยยังมีนโยบายส่งเสริ มการใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ และยาพัฒนา
จากสมุนไพร เนื่ องจากสมุนไพรมีสรรพคุณมากมาย มีความปลอดภัยสู งจึ งได้มีการวิจยั และพัฒนายาจากสมุนไพรจาก
ความรู ้พ้ืนบ้าน พัฒนาต่อมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั พบว่าสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดอาการอยากบุหรี่ ได้ เช่น หญ้าดอกขาว
(ศริ นทิพย์, 2560) ดังนั้นการนาสมุนไพรมาใช้บาบัดการติดบุหรี่ ซ่ ึ งเป็ นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพืช
สมุนไพรและตารับยาพื้นบ้านที่ หลากหลาย จากการศึ กษารายงานการวิจยั พบว่านอกจากใบยาสู บแล้ว สามารถพบสาร
นิ โคตินในพืชจาพวกอื่นอีก เช่น พืช ตระกูล Solanaceae (nightshade) ได้แก่ มะเขือเทศ มันฝรั่ง มะเขือม่วง เป็ นต้น และใน
สมุนไพรตัวเดียวกันอาจมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสามารถลดอาการถอนยาได้
จากข้อมูลการประชุมบุหรี่ กบั สุ ขภาพแห่ งชาติครั้งที่ 7 ได้เสนอผลวิจยั พบว่า วิตามินซี มีสารที่ช่วยลดความอยาก
นิ โ คติ น ได้ และช่ ว ยฟื้ นฟู ร่ า งกายที่ ท รุ ด โทรมให้ส ดชื่ น กระปรี้ กระเปร่ า จึ ง มี ก ารน ามาใช้เ พื่ อ ช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ โ ดยการ
รับประทานผลไม้รสเปรี้ ยวที่มีวิตามินซี สูง (กลุ่มงานบริ การวิชาการ, 2557) โดยเฉพาะมะนาว พบว่าเมื่อนาไปใช้แล้ว มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ผลดีมาก เนื่ องจากมะนาวมีผลต่อการทางานของต่อมรับรสขม ทาให้รสชาติของบุหรี่ เปลี่ยนไป การเลิก
บุหรี่ ดว้ ยการกินมะนาวส่ วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี่ ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และไม่อยากบุหรี่ อีก ถือว่าชนะสารนิโคติน ทาให้
ไม่อยากสู บบุหรี่ อีก ซึ่ งเป็ นอาการทางกายคือความอยากจะหมดไป แต่ อาการทางใจบางครั้งจะยังมีอยู่ เช่น เศร้า หงุดหงิด
เหมือนคนอกหัก คนรอบข้าง ในครอบครัวหรื อเพื่อนๆ ต้องให้กาลังใจ การใช้มะนาวช่วยเลิกบุหรี่ สามารถทาให้ท้ งั เด็กและ
ผูใ้ หญ่ลดและเลิกบุหรี่ ได้สาเร็ จ (สุทศั น์ และคณะ, 2555)
หญ้าดอกขาว จะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (total antioxidant capacity) ที่สูงที่สุดโดยมีสารประกอบฟี
นอลิก (total phenolics) และสารกลุ่มคาเทชิน (catechin) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ไอโซฟลาโวน (isoflavone) หญ้าดอกขาว
ใช้ในลักษณะลูกอมแล้วดื่มก่อนการสู บบุหรี่ ทุกครั้ง มีฤทธิ์ ที่เด่นชัดคือหลังการอมแล้วจะทาให้รสชาติของบุหรี่ เปลี่ยนไป
ทันที หลังการใช้ครั้ งแรก และครั้ งต่อๆ ไป ทาให้ไม่อยากสู บบุหรี่ ในที่ สุด และลดจานวนมวนบุหรี่ ที่สูบต่อวันได้อย่าง
รวดเร็ วภายใน 1 - 2 สัปดาห์ นอกเหนื อจากจะทาให้เลิกบุหรี่ แล้วยังมีสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ ึน เลือดจะมีคุณสมบัติในการ
ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ทาให้ปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่คงั่ ค้างในปอดลดลงอย่างเห็นได้ชดั
มะขามป้ อม เป็ นสมุนไพรพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยเลิกบุหรี่ เพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ มีวติ ามินซีสูง มีสาร
แทนนิ น ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิตา้ นทานสู งขึ้น และมีวิตามินเอ วิตามินบี 3 วิตามินซี ธาตุแคลเซี ยม ธาตุฟอสฟอรัส
ธาตุเหล็ก เนื่องจากมะขามป้ อมมีรสเปรี้ ยว รสฝาดจึงมีฤทธิ์ทาให้รสชาติของบุหรี่ เปลี่ยนไปและไม่อยากที่จะสูบบุหรี่
ตะลิ งปลิ ง มี ชื่อวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi L. อยู่ในวงศ์ OXALIDACEAE เป็ นพืชที่ เป็ นทั้งอาหารและยา
โดยผลซึ่ งมีรสเปรี้ ยวจัดนั้นเกิดจากมีวิตามินซี ที่สูงมาก นอกจากนั้นยังมีแคลเซี ยม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี1 บี2 ไนอะซิ น
และโปตัสเซียมออกซาเลท ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นความสาคัญในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เลิกบุหรี่ จากพื้นท้องถิ่น
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่ าง
เก็บตะลิงปลิงในพื้นที่จงั หวัดตรัง ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ล้างทาความสะอาดและปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นละเอียด
คั้นน้ า และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพื่อรอทดสอบต่อไป
2. การทดสอบองค์ ประกอบทางพฤกษเคมี
นาตัวอย่างน้ าตะลิงปลิงคั้นมาตรวจสอบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ได้แก่ แอนทราควิโนน เทอร์ พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์
ซาโปนิ น แทนนิ น แอลคาลอยด์ และคาร์ ดิ แ อกไกลโคไซด์ โดยใช้ป ฏิ กิ ริย าทางเคมี เพื่ อ สังเกตการเกิ ด สี และตะกอน
(ดัดแปลงตามวิธีการของศริ นรัตน์ และคณะ, 2556) ดังนี้
2.1 การตรวจสอบแอนทราควิโนน : น้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 10% H2SO4 10 มิลลิลิตร นาไปอุ่น
บนอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 5 นาที กรอง แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่ อุณหภูมิห้อง สกัดด้วยคลอโรฟอร์ ม
เติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 2 - 3 หยด สังเกตสี ชมพูแดงที่เกิดขึ้นแสดงว่าพบแอนทราควิโนน
2.2 การตรวจสอบเทอร์ พีนอยด์ : น้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร สกัดด้วยปิ โตรเลียมอีเทอร์ ครั้งละ 3 - 5 มิลลิลิตร
2 - 3 ครั้ง เติมคลอโรฟอร์ ม 2 มิลลิลิตร เขย่า ค่อยๆ เติมกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น (Conc. H2SO4) หากเกิดสี น้ าตาลแดงระหว่าง
รอยต่อของสารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์
2.3 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ : น้ าตะลิ งปลิ งคั้น 2 มิ ลลิ ลิตร ละลายสารสกัดด้วยสารละลาย 50% เอทานอล
3มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ล วดแมกนี เ ซี ย มชิ้ น เล็ ก ๆ ลงไป 2 - 3 ชิ้ น น าไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริ ก เข้ม ข้น (Conc. HCl)
ให้สารละลายสี เหลือง ส้ม หรื อแดง แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์
2.4 การตรวจสอบซาโปนิ น : น้ า ตะลิ ง ปลิ ง คั้น 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม น้ า กลั่น 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปต้ม ให้เ ดื อ ดกรอง
นาของเหลวผลกรอง (filtrate) มาเติมน้ ากลัน่ 2 - 3 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง หากมีฟองเกิดขึ้นแสดงว่าพบซาโปนิน
2.5 การตรวจสอบแทนนิน : น้ าตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร เติมน้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร นาไปอุ่นบนอ่างควบคุมอุณหภูมิ
(water bath) กรองหยดสารละลายเฟอร์ ริกคลอไรด์ (FeCl3) 2 - 3 หยด ลงไปในของเหลวผลกรอง หากปรากฏสี เขียวดาหรื อ
น้ าเงินดาแสดงว่าพบแทนนิน
2.6 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ : น้ าตะลิ ง ปลิ ง คั้น 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ละลายด้ว ยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก 15 ml
(2% H2SO4) นาไปอุ่น 2 - 3 นาที กรอง นาของเหลวผลกรองไปหยดน้ ายาดราเจนดอร์ ฟ (Dragendorff’s reagent) ปรากฏ
ตะกอนสี สม้ แดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์
2.7 การตรวจสอบคาร์ ดิแอกไกลโคไซด์ : แบ่งการทดสอบออกเป็ น 3 ส่ วนตามโครงสร้างพื้นฐานของคาร์ ดิแอก
ไกลโคไซด์ ได้แก่ ส่ วนสเตียรอยด์ ส่ วนวงแหวนแล็กโทนไม่อิ่มตัว และส่ วนน้ าตาลดี ออกซี การทดสอบทาโดย นาน้ า
ตะลิงปลิงคั้น 2 มิลลิลิตร สกัดสี ออกด้วยปิ โตรเลียมอีเทอร์2 - 3 ครั้ง ละลายสารสกัดด้วยสารละลาย 80% เอทานอล
- ทดสอบส่ วนสเตียรอยด์ดว้ ยการทดสอบลีเบอร์ แมน (Liebermann test) โดยเติมกรดแกลเชียลแอซี ติก 3 หยด
และกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น 3 หยด ถ้าปรากฏสี น้ าเงินหรื อน้ าเงินเขียว แสดงว่าพบสเตียรอยด์
- ทดสอบส่วนวงแหวนแล็กโทนไม่อิ่มตัวด้วยน้ ายาเคดเด (Kedde reagent) จะให้สีม่วง
- ทดสอบส่ วนน้ าตาลดี ออกซี โดยการทดสอบเคลเลอร์ – คิเลียนิ (Keller - Kiliani test) จะปรากฏวงแหวนสี
น้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างสารสกัดกับกรดซัลฟิ วริ ก
3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (Total phenolic compound)
นาน้ าตะลิงปลิงคั้นมาหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (ดัดแปลงตามวิธีการของจันทิมา และคณะ, 2556) ให้
สารประกอบฟี นอลิกทาปฏิกิริยากับ Folin - Ciocalteu Reagent (FCR) โดยใช้กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐาน มีข้ นั ตอนดังนี้
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3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้ มข้ น 1000 ppm และ 100 ppm
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 1000 ppm ทาโดยชัง่ กรดแกลลิก 0.025 กรัม ละลายในเอทานอล
และปรับปริ มาตรให้เป็ น 25 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริ มาตร จากนั้นเจือจางสิ บเท่าให้ได้สารมาตรฐานกรดแกล ลิกเข้มข้น
100 ppm ด้วยการปิ เปตมา 2.5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยเอทานอลให้ได้ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร ในขวดวัด ปริ มาตร
3.2 การสร้ างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
1. นาสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 100 ppm มาเจือจางด้วยเอทานอลให้มีความเข้มข้นเป็ น 0, 20,
40, 60 และ 80 ppm ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร โดยแยกแต่ละหลอดการทดลอง
2. นาทุกหลอดมาเติมน้ า 2.5 มิลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้า
กันดี เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO3) ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร
3. นาไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่ องผสม (Vortex) ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 90 นาที
4. วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 748 นาโนเมตร (A748) จากนั้นนาค่า A748 และความเข้มข้นของสาร
มาตรฐานกรดแกลลิกมาเขียนกราฟมาตรฐานและหาค่าความชัน (m) เพื่อใช้วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกในสาร
ตัวอย่างต่อไป
3.3 การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกในนา้ ตะลิงปลิงคั้น
1. นาน้ าตะลิงปลิงคั้นมา 0.2 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง
2. เติ มน้ า 2.5 มิ ลลิ ลิตร และเติ ม Folin - Ciocalteu Reagent ปริ มาตร 0.2 มิ ลลิ ลิตร เขย่าให้เข้ากันดี เติ ม
สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO3) ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร
3. นาไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่ องผสม (Vortex) ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 90 นาที
4. วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 748 นาโนเมตร (A748) จากนั้นนาค่า A748
5. หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิ กที่ ทาในวันเดี ยวกัน โดยทาการ
ทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ า
6. คานวณหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมในน้ าตะลิงปลิงคั้น
4. การศึกษาฤทธิ์ในการต้ านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)
4.1 การศึ กษาสมบัติการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระของน้าตะลิงปลิงคั้น โดยการวัดสมบัติในการยับยั้ง DPPH
radical (ดัดแปลงตามวิธีการของจันทิมา และคณะ, 2556)
เป็ นการทดสอบฤทธิ์ตา้ นปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยให้สารตัวอย่างทาปฏิกิริยากับ DPPH (1, 1 - diphenyl - 2 picrylhydrazyl) ซึ่ งเป็ นอนุมูลอิสระที่เสถียรมีสีม่วง เมื่อ DPPH ได้รับอิเล็กตรอนหรื ออนุมูลอิสระไฮโดรเจนจะเปลี่ยนเป็ น
DPPH:H เกิดเป็ นสารไม่มีสี
1. เตรี ยมน้ าตะลิงปลิงคั้นให้มีความเข้มข้น 0 - 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
2. ปิ เปตน้ าตะลิงปลิงคั้นที่มีความเข้มข้นต่างๆ ความเข้มข้นละ 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติม 0.1
mM DPPH ปริ มาตร 500 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง ผสมให้เข้ากันด้วยเครื่ อง Vortex mixer ตั้งทิ้งไว้ที่อุณภูมิหอ้ ง
เป็ นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และทาการทดลอง 3 ซ้ า
3. คานวณหา % DPPH radical scavenging
% DPPH radical scavenging
=
((A control - A sample) / A control) x 100
A control =
ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม
A sample =
ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
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4. ค านวณหาค่ า inhibition concentration ที่ 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (IC50) โดยการสร้ างกราฟหาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ตา้ นอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่างๆ สารตัวอย่างที่ทาให้ความเข้มข้น
ของ DPPH ลดลง 50 % ซึ่ งสารตัวอย่างที่ให้ค่า IC50 ต่าหมายถึงมีการยับยั้งอนุมูลอิสระของ DPPH ได้ดี แสดงว่ามีฤทธิ์ การ
ต้านอนุมูลอิสระดี
5. เปรี ยบเทียบค่า IC50 โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic
acid ให้มีความเข้มข้น 0 - 0.15ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แล้วทาการทดลองเช่นเดียวกัน
4.2 การศึ กษาสมบัติการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระของน้าตะลิงปลิงคั้น โดยการวัดสมบัติในการยับยั้ง ABTS
radical (ดัดแปลงตามวิธีการของ Rahim, et al., 2008)
เป็ นการทดสอบฤทธิ์ตา้ นปฏิกิริยาออกซิเดชันโดย ABTS (2, 2 - Azino - bis - (3 - ethylbenzothia zoline - 6 sulfonic acid diammonium salt) จะถูกเปลี่ยนเป็ นอนุ มูลอิสระที่มีประจุบวกด้วยการเติมโปแทสเซี ยมเปอร์ ซัลเฟต เมื่อทา
ปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นไม่มีสี
1. เตรี ยมน้ าตะลิงปลิงคั้นให้มีความเข้มข้น 0 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
2. ปิ เปตน้ าตะลิงปลิงคั้นที่มีความเข้มข้นต่างๆ ความเข้มข้นละ 1 มิลลิลิตร แล้วนาสารละลายผสมระหว่าง
75 mM ABTS และ 1.225 mM K2SO4 ที่ผสมทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง แล้วนามาเจือจาง 10 เท่าด้วยเมทานอล เติมลงไป 3 มิลลิลิตร
ทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตร และทาการทดลอง 3 ซ้ า
3. คานวณหา % ABTS radical scavenging
% ABTS radical scavenging
=
((A control - A sample) / A control) x 100
A control =
ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม
A sample =
ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
4. ค านวณหาค่ า inhibition concentration ที่ 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (IC50) โดยการสร้ างกราฟหาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ตา้ นอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ความเข้มข้นต่างๆ สารตัวอย่างที่ทาให้ความเข้มข้น
ของ ABTS ลดลง 50 % ซึ่ งสารตัวอย่างที่ให้ค่า IC50 ต่าหมายถึงมีการยับยั้งอนุมูลอิสระของ ABTS ได้ดี แสดงว่ามีฤทธิ์ การ
ต้านอนุมูลอิสระดี
5. เปรี ยบเทียบค่า IC50 โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic
acid ให้มีความเข้มข้น 0 - 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้วทาการทดลองเช่นเดียวกัน

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
เมื่อนาน้ าตะลิงปลิงคั้นมาตรวจสอบสารพฤกษเคมีโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อสังเกตการเกิดสี และตะกอน พบว่า
น้ าตะลิงปลิงสดมีสารพฤกษเคมีในกลุ่มเทอร์ พีนอยด์ แอลคาลอยด์ และซาโปนิ น นาน้ าตะลิงปลิงคั้นมาทดสอบปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ กรวม พบว่า น้ า ตะลิ งปลิ งคั้น 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก เท่ า กับ 161.279 ± 2.33
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ซึ่ งมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมมากกว่าสมุนไพรหลายชนิ ดที่ สามารถลดอาการถอน
นิ โคตินได้ เช่น พริ กขี้หนู (9.77 ± 0.97 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิ ก) พลูคาว (21.41 ± 1.14 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิ ก)
กะสัง (35.09 ± 0.53 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) ย่านาง (82.75 ± 5.26 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) และชาเขียว (109.79 ±
2.89 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) (ชานนท์, 2559)
จากการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของน้ าตะลิงปลิงคั้น พบว่าน้ าตะลิงปลิงคั้นมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ DPPH
และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 % ไมโครกรัมต่อมิ ลลิ ลิตร ตามลาดับ เที ยบกับสารมาตรฐาน
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Ascorbic acid ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH และ ABTS มี ค่ า IC50 เท่ า กับ 0.09 ± 0.01 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร น้ า
ตะลิงปลิงคั้นมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลที่ดีกว่าสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถลดอาการถอนนิโคตินได้ เช่น ชาเขียว (7.25 ไมโครกรัม
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) ย่า นาง (70.36 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) มะแว้ง ครื อ (88.67 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ตร) มะแวงต้น (92.44
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และหญ้าดอกข้าว (293.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (ชานนท์, 2559) ตะลิงปลิงเป็ นพืชที่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงจะช่วยลดคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่คงั่ ค้างในปอด เช่น เดียวกับหญ้าดอกขาว

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม และฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของน้ า
ตะลิงปลิงคั้น เป็ นข้อมูลสนับสนุนว่าตะลิงปลิงสามารถนาไปใช้ในการช่วยลดอาการถอนนิ โคติน และมีประสิ ทธิ ภาพใน
การช่วยเลิกสู บบุหรี่ ได้ใกล้เคียงกับสมุนไพรเลิกบุหรี่ อื่นๆ แต่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็ นพิษในสัตว์ทดลอง
และประสิ ทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ ต่อไป
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การกักเก็บคาร์ บอนของหญ้าทะเล
บริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
Carbon Storage of Seagrasses
at Samui island and Pangan island, Surat Thani Province
ณัฐวดี บันติววิ ฒ
ั น์ กลุ 1* สมพงค์ บันติววิ ฒ
ั น์ กลุ 1 และพรพนา เพชรศรี1
Natthawadee Bantiwiwatkul1* Sompong Bantiwiwatkul1 and Pornpana Pechsri1

บทคัดย่อ
การศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนของหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ดาเนิ นการใน
หญ้าทะเลชนิ ดเด่น 4 ชนิ ด คือ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม
(Halodule pinifolia) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) พบว่า มวลชีวภาพรวมของหญ้าคาทะเลสู งสุ ด รองลงมาคือ
หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้ากุยช่ายเข็ม เท่ากับ 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. ตามลาดับ ปริ มาณคาร์ บอนในส่ วนใต้พ้ืนดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณคาร์ บอน
สู งสุ ด รองลงมาคือหญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้าคาทะเล เท่ากับ 41.63±0.85% 38.08±0.29% 35.15±0.07%
และ 34.73±0.01% ตามลาดับ ปริ มาณคาร์ บอนในส่ วนเหนื อพื้นดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณสู งสุ ด 40.16±0.14% ส่ วน
หญ้า ชะเงาเต่ า (38.66±0.03%) หญ้าคาทะเล (38.39±0.03%) และหญ้า กุย ช่ า ยทะเล (38.31±0.25%) มี ค่ า ไม่ แ ตกต่ า งกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่ามีเพียงหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาเต่าเท่านั้นที่มีปริ มาณคาร์บอนในส่วนเหนือพื้นดินมีคา่ มากกว่าส่วนใต้
พื้นดิน
คาสาคัญ: การกักเก็บคาร์บอน, มวลชีวภาพ, หญ้าทะเล, เกาะสมุย, เกาะพะงัน
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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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บทนา
ในปั จจุบนั นี้เป็ นที่ทราบกันดีวา่ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะ การเผาไหม้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเผาป่ าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร เป็ นสาเหตุสาคัญประการหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก ซึ่ งก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิ ดจาการเผาไหม้น้ ี เป็ นหนึ่ งในก๊าซเรื อนกระจก
(greenhouse gas) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะโลกร้ อ น (global warming) และน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลก
(climate change) อย่างไรก็ตามก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ในบรรยากาศโลกจะละลายและถูกกักเก็บหมุนเวียนอยู่
ภายในมหาสมุทร (Gonzáles et al., 2008) เนื่ องจากในโลกมีพ้ืนมหาสมุทรอยูส่ ามในสี่ ของพื้นผิวโลก โดยสิ่ งมีชีวิตกลุ่มพืช
สามารถตรึ งก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเก็บสะสมไว้ในเนื้ อเยือ่ ต่างๆ ภายในต้น
ได้ หญ้าทะเลก็เป็ นอีกหนึ่งในผูผ้ ลิตขั้นปฐมภูมิที่มีความสามารถในการตรึ งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยูใ่ นมวลน้ านี้
ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเก็บสะสมในเนื้อเยือ่ ภายในต้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เมื่อเศษซากชิ้นส่วนของ
หญ้าทะเลหลุดร่ วงหรื อตายลงก็มกั จะมีการทับถมและสะสมอยู่ในระบบโดยเฉพาะชิ้นส่ วนที่ถูกฝังอยู่ใต้พ้ืนดิน จึ งทาให้
แหล่งหญ้าทะเลเป็ นแหล่งสะสมคาร์บอนตามธรรมชาติอีกด้วย แหล่งหญ้าทะเลจึงนับได้วา่ มีศกั ยภาพในการช่วยลดปริ มาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยูใ่ นทะเลและเก็บสะสมคาร์บอนไว้ในระบบ
แม้พ้นื ที่หญ้าทะเลจะมีนอ้ ยกว่า 0.2% ของพื้นที่มหาสมุทรทั้งหมด แต่ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความสามารถในการ
กัก เก็ บ คาร์ บอนได้ม ากกว่า 10% ของคาร์ บอนทั้งหมดในมหาสมุทร (McLeod et al., 2011) หญ้า ทะเลสามารถช่ วยลด
ความเร็ วของกระแสน้ า และช่วยให้เกิดการตกตะกอนที่แขวนลอยในมวลน้ า รวมถึงการลดการฟุ้งกระจายของตะกอนจาก
พื้นกลับสู่มวลน้ า (Hendriks et al., 2008) ดังนั้นจะเห็นได้วา่ หญ้าทะเลมีบทบาทสาคัญทั้งในแง่การเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
ที่ เกิ ดขึ้ นจากในระบบนิ เวศหญ้าทะเลเอง (autochthonous carbon) รวมจนถึ งคาร์ บอนที่ ถูกพัดพามาจากระบบนิ เ วศอื่ น
(allochthonous carbon) ซึ่ งโดยทั่ว ไปพบว่า ประมาณ 50% ของคาร์ บ อนในตะกอนเป็ นคาร์ บ อนที่ ม าจากนอกระบบ
(Kennedy et al., 2010) ในทางกลับกันคาร์บอนจากในแหล่งหญ้าทะเลเองก็ถูกส่ งผ่านและสะสมอยูใ่ นระบบนิเวศใกล้เคียง
อื่นๆ ด้วยเช่นกัน (Heck Jr et al., 2008)
แหล่งคาร์บอนในแนวหญ้าทะเลนั้นประกอบด้วย 3 แหล่งหลักคือ
1. คาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนเหนือพื้นดิน (aboveground living biomass) เช่น ใบ กาบใบ
2. คาร์บอนจากมวลชีวภาพส่วนใต้พ้นื ดิน (belowground living biomass) เช่น เหง้า ราก
3. คาร์บอนจากตะกอน (sediment carbon)
แหล่งหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบ 8 ชนิ ด คือ หญ้าคาทะเล หญ้ากุยช่าย
ทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาเต่า หญ้าใบมะกรู ด หญ้าใบมะกรู ดแคระ และหญ้าเงาใส พื้นที่ประมาณ
9,435 ไร่ (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน, 2558) ดังนั้นการศึกษาการกักเก็บคาร์บอน
ในแหล่งหญ้าทะเลจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินศักยภาพของแหล่งหญ้าทะเลเพื่อใช้ในการวางแผนบริ หารจัดการ
และอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลให้คงอยูต่ ่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นทีท่ าการศึกษา ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างหญ้าทะเล โดยสารวจพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะ
งัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งสิ้น 3 จุดสารวจ (ภาพที่ 1) ดังนี้
1.1 หญ้าคาทะเล บริ เวณอ่าวมัดหลัง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้ากุยช่ายเข็ม บริ เวณบ้านหน้าทอน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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1.3 หญ้าชะเงาเต่า บริ เวณอ่าวท้องศาลา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน

เกาะสมุย

จ. สุราษฎร์ธานี
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดสารวจบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วงกลม)
2. การสารวจและเก็บตัวอย่ างภาคสนาม
ประเมินร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลในแต่ละชนิดที่สารวจพบด้วยกรอบประเมิน (quadrat) ขนาด 50x50 ซม.
จานวน 3 ซ้ า จากนั้นขุดเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลให้ครอบคลุมทุกส่ วนทั้งส่ วนใบ ราก และเหง้า ในพื้นที่ ขนาด 25x25 ซม.
จานวน 3 ซ้ า นาตัวอย่างใส่ ถุงตาข่ายและล้างเศษตะกอนดินออก ในกรณี ที่หญ้าทะเลที่สารวจเป็ นหญ้าทะเลขนาดเล็ก ทา
การเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้มีตวั อย่างเพียงพอในการวิเคราะห์คาร์บอน จากนั้นทาการเก็บรักษาตัวอย่าง
หญ้าทะเลในที่มืดและเย็นจนกว่าจะทาการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการต่อไป
3. การศึกษาในห้ องปฏิบัตกิ าร
นาตัวอย่างหญ้าทะเลมาล้างทาความสะอาดและกาจัดสิ่ งมีชีวิตอื่นที่ เกาะติดบนใบหญ้าทะเล (epiphyte) ออกให้
หมด หากพบสิ่ งมีชีวิตกลุ่มที่มีโครงสร้างเป็ นหิ นปูนเกาะติดแน่น ให้แช่ตวั อย่างหญ้าทะเลในสารละลายที่มีฤทธิ์ เป็ นกรด
ความเข้มข้นต่ า เช่นน้ าส้มสายชู จนกระทัง่ โครงสร้างหิ นปูนนั้นสลายไป จากนั้นจึ งล้างด้วยน้ าจื ดให้สะอาดอี กครั้ งนับ
จานวนต้นหญ้าทะเลเพื่อคานวณหาความหนาแน่ นต้น (shoot density) รายงานในหน่ วย ต้น/ตารางเมตร จากนั้นแยกส่ วน
ต่างๆ ของหญ้าทะเลออกเป็ นส่วนเหนือพื้นดิน (ใบ ก้านใบ และกาบใบ) และส่วนใต้พ้นื ดิน (เหง้า และราก) นาตัวอย่างอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ ตัวอย่างมีน้ าหนักคงที่ และนาตัวอย่างมาชัง่ น้ าหนักแห้ง นาข้อมูลมาคานวณหาค่ามวล
ชีวภาพ (biomass) ส่ วนเหนื อพื้นดินและส่ วนใต้พ้ืนดิน โดยรายงานในหน่วย กรัม/ตารางเมตร จากนั้นนาตัวอย่างมาบดให้
ละเอี ย ดเพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ ป ริ มาณคาร์ บ อนด้ว ยเครื่ อง CHN analyzer ที่ ห น่ ว ยเครื่ องมื อ กลาง คณะวิ ท ยาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อมูลปริ มาณคาร์ บอนในหญ้าทะเลรายงานในหน่วยเปอร์เซ็นต์คาร์บอน
ของน้ าหนักแห้ง (%) ของส่วนเหนือพื้นดิน ส่วนใต้พ้นื ดิน และปริ มาณคาร์บอนรวมในหญ้าทะเล ในหน่วย กรัม/ตารางเมตร
4. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ทดสอบความแตกต่างกันทางสถิติของค่าการปกคลุม ความหนาแน่น มวลชีวภาพ ปริ มาณคาร์ บอนในหญ้าทะเล
ชนิ ดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% เมื่อ
พบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาการทดสอบค่าความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยการทดสอบ
Tukey’s test นอกจากนี้ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริ มาณเปอร์เซ็นต์คาร์บอนระหว่างส่ วนเหนือพื้นดิน และส่วนใต้
พื้นดินในหญ้าทะเลชนิดเดียวกันด้วยตัวทดสอบ t-test การวิเคราะห์ทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั่ 13.0

ผลและวิจารณ์ผล
1. การปกคลุม
จากการสารวจครั้งนี้ พบว่าค่าเฉลี่ยการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% (P<0.05, ภาพที่ 2) โดยหญ้ากุยช่ายทะเลบริ เวณบ้านหน้าทอนมีค่าการปกคลุมสู งที่สุด (98.3±1.7%) รองลงมา
คือ หญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลัง (63.3±7.3%) และหญ้ากุยช่ายเข็มที่บริ เวณบ้านหน้าทอน (43.3±1.7%)
c
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยการปกคลุมของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคลื่ อน (error bar) ระบุ ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (standard
error), n=3)
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2. ความหนาแน่ น
การศึ กษาครั้งนี้ พบว่าความหนาแน่ นของหญ้าทะเลมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
(P<0.05, ภาพที่3) โดยความหนาแน่นเฉลี่ยของหญ้ากุยช่ายเข็มบริ เวณบ้านหน้าทอนมีค่ามากที่สุด (9,643±2,297 ต้น/ตร.ม.)
ในขณะที่ความหนาแน่นของหญ้ากุยช่ายทะเลบริ เวณบ้านหน้าทอน (2,581±315 ต้น/ตร.ม.) และหญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัด
หลัง (171±11 ต้น/ตร.ม.) ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากหญ้าทะเลที่ทาการสารวจในครั้งนี้มีขนาดที่แตกต่าง
กันอย่างมากตั้งแต่หญ้าทะเลที่ มีขนาดเล็ก (หญ้ากุยช่ายเข็ม) หญ้าทะเลขนาดกลาง (หญ้ากุยช่ายทะเล) และหญ้าทะเลที่มี
ขนาดใหญ่ (หญ้าคาทะเล) ตลอดจนรู ปแบบการเจริ ญที่แตกต่างกัน จึ งทาให้ผลการศึ กษาที่ เกี่ ยวกับความหนาแน่ นไม่ได้
สอดคล้องกับร้อยละการปกคลุม

b
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคลื่ อน (error bar) ระบุ ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (standard
error), n=3)
3. มวลชีวภาพ
ค่าเฉลี่ยมวลชี วภาพรวมของหญ้าทะเลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (P<0.05, ภาพที่ 4)
โดยหญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลังมีคา่ มวลชีวภาพสูงสุด (563.63±94.47 ก./ตร.ม.) ในขณะที่หญ้ากุยช่ายเข็ม (110.54±25.41
ก./ตร.ม.) และหญ้ากุยช่ายทะเล (231.70±42.79 ก./ตร.ม.) มีค่ามวลชีวภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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Th-พะงัน
ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพรวมของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; แถบค่าความคลาดเคลื่ อน (error bar) ระบุ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard
error), n=3)
ค่าเฉลี่ ยของมวลชี ว ภาพทั้ง ส่ วนใต้พ้ืนดิ น และส่ วนเหนื อพื้น ดิ นของหญ้าทะเลแต่ล ะชนิ ด แตกต่ างกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (P<0.05, ภาพที่ 5) โดยค่าเฉลี่ ยส่ วนใต้พ้ืนดิ นของหญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลังมี
ค่าสู งสุ ด (464.38±107.10 ก./ตร.ม.) ในขณะที่หญ้ากุยช่ายเข็ม (90.33±21.59 ก./ตร.ม.) หญ้ากุยช่ายทะเล (171.14±29.99 ก./
ตร.ม.) มีค่าเฉลี่ยมวลชีภาพส่ วนใต้พ้ืนดินไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณามวลชีวภาพส่ วนเหนื อพื้นดินพบว่า มวลชีวภาพส่ วน
เหนื อ พื้ น ดิ น ของหญ้า กุยช่ า ยเข็ม มี ค่า น้อ ยที่ สุ ด (20.21±3.89 ก./ตร.ม.) และแตกต่ า งจากมวลชี ว ภาพของหญ้า คาทะเล
(99.26±16.29 ก./ตร.ม.) อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05, ภาพที่ 5)
สัดส่ วนมวลชี วภาพของส่ วนใต้พ้ืนดิ นและส่ วนเหนื อพื้นดิ นของหญ้าทะเลที่ ทาการศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นไปใน
รู ปแบบเดียวกันกล่าวคือมีมวลชีวภาพของส่ วนใต้พ้ืนดินมากกว่าส่ วนเหนือพื้นดิน โดยมวลชีวภาพส่ วนใต้พ้นื ดินมีสัดส่วน
ในช่วง 72.1-81.2% และมวลชีวภาพส่ วนเหนื อพื้นดินมีสัดส่ วนประมาณ 18.8-27.9% (ภาพที่ 6) อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลาย
ประการที่เกี่ยวข้องกับมวลชีวภาพ เช่น ชนิดของหญ้าทะเล ขนาดของหญ้าทะเล ความหนาแน่นของหญ้าทะเล เป็ นต้น
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ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสารวจระหว่างส่วนใต้พ้นื ดิน(แท่งสี เทา) และส่วนเหนือพื้นดิน (แท่ง
สี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุความ
แตกต่างระหว่างส่ วนใต้พ้ืนดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด, ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่ วนเหนือพื้นดิน
ของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ด; แถบค่าความคลาดเคลื่ อน (error bar) ระบุ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard
error), n=3)

ภาพที่ 6 สัดส่วนมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสารวจระหว่างส่วนใต้พ้นื ดิน(แท่งสี เทา) และส่วนเหนือพื้นดิน (แท่ง
สี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า
4. ปริมาณคาร์ บอนในหญ้ าทะเล
ค่าเฉลี่ยปริ มาณคาร์ บอนในส่ วนใต้พ้ืนดินของหญ้าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% (p<0.05, ภาพที่ 7) โดยหญ้า กุ ย ช่ า ยเข็ ม มี ป ริ มาณคาร์ บ อนสู ง สุ ด 41.63±0.85% รองลงมาคื อ หญ้า กุ ย ช่ า ยทะเล
38.08±0.29% ส่วนปริ มาณคาร์บอนในหญ้าคาทะเล (34.73±0.01%) และหญ้าชะเงาเต่า (35.15±0.07%) ไม่แตกต่างกัน
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ค่าเฉลี่ ยปริ มาณคาร์ บอนในส่ วนเหนื อพื้นดิ นของหญ้าทะเลมี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 7) โดยหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณสูงสุด 40.16±0.14% ส่วนปริ มาณคาร์บอนในหญ้ากุยช่ายทะเล
(38.31±0.25%) และหญ้าคาทะเล (38.39±0.03%) มีค่าไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีเพียงหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาเต่าเท่านั้นที่มีปริ มาณคาร์ บอนแตกต่างกันระหว่างส่ วนใต้
พื้นดินและส่ วนเหนือพื้นดิน โดยปริ มาณคาร์บอนในส่ วนเหนือพื้นดินมีค่ามากกว่าส่ วนใต้พ้ืนดินอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05,
ภาพที่ 7) ส่วนในหญ้ากุยช่ายทะเลและกุยช่ายเข็มไม่มีความแตกต่างกัน
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ภาพที่ 7 ค่ า เฉลี่ ย คาร์ บ อนในหญ้า ทะเลในแต่ ล ะจุ ด ส ารวจระหว่า งส่ ว นใต้พ้ื น ดิ น (แท่ ง สี เ ทา) และส่ ว นเหนื อ พื้ น ดิ น
(แท่งสี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุ
ความแตกต่างระหว่างส่ วนใต้พ้ืนดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ด, ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่ วนเหนื อ
พื้นดิ นของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ด; * ระบุ ความแตกต่างระหว่างปริ มาณคาร์ บอนส่ วนใต้พ้ืนดิ นและส่ วนเหนื อ
พื้นดิ นในหญ้าทะเลชนิ ดเดี ย วกัน; แถบค่าความคลาดเคลื่ อน (error bar) ระบุ ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน
(standard error), n=3)
5. ปริมาณคาร์ บอนในแหล่ งหญ้ าทะเล
ค่าเฉลี่ยปริ มาณคาร์ บอนส่ วนใต้พ้ืนดินในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิ ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 8) โดยหญ้าคาทะเลมีปริ มาณคาร์บอนสูงสุด (161.29±37.20 ก./ตร.ม.) ส่วนหญ้ากุยช่าย
ทะเล (65.17±11.42 ก./ตร.ม.) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (37.61±8.99 ก./ตร.ม.) มีค่าไม่แตกต่างกัน
ค่าเฉลี่ยปริ มาณคาร์บอนส่วนเหนือพื้นดินในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% (p<0.05, ภาพที่ 8) โดยหญ้าคาทะเลมีปริ มาณคาร์บอนสูงสุด (38.10±6.25 ก./ตร.ม.) ในขณะที่หญ้ากุยช่าย
เข็มมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (8.12±1.56 ก./ตร.ม.)
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ภาพที่ 8 ค่ า เฉลี่ ย คาร์ บ อนในแหล่ ง ทะเลในแต่ล ะจุ ดส ารวจระหว่า งส่ ว นใต้พ้ื นดิ น (แท่ ง สี เ ทา) และส่ ว นเหนื อ พื้ นดิ น
(แท่งสี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุ
ความแตกต่างระหว่างส่ วนใต้พ้ืนดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ด, ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่ วนเหนื อ
พื้ น ดิ น ของหญ้า ทะเลแต่ ล ะชนิ ด; แถบค่ า ความคลาดเคลื่ อ น (error bar) ระบุ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน
(standard error), n=3)

คาร์บอนรวมในแหล่งหญ้าทะเล
(ก. / ตร.ม.)

ค่าเฉลี่ยปริ มาณคาร์บอนรวมในแหล่งหญ้าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันที่
95% (p<0.05, ภาพที่ 9) โดยหญ้าคาทะเลที่ บริ เวณอ่าวมัดหลังมีปริ มาณคาร์ บอนรวมมากที่ สุด (199.39±32.37 ก./ตร.ม.)
ในขณะที่หญ้ากุยช่ายเข็ม (45.72±10.52 ก./ตร.ม.) และหญ้ากุยช่ายทะเล (88.37±16.32 ก./ตร.ม.) มีปริ มาณคาร์ บอนรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติ
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ภาพที่ 9 ค่าเฉลี่ยคาร์ บอนรวมในแหล่งทะเลในแต่ละจุดสารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างชนิดหญ้าทะเล; แถบค่าความคลาดเคลื่อน (error
bar) ระบุค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error), n=3)
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ผลการศึกษาครั้งนี้ ช้ ีให้เห็นว่าขนาดต้นของหญ้าทะเลไม่เกี่ยวข้องกับปริ มาณสัดส่ วนคาร์ บอนที่สะสมในเนื้ อเยือ่
ดังเห็นได้จากปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ากุยช่ายเข็มที่เป็ นหญ้าทะเลที่มีขนาดต้นเล็กที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ มีปริ มาณสัดส่วน
คาร์บอนในต้นมากที่สุดทั้งส่ วนเหนื อพื้นดินและส่วนใต้พ้ืนดิน อย่างไรก็ดีเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์บอนระหว่างส่ วนใต้
พื้นดินและส่ วนเหนื อพื้นดิน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในหญ้าทะเลที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ดงั เช่นหญ้าชะเงาเต่าและ
หญ้าคาทะเล มีปริ มาณคาร์ บอนในเนื้ อเยื่อส่ วนใต้พ้ืนดิ นมากกว่าส่ วนเหนื อพื้นดิ น ในขณะที่ หญ้ากุยช่ายทะเลและหญ้า
กุยช่ายเข็มมีสัดส่ วนปริ มาณคาร์บอนไม่แตกต่างกันระหว่างสองส่ วนนี้ อย่างไรก็ดีเมื่อเปรี ยบเทียบผลการศึกษาในครั้งนี้กบั
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าปริ มาณคาร์บอนในเนื้อเยือ่ หญ้าทะเลมีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณคาร์บอนในหญ้าทะเลแต่ละชนิดที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ (แถบสี เทา) และการศึกษาก่อนหน้านี้
ปริ มาณคาร์บอน (%น้ าหนักแห้ง)
ชนิด
พื้นที่
อ้างอิง
ส่วนเหนือพื้นดิน ส่วนใต้พ้นื ดิน
หาดเจ้าไหม, ตรัง
33.85±1.01
34.67±0.85
Prathep, 2012
Thalassia hemprichii
(หญ้าชะเงาเต่า)
แหลมหยงหลา, ตรัง
31.4**
36.0
Yamamuro and Chirapart,
2005
Kotania Bay,
40.33
42.72
Wawo et al., 2014a
Indonesia
อ่าวท้องศาลา, เกาะ
38.66±0.03
35.15±0.07
การศึกษาครั้งนี้
พะงัน
หาดเจ้าไหม, ตรัง
33.31±1.52
36.09±0.52
Prathep, 2012
Enhalus acoroides
(หญ้าคาทะเล)
คลองควนตุง้ กู, ตรัง
31.9±0.4*
Wirachwong and Holmer,
2010
แหลมหยงหลา, ตรัง
31.4**
36.0
Yamamuro and Chirapart,
2005
Kotania Bay,
41.86
47.03
Wawo et al., 2014 a
Indonesia
อ่าวมัดหลัง, เกาะสมุย 38.39±0.03
34.73±0.01
การศึกษาครั้งนี้
Halodule uninervis
หาดเจ้าไหม, ตรัง
36.04±0.20
33.03±0.33
Prathep, 2012
(หญ้ากุยช่ายทะเล)
ชีวมณฑล, ระนอง
36.90±1.12
35.25±1.39
Prathep, 2012
บ้านหน้าทอน, เกาะส 38.31±0.25
38.08±0.29
การศึกษาครั้งนี้
มุย
Halodule pinifolia
Kotania Bay,
38.15
40.60
Wawo et al., 2014 a
(หญ้ากุยช่ายเข็ม)
Indonesia
บ้านเกาะเตียบ, ชุมพร 41.42±0.34
36.75±0.14
ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์
บ้านหน้าทอน, เกาะส 40.16±0.14
41.63±0.85
การศึกษาครั้งนี้
มุย
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หมายเหตุ: * วิเคราะห์รวมทั้งส่ วนเหนื อพื้นดินและใต้พ้ืนดิน, ** วิเคราะห์จากแผ่นใบเพียงอย่างเดียว (ไม่รวมกาบใบ, a
วิเคราะห์คาร์บอนด้วยวิธีของ Walkley and Black
เมื่ อนาข้อมูลปริ มาณคาร์ บอนที่ ศึกษาได้มาคานวณหาปริ มาณคาร์ บอนที่ สะสมในพื้นที่ หญ้าทะเลในบริ เวณที่
ทาการศึ กษา (ตารางที่ 2) พบว่า แหล่งหญ้าทะเลที่ บริ เวณอ่าวท้องศาลา เกาะพะงันมี ปริ มาณคาร์ บอนสะสมมากที่ สุ ด
ประมาณ 321.0 เมกะกรัม ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ เวณดังกล่าวนี้ เป็ นแหล่งหญ้าทะเลที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีหญ้าทะเลปกคลุมมาก
(ประมาณ 70% ของพื้นที่) อีกทั้งเป็ นบริ เวณที่มีหญ้าคาทะเล และหญ้าชะเงาเต่าซึ่งเป็ นหญ้าทะเลที่มีมวลชีวภาพมากเจริ ญอยู่
เป็ นหญ้าชนิดเด่น รองลงมาคือแหล่งหญ้าทะเลบริ เวณบ้านหน้าทอน เกาะสมุย มีปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในพื้นที่ประมาณ
44.3 เมกะกรัม และแหล่งหญ้าทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลัง เกาะสมุย มีปริ มาณคาร์บอนที่สะสมในพื้นที่นอ้ ยที่สุด 33.5 เมกะกรัม
ในบริ เวณดังกล่าวนี้ถึงแม้วา่ จะมีหญ้าคาทะเลเจริ ญอย่างหนาแน่น และมีมวลชีวภาพสูง แต่เนื่องจากเป็ นแหล่งหญ้าทะเลที่มี
พื้นที่ขนาดเล็กกว่าบริ เวณอื่น จึงทาให้มีปริ มาณคาร์ บอนสะสมน้อย ต่างจากแหล่งหญ้าทะเลที่บา้ นหน้าทอนซึ่ งแม้จะเป็ น
บริ เวณที่ มีหญ้าทะเลที่ มีขนาดเล็กเช่ นหญ้ากุยช่ ายเข็ม และกุยช่ ายทะเลเจริ ญอยู่ แต่บริ เวณนี้ มีพ้ืนที่ หญ้าทะเลมากกว่า
ประกอบกับผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าหญ้ากุยช่ายเข็มมีการสะสมคาร์ บอนในเนื้ อเยื่อมากกว่าหญ้าทะเลชนิ ดอื่นๆ ทั้งส่ วน
เหนือดินและใต้ดิน จึงทาให้บริ เวณบ้านหน้าทอนมีคาร์บอนสะสมสูงกว่านัน่ เอง
ตารางที่ 2 ปริ มาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเลจากการประเมินในการศึกษาครั้งนี้
แหล่งหญ้าทะเล
พื้นที่
คาร์บอนที่สะสม
หมายเหตุ
หญ้าทะเล*
ในแหล่งหญ้าทะเล
(ไร่ )
(เมกะกรัม)**
บริ เวณอ่าวมัดหลัง
105
33.5
ปริ มาณคาร์บอนประมาณจากหญ้าคาทะเล
เกาะสมุย
บริ เวณบ้านหน้า413.4
44.3
ปริ มาณคาร์บอนประมาณจากค่าเฉลี่ยของหญ้า
ทอน เกาะสมุย
กุยช่ายเข็มและหญ้ากุยช่ายทะเล
บริ เวณอ่าวท้อง1487.5
321.0
ปริ มาณคาร์บอนประมาณจากค่าเฉลี่ยของหญ้า ชะเงา
ศาลา เกาะพะงัน
เต่าที่เกาะพะงันและหญ้าคาทะเลที่อ่าวมัด-หลัง
เกาะสมุย ซึ่งมีลกั ษณะพื้นที่ และการปกคลุมที่
ใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ:
* ข้อ มู ล พื้ น ที่ หญ้า ทะเลที่ แ สดงในตารางนี้ เป็ นพื้ น ที่ ของหญ้า ทะเลที่ ไ ด้จากการคานวณโดยใช้ขอ้ มูล พื้ นที่ หญ้าทะเล
เที ย บกับร้ อ ยละการปกคลุ มจากการส ารวจโดยศู นย์วิจัยและพัฒนาทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งอ่ า วไทยตอนกลาง
** 1 เมกะกรัม มีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาการกักเก็บคาร์ บอนของหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า
มวลชีวภาพรวมของหญ้าคาทะเลสู งสุ ด รองลงมาคือ หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้ากุยช่ายเข็ม ปริ มาณคาร์บอน
ในส่วนใต้พ้นื ดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือหญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้าคาทะเล
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ตามลาดับ ปริ มาณคาร์ บอนในส่ วนเหนื อพื้นดินของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณสู งสุ ด ส่ วนหญ้าชะเงาเต่า หญ้าคาทะเล และ
หญ้ากุยช่ายทะเลมีค่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่ามีเพียงหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาเต่าเท่านั้นที่มีปริ มาณคาร์บอนใน
ส่ วนเหนื อพื้นดินมีค่ามากกว่าส่ วนใต้พ้ืนดิน และยังชี้ให้เห็นว่าปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเลมีมากหรื อน้อย
นั้นขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยร่ วมกัน เช่น ความสามารถในการนาคาร์ บอนมาใช้และสะสมในเนื้ อเยื่อซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในของ
หญ้าทะเลแต่ละชนิด ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในพื้นที่ ตลอดจนขนาดของพื้นที่หญ้าทะเลทั้งหมด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ ได้สนับสนุ น
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การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่ วมด้ วยโมเดลธุ รกิจแคนวาส:
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุ มชนบางเหนี ยวดา อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
A Participatory Economic driving by Canvas Business Models:
Case Study of Bangneaw Dam community Enterprise Amphur Thalang,
Phuket Province
กิตติศกั ดิ์ จิตต์เกื้อ1* อนันต์ สันติอมรทัต1 จารุ วรรณ พรหมเงิน1 อนิตทยา กังแฮ2
จันทนา แสงแก้ว2 จิตติพงศ์ สังข์ทอง3 พหล รงค์กลุ 4 และศุภโรจน์ ทรงยศ5
Kittisak Jitkue1* Anan Suntiamontut1, Jaruwan Promngurn1, Anittaya Kanghae2, Jantana Saengkaew2,
Jittipong Sungthong3, Pahol Rongkul4 and Suparoth Songyos5

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแผนธุ รกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนี ยวดา ตาบลศรี สุนทร อาเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยแผนธุรกิจนี้ จะนาโมเดลธุรกิจแคนวาสมาประยุกต์ใช้ เนื่ องจากเป็ นวิธีการจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
เหมาะสาหรับการดาเนิ นงานเพาะปลูกและแปรรู ปกระเจี๊ ยบเขียว เพื่อเป็ นสิ นค้าในการจาหน่ายและของฝากของที่ระลึก
งานวิจยั นี้ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
ปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Guarantee System) จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงร่ วมกันพบว่าแผน
ธุ รกิ จชุมชนที่ได้ครอบคลุมประเด็นหลักทั้ง 9 องค์ประกอบของแผนธุ รกิ จแคนวาส เช่น คุณค่าของสิ นค้าและการบริ การ
(Value Propositions) กิ จกรรมหลัก (Key Activities) ทรั พยากรหลัก (Key Resources) โครงสร้ างต้นทุ น (Cost Structure)
รายได้ห ลัก (Revenue Streams) ลู ก ค้า (Customer Segments) ช่ อ งทาง (Channels) ความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า (Customer
Relationships) และพันธมิ ตรหลัก (Key Partners) แผนปฏิ บัติการธุ รกิ จชุ มชนนี้ สามารถนาไปใช้ในการเสนอขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป
คาสาคัญ : ธุรกิจชุมชน, โมเดลธุรกิจแคนวาส, ลีนสตาร์ทอัพ
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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. สภาพการณ์ ก่อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
จากผลงานการดาเนิ นงานเรื่ อง "การแปรรู ปกระเจี๊ ยบเขี ยวฝั กใหญ่ให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของดี ชุมชน
บ้านม่าหนิก ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต" โดย ดร.ธี รกานต์ โพธิ์ แก้ว อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และได้ร่วมนาเสนอผลงานดังกล่าว ในงานวันนักประดิ ษฐ์ ประจาปี 2561
(Thailand Inventor’s Day 2018) จัดโดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศู นย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ ที่ ผ่านมาและจากการที่ คณะทางานคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมถึ ง คลิ นิ ก เทคโนโลยี ล งพื้ น ที่ ใ ห้ ค าปรึ กษาด้า นการบริ การวิ ช าการชุ ม ชนดัง กล่ า วตามค าร้ อ งขอ
พบว่า กระเจี๊ ย บเขี ย ว เป็ นพื ช ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง มี ส ารต่ อ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant) สารกลู ต าไธโอน
(Glutathione) มีวติ ามินซีสูงและเส้นใย (Gemede et al., 2015 ) ปกติมกั นามาใช้เป็ นนามาลวกจิ้มเป็ นเครื่ องเคียงสารับอาหาร
มักจะไม่ได้นามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตมีศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่าหนิ ก อาเภอถลาง ที่ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต นาร่ องการปลูกพืชกระเจี๊ยบเขียว มีความพิเศษคือ ขนาดฝักใหญ่ เจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่และเหมาะนาไปแปร
รู ปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นการช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพและแหล่งการแปรู ปผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ
จังหวัด เช่ น สบู่ มรกตจากกระเจี๊ ยบเขี ยว สบู่ สีนิลจากชาโคลและกระเจี๊ ยบแดง ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดและ
นอกจากนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง ชุ่มน้ า ลดเรื อนริ้ วรอย ลดฝ้า สิ ว กระและมีกลิ่นหอมสดชื่น
จากพฤกษชาติ ปราศจากการเติมสารที่ให้ฟอง ดังนั้น หากนาองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีแผนธุรกิจ
ชุ มชนมาส่ งเสริ มกลุ่มฯ จะสามารถนามาสู่ การพัฒนาธุ รกิ จของชุ มชนและสู่ ความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิ จฐานรากให้กบั
ชุมชนได้
2. การมีส่วนร่ วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) โดยประยุกต์ใช้
เครื่ องมือโมเดลธุรกิจแคนวาสรวมกับการปฏิบตั ิการกลุ่มสมาชิกชุมชน 50 คน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การระดมสมองและ
การสัมภาษณ์ โดยมองเห็ นร่ วมกันว่าควรดาเนิ นงานให้เกิ ดผลลัพธ์เป็ นแผนธุ รกิ จชุมชน ที่ สามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจได้
โดยง่าย
3. กระบวนการทีท่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
กระบวนการสร้ างการเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดขึ้ นในกลุ่มชุ มชนฯ คณะทางานวิจัยฯ ดาเนิ นงานผ่านงานวิจัย มี 2
กระบวนการ คือ 1) กระบวนการวิจยั โดยนาการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research หรื อ
PAR) มาร่ วมดาเนิ นงานกับกลุ่มชุ มชนฯ ซึ่ งมี จานวนสมาชิ กประมาณ 50 คน ใช้การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การปฏิบตั ิการวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มชุมชนด้วย SWOT Analysis และ 2) กระบวนการเสริ มศักยภาพของ
ผูร้ ่ วมงาน (กาญจนา, 2559) ที่จาเป็ นต้องอธิบายให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่สมาชิกชุมชนถึงแผนธุรกิจชุมชนว่าจะสามารถช่วย
ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานกลุ่มอย่างไร แผนธุ รกิ จด้วยโมเดลธุ รกิ จแคนวาสนี้ จะครอบคลุมถึ งประเด็นหลักทั้ง 9
องค์ประกอบ คือ 1) ลูกค้า (Customer Segments, CS) ใครคือผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ 2) คุณค่า (Value Propositions, VP) จุด
ขายของสิ นค้าหรื อบริ การคืออะไร 3) ช่องทาง (Channel, CH) วิธีใดที่สามารถสื่ อสารไปถึงลูกค้าเป้ าหมาย 4) ความสัมพันธ์
กับลูกค้า (Customer Relationships, CR) วิธีที่สามารถรักษาลูกค้าเดิม 5) กระแสรายได้ (Revenue Streams, RS) ประมาณการ
รายได้ของธุ รกิ จชุมชนนี้ 6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources , KR) สิ่ งที่ ตอ้ งมีในการดาเนิ นธุ รกิ จ 7) กิ จกรรมหลัก (Key
Activities, KA) กิจกรรมที่ตอ้ งทาเพื่อให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้ 8) พันธมิตรหลัก (Key Partners, KP) คือใครที่เกี่ยวข้องทั้งการ
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ช่วยจัดหาวัตถุดิบและช่วยจัดจาหน่ ายและ 9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure, CS) ต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจเป็ นอย่างไร
ซึ่งกระบวนการเสริ มศักยภาพของสมาชิกภายหลังจากการนาโมเดลธุรกิจแคนวาสจะช่วยให้กลุ่มชุมชนฯ สามารถเข้าใจภาพ
ธุรกิจชุมชนโดยรวมได้พร้อมๆ กัน มองอย่างรอบด้านและเห็นเป้ าหมายอย่างชัดเจนขึ้น เกิดแนวคิดในทุกปั จจัยทางธุรกิจ
ก่อให้เกิดกิจกรรมของโครงการที่ควรดาเนินงานก่อนและหลังได้
4. ความรู้ ความเชี่ยวชาญทีใ่ ช้ ในการทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงนั้น
งานวิจยั นี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ กล่าวคือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากเอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ
วิชาการ บทความวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนธุ รกิ จ การประยุกต์ใช้โมเดลธุ รกิจแคนวาส และ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามจากการการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การปฏิบตั ิการ การสรุ ปบทเรี ยน และที่สาคัญ คือ การ
ผนวก ประสานความรู ้เชิงวิชาการด้านการผลิตกระเจี๊ยบเขียว แนวทางการทาแบบเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีการรับรองด้วยชุมชน
มีส่วนร่ วม (Participatory Guarantee System หรื อ PGS) การแปรรู ป คุณค่าและประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว โดยประสาน
ความความรู ้เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาประสบการณ์ของชุมชน เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์สู่ แผนธุรกิจชุมชน ให้มีขอ้ มูลเชิงลึก
และมองรอบด้าน เกิดความเป็ นไปได้ต่อการดาเนินงาน นอกจากนั้นยังนาศาสตร์ดา้ นธุรกิจ การบริ หารจัดการอุตสาหกรรม
มาบูรณาการกับการทางานร่ วมกับกลุ่มชุมชนฯ
ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั ฯ จึงได้ดาเนินงานโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชน ด้วยการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แสดงดังตารางที่ 1 และดาเนินการปฏิบตั ิการร่ วมกันจัดทาแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส ดังตารางที่ 2 ถึง
ตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 1 การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนบางเหนี ยวดา
จุดแข็งของชุมชน (Strengths, S)
จุดอ่ อนของชุมชน (Weaknesses ,W)
- มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน
- ขาดความร่ วมมือขอคนในชุมชน
- คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่มีความรู ้
- ขาดองค์ค วามรู ้ ด้านวิท ยาศาสตร์ แ ละด้านการบริ ห าร
- ชุมชนอยูอ่ ย่างมีความสุขไม่มีโจรผูร้ ้าย
จัดการ
- มีความสามัคคีกนั ในชุมชน
โอกาส (Opportunities, O)
อุปสรรค (Threats, T)
- มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- หน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนขาดความต่อเนื่ องใน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
การติดตามผล
- ขาดการประชาสัมพันธ์หมู่บา้ นและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ยังไม่เป็ นที่รู้จกั
- การคมนาคม เช่น ป้ ายบอกทาง ถนนหนทาง
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ของชุมชน พบว่าจุดแข็งของชุมชนที่ โดดเด่น คือ มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวย เนื่ องจากที่ต้ งั ชุมชนมีสภาพแวดล้อม เช่น ลาธาร ต้นไม้และยังมีความเป็ นธรรมชาติ ที่เหมาะแก่การดึงดูดผูค้ น
เข้ามายังชุมชน กอรปกับคนในชุมชนมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน อยู่กนั อย่างมีความสุ ข รวมถึงคนรุ่ นใหม่ส่วน
ใหญ่มีความรู ้และความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ด้านจุดอ่อน ซึ่งเป็ นปั ญหาภายในชุมชน แบ่งออกเป็ น 2
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ขาดความร่ วมมือของคนในชุมชน ในการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
ต่างๆ มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากอาชีพ ทัศนคติ ช่องว่างระหว่างวัย ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ประเด็นที่ 2 คือ ขาดองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และด้านการบริ หารจัดการ ซึ่ งจากการระดมสมองยังร่ วมกันหาแนว
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ทางการลดจุดอ่อน พบว่า ควรจัดให้มีเวทีพบปะ เพื่อทากิจกรรมร่ วมกันหรื อจัดเวทีของชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ให้ทุกคนในชุมชนได้เสนอความคิดเห็นร่ วมกัน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบและปฏิบตั ิตาม เพื่อร่ วม
สร้างกิจกรรมส่งเสริ มรายได้และเพิ่มเติมความรู ้ให้มีความเข้มแข็ง
นอกจากมุมมองภายในชุมชนแล้วหากมองในมุมภายนอกที่มีผลกับชุมชนนัน่ คือ โอกาส ซึ่ งมีหน่วยงานภายนอก
เข้ามาสนับสนุ น โครงการ งบประมาณ ที่ สอดคล้องกับความต้อ งการของสมาชิ กในชุ มชนที่ พร้ อมด้ว ยศัก ยภาพและ
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน สาหรับด้านอุปสรรคพบว่า เมื่อมีหน่วยงานของรัฐที่ให้การสนับสนุนแล้ว ยังคง
ขาดความต่อเนื่องเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลสะท้อนกลับข้อมูล ขาดการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกลุ่ม
ชุมชนฯ หมู่บา้ นและผลิตภัณฑ์ของชุมชนยังไม่เป็ นที่รู้จกั รวมถึงการคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวก เช่น ถนนทางเข้าและป้ าย
บอกทางยังไม่ชดั เจน สรุ ปได้วา่ จากการวิเคราะห์สภาพของชุมชน ณ ปั จจุบนั หากชุมชนสามารถลดจุดอ่อนและอุปสรรคได้
จะเป็ นการเสริ มสร้างจุดแข็งและเพิ่มโอกาสให้ศกั ยภาพชุมชนเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งมากยิง่ ขึ้น
ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่า ณ ปั จจุบนั ชุมชนบางเหนี ยวดา มีผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวที่
วางขายในท้องตลาด คือ สบู่กอ้ นกระเจี๊ยบเขียว ภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ “มณิ คคราม” มีวางขายตามร้านขายของชา ขายผ่าน
ทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการทดลองผลิต คือ สบู่เหลวและโลชัน่ กระเจี๊ยบเขียว ต่อจากนั้น
สมาชิกในกลุ่มทาการระดมสมองและปฏิบตั ิการกลุ่มฯ ด้วยการใช้บตั รคา เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวที่มีความ
เป็ นไปได้สาหรับการแปรรู ป พบว่า สมาชิกเสนอผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียว แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
ของใช้และผลิตภัณฑ์สาหรับบริ โภค ได้แก่ กระเจี๊ยบอบแห้ง กระเจี๊ยบแช่อิ่ม ชากระเจี๊ยบ ครี มทาหน้า เซรั่มและเจลพอก
หน้า และเมื่ อพิจารณาร่ วมกันถึ งความเป็ นไปได้ในการแปรรู ป พบว่า ผลิ ตภัณฑ์ที่สมาชิ กเลื อก ได้แก่ กระเจี๊ ยบแช่อิ่ม
กระเจี๊ยบอบแห้งและเจลพอกหน้า จากนั้นนาผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเข้าสู่การวิเคราะห์โมเดลผืนผ้าใบ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจ
(Business Model Canvas) ซึ่ งช่วยในการแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่ วมกันออกแบบโมเดลธุ รกิ จ
ดังตารางที่ 2 3 และ 4
ตารางที่ 2 แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นกระเจี๊ยบเขียว
Key Partners
Key Activities
Value Proposition
Customer
Customer
(พันธมิตรหลัก) (กิจกรรมหลัก)
(คุณค่าของผลิตภัณฑ์)
Relationships
Segments
(ลูกค้า
- หน่วยงาน
- การเพาะปลูกกระเจี๊ยบ
- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (กิจกรรม
ผูกมัดใจลูกค้า)
กลุ่มเป้ าหมาย
ราชการ
- การแปรรู ป
ปลอดภัย 100%
- ลดราคา
- การจัดจาหน่าย
- ได้รับคุณค่าจาก
)
- จัดโปรโมชัน่ ซื้อ - กลุ่มลูกค้าผู ้
สถาบันการศึกษา
ธรรมชาติ
รักสุขภาพ
ขนาดใหญ่แถม
- เว็บไซด์ขายของ
- มีสารต่อต้านอนุมูล
- กลุ่มผูใ้ ช้
ขนาดเล็ก
- ผูจ้ ดั จาหน่วย
อิสระ
- มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
- ปลอดภัยจากสารเคมี
ธรรมชาติ
- คู่คา้
- มีการควบคุมคุณภาพใน เป็ นของแถม
- กลุ่มลูกค้า
- ลูกค้าสามารถ
กระบวนการผลิต
ทดลองใช้สินค้าได้ ชาวต่างชาติที่
- เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใช้ผลิตภัณฑ์
ฟรี
- ช่วยชะลอริ้ วรอย
ธรรมชาติ
Key Resources
Channels
(ทรัพยากรหลัก)
(ช่องทาง)
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- วัสดุในการเพาะปลูก
- วัตถุดิบในการแปรรู ป
- แรงงาน

Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน)
- ต้นทุนวัตถุดิบในการแปรรู ป
- ต้นทุนงาน
- ต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
- ต้นทุนการจัดจาหน่ายและการขนส่ง
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- ช่องทางออนไลน์
ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
- ออกบูธงานโอ
ทอป
- ฝากขายหน้าร้าน
- เว็บไซด์
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพื่อสุขภาพ
- ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ขนส่ง
Revenue Streams (กระแสรายได้)
- รายได้จากการจาหน่ายสบู่
- รายได้จากตัวแทนจาหน่าย

ตารางที่ 3 แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแช่อิ่ม/กระเจี๊ยบอบ
Key Partners
Key Activities
Value Proposition
(พันธมิตรหลัก) (กิจกรรมหลัก)
(คุณค่าของผลิตภัณฑ์)
- หน่วยงาน
- การเพาะปลูกกระเจี๊ยบ
- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ราชการ
- การแปรรู ป
- ได้รับคุณค่าจาก
- การจัดจาหน่าย
ธรรมชาติ
สถาบันการศึกษา
- เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เว็บไซด์ขายของ
- มีสารต่อต้านอนุมูล
- ผูจ้ ดั จาหน่วย
อิสระ
วัตถุดิบ
- มีสรรพคุณบารุ งร่ างกาย
- คู่คา้
และต้านทานโรค

Customer
Relationships
(กิจกรรมผูกมัดใจ
ลูกค้า)
- ลดราคา
- จัดโปรโมชัน่ ซื้อ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเล็ก
- มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เป็ นของแถม
- ลูกค้าสามารถ
ทดลองชิมสิ นค้าฟรี

Customer
Segments
(ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย
)
- กลุ่มลูกค้าผู ้
รักสุขภาพ
- กลุ่มลูกค้าผู ้
ทานมังสวิรัต
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Key Resources
(ทรัพยากรหลัก)
- วัสดุในการเพาะปลูก
- วัตถุดิบในการแปรรู ป
- แรงงาน

Cost Structure
(โครงสร้างต้นทุน)
- ต้นทุนวัตถุดิบในการแปรรู ป
- ต้นทุนงาน
- ต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
- ต้นทุนการจัดจาหน่ายและการขนส่ง

ตารางที่ 4 แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เจลทาหน้า
Key Partners
Key Activities
(พันธมิตรหลัก) (กิจกรรมหลัก)
- หน่วยงาน
- การเพาะปลูกกระเจี๊ยบ
ราชการ
- การแปรรู ป
- การจัดจาหน่าย
สถาบันการศึกษา
- เว็บไซด์ขายของ
- ผูจ้ ดั จาหน่วย
วัตถุดิบ
- คู่คา้
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Channels
(ช่องทาง)
- ช่องทางออนไลน์
ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
- ออกบูธงานโอ
ทอป
- ฝากขายหน้าร้าน
- เว็บไซด์
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพื่อสุขภาพ
- ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ขนส่ง
Revenue Streams
(กระแสรายได้)
- รายได้จากการจาหน่ายสบู่
- รายได้จากตัวแทนจาหน่าย

Value Proposition
(คุณค่าของผลิตภัณฑ์)
- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
- ได้รับคุณค่าจาก
ธรรมชาติ
- เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เพิ่มความชุมชื้นและ
บารุ งผิวหน้า

Customer
Relationships
(กิจกรรมผูกมัดใจ
ลูกค้า)
- ลดราคา
- จัดโปรโมชัน่ ซื้อ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเล็ก
- มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เป็ นของแถม
- ลูกค้าสามารถ
ทดลองชิมสิ นค้าฟรี

Customer
Segments
(ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย
)
- กลุ่มลูกค้า
ผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
- กลุ่มลูกค้าผู ้
รักความสวย
ความงาม
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- ขายเป็ นชุดคู่กบั
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Key Resources
(ทรัพยากรหลัก)
- วัสดุในการเพาะปลูก
- วัตถุดิบในการแปรรู ป
- แรงงาน

Cost Structure
(โครงสร้างต้นทุน)
- ต้นทุนวัตถุดิบในการแปรรู ป
- ต้นทุนงาน
- ต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
- ต้นทุนการจัดจาหน่ายและการขนส่ง

Channels
(ช่องทาง)
- ช่องทางออนไลน์
ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
- ออกบูธงานโอ
ทอป
- ฝากขายหน้าร้าน
- เว็บไซด์
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพื่อสุขภาพ
- ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ขนส่ง
Revenue Streams
(กระแสรายได้)
- รายได้จากการจาหน่ายสบู่
- รายได้จากตัวแทนจาหน่าย

5. การคาดการณ์ สิ่งทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้ เกิดขึน้ แล้ ว
ภายหลังจากการดาเนินงานวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่มชุมชนฯ พบว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงด้วย
โมเดลธุ รกิ จแคนวาส แบบมีส่วนร่ วมนั้นสามารถสร้าง 1) การเปลี่ยนแปลงบุคคลภายในกลุ่มที่เป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความรู ้
ความเข้าใจ มัน่ ใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่จะดาเนินงานตามแผนธุรกิจชุมชนที่ร่วมจัดทา 2) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มคนที่ได้ร่วมกันแปรรู ปผลิตภัณฑ์เป็ นสบู่กอ้ นกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแช่อิ่ม กระเจี๊ยบอบแห้ง
สามารถสร้างความสามัคคี สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้ 3) การเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดการบริ หารกลุ่ม โดยปรับบทบาท
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หน้าที่ของสมาชิกให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการร่ วมกันเสนอความคิดเห็นและข้อสรุ ปด้านการบริ หารพื้นที่
เพาะปลูก ทรัพยากรของกลุ่ม พร้อมการปรับปรุ งกฎระเบียบให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
6. การประเมินผลลัพธ์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
เกิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ ชุ ม ชน โดยสามารถสร้ า งรายได้เ พิ่ ม ขึ้ นจากการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ระเจี๊ ย บเขี ย ว เกิ ด คุ ณ ค่ า ต่อ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งคณาจารย์เกิดงานวิจยั ในลักษณะเชิงประยุกต์ วิเคราะห์สาระสาคัญจากระเจี๊ ยบเขียว การวิจยั พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ การพัฒนาห่วงโซ่แห่งคุณค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานปั จจัยต่างๆ ทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง และนามาปรับประยุกต์กบั บริ บทของกลุ่มชุมชนฯ (กิตติศกั ดิ์ และคณะ, 2561) และเกิดคุณค่าต่อการพัฒนา
องค์ความรู ้ชุมชน ด้านการดาเนินงาน ขยายผลและเชื่อมโยงไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อื่นๆ
7. แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ให้ คงอยู่ต่อไป
สามารถดาเนิ นงานได้ดงั นี้ 1) ด้านบุคคลและกลุ่ม ซึ่ งแต่ละบุคคลภายในกลุ่มชุมชนฯ ทราบบทบาทและภารกิจ
หน้าที่ชดั เจนเพื่อร่ วมกันดาเนินงาน พร้อมขับเคลื่อนผ่านด้วยโครงสร้างกลุ่ม 2) มีแผนงานปฏิบตั ิการกลุ่มและการนาเสนอ
ข้อ มู ล ผ่า นห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ภายใต้หัวข้อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลไม้แ ละพื ช อัต ลัก ษณ์ ด้ว ย วทน. (วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ซึ่ งได้วางแผนจัดกิจกรรมย่อย เช่น กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี แปรรู ปกระเจี๊ยบเขียว และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ เกษตร
อินทรี ยแ์ บบชุมชนมีส่วนร่ วม PGS กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มตลาดออนไลน์
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การผลิตซีอวิ๊ ผสมกากงาในโรงเรียนบ้ านโพซอ
Production of Fermented Soy Sauce from Soybean and Sesame-oil cake of Posor School
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา1* ชเนนทร์ มัน่ คง2 บวรศักดิ์ เพชรานนท์2 ปั ทมา ไทยอู่1
Rattanapol Phanomvan Na Ayudhaya 1* Chanen Munkong2 Bavonsak Pejaranonda2 Patthama Thaiou 1

บทคัดย่อ
โรงเรี ยนบ้านโพซอเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสที่ต้ งั อยูบ่ า้ นโพซอ ต.เสาหิ น อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ประสบปั ญหา
เรื่ องการจัดการอาหารในโรงเรี ยน พบว่า ค่าใช้จ่ายในด้านอาหารในปี พ.ศ. 2556 สาหรับนักเรี ยนจานวน 270 คน ครู 30 คน
มีมูลค่าของวัตถุดิบเป็ นเนื้อสัตว์ 609,475 บาท ผัก 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภัณฑ์แปรรู ป 326,650 บาท แป้ ง 193,544
บาท และซีอิ๊วขาว 36,000 บาท การดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกมื้อ ภายใต้งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาทต่อปี ทาให้อาหาร
บางมื้ออาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกับนักเรี ยนในวัยที่กาลังเติบโต ทางคณะวิจยั จึงได้ระดมความคิดจาก
ชาวบ้านในหมู่บา้ น โรงเรี ยน และนักวิจยั เพื่อทาโครงการอาหารสาหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยน โดยการจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงตกลงทาซีอิ๊วผสมกากงา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในค่าเครื่ องปรุ งอาหาร และทาให้อาหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิ่มสูงขึ้นเหมาะกับนักเรี ยนวัยกาลังเจริ ญเติบโต
การถ่ายทอดองค์ความรู ้สร้างเทคโนโลยีเชิ งกระบวนการที่เหมาะสมด้านการแปรรู ปอาหารจากวัตถุดิบที่หาได้ใน
พื้นที่ โดยทาซี อิ๊วผสมกากงาให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ น และสามารถเก็บรั กษาได้นาน โดยใช้ ‘กากงา’
ที่ มี ม ากในพื้ น ที่ ม าพัฒ นาสู ต รซี อิ๊ ว ขาวผสมกากงากระบวนการท าซี อิ๊ ว ผสมกากงาเป็ นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีเ ชิ ง
กระบวนการลงสู่ ระดับพื้นฐานสาหรับโรงเรี ยนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถพึ่งตนเองในเรื่ องอาหาร สามารถ
ดูแลโภชนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ หรื อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพื่อส่ งออกสู่
ตลาดนอกชุมชนได้
คาสาคัญ : การแปรรู ปถัว่ เหลือง กากงา ซีอิ๊วสูตรท้องถิ่น บ้านโพซอ โภชนาการในโรงเรี ยน
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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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บทนา
ด้ว ยสภาพภู มิ ป ระเทศของอ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ป ระมาณ 90% ที่ เ ป็ นภู เ ขา
สลับซับซ้อนและป่ าทึบ ลักษณะสภาพของชุมชนอยูห่ ่ างไกลจากความเจริ ญและเป็ นพื้นที่ทุรกันดาร ขาดโอกาสที่จะได้รับ
การบริ การพื้นฐานจากภาครัฐ อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา และเส้นทางคมนาคมที่ยากลาบาก บางเส้นทางไม่สามารถเข้าถึงได้
ในฤดูฝน เนื่ องจากเป็ นดินโคลนและบางช่วงต้องใช้ลาห้วยเป็ นถนน ต้องข้ามลาห้วย การเดินทางในฤดูร้อนและฤดูหนาว
สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ขบั เคลื่อนสี่ ลอ้ และรถจักรยานยนต์ ส่ วนในฤดูฝนระดับน้ าในลาห้วยจะขึ้นสู งไม่สามารถเข้า
ออกพื้นที่ได้ ด้วยข้อจากัดด้านภูมิศาสตร์ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตามกรอบการทางานภายใต้การดาเนินงานแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีโภชนาการดี สุ ขภาพแข็งแรง มีความซื่ อสัตย์ เสี ยสละ สามัคคี และเมตตาผูอ้ ื่น มีความรู ้
และทักษะทั้งทางวิชาการ และอาชีพ ที่เป็ นพื้นฐานการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยยึดเด็กและเยาวชนเป็ นศูนย์กลาง
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างความสามารถของเด็ก เยาวชนและ ราษฎรในพื้นที่ให้บูรณาการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับ ความรู ้ เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ สามารถปรั บ ตัว และด ารงชี วิต อย่า งมี คุณ ภาพสอดคล้อ งกับวิถี ชี วิต สิ่ ง แวดล้อ ม และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น โรงเรี ยนบ้านโพซอเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเขตถิ่นทุรกันดารส่งผลให้โรงเรี ยนบ้านโพซอประสบปั ญหา
ขาดแคลนอาหารแลสารอาหารที่เหมาะสมสาหรับนักเรี ยนเพื่อโครงการอาหารสาหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสใน
ถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากงบประมาณค่าอาหารรายหัวนั้น ให้เฉพาะนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ในขณะที่บริ บทโรงเรี ยนขยาย
โอกาสที่มีหอพักนอน มีความจาเป็ นต้องบริ หารจัดการให้สามารถดูแลนักเรี ยนระดับมัธยมต้นให้ได้รับประทานอาหารให้
ได้ทุกมื้อด้วย เพราะนักเรี ยนส่ วนใหญ่มาจากหมู่บา้ นที่ไกลเกินกว่าจะเดินทางไปกลับ เนื่ องจากถนนหนทางลาบากและมี
ความยากจนเกินกว่าจะซื้ออาหารรับประทานเอง
โดยทางโรงเรี ยนได้รับสนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรี ยนอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่
6 มีนกั เรี ยน 265 คน ได้เงินหัวละ 20 บาท เด็กหอพักได้ม้ือเช้าและเย็น มื้อละ 13 บาทต่อคน ได้เฉพาะเด็กชั้นประถมจนถึง
มัธยมต้น มีเด็กหอพักจานวน 311 คน แต่ทางโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนจานวน 459 คน ครู 30 คน ในปี การศึกษา 2559 คิดเป็ น
ค่าอาหารต่อหัวเด็กนักเรี ยนเป็ นประมาณ 46.71 บาท/คน/วัน ทาให้ไม่มีปริ มาณอาหารเพียงพอต่อการบริ โภคของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน ภายใต้งบประมาณที่จากัดทางด้านอาหาร ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายจริ งของโรงเรี ยนในปี 2556 เป็ นเนื้อสัตว์ (ไก่สด เนื้อหมู
สด ปลาสด ปลาทูเค็ม) มูลค่า 609,475 บาท ผักเป็ นมูลค่า 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภัณฑ์แปรรู ป 326,650 บาท และแป้ ง
193,544 บาท ซีอิ๊วขาว 36,000 บาท ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากบัญชีใช้จ่ายของโรงเรี ยน จึงให้เกิดแนวคิดในการสร้างอาหารใน
โรงเรี ยนขึ้น เพื่อดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกมื้อ ภายใต้งบประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ทาให้อาหารบางมื้ออาจจะมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกับนักเรี ยนในวัยที่กาลังเติบโต ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนกาลังเตรี ยมรับมือกับการดูแล
นักเรี ยนชั้นมัธยมปลายที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทางออก คือ 1) ซื้อวัตถุดิบที่ราคาถูกลง เพื่อเพิ่มปริ มาณอาหาร 2) ผลิตอาหาร
หรื อเครื่ องปรุ งเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3) พัฒนานิสยั การกินอย่างรู ้คุณค่า
ดังนั้นในงานพัฒนานี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเกษตรในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยัง่ ยืน
เป็ นการสร้างคุณค่าเพิ่ม (value creation) และนวัตกรรมให้กบั อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากมาย โดยพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพที่เพิ่มสารอาหารสาคัญแก่เด็กนักเรี ยน สามารถเก็บรักษาได้นาน ทาเองได้ดว้ ยตัวเอง ลดการนาเข้ามาของเครื่ องปรุ ง
(ซีอิ้วขาว) และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (ปั ณณ์ณชั และ ฉันทนา, 2558)
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้ งนี้ เป็ นงานวิจัยเชิ งบริ การวิชาการที่ ตอ้ งมี ก ารปฏิ บัติก ารแบบมี ส่ วนร่ ว ม (Participatory Action
Research : PAR) (ครรชิต, 2554) โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างทีมวิจยั ชาวบ้าน และโรงเรี ยน (ครู และนักเรี ยน)
หาข้อมูลที่ศึกษาในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน (ชอบ และโกวิท, 2547) ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
1) ข้อมูลที่มีอยูใ่ นพื้นที่ โดยพื้นที่ที่ทาการพัฒนาครั้งนี้เป็ นโรงเรี ยนบ้านโพซอ
2) กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งเรี ยนรู ้การผลิตซีอิ๊วผสมกากงา (ครู 1 คน นักเรี ยนมัธยมปลาย 10 คน)
3) ซีอิ๊วที่ได้ตอ้ งทาจากวัตถุดิบในพื้นที่ (ถัว่ เหลืองและกากงา)
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1) ประเด็นพูดคุยกับกลุ่มครู และตัวแทนชาวบ้านในด้านวัตถุดิบที่มีในพื้นที่
2) คาถามของผูท้ างานพัฒนาเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและอาหารภายในโรงเรี ยน (ภาพที่ 1)
3) การสอบถามถึงความพึงพอใจต่ออาหารที่ทาขึ้นมาจากวัตถุดิบภายในพื้นที่ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุ งอาหารของโรงเรี ยน

ภาพที่ 2 อาหารที่เด็กนักเรี ยนใช้รับประทานในโรงเรี ยน
3. ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
การดาเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ แบ่งการปฏิบตั ิงานออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจและสอบถามถึงปั ญหาความต้องการอาหารของโรงเรี ยน
1) ศึกษาข้อมูลของพื้นที่บา้ นโพซอ ทางด้านอาชีพ การเกษตร และวิถีชีวติ ของคนในหมู่บา้ น (ภาพที่ 3)
2) ทาการสารวจ พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน และครู เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ วิเคราะห์ถึงโจทย์และความต้องการที่แท้จริ ง
ในแก้ไขปั ญหาด้านอาหารและเครื่ องปรุ ง (ภาพที่ 4)
3) นักวิจยั และโรงเรี ยนร่ วมกันคัดเลือกอาหารที่เหมาะสม
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ภาพที่ 3 สารวจพื้นที่ของตาบลบ้านเสาหิ น

ภาพที่ 4 คณะทางานพูดคุยกับทางโรงเรี ยนและตัวแทนชาวบ้าน
ขั้นตอนที่ 2 การเรี ยนรู ้ถึงการทาซีอิ๊วให้กบั โรงเรี ยน (ครู และนักเรี ยน) (ภาพที่ 5)
1) นักวิชาการทาการให้ความรู ้ถึงการทาซี อิ๊วที่ได้คดั เลือกวัตถุดิบ (ถัว่ เหลืองและกากงา) จากในพื้นที่ ให้กบั ครู และ
นักเรี ยน
2) ร่ วมกันทาซีอิ๊ว โดยผูว้ จิ ยั ลงมือทาร่ วมกับครู และนักเรี ยน พร้อมทั้งตอบประเด็นคาถามที่เกิดระหว่างการทาซีอิ๊ว
3) สรุ ปประเด็นคาถาม และปั ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อสรุ ปในการผลิตซีอิ๊วที่จะทาให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน

ภาพที่ 5 ฝึ กสอนทาซีอิ๊วในโรงเรี ยนบ้านโพซอ
ขั้นตอนที่ 3 สังเกตความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (นักเรี ยนและครู ) พร้อมกับสอบถามด้วยปากเปล่า รวบรวมข้อมูลที่ได้
เพื่อนามาวิเคราะห์หาวิธีการที่เหมาะสมกับโรงเรี ยนในการผลิตซีอิ๊วในโรงเรี ยน (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6 สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพซอและหาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลของการสารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อหาวัตถุดิบที่จะนามาแปรรู ปเป็ นซี อิ๊วผสมกากงาของหมู่บา้ นโพซอเกิดจาก
การสารวจและสอบถาม พบว่า ชาวบ้านมีอาชีพทาการเกษตร เพาะปลูกพืชได้แก่ ข้าว ถัว่ เหลือง กระเทียม งา กล้วยน้ าหว้า
จากนั้นได้นาข้อมูลมานาเสนอต่อที่ประชุมระหว่างนักวิชาการกับโรงเรี ยน เพื่อหาข้อสรุ ปถึงการทาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
โรงเรี ยนและสามารถให้สารอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้ จึงตกลงทาซีอิ๊วต้องใช้ถวั่ เหลือง
ในการผลิตหลักสามารถหาได้จากพื้นที่ในตาบลเสาหิ นได้ง่าย (ปั ณณ์ณชั และ ฉันทนา, 2558) ส่วนซีอิ๊วผสมกากงาจะทาให้
เป็ นผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน โดยกากงาสามารถหาได้จากโรงเรี ยนเพียงหลวง ๑๑ หมู่บา้ นสล่าเจียง
ตอง ในตาบลเสาหิ น ซึ่งขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท
2. การทาซี อิ๊วและซี อิ๊วผสมกากงาในเบื้ องต้น ผูท้ าวิจยั จะเป็ นผูป้ ฎิ บตั ิและทาการสอนให้แก่นักเรี ยนและครู ใน
โรงเรี ย นบ้า นโพซอ ด้ว ยการน าเอาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีม าใช้ส อนและท าความเข้า ใจให้กับ ครู แ ละนัก เรี ย น
(Nakahara et al., 2012., Kanu et al., 2007., วราทิ พย์, 2552) เพื่อสามารถนาไปผลิตต่ออย่างเข้าใจมากกว่าการปฏิ บตั ิตาม
กระบวนการผลิตอย่างเดียว
3. ผลที่ได้จากการทาซี อิ๊วและซี อิ๊วผสมกากงา ให้กบั กลุ่มนักเรี ยนและครู พบว่าครู และนักเรี ยนยังไม่สามารถทา
ความเข้าใจกับกระบวนการได้ท้ งั หมด แต่สามารถประยุกต์ของใช้ที่มีในโรงเรี ยนและหมู่บา้ นมาทาอุปกรณ์ได้ เช่น ตูบ้ ่มโคจิ
หรื อกระด้งที่ทาจากไม้ไผ่ แต่ในอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์ อื่น เช่น หม้อนึ่งความดัน อุปกรณ์ชงั่ ตวง วัด ยังไม่สามารถใช้ได้อย่าง
ชานาญ ต้องคอยตรวจสอบตลอดเวลา ตลอดจนการคานวณหาค่าต่างๆ ในการปฏิบตั ิ นักเรี ยนไม่สามารถทาเองได้ตอ้ งสอน
ตลอดการปฏิบตั ิ ทาให้ทราบถึงพื้นฐานการศึกษาของเด็กในโรงเรี ยนได้
4. จากการที่ ได้ทาซี อิ๊วและซี อิ๊วผสมกากงาที่ ได้จากวัตถุดิบในพื้นที่ ทางครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้เสนอ
ความคิดที่จะทาให้เกิดเป็ นสิ นค้าของโรงเรี ยน เพื่อสนับสนุนหลักสูตรอาชีพด้านคหกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน ทาให้ได้
มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางด้านคหกรรม (อาหาร) ให้ดียงิ่ ขึ้นและสามารถพัฒนาให้เป็ นอาชีพต่อไปได้

ภาพที่ 7 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของชุมนุมคหกรรม
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตซี อิ๊วและซี อิ๊วผสมกากงาในโรงเรี ยนบ้านโพซอ โดยมีการ
สารวจ พูดคุยระหว่างทีมนักวิจยั ชาวบ้าน และโรงเรี ยน ที่มีการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อหาทางออกทางด้านอาหารใน
โรงเรี ยน ส่ งผลให้เกิ ดการลงมือปฏิบตั ิการประกอบอาหารที่ถูกสุ ขอนามัย เรี ยนรู ้ถึงสิ่ งที่ทา สามารถนาไปประยุกต์เข้าสู่
กระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อให้เด็กนักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้จริ งจากการปฏิ บตั ิจริ งด้วยตัวเอง ส่ งผลทาให้นักเรี ยนมี
สุ ขภาพที่ ดี แข็งแรง เนื่ องจากได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และเพียงพอ โรงเรี ยนเกิ ดแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรและ
กิจกรรมให้กบั นักเรี ยนต่อไป สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพื่อส่งออกสู่ตลาดนอกชุมชนได้

ข้ อเสนอแนะ
1) ด้านผลิตภัณฑ์ซีอิ๊ว ควรต้องมีแผนการผลิต เพื่อที่ จะทาให้ได้มีซีอิ๊วใช้ในโรงเรี ยนตลอดทั้งปี และสามารถนาออกไป
จาหน่ายในตลาดรอบๆ หมู่บา้ น
2) ในส่วนของถัว่ เหลืองและกากงาควรมีการตกลงราคาและวางแผนการผลิตก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในอนาคต
3) โรงเรี ยนควรสร้างนักเรี ยนให้สามารถผลิตซีอิ๊วได้ในรุ่ นต่อๆไป และควรหาครู มาดูแลรับผิดชอบโครงการนี้
4) คณะผูว้ จิ ยั ควรต้องปรึ กษาหารื อกับโรงเรี ยน เพื่อนาเอากระบวนการทาซีอิ๊วมาใส่ไว้ในวิชาเรี ยนต่างของนักเรี ยนแต่ละชั้น
เพื่อเป็ นการบูรณาการด้านการศึกษาทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ดา้ น STEM
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มีส่วนร่ วม กรณี ศึกษา : ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครอบครัว บ้านคลองเดื่ อพัฒนา ตาบลท่ามะนาว อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี. วารสารวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558. หน้า 76-89.
วราทิพย์ วงษ์เอี่ยม. 2552. การเสริ มคุกกี้แป้ งข้าวเจ้าด้วยโปรตีนที่สกัดจากกากงาดา. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เชียงใหม่.
Kanu, P.J., Zhu, K., Kanu, J.B., Zhou, H., Qian, H. and Zhu, K. 2007. Biologically active components and nutraceuticals in
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Nakahara, T. Yamaguchi, H. and Uchida, R. 2012. Effect of temperature on the stability of various peptidases during
peptide-enriched soy sauce fermentation. Journal of Bioscience and Bioengineering 113(3): 355–359
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หมู่บ้านพลังงานทางเลือก: การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลเพื่อเป็ นแหล่ง
พลังงานทางเลือกระดับครัวเรื อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 ทิพย์มณฑา1* ณิ ชา ประสงค์จนั ทร์ 1 สมบูรณ์ ประสงค์จนั ทร์ 1 พลชัย ขาวนวล1 และ ธนินธรณ์ ขุนจันทร์ 2
Nuchalee Thipmonta1* Nicha Prasongchan1 Somboon Prasongchan1
Palachai Kaonuan1 and Tanintorn Khunjan2

บทคัดย่อ
หมู่บา้ นพลังงานทางเลือกได้ดาเนิ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ย ์
จากครัวเรื อนและผลิตเตาชีวมวลโดยใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิง ในปี ที่ 1 และ 2 ตามลาดับ เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกอย่าง
ยัง่ ยืนโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการ นักวิชาการ ผูน้ าท้องถิ่นและชุมชน
ได้ร่วมกันสร้างศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อให้มีทกั ษะในการติดตั้ง
และแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ระบบแก๊ ส ชี ว ภาพในชุ ม ชนและเตาชี ว มวล มี ผ ลให้มี วิท ยากรชุ ม ชนที่ มี ทัก ษะในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพและผลิตเตาชี วมวลได้เป็ นอย่างดี ประเภทละ 5 คน มีศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก จานวน 1 แห่ง ณ บ้านป่ าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทั้งการผลิตระบบแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อนและเตาชีวมวลโดยใช้ไม้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้
แต่ละครัวเรื อนในการใช้แก๊สชี วภาพหรื อเตาชี วมวลแทนแก๊สหุ งต้ม LPG ได้ไม่น้อยกว่าเดื อนละ 1 ถัง เป็ นจานวนเงิ น
ประมาณ 400 บาทต่อเดือน หรื อประมาณปี ละ 4,800 บาทต่อครัวเรื อน และชุมชนมีการรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ได้ 1 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่วิสาหกิจชุมชนหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก เพื่อเป็ นกิจการชุมชนเพื่อหารายได้ พึ่งพาตนเองจาก
การผลิตพลังงานทางเลือก เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579
สนับสนุ นครัวเรื อนและชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการผลิต สร้างจิ ตสานึ ก และเข้าถึงองค์ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
คาสาคัญ : พลังงานทางเลือก, 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 1 st 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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สภาพการณ์ ก่อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีเนื้ อที่ท้ งั ใช้เป็ นอยูอ่ าศัยและการประกอบอาชีพมากกว่า 50,000
ไร่ ตั้งอยูใ่ นเขตการปกครองเทศบาลตาบลตะโหมด และเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง มีจานวนครัวเรื อนทั้งสิ้ น 3,203 ครัวเรื อน
และมี จานวนมี ประชากรทั้งสิ้ น 11,449 คน (ข้อมูล) ประชากรในชุ มชนตะโหมดประมาณร้ อยละ 80 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จากข้อมูลปศุสตั ว์อาเภอตะโหมด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 พบว่าเกษตรกรมีการเลี้ยงโค จานวน 2,077 ตัว
สุ กร จานวน 8,442 ตัว แพะ จานวน 2,158 ตัว และแกะ จานวน 125 ตัว และไก่ จานวน 518,431 ตัว ดังภาพที่ 1 จากการ
สารวจความต้องการของชุมชนที่ตอ้ งการความรู ้ และเทคโนโลยีในการจัดการมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยส์ าหรับครัวเรื อน
ในชุมชน ที่ผา่ นมาชุมชนมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนชุมชนทั้งอบรม ฝึ กปฏิบตั ิการ ส่งเสริ มให้ชุมชนมีความรู ้ในเรื่ อง
ต่าง ๆ เพื่อลดรายจ่ายและหรื อเพิ่มรายให้แก่ชุมชน ในส่ วนของการอบรมให้ความรู ้เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพที่ ใช้
ระบบถุง LDPE ได้รับการถ่ายทอดเชิงปฏิบตั ิการในปี งบประมาณ 2557-2559 ตามที่ได้รับการขอความช่วยเหลือทางวิชาการ
และเทคโนโลยีไปยังคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยผูน้ าท้ องถิ่นและเครื อข่ายชมรมต่าง ๆ
ในชุมชน จากนั้นอาจารย์หลักสู ตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึ กษาทัว่ ไป คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ได้เขียนข้อเสนอโครงการของบสนับสนุนการถ่ายทอดความรู ้และอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการการผลิตระบบแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยส์ าหรับครัวเรื อนในชุมชน จากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ซึ่งได้รับงบสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ให้บริ การก็กระจายไปยังชุมชนอีกหลายอาเภอในจังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 1 แผนที่และข้อมูลปศุสตั ว์อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ชุมชนได้รับในการฝึ กอบรม คาแนะนา คาปรึ กษารวมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการสาธิ ตและติดตั้ง
ระบบแก๊สชีวภาพสาหรับครัวเรื อน ตามเป้ าหมายและผลการดาเนิ นโครงการในช่วง 3 ปี งบประมาณ 2557-2559 มีผลการ
ดาเนินการดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการและค่าเป้ าหมาย/ผลการดาเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน ปี งบประมาณ 2557-2559
ค่าเป้ าหมาย/ผลการดาเนินงาน (หน่วยนับ)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

1. จานวนผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2. จานวนระบบ/บ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ทาในพื้นที่
สาธิต(บ่อ): วท.สนับสนุนให้จดั ทาสร้าง และสามารถ
ใช้งานได้ 100%
3. จานวนผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาไปใช้
ประโยชน์ และนาไปถ่ายทอดต่อให้กลุ่มผูใ้ ช้ในชุมชน
(จานวนขยายผลจากการสร้างบ่อด้วยงบของชุมชน/
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) 50%
1. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับการถ่ายทอดฯ
2. จานวนผูร้ ับการถ่ายทอดฯมีการนาไปใช้ประโยชน์
3. ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนของเกษตรกรผูท้ าบ่อแก๊ส
ชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน)
• ทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้ 1 ถังต่อเดือน
และไฟฟ้าแสงสว่าง
• ทดแทนการใช้/ซื้อปุ๋ ยเคมี 1/3 ของค่าใช้จ่าย
เดิม (1 ถุง 50 กก. ราคา 600 บาทใช้ได้
ประมาณ 2 ไร่ )

2557

2558

102 คน
20 บ่อ/20 บ่อ

150 คน
30 บ่อ/30 บ่อ

24 คน
24บ่อ/24บ่อ

10 บ่อ/10 บ่อ

15 บ่อ/15 บ่อ

0/0

80/86.21
30 บ่อ/30 บ่อ

80/85.24
45 บ่อ/45 บ่อ

80/86.21
24บ่อ/24บ่อ

320-400บาท

320-400บาท

320-400บาท

200บาท

200บาท

2559

200บาท

ภาพตัว อย่างบ่ อ แก๊ สชี วภาพจากโครงการถ่า ยทอดเทคโนโลยีการผลิ ต แก๊ สชี วภาพเพื่ อเป็ นพลังงานทดแทน
ในครั วเรื อน และภาพตัวอย่างไวนิ ลเพื่อเป็ นการประชาสัม พันธ์ และให้ความรู ้ เทคโนโลยีระบบแก๊ สชี วภาพแต่ ล ะบ่ อ
ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างบ่อแก๊สชีวภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน
ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 3 ตัว อย่า งไวนิ ล ประชาสัม พัน ธ์ โ ครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพเพื่ อ เป็ นพลัง งานทดแทน
ในครัวเรื อน ซึ่ งได้รับงบสนับสนุ นจากสานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจาปี งบประมาณ
2557
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ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตแก๊สชี วภาพเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในครั วเรื อนโดยใช้มูลสัตว์ และขยะ
อินทรี ยใ์ นครัวเรื อน มีผลทาให้สามารถจัดการสิ่ งปฏิกูลจากสัตว์ กลิ่นเหม็น พาหะนาโรคได้ ชุมชนมีพลังงานทดแทนใช้ใน
ครัวเรื อนและยังมีปุ๋ยที่ได้จากการหมักแก๊สชีวภาพสามารถนาไปทดแทนการใช้/ซื้ อปุ๋ ยเคมี 1/3 ของค่าใช้จ่ายเดิมประมาณ
เดื อนละ 200 บาท ทาให้ความสนใจจากชุ มชนเครื อข่ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นจากตัวอย่างผูท้ ี่ ได้ติดตั้งระบบแก๊สชี ว ภาพนี้
รายชื่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและขอความช่วยเหลือให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพในช่วง 3 ปี ดังนี้
1. เทศบาลตาบลตะโหมดตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2. เทศบาลตาบลเขาหัวช้างตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3. เทศบาลตาบลควนเสาธง ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
4. สวัสดิการชุมชนตาบลตะโหมด ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
5. สวัสดิการชุมชนตาบลเขาหัวช้าง ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
6. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงควนเสาธง ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
7. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาบลแม่ขรี ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
8. ชมรมโคขุน ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
9. อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
10. ปศุสตั ว์อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
11. องค์การบริ หารส่วนตาบลเขาปู่ อาเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง
12. ตาบลโคกทราย อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
13. ชุมชนคนเลี้ยงวัว ตาบลโคกม่วง อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
14. สภาองค์กรชุมชนตาบลนาปะขอ อาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
15. สภาองค์กรชุมชนตาบลควนขนุน อาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
16. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยววิถีคนเลลาปา อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
17. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกทราย อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ชุมชนตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงาน
ทดแทนในครั ว เรื อ นตามที่ ไ ด้รั บ งบสนับ สนุ น จากส านัก งานปลัด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประจ าปี
2557 - 2559 ซึ่งเป็ นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากชุมชนมากเพราะสามารถนามาเป็ นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มแทนแก๊ส
LPG ได้เป็ นอย่างดี และผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายย่อยในชุมชนที่มีระบบผลิตแก๊สชีวภาพยังได้น้ าหมักหรื อกากที่ผา่ นการย่อยสลายแล้ว
มาใช้ประโยชน์เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามอีกหลายหมู่บา้ นที่มีวตั ถุดิบจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยแ์ ต่ยงั
ไม่ได้รับการสนับสนุ นเพียงพอ และในการเรี ยนรู ้ของชุมชนเกี่ ยวกับการผลิ ตแก๊สชี วภาพ ติดตั้งระบบผลิตแก๊สชี วภาพ
แก้ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่า งการใช้งาน จาเป็ นต้องมี วิทยากรชุ มชนหรื อ ช่ างชุ ม ชนที่ มีทักษะที่ ดีในการซ่ อ มระบบหรื อ
แก้ปัญหาระบบแก๊สชีวภาพ และมีขอ้ จากัดเรื่ องการขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และลึก 1 เมตร ทาให้ผสู ้ นใจบาง
ครัวเรื อนไม่สามารถติดตั้งระบบแก๊สชี วภาพนี้ ได้เนื่ องจากไม่มีพ้ืนที่ เพียงพอ ดังนั้นเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอื่น ๆ
ที่สามารถนาวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมที่ สามารถนามาเป็ นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทางเลือกจากเตาชีวมวล จึงเป็ น
ที่มาให้ชุมชนขอความเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยีในลักษณะหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชุมชนได้รับการ
สนับสนุ นงบประมาณในการดาเนิ นโครงการหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก ในปี งบประมาณ 2560-2561 ที่ ได้ดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก๊สชี วภาพ และเตาชีวมวลแก่ชุมชน และส่ งเสริ ม
และพัฒ นาให้ชุ ม ชนสามารถบริ ห ารจัด การเป็ นผูถ้ ่ า ยทอดเทคโนโลยีเ พื่ อ ชุ ม ชนเอง และต่ อ ยอดให้ชุ ม ชนใกล้เ คี ย ง
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นอกเหนื อจากนั้นยังเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชนได้ เพื่อสร้างฐาน
การเรี ย นรู ้ แ ละส่ งเสริ มการใช้พลัง งานทางเลื อ กจากวัส ดุ เ หลื อ ใช้ในชุ ม ชนโดยใช้หลัก ความรู ้ ท าง วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่สามารถเอื้อต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนตะโหมดได้ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน ยังจะ
เป็ นการเพิ่มรายได้ของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีการใช้พลังงานทางเลือกด้วยความยัง่ ยืนตลอดไป
การมีส่วนร่ วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
ในการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน มีส่วนร่ วมกับ
อาจารย์ท้ งั ในและต่างคณะ และพนักงานในพื้นที่เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานกับผูน้ าท้องถิ่นและชุมชน ดังภาพที่ 4
และมีวิทยากรหลัก วิทยากรตัวคูณหรื อวิทยากรผูช้ ่วยจากทั้งภายในคณะ ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย และช่างชุมชน เพื่อ
ร่ วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อนและร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดาเนิ นโครงการ ดังภาพที่ 5 และยังได้รับความร่ วมมือจากทุก
ท่านในการมีส่วนร่ วมในการจัดโครงการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมู่บา้ นพลังงานทางเลือก อย่างต่อเนื่ องใน
ปี งบประมาณ 2559-2560

ภาพที่ 4 หัวหน้าโครงการและผูร้ ่ วมโครงการ
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ภาพที่ 5 ทีมวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน
หน่ วยงานที่ จะให้การสนับสนุ นการดาเนิ นงานทั้งในส่ วนของ วท. หน่ วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึ กษาที่ เป็ น
เครื อข่ายและรู ปแบบของการสนับสนุน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
รู ปแบบการสนับสนุน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา ๑. วิทยากร เจ้าหน้าที่ พาหนะ และอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง
และเหมาะสม
2. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจา
ภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.๓)
3. อาเภอตะโหมด
3. เทศบาลตาบลตะโหมด
4. เทศบาลตาบลเขาหัวช้าง

การช่วยประสานงานวิทยากร ผูเ้ ชี่ยวชาญ ให้คาปรึ กษา
ประธานเปิ ดงาน จัดอาเภอยิม้ พบประชาชน
สถานที่จดั อบรม เจ้าหน้าที่ พาหนะ งบประมาณ
บางส่วน และอื่นๆ ตามที่เหมาะสม
สถานที่จดั อบรม เจ้าหน้าที่ พาหนะ งบประมาณ
บางส่วน และอื่นๆ ตามที่เหมาะสม
วิทยากร ประสานงานชุมชน

5. กลุ่มสวัสดิการชุมชนเทศบาลเขาหัวช้าง
กระบวนการทีท่ าให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
ในการบริ หารจัดการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี “หมู่บ้านพลังงานทางเลื อก” ให้มีศูนย์เรี ยนรู ้ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพขึ้นในชุมชนและมีการฝึ กปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาวิทยากรชุมชนให้มีความชานาญ
ในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพนั้น ได้มี ก ารน าเครื่ อ งมื อ การจัด การความรู ้ (KM tools) มาใช้ห ลาย
องค์ประกอบด้วยกัน เริ่ มต้นจาก ชุมชนนักปฏิ บตั ิ (Communities of Practice หรื อ CoP) จากการบริ การวิชาการถ่า ยทอด
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เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อนเพื่อเป็ นพลังงานทางเลือกแก่ชุมชนตะโหมด
ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จัง หวัด พัท ลุ ง ซึ่ ง ได้รั บ งบสนับ สนุ น จากสานักง านปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ในการดาเนิ นโครงการ ผูจ้ ดั โครงการได้จดั วิทยากรบรรยายความรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการผลิตระบบแก๊สชีวภาพให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้เรี ยนรู ้ทุกขั้นตอนในการเตรี ยมบ่อกว้าง 2 เมตร ยาว
4 เมตร การเตรี ยมถุงหมักแก๊สชี วภาพโดยใช้ถุง LDPE เพื่อติดตั้งระบบผลิตแก๊สชี วภาพ และมีการใช้การจัดการความรู ้
การศึกษาดูงาน (Study Tour) นาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลงพื้นที่ดูงานบ่อแก๊สชีวภาพที่พร้อมใช้งานแล้ว และฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการ
ผลิตระบบแก๊สชีวภาพหลังจากเรี ยนรู ้ทฤษฎีในการฝึ กอบรมเพื่อฝึ กให้วิทยากรชุมชนสามารถปฏิบตั ิได้จริ งในทุกขั้นตอน
และเข้าใจระบบการผลิ ตแก๊สชี วภาพได้เป็ นอย่างดี มี การนาการจัดการความรู ้ เรื่ อง เวที เสวนา (Dialogue หรื อ สุ นทรี ย
สนทนา) และ การถ่ายทอดความรู ้โดยการเล่าเรื่ อง (Storytelling) มาใช้ในการบริ หารจัดการหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก โดย
จัดให้มีเวที เสวนาระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าชุมชน ผูท้ ี่ เคยร่ วมโครงการผลิตแก๊สชี วภาพใช้เอง และผูส้ นใจทัว่ ไป ได้การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เล่าเรื่ องจากประสบการณ์ตรง เพื่อเป็ นในการข้อมูลและข้อเสนอแนะในการบริ หารหมู่บา้ นพลังงาน
ทางเลือก รวมทั้งข้อจากัดในบางครัวเรื อนไม่มีการเลี้ยงสัตว์หรื อไม่มีพ้นื ที่เพียงพอในการผลิตบ่อแก๊สชีวภาพ ได้เสนอให้นา
เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลสาหรับครัวเรื อนโดยใช้วสั ดุเหลือใช้จากการเกษตรกรรมมาเป็ นเชื้อเพลิง จากนั้นได้นาการ
จัดการความรู ้เรื่ อง ที มข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) ได้มีการจัดตั้งที มอาจารย์จากหลักสู ตรรายวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาศึ กษาทั่วไป คณะศิ ลปศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ข้ นั ตอนในการผลิ ตระบบแก๊สชี วภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะ
อินทรี ย ์ โดยใช้ถุงหมัก LDPE และทีมอาจารย์จากสาขา คหกรรมศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสาขา
การจัดการและสาขาการตลาด จากคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ในการวางแนวคิดการบริ หาร
จัดการศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
จากการจัดเสวนาร่ วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าชุ มชน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ได้ขอ้ สรุ ปที่ จะน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการนามูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนที่ เหลือใช้นามาผลิตเป็ นแหล่งพลังงาน
ทางเลือกในการลดต้นทุนด้านพลังงานในครัวเรื อน นอกเหนือจากนั้นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างศูนย์เรี ยนรู ้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในชุมชนแบบยัง่ ยืน โดยเริ่ มต้นจากเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็ นพลังงาน
ทางเลือก ดังภาพที่ 6 และ 7

ภาพที่ 6 เวทีเสวนาการร่ วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าชุมชน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการน้อมนาหลักปรัชญาของ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

989

เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานในการบริ หารเป็ นหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2559 ณ บ้านป่ าพงศ์ ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ภาพที่ 7 ภาพข่าวพลังงานทางเลือก หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง ปี ที่ 15(45) ฉบับที่ 4578 (19452)
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
และชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลในครัวเรื อนโดยใช้วสั ดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมเป็ นเชื้อเพลิง
ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 เวทีเสวนาการร่ วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าชุมชน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานในการบริ หารเป็ นหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม 2560 ณ บ้านป่ าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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ภาพที่ 9 ภาพข่าวหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก หนังสื อพิมพ์มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปี ที่ 29 ฉบับที่ 653 วันที่ 15 สิ งหาคมพ.ศ. 2560
ชุมชนได้ช่วยกันสร้างศูนย์จากการปรับปรุ งศาลากลางบ้านเดิมซึ่ งสร้างขึ้นสมัยผูใ้ หญ่สถิตย์ขนุ จันทร์ ผูใ้ หญ่บา้ น
คนแรกของหมู่บา้ นป่ าพงศ์ หมู่ 9 ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่ งได้สร้างจากการฝึ กอบรมให้ชาวบ้าน
เรี ยนรู ้การก่อสร้าง ศาลากลางบ้านนี้ ที่ศาลาสาหรับประชุมสมาชิกในหมู่บา้ นหรื อทากิจกรรมฝึ กอบรมต่าง ๆ ดังภาพที่ 10
และจากการมีทีมข้ามสายงานมาช่วยในการวางแผนบริ หารจัดการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี “หมู่บา้ นพลังงาน
ทางเลือก” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ 10 ชุมชนร่ วมกันสร้างศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก มีสื่อในการเรี ยนรู ้ระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และ
เศษขยะอิ นทรี ยจ์ ากครั วเรื อนทั้งที่ เป็ นสไลด์ในการนาเสนอความรู ้ ท้ งั ในทางทฤษฎี และภาพตัวอย่างการผลิ ตบ่ อ แก๊ ส
ตลอดจนการประสบความสาเร็ จของเจ้าของบ่อที่ได้ดาเนินการมาแล้ว ภายในศูนย์เรี ยนรู ้มีสื่ออธิบายขั้นตอนการผลิตระบบ
แก๊สชีวภาพจากถุงหมัก LDPE มีโมเดลตัวอย่างการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล และยังมีสื่อที่เป็ นสไลด์สาหรับ
วิทยากรชุมชนในการถ่ายทอดความรู ้ ขั้นตอน ภาพกิจกรรม แก่ผสู ้ นใจมาศึกษา ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 โมเดลและไวนิลขั้นตอนการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลที่ศูนย์เรี ยนรู ้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทีใ่ ช้ ในการทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงนั้น
หลังจากการจัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพแก่ผูส้ นใจทัว่ ไปแล้ว วิทยากรวางแผนในการ
สร้างวิทยากรชุมชนหรื อช่างชุมชนให้สามารถทั้งผลิตเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพและเตาชี วมวล โดยการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการเพิ่มทักษะให้แก่ชาวบ้านที่สนใจเป็ นวิทยากรชุมชนจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งจากการจัดการความรู ้เรื่ อง การเรี ยนรู ้
โดยการปฏิบตั ิ (Action Learning) ดังภาพที่ 12 และ 13 นอกเหนื อจากนั้นการจัดการความรู ้เรื่ อง การสอนงาน (Coaching)
และทางานพี่เลี้ยง (Mentoring) ชุมชนได้รับการสอนงานและมีพี่เลี้ยงจากผูท้ ี่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพในปี ที่ผา่ นมาและมีประสบการณ์ชานาญในการผลิตแก๊สชีวภาพได้นาประสบการณ์นอกเหนือจากการบรรยาย อบรม
และฝึ กปฏิบตั ิการจากวิทยากรจากโครงการ จากการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรมผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จริ งจากวิทยากรของโครงการ ส่ งผลให้วิทยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพได้อย่างชานาญ
จานวน 5 คน ได้รับเสื้ อสามารถ เป็ นเสื้ อเจ็คเก็ตสี ดาสกรี น วิทยากรชุมชน มีการส่ งเสริ มให้วิทยากรชุมชนเข้าร่ วมประชุม
พัฒนาตนเองกับการจัดอบรมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 คน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 12 การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งของวิทยากรชุมชนในการทาบ่อแก๊สชีวภาพ

ภาพที่ 13 ภาพข่าวหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก หนังสื อมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปี ที่ 28 ฉบับที่ 629 วันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
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ภาพที่ 14 การฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
การคาดการณ์ สิ่งทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้ เกิดขึน้ แล้ว
ศูนย์เรี ยนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมีสื่อและโมเดลในการเรี ยนรู ้ในชุมชน วิทยากรชุมชนได้มี
โอกาสฝึ กอบรมนักศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้ขอเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิการผลิตระบบแก๊สชีวภาพที่ศูนย์ ดังภาพที่ 15 จากการการผลิตแก๊สชีวภาพของครัวเรื อนที่เข้าร่ วมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากการฝึ กปฏิบตั ิจริ งของวิทยากรชุมชน

ภาพที่ 15 วิทยากรชุมชนได้ฝึกปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระบบแก๊สชีวภาพแก่นกั ศึกษาจาก
การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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ภาพที่ 16 วิทยากรชุมชนร่ วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ร่ วมกับกิจกรรมอาเภอยิม้ ...เคลื่อนที่ อาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

ภาพที่ 17 ภาพข่าวหมู่บา้ นพลังงานทางเลือกหนังสื อมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปี ที่ 29 ฉบับที่ 654 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
วิทยากรชุมชนได้ฝึกการเป็ นวิทยากรอบรมให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปจากการออกบูธร่ วมกับ
อาเภอยิม้ ...เคลื่อนที่ และการเข้าร่ วมจัดเสวนา สาธิตการใช้เตาชีวมวลทอด "หนมเบซา" ในงาน คนโหมด 9 ย่างตามรอยพ่อ
ดิน น้ า ป่ า ชุมชนรางวัลลูกโลกสี เขียว ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมให้ความสนใจ
เรี ยนรู ้และสัง่ ซื้ อเตาชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรื อน นอกเหนือจากนั้นยังมีผสู ้ นใจประยุกต์การผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญ่เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตธุรกิจการทากล้วยฉาบ วิทยากรและวิทยากรชุมชนมีแผนที่จะต่อยอดในการพัฒนาเตาชีวมวลขนาดเตาใหญ่
ขึ้นให้เหมาะสมกับกระทะใบใหญ่ และแก้ปัญหาการใช้ไม้ฟืนในปริ มาณมากในการเผาไหม้เชื้ อเพลิงต่อไป เป็ นไปตาม
นิ ยามการจัดการความรู ้ของ Ryoko Toyama (2002) กล่าวว่า การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู ้ใหม่โดยใช้ความรู ้ที่มีอยู่และ
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ประสบการณ์ ของคนในองค์กรอย่างเป็ นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ จะทาให้มีความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งทางธุ ร กิ จ
ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 วิทยากรชุมชน สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล งานคนโหมด 9 ย่างตามรอยพ่อ ดิน น้ า ป่ า
ชุมชนรางวัลลูกโลกสี เขียว ณ วัดตะโหมด ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ในการบริ หารจัดการศูนย์ได้ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากชุมชนโดยการนาปิ่ นโตมาร่ วมในการจัดเลี้ยงอาหารในการ
อบรมที่ศูนย์ หรื อกรณี ที่ผเู ้ ข้าอบรมเป็ นบุคคลภายนอกก็นาอาหารปิ่ นโตมาที่ศูนย์โดยที่มีค่าปิ่ นโตที่สมาชิกตกลงกันที่ราคา
100 บาทต่อ 1 ปิ่ นโต ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดโครงการมากขึ้น อาหารมีความหลากหลาย บางครัวเรื อนที่มี
แก๊สชีวภาพ ปลูกผัก หาปลาเอง ใช้ก็ลดต้นทุนในการใช้พลังงานและวัตถุดิบในการปรุ งอาหารปิ่ นโต และชุมชนมีส่วนร่ วม
แสดงความคิดเห็นในการบริ หารจัดการตั้งแต่กระบวนจัดหาคนประสานจานวนปิ่ นโต การลงทะเบียน การจัดโต๊ะอาหาร
เก้าอี้ จาน ช้อน แก้วน้ า น้ าดื่ม การทาความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 เวทีเสวนาการบริ หารจัดการศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
การประเมินผลลัพธ์ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
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ในช่วงการฝึ กอบรมทักษะแก่วทิ ยากรชุมชน พบว่าหลังจากประมาณ 2-3 สัปดาห์ ครัวเรื อนสามารถใช้แก๊สชีวภาพ
ในการหุ งต้มและนาน้ าหมักที่ลน้ จากการถูกแทนที่จากการเติมน้ าและมูลสัตว์สามารถใช้เป็ นปุ๋ ยหมักอินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบั ครัวเรื อนในการใช้แก๊สชีวภาพแทนแก๊สหุงต้ม LPG ได้ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ถัง เป็ นจานวน
เงินประมาณ 400 บาทต่อเดือน หรื อประมาณปี ละ 4,800 บาทต่อครัวเรื อน และเกษตรกรสามารถนาน้ าหมักที่ได้จากการผลิต
แก๊สชี วภาพทดแทนการใช้หรื อซื้ อปุ๋ ยเคมี ประมาณเดื อนละ 200 บาท หรื อประมาณปี ละ 2,400 บาทต่อครั วเรื อน รวม
สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณต่อปี 7,200 บาทต่อครัวเรื อน สามารถสร้างวิทยากรชุมชนซึ่ งมีส่วนสาคัญมากในการ
ติดตั้งและแก้ปัญหาระบบแก๊สชีวภาพในชุมชนได้อย่างรวดเร็ วและช่วยเหลือแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบแก๊สชีวภาพของชุมชน
นอกจากจะทาให้วิทยากรชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของพลังงานทางเลือกในชุมชนและฝึ กให้มีจิตอาสารับใช้สังคม
สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ พันทิพย์ เหล่าหาโคตร (พันทิพย์, 2551) พัชริ นทร์ เสตะจันทร์ (พัชริ นทร์ , 2550) และ นุชลี
ทิ พย์มณฑา (นุ ชลี , 2559) และจากการประชุ มระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เมื่อชุ มชนมี ทกั ษะในการผลิตเตา
ชีวมวลและได้ใช้ประโยชน์จริ งก็ได้มีการประชุมรวมกลุ่มกันที่จะจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนพลังงานทางเลือกเพื่อผลิต
ระบบแก๊สชีวภาพเตา ชีวมวลและพลังงานทางเลือกอื่นได้ 1 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่วสิ าหกิจชุมชนหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก
เพื่อรวมกลุ่มให้บริ การและผลิ ตสิ นค้าจาหน่ าย เพื่อเป็ นกิ จการชุ มชนเพื่อหารายได้ พึ่งพาตนเองจากการผลิ ตพลังงาน
ทางเลือก เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579 สนับสนุ น
ครัวเรื อนและชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการผลิต สร้างจิตสานึ ก และเข้าถึงองค์ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อน และการผลิตเตาชีวมวล
เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกอย่างยัง่ ยืนโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นหลักปฏิบตั ิในการบริ หาร
จัดการโดยนักวิชาการ ผูน้ าท้องถิ่นและชุมชนได้มีส่วนร่ วมจากการเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเกี่ยวกับ
การวางแผนและจัด การพลัง งานทางเลื อ กในชุ ม ชน โดยน าการจัด การความรู ้ ห ลายประเด็ น อาทิ ชุ ม ชนนักปฏิ บัติ
(Communities of Practice หรื อ CoP) การศึกษาดูงาน (Study Tour) การสอนงาน (Coaching) และทางานพี่เลี้ยง (Mentoring)
การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (Action Learning) เวทีเสวนา (Dialogue หรื อ สุนทรี ยสนทนา) การถ่ายทอดความรู ้โดยการเล่าเรื่ อง
(Storytelling) และ ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป็ นต้น มาใช้ในการหลากหลายกระบวนการ มีผลให้ชุมชนมี
ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในชุมชน 1 แห่ง ณ บ้านป่ าพงศ์ หมู่ที่ 9 ตาบลตะโหมด อาเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ชุมชนมีวิทยากรชุมชนที่ มีทกั ษะในการติดตั้งและแก้ปัญหาเกี่ ยวกับระบบแก๊สชี วภาพในชุมชน อย่างน้อย
จานวน 5 คน มีการจัดการเรื่ องการนาปิ่ นโตเพื่อจัดเลี้ยงในการอบรมที่ศูนย์เรี ยนรู ้เพิ่มการมีส่วนร่ วมและสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกกลุ่ม จากการจัดโครงการหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก สามารถวิทยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชี วภาพและเตาชี วมวลได้อย่างชานาญเทคโนโลยีละอย่างน้อย จานวน 5 คน มี ผูร้ ั บการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการร่ วม
โครงการ 39 คน ผูร้ ั บการถ่ายทอดนาไปใช้ประโยชน์ ร้ อยละ 100 ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การในหมู่บ้าน/ชุ มชนที่
ดาเนินการในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ 96.58
แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ ให้ คงอยู่ต่อไป
ส่ งเสริ มให้กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนหมู่บ้านพลังงานทางเลื อก มี การประชุ มร่ วมกันในการดาเนิ นกิ จการของกลุ่ม
ให้มียอดสั่งซื้ อเตาชีวมวลมากขึ้น สมาชิกกลุ่มจะมีรายได้จากการจาหน่ายเตาชีวมวล ตลอดจนส่งเสริ มให้หน่วยงานท้องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนติดตั้งหรื อผลิตเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึ้น วิทยากรชุมชนที่มีทกั ษะ ซึ่ งเป็ นกิจการ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2558-2579 ในการสนับสนุนครัวเรื อน
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และชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทนและสร้างจิตสานึ กและเข้าถึงองค์ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ประธานศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมีเครื อข่ายและประสานงานกับ
ชมรมโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมดเพื่อให้ศูนย์ เป็ นสถานี เรี ยนรู ้หนึ่ งของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ บริ หารจัดการ
โดยชุมชน นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสเข้ามาเที่ยวในชุมชนตะโหมดจะมีโอกาสได้เรี ยนรู ้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือกที่
ศูนย์เรี ยนรู ้ วิทยากรชุมชนจัดบรรยายและสาธิ ตการใช้พลังงานทางเลือกทั้งการผลิตแก๊สชี วภาพและเตาชี วมวลที่ผ่านมา
ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเป็ นสถานีเรี ยนรู ้หนึ่งของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
บริ หารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่ วมกับชมรมโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมด

ภาพที่ 21 แผนภาพการจัดการหมูบ่ า้ นพลังงานทางเลือก

กิตติกรรมประกาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

998

ขอขอบคุณผูส้ นับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี “หมู่บา้ นพลังงาน
ทางเลือก” จากสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณผูร้ ่ วมจัดโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยากรชุมชนจากเทศบาลทุ่งลาน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและขอบคุณผูน้ าชุมชน เครื อข่ายโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมดและคณะกรรมการหมู่บา้ น
พลังงานทางเลือกที่อานวยความสะดวกในการลงพื้นที่จดั กิจกรรมในทุก ๆ ครั้ง
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ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลิน่ จากภูมิปัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง
: กลุ่มเปลือกไม้ บ้านเขายีส่ าร ตาบลเขายีส่ าร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Production of Deodorizing Charcoals from Mangrove Charcoal
: An Applied Local Wisdom of "Pleakmai Group" at Baan Khaoyeesarn, Amphawa,
SamutSongkram Province.
ปิ ยะธิดา สี หะวัฒนกุล 1* อนุสรณ์ ใจทน1 กิตติ ยอดอ่อน 1 และอัมพวัน ยันเสน1
Piyathida Srihawattanakul2* Anusorn Jaiton 2 Kitti Yordon2 Ampawan Yunsan2

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษถ่านไม้โกงกาง และเพื่อถ่ายทอด
ความรู ้ ใ นการประดิ ษ ฐ์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ถ่ า นดู ด กลิ่ น จากภู มิ ปั ญ ญาการเผาถ่ า นไม้โ กงกาง โดยแบ่ ง ออกแบบงานประดิ ษ ฐ์
2 ประเภท คือ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน โดยศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของการออกแบบ
เชิ งสร้ างสรรค์และสมัยนิ ยม โดยมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน และกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 50 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ เครื่ องมือสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ และเครื่ องมือที่ใช้ในศึกษาความพึง
พอใจจากกลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
พบว่า ประเภทของที่ระลึกที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือก ได้แก่ หมอนอิง กระถาง cactus และพวงกุญแจ ส่ วนประเภทของตกแต่งบ้าน
ได้แก่ โมบาย กล่องทิ ชชู และกรอบรู ป นามาประดิ ษฐ์เป็ นผลิ ตภัณฑ์ดูดกลิ่ นเพื่อการถ่ายทอดความรู ้ ในการประดิ ษฐ์
ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ส่ วนความพึงใจจากกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อการถ่ายทอดความรู ้ใน
การประดิ ษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อหลักสู ตร และด้าน
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ประเภทของ
ที่ระลึกดูดกลิ่น คือ กระถาง cactus และหมอนอิง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด และพวงกุญแจ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ส่วนประเภทของตกแต่งบ้านดูดกลิ่น มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ กล่องทิชชู โมบาย และกรอบ
รู ปตามลาดับ
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์, ถ่านดูดกลิ่น, ถ่านไม้โกงกาง
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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
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บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ป่ าชายเลนเป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี คุณ ค่า และมี ค วามส าคัญ ต่ อ มนุ ษย์หลากหลายรู ปแบบ ไม่ ว่า จะเป็ น
ประโยชน์ทางตรง อาทิเช่น เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค แหล่งปั จจัยในการดารงชีวิต โดยการนาไม้จากป่ าชายเลน
มาใช้สร้ างที่ อยู่อาศัย หรื อเป็ นเชื้ อเพลิงพลังงานในครัวเรื อน นอกจากนี้ ป่ าชายเลนยังมี ประโยชน์ทางอ้อมในด้านการ
อนุรักษ์พ้นื ที่ชายฝั่งทะเล และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศระหว่างสิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อมบริ เวณชายฝั่ง โดยแต่ละชุมชน
แถบชายฝั่งทะเลได้มีการนาทรัพยากรจากป่ าชายเลนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตประจาวันในสถานการณ์ต่าง ๆ
ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายอันทรงคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมาย ชุมชนยี่สารเป็ นชุมชนหนึ่ ง
ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งเทพมหานคร และอยูท่ างฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย
โดยมีลาคลองเชื่อมต่อ โดยตรงกับทะเล (ริ เรื องรอง, 2543) สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปในชุมชนยีส่ าร ประกอบด้วยป่ าชายเลน
ที่มีพรรณไม้หนาแน่นขึ้นตามธรรมชาติ ทาให้วถิ ีชีวติ ของคนในชุมชนยี่สาร มีความผูกพันกับป่ าชายเลนอย่างแนบแน่น คน
ในชุมชนมีอาชีพทาสวนป่ าโกงกางเพื่อขายไม้โดยเผาเป็ นถ่านขาย และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนนอกเหนือจากเป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับหุงต้มแล้ว ผลผลิตของถ่านไม้โกงกางยังนาไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น
และความชื้ น การใช้ถ่านเพื่อทาหน้าที่ลดกลิ่นในห้องปรับอากาศ มีประสิ ทธิ ภาพที่ ดีมาก ห้องแอร์ หรื อในสถานที่มีผสู ้ ู บ
บุหรี่ อาจจะมีเชื้อจุลินทรี ย ์ ควรนาถ่านไม้ไปวางดักไว้ที่ช่องดูดอากาศกลับของเครื่ องดูดอากาศ รู พรุ นและจุลินทรี ยท์ ี่เป็ น
ประโยชน์ ในถ่านไม้จะดูดซับกลิ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ เอาไว้ ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี หรื อจะใช้ถ่านเพื่อการ
บาบัดน้ าเสี ยจากครัวเรื อน ก่อนปล่อยสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะก็ยงั เป็ นผลดีต่อสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
(ธัน ชาร์โคล.
มปป)
กลุ่มเปลื อกไม้บ้านเขายี่สารเป็ นกลุ่มมัดย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ จากป่ าชายเลน ก่ อตั้งเมื่ อเดื อนพฤศจิ กายน
พ.ศ.2543 การจัดตั้งกลุ่มสื บเนื่ องมาจาก โครงการที่พิพิธภัณฑ์เขายี่สารได้มีการฝึ กอบรมเรื่ องการผลิตของที่ระลึกจากวัสดุ
ในท้องถิ่นให้กบั ชาวบ้านเขายี่สาร เพื่อให้ชุมชนได้ทากิจกรรม สื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน การดาเนิ นงานของกลุ่ม
เปลือกไม้ มิได้มุ่งหวังใช้เป็ นอาชี พหลัก เนื่ องจากชาวชุมชนที่ เข้าร่ วมกลุ่มต่างมีอาชี พประจาของตนเป็ นหลักอยู่ การทา
กิจกรรมจึงใช้เวลาบางส่วนของสัปดาห์ใน วันอังคารและวันพุธมาช่วยกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกชุมชนเข้า
มาซื้อสิ นค้า และเยีย่ มชมดูงานเสมอ ๆ (พรทิพย์, 2558)
แต่จากที่ คณะผูว้ ิจยั ได้ลงพื้นที่ชุมชนยี่สารในกลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายี่สารสัมภาษณ์นางทองปรุ ง ดรุ ณศรี ได้กล่าวว่า
สิ นค้าผ้ามัดย้อมของกลุ่มเปลื อกไม้ขาดความหลากหลาย ทาให้ความสนใจของผูบ้ ริ โภคในสิ นค้าของทางกลุ่มลดลงจึ ง
ต้องการเพิ่มสิ นค้าใหม่ๆ ที่คงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั มีแนวคิดที่จะทาผลิตภัณฑ์จากเศษของถ่านไม้
โกงกางซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ มีอยู่ในชุมชนมาประดิ ษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดสู่ กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายี่สาร ชุมชนเขายี่สาร
และประชาชนทัว่ ไป เป็ นการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าที่จะนาไปจาหน่ายในชุมชนเองเขตอัมพวาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ
รายประเด็นปี 2560 ตามประกาศจากภารกิ จมาตรฐานระบบวิจยั ที่ เป็ นการวิจยั เพิ่มมูลค่า และบริ การของกลุ่มโอทอป
(OTOP) โดยการนาศักยภาพ รวมถึงภูมิปัญญาของพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1.2.1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษถ่านไม้โกงกาง
1.2.2 เพื่อถ่ายทอดความรู ้ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บา้ น
เขายีส่ าร ตาบลเขายีส่ าร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั
1.3.1 ศึ กษาการออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิ ษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษถ่านไม้โกงกาง ที่ เหลือจากการจาหน่ ายภายใน
ชุมชนเขายีส่ าร
1.3.2 ศึกษารู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษถ่านไม้โกงกาง จานวน 10 ชิ้นงานดังนี้
1) ของที่ระลึก
จานวน 5 ชิ้นงาน
2) ของตกแต่งภายในบ้าน จานวน 5 ชิ้นงาน
1.3.3 กลุ่มเป้ าหมายในการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่น จากเศษถ่านไม้โกงกาง กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายี่
สาร ชุมชนยีส่ าร และประชาชนทัว่ ไป อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1.3.4 ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 50 คน
1.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
ตัวแปรต้ น
1) ผลิตภัณฑ์
- ภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
2) กลุ่มเป้ าหมาย
- ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
- สมาชิกกลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีส่ าร ชุมชนยีส่ าร และบุคคลทัว่ ไป
ตัวแปรตาม
1) ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่น
2) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ด้ านวิชาการ
1.5.1 นาผลจากการวิจยั มาบูรณาการกับการเรี ยนการสอนวิชาศิ ลปประดิ ษฐ์ ในสาขาวิชาการบริ หารธุ รกิ จคหกรรม
ศาสตร์
ด้ านสังคม
1.5.2 นาความรู ้จากการวิจยั ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีส่ าร, ชุมชนเขายีส่ าร เพื่อเกิดการรวมตัว เพิม่ ความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน ในการพัฒนาวัสดุที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ด้ านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
1.5.3 การวิจยั นี้ ใช้วสั ดุ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ของชุมชนเขายี่สาร ประดิษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษไม้
โกงกาง เป็ นการเพิม่ รายได้ให้กบั ทางกลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีส่ าร และชุมชน เขายีส่ าร
ด้ านนโยบาย
1.5.4 การวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิ จของชุมชนเพิ่มพูนรายได้สร้ าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กบั กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีส่ าร และชุมชนเขายีส่ าร
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วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ศึกษาข้ อมูลออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ่านดูดกลิน่ จากเศษถ่ านไม้ โกงกาง โดยการออกแบบภาพร่ างความคิด จานวน
10 ชิ้น ดังนี้
- ของที่ระลึก จานวน 5 ชิ้น
1. หมอนอิงดูดกลิ่น

2. กระถาง cactus ดูดกลิ่น

3. ตุก๊ ตาหิ่ งห้อยดูดกลิ่น

4. รองเท้าเดินในบ้านดูดกลิ่น

5. พวงกุญแจดูดกลิ่น
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- ของตกแต่งบ้าน จานวน 5 ชิ้น
1. กล่องทิชชูดูดกลิ่น

2. ดอกไม้ดูดกลิ่น

3. กรอบรู ปดูดกลิ่น

4. ที่ก้ นั ประตูดูดกลิ่น

5. โมบายดูกลิ่น

2.2 เครื่ องมือสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ในการออกแบบผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ นเครื่ องมือในการเลือกความ
เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ชี่ยวชาญ และตอนที่ 2 แบบถามสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นจากเศษไม้โกงกา จานวน 10 ชนิด ได้แก่
ของที่ระลึก จานวน 5 ชิ้น ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือกเหลือจานวน 3 ชิ้น
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ของตกแต่งภายในบ้าน จานวน 5 ชิ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเลือกเหลือจานวน 3 ชิ้น
สรุ ปได้วา่
ของที่ระลึก ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกหมอน ดูดกลิ่น และกระถาง cactus ดูดกลิ่น คิดเป็ นร้อยละ 80 รองลงมาพวง
กุญแจดูดกลิ่น คิดเป็ นร้อยละ 60
ของตกแต่งบ้าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญส่ วนใหญ่เลือกโมบายดูดกลิ่น คิดเป็ น ร้อยละ 100 รองลงมากล่องทิ ชชูดูดกลิ่น คิดเป็ น
ร้อยละ 80 กรอบรู ปดูดกลิ่น คิดเป็ นร้อยละ 40 ดอกไม้จากถ่านดูดกลิ่น
2.3 ขั้นตอนการทดลอง
2.3.1 ขั้นตอนการเตรี ยม
1) การลงพื้นที่ และนาเศษถ่านไม้โกงกางในชุมชนมาทาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผา
ถ่านไม้

2) ขั้นตอนการทาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง เพื่อเป็ นต้นแบบในการ
ถ่ายทอด และภาพประกอบในวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์เพื่อจัดทาเอกสารการอบรมประกอบด้วยชิ้นงานที่ประดิษฐ์
ดังนี้
ของทีร่ ะลึก
1 พวงกุญแจดูดกลิ่น
2 กระถาง Cactus ดูดกลิ่น
3 หมอนอิงดูดกลิ่น
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1. กรอบรู ปดูดกลิ่น

2. โมบายดูดกลิ่น
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3 กล่องทิชชูดูดกลิ่น

2.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ศึกษาการถ่ ายทอด
ในการศึกษาผลจากการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ผูว้ จิ ยั ได้
สร้างเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์
ด้านทาผลิตภัณฑ์จากเศษถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสู ตร โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิ
ปั ญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่น จากภูมิ
ปั ญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จานวน 14 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิ
ปั ญญาการเผาถ่านไม้โกงกางและข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (Rating Scale) จานวน 24 ข้อ
2.4.1 การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
5
เหมาะสมมากที่สุด
4
เหมาะสมมาก
3
เหมาะสมปานกลาง
2
เหมาะสมน้อย
1
เหมาะสมมน้อยที่สุด
2.4.2 เกณฑ์ของการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 พึงพอใจน้อยที่สุด
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2.4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ค่าร้อยละ
𝑓×𝑥

P =
𝑛
เมื่อ P แทน ร้อยละ
F
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลค่า
N
แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด
2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
µ = (∑x)/N
เมื่อ µ แทน คะแนนเฉลี่ย
∑
แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด
N
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มประชากร
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
เมื่อ แทนผลรวมของคะแนนคนที่ 1 ถึงคนที่ N
∑𝑛𝑖÷1 𝑥 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทุกคน
µ
แทน คะแนนเฉลี่ย
N
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มประชากร
ผลและการวิจารณ์ ผล
3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์ดา้ นทา
ผลิตภัณฑ์จากเศษถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จานวน 5 ข้อ
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ความถี่
ร้อยละ
1. เพศ
หญิง
49
98.00
ชาย
1
2.00
รวม
50
100.00
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
13
26.00
20-30 ปี
8
16.00
30-40 ปี
10
20.00
40-50 ปี
7
14.00
50-60 ปี
8
16.00
60 ปี ขึ้นไป
4
8.00
รวม
50
100.00
ข้อมูลส่วนบุคคล
ความถี่
ร้อยละ
3. การศึกษา
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ข้อมูลส่วนบุคคล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
อื่น ๆ ระบุ
รวม
4. อาชีพ
รับจ้าง
เกษตรกร
ค้าขาย
ข้าราชการ
อื่น ๆ ระบุ
รวม
5. ท่ า นเคยมี ป ระสบการณ์ ด้า น
การทาผลิ ตภัณฑ์จาdเศษถ่านไม้
โกงกางหรื อไม่
ไม่เคย
เคยทาใช้เอง
เคยทาจาหน่ายเป็ นอาชีพเสริ ม
อื่น ๆ ระบุ
รวม

ความถี่
17
12
2
19
50

ร้อยละ
34.00
24.00
4.00
38.00
100.00

6
9
4
12
19
50

12.00
18.00
8.00
24.00
38.00
100.00

41
7
2
-

82.00
14.00
4.00
-

50

100.00
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3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อหลักสู ตร โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลิน่ จากภูมปิ ัญญา
การเผาถ่ านไม้ โกงกาง (Rating Scale) จานวน 8 ข้อ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อหลักสู ตร โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึพอใจ
ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สอดคล้องความต้องการกลุ่ม
4.80
0.66
มากที่สุด
2. สอดคล้องความต้องการชุมชน
4.82
0.55
มากที่สุด
ด้านโครงสร้างหลักสูตร
3. ระยะเวลาที่จดั อบรม
4.48
0.85
มาก
4. จานวนวันที่จดั อบรม
4.54
0.78
มากที่สุด
ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร
5. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.76
0.42
มากที่สุด
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ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึพอใจ
6. เนื้อหาสาระถูกต้อง
4.74
0.47
มากที่สุด
7. เรี ยงลาดับได้เหมาะสม
4.78
0.51
มากที่สุด
8. เป็ นความรู ้ที่ทนั สมัย เหมาะสม
4.80
0.60
มากที่สุด
รวม
4.71
0.60
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูด
กลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่ม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม และด้านเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรเป็ นความรู ้ที่ทนั สมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อการจัด โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลิน่ จากภูมปิ ัญญา
การเผาถ่ านไม้ โกงกางฯ (Rating Scale) จานวน 14 ข้อ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่าน
ดูดกลิ่น จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
อย่างทัว่ ถึง
2. กาหนดระยะเวลา สถานที่จดั อบรมไว้
อย่างชัดเจน
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
โครงการ
4. ประเด็นเนื้อหาการอบรมมีความ
เหมาะสม
5. ทีมผูจ้ ดั โครงการมีการเตรี ยมตัวและมี
ความตั้งใจที่จะให้บริ การเป็ นอย่างดี
ด้านวิทยากร
6. คุณสมบัติและบุคลิกภาพมีความ
เหมาะสม
7. ความเชี่ยวชาญ/ความรอบรู ้ในเนื้อหา
ของการอบรม
8. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศ
การอบรม
9. เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู ้มีความ
น่าสนใจ

4.26

0.97

มาก

4.48

0.77

มาก

4.66

0.52

มากที่สุด

4.62

0.49

มากที่สุด

4.82

0.38

มากที่สุด

4.74

0.55

มากที่สุด

4.80

0.57

มากที่สุด

4.70

0.64

มากที่สุด

4.78

0.74

มากที่สุด

4.72

0.96

มากที่สุด
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ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึงพอใจ
10. ความชัดเจนในการตอบคาถาม/ข้อ
ซักถาม
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.66
1.04
มากที่สุด
11. ความเหมาะสมของสถานที่จดั อบรม
12. ความเพียงพอของสิ่ งอานวยความ
4.76
1.11
มากที่สุด
สะดวกทัว่ ไป
13. การจัดรายการอาหารว่างและอาหาร
4.70
1.27
มากที่สุด
กลางวันมีความเหมาะสม และเพียงพอ
14. มีการให้บริ การและอานวย
ความสะดวกของทีมงานผูจ้ ดั โครงการเป็ น
4.68
1.40
มากที่สุด
อย่างดี
รวม
4.67
0.82
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูด
กลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ดังนี้
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าด้านกระบวนการให้บริ การทีมผูจ้ ดั โครงการมีการเตรี ยมตัวและมีความตั้งใจที่จะ
ให้บริ การเป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82 รองลงมาด้านวิทยากรความเชี่ยวชาญ/ความรอบรู ้ในเนื้ อหาของ
การอบรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 ด้านวิทยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู ้มีความน่าสนใจ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเรื่ อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลิ่นจากภู มิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง และข้ อคิดเห็น/ ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม (Rating Scale) จานวน 24 ข้อ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
ประเด็นคาถาม
ค่าเฉลี่ย
SD
ระดับความพึงพอใจ
ของที่ระลึก
หมอนอิงดูดกลิ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์
4.72
0.74
มากที่สุด
2. ความความประณี ตสวยงาม
4.66
0.66
มากที่สุด
3. ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมา
4.74
0.57
มากที่สุด
ประดิษฐ์เป็ นหมอนอิงดูดกลิ่น
4. การนาไปใช้เป็ นของที่ระลึก
4.76
0.52
มากที่สุด
รวม
4.72
0.62
มากที่สุด
กระถาง cactus ดูดกลิ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์
4.74
0.73
มากที่สุด
2. ความความประณี ตสวยงาม
4.62
0.66
มากที่สุด
4.86
0.47
มากที่สุด
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ประเด็นคาถาม
3. ความเหมาะสมในการน าเศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นกระถาง cactus ดูดกลิ่น
4. การนาไปใช้เป็ นของที่ระลึก
ราม
พวงกุญแจดูดกลิ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความความประณี ตสวยงาม
3. ความเหมาะสมในการน าเศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นพวงกุญแจดูดกลิ่น
4. การนาไปใช้เป็ นของที่ระลึก
รวม
ของตกแต่งบ้าน
กล่องทิชชูดูดกลิ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความความประณี ตสวยงาม
3. ความเหมาะสมในการน าเศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์กล่องทิชชูดูดกลิ่น
4. การนาไปใช้ตกแต่งบ้าน

ค่าเฉลี่ย

SD

ระดับความพึงพอใจ

4.70

0.58

มากที่สุด

4.73

0.58

มากที่สุด

4.28
4.78
4.76

0.94
0.60
0.53

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.63

0.54
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด

4.74
4.80
4.84

0.73
0.62
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76

0.52

มากที่สุด

รวม

4.79

0.60

มากที่สุด

4.28
4.76
4.72

0.94
0.60
0.54

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.84
4.65

0.38
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.68
4.72

0.82
0.68
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.74
4.71

0.53
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด

กรอบรู ปดูดกลิ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความความประณี ตสวยงาม
3. ความเหมาะสมในการน าเศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นกรอบรู ป
4. การนาไปใช้ตกแต่งบ้าน
รวม
โมบายดูดกลิ่น
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. ความความประณี ตสวยงาม
3. ความเหมาะสมในการน าเศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นโมบายดูดกลิ่น
4. การนาไปใช้ตกแต่งบ้าน
รวม
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จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูด
กลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ดังนี้
ของที่ระลึก
หมอนอิงดูดกลิ่น พบว่า การนาไปใช้เป็ นของ ที่ระลึก อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมา
ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิ ษฐ์เป็ นหมอนอิ งดูดกลิ่ น อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.74 และความคิด
สร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.62
กระถาง cactus ดูดกลิ่น พบว่า ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกระถาง cactus ดูดกลิ่น
อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาความคิดสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 และการนาไปใช้
เป็ นของที่ระลึกอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.58
พวงกุญแจดูดกลิ่น พบว่า ความประณี ตสวยงาม อยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 รองลงมาความ
เหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นพวงกุญแจดูดกลิ่น 4.76 และการนาไปใช้เป็ นของที่ระลึก อยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.70 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
0.65
สรุ ปได้ว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของที่ ระลึก กระถาง cactus ดูดกลิ่น อยู่ในระดับมากที่ สุดมี
ค่าเฉลี่ย 4.73 รองลงมาหมอนอิงดูดกลิ่น อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 และพวงกุญแจดูดกลิ่น อยูใ่ นระดับระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ของตกแต่งบ้าน
กล่องทิ ชชูดูดกลิ่น พบว่า ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิ ษฐ์เป็ นกล่องทิ ชชูดูดกลิ่นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาความประณี ตสวยงาม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 และการนาไปใช้
เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.60
กรอบรู ปดูดกลิ่น พบว่า การนาไปใช้เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.84 รองลงมา
ความประณี ตสวยงาม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 และความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกรอบรู ป
ดู ดกลิ่ น 4.72 เมื่ อพิจารณาโดยรวม พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.65 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตราฐาน 0.62
โมบายดูดกลิ่น พบว่า การนาไปใช้เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 รองลงมา
ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิ ษฐ์เป็ นโมบายดู ดกลิ่ น 4.72 และความคิ ดสร้ างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่ สุ ด
มี ค่าเฉลี่ ย 4.70 เมื่ อพิจารณาโดยรวม พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.71 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตราฐาน 0.65
สรุ ปได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบ้าน กล่องทิชชูดูดกลิ่น มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รองลงมาโมบายดูดกลิ่น ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และกรอบ
รู ปดูดกลิ่น ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
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สรุ ปผลการวิจัย
4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูดกลิน่ จากเศษถ่ านไม้ โกงกาง
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูด
กลิ่นจากเศษไม้โกงกาง จานวน 5 ท่าน เกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น จานวน 10
ชนิ ด พบว่าส่ วนใหญ่ของที่ระลึก คือหมอนดูดกลิ่น, กระถาง cactus ดูดกลิ่น และพวงกุญแจดูดกลิ่นส่ วนของตกแต่งบ้าน
โมบายดูดกลิ่น, กล่องทิชชูดูดกลิ่น และกรอบรู ปดูดกลิ่น
4.2 ผลการถ่ ายทอดความรู้ ในการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ถ่านดูดกลิน่ จากภูมปิ ัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามความพึงพอใจเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ ในการถ่ายทอดโดยมีขอ้ มูลเป็ นราย
ประเด็นดังนี้
4.2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 98 อายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26,
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 38 อาชีพนักเรี ยน นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 38 เคยมีประสบการณ์ดา้ นทาผลิตภัณฑ์จาก
เศษถ่านไม้โกงกาง ไม่เคย คิดเป็ นร้อยละ 82
4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อหลักสู ตร โครงการวิจัยเรื่ อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลิ่นจากภู มิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม ชุ ม ชน
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.82 ด้า นเนื้ อ หาสาระของหลัก สู ต รเป็ นความรู ้ ที่ ทัน สมัย เหมาะสมกับ สถานการณ์
อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.80 ด้านเนื้ อหาสาระของหลักสู ตรเรี ยงลาดับได้เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
4.78 ด้า นเนื้ อ หาสาระของหลัก สู ต รสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องหลัก สู ต ร อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.76
ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรถูกต้อง อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 ด้านโครงสร้างหลักสูตรจานวนวันที่จดั อบรมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 และด้านโครงสร้างหลักสู ตรระยะเวลาที่จดั อบรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.48
เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่ามีความ พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.60
4.2.3 แบบสอบถามความพึง พอใจต่ อการจัด โครงการวิจัย เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้า นกระบวนการ
ให้บริ การทีมผูจ้ ดั โครงการมีการเตรี ยมตัวและมีความตั้งใจที่จะให้บริ การเป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.82
ด้านวิทยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู ้มีความน่าสนใจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวกทัว่ ไป อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้านวิทยากรคุณสมบัติและบุคลิกภาพมี
ความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 ด้านวิทยากรความชัดเจนในการตอบคาถาม/ข้อซักถามอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 ด้านวิทยากรความสามารถในการสร้างบรรยากาศการอบรม และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกการจัด
รายการอาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม และเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.70 ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวกมีการให้บริ การและอานวยความสะดวกของทีมงานผูจ้ ดั โครงการเป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68
ด้านกระบวนการให้บริ การความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวกความเหมาะสม
ของสถานที่ จดั อบรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 ด้านกระบวนการให้บริ การประเด็นเนื้ อหาการอบรมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 ด้านกระบวนการให้บริ การกาหนดระยะเวลา สถานที่ ที่จดั อบรมไว้อย่าง
ชัดเจน อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48ด้านกระบวนการให้บริ การการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอย่างทัว่ ถึง
อยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.26 เมื่ อพิจารณาโดยรวม พบว่า มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุดมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.67
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.82
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1015

4.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยเรื่ อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลิ่นจากภู มิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง ดังนี้
ของที่ระลึก
หมอนอิ งดู ดกลิ่ น พบว่า การนาไปใช้เป็ นของที่ ระลึ ก อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย 4.76เมื่ อพิจารณา
โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.62
กระถาง cactus ดูดกลิ่น พบว่า ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกระถาง cactus ดูดกลิ่นอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.86 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73
ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.58
พวงกุญแจดูดกลิ่น พบว่า ความประณี ตสวยงาม อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.78 เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.65
สรุ ปได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของที่ระลึก กระถาง cactus ดูดกลิ่น อยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย
4.73 รองลงมาหมอนอิงดูดกลิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.72 และพวงกุญแจดูดกลิ่น อยูใ่ นระดับระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33
ของตกแต่งบ้าน
กล่องทิชชูดูดกลิ่น พบว่า ความเหมาะสมในการนาเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกล่องทิชชูดูดกลิ่นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน 0.60
กรอบรู ปดูดกลิ่ น พบว่า การนาไปใช้เป็ น ของตกแต่งบ้าน อยู่ในระดับมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ย 4.84 เมื่ อพิจารณา
โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.62
โมบายดูดกลิ่น พบว่า การนาไปใช้เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74 เมื่อพิจารณาโดยรวม
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.65
สรุ ปได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบ้าน กล่องทิชชูดูดกลิ่น มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รองลงมาโมบายดูดกลิ่น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และกรอบรู ป
ดูดกลิ่น ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
4.3 การอภิปรายผลการวิจยั
จากการดาเนิ นโครงการวิจยั เรื่ อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่นจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่ม
เปลือกไม้บา้ นเขายี่สาร ตาบลเขายี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา เป็ นการ อนุรักษ์วสั ดุทอ้ งถิ่นของ ชุมชนยี่สาร
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีทรัพยากรไม้โกงกางและคนในชุมชนมี อาชีพทาสวนป่ าโกงกางเพื่อขายไม้โดยเผา
เป็ นถ่าน และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนนอกเหนื อจากเป็ นเชื้อเพลิงสาหรับหุงต้มแล้ว ชุมชนมีการรวมตัวสร้างกลุ่ม
เปลือกไม้ผลิตผ้ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ ในการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทาผลิตภัณฑ์จากเศษของถ่านไม้โกงกาง
เพราะเห็นว่าถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นและความชื้น ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นชุมชนมาประดิษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์เพื่อตกแต่งบ้าน และเป็ นของที่ระลึก ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายี่สาร ชุมชนเขายีส่ าร และประชาชนทัว่ ไป
เป็ นการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าที่จะนาไปจาหน่ายในชุมชนเองหรื อแหล่งท่องเที่ยวในอัมพวา จึงทาเป็ นผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่
ระลึก 3 ชิ้นงาน ได้แก่ กระถาง cactus ดูดกลิ่น หมอนอิงดูดกลิ่น และพวงกุญแจดูดกลิ่นนาไปสอบถามความพึงพอใจจาก
กลุ่มเป้ าหมาย 50 คน พบว่า กระถาง cactus ดูดกลิ่น รองลงมาหมอนอิงดูดกลิ่น และพวงกุญแจดูดกลิ่น ชิ้นงานทั้งหมดอยูใ่ น
ระดับระดับมาก และความพึงพอใจต่อของตกแต่งบ้าน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ กล่องทิชชูดูดกลิ่นและโมบายดูดกลิ่นนาไปสอบถาม
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ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้ าหมาย 50 คน พบว่า กล่องทิชชูดูดกลิ่น รองลงมา โมบายดูดกลิ่น และกรอบรู ปดูดกลิ่น ทั้งหมดมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับปาจรี ย ์ (2557) ได้กล่าวว่า การศึกษาเศษถ่าน และผงถ่านไม่
นิ ยมนาไปทาเชื้อเพลิง จึงมีแนวคิดในการนาเศษถ่านที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เพราะถ่านมีความแข็งแรง และมีรูพรุ นทาให้
เกิดคุณสมบัติ ในการดูดกลิ่น ดูดความชื้น ช่วยฟอกอากาศให้รู้สึกสะอาดด้วย จึงนามาออกแบบเป็ นของตกแต่ง ภายในใน
คอนโด เพื่อลดความชื้นภายในคอนโดมิเนียม
4.4 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
4.4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้น และมีบรรจุภณั ฑ์เพิ่มเติม
4.4.2 ศึกษาข้อมูลของระยะเวลาในการดูดกลิ่นของถ่าน
4.4.3 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยทั้งรู ปแบบของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน
สามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาสและนาเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบเข้ากับชิ้นงานจะทา เพราะจะเพิ่ม
มูลค่าดีมาก
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ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ ายงบประมาณ : กรณีศึกษางบรายจ่ ายอื่นโครงการพัฒนาคุณภาพด้ านการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย 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
กัญญิกา กิ่งเกาะยาว1 , นิรมล คงชู2
Gunyiga Kingkhoyaw1 , Niramon Kongchu2

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง และเพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชากรที่
ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ประจาปี 2559 จานวน 150 คน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถาม โดยรวบรวมแบบสอบถามจนครบ จานวน 150 ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติไช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ซึ่ ง ผลการวิจัย พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ทั้ง 4 ด้า น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านกระบวนการทางาน ( 𝑋̅= 4.08) ด้านบุคลากร ( 𝑋̅ = 3.60 ) ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั งาน ( 𝑋̅ = 3.84) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ( 𝑋̅ = 4.14)
คาสาคัญ : ประสิ ทธิภาพ,การเบิกจ่ายเงิน,งบประมาณ,งบรายจ่ายอื่น
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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 (𝑋̅ = 4.08), (2) personel ( 𝑋̅ =3.60),
(3) work regulations ( 𝑋̅ = 3.84), (4) work achievement ( 𝑋̅ =4.14).
Keywords : Efficiency, Disbursement, Budget, Other Expense
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บทนา
งบประมาณรายจ่ายอื่น (Public Expenditure) เป็ นเครื่ องมือสาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีบทบาทใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น เป็ นเครื่ องมือสะท้อนให้เห็นรู ปแบบของการใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ นค้าและบริ การสาธารณะ งบประมาณเป็ น
ปั จจัยหลักของหน่วยงานราชการในการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
เป็ นส่ วนราชการหนึ่ งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากรัฐบาล ซึ่ งในแต่ละปี รัฐบาลได้จดั สรรรายจ่ายหลาย
แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดา้ นการศึกษา ซึ่ งถือเป็ นรายจ่ายลาดับหนึ่ง รวมถึงรัฐบาลยังได้จดั สรรงบประมาณ
เพื่อการลงทุนให้กบั สถานศึกษาของรัฐ โดยได้จดั สรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็ นรายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร รายจ่ายด้านการ
วิจยั งบลงทุน งบอุดหนุนการบริ การวิชาการ งบรายจ่ายอื่น งบดาเนินงาน ฯลฯ การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมต้องคานึง
ผลงานที่ สามารถตอบสนองเป้ าหมายของหน่วยงานได้ และหน่ วยงานต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิผล เพื่อที่จะสะท้อนถึงการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของประเทศที่มีประสิ ทธิภาพด้วย
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็ นงบรายจ่ายอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ต้องมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล ในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย สาเหตุเกิดจากกระบวนการทางานภายในหน่วยงาน กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ
มีการปรับปรุ ง แก้ไขเพิ่มเติม และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงส่ งผลให้การเบิกจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยา
เขตตรัง
2.เพื่อศึ กษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตตรัง
ขอบเขตการวิจยั
1.การวิจยั ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่นโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการทางาน ด้านบุคลากร ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ด้านผลสัมฤทธิ์
ของงาน
2.กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องด้านการเบิ กจ่ายงบรายจ่ ายอื่ นโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ประจาปี งบประมาณ 2559 จานวน 150 คน
จากทั้งหมด 5 หน่ วยงาน ประกอบด้วย สานักงานวิทยาเขตจานวน 41 คน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
จานวน 48 คน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวจานวน 27 คน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจานวน 22
คน สถาบันวิจยั และพัฒนาจานวน 12 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดคาถามใน
แบบสอบถามฉบับร่ าง
2.สร้ า งแบบสอบถามให้ตรงกับเนื้ อ หาที่ ต ้องการ แล้ว น าแบบสอบถามฉบับร่ า งเสนอต่ อผูเ้ ชี่ ย วชาญ ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา
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3.นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องโดยคัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหา
ความเที่ยงตรงโดยหาค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.80 – 1.00
4.นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้บุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 ชุด เพื่อ
หาความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.948
5.จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
6.การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า มีสเกล 5 ระดับ ดังนี้
- ระดับ 5 หมายถึง ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายมากที่สุด
- ระดับ 4 หมายถึง ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายมาก
- ระดับ 3 หมายถึง ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง
- ระดับ 2 หมายถึง ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายน้อย
- ระดับ 1 หมายถึง ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายน้อยที่สุด
จากเกณฑ์ก ารวัด ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ย ผู ้วิ จัย ได้แ บ่ ง ช่ ว งแต่ ล ะระดับ โดยใช้อ ัน ตรภาคชั้น โดย
กาหนดการพิจารณาดังนี้
- ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายมากที่สุด
- ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายมาก
- ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายปานกลาง
- ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายน้อย
- ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายน้อยที่สุด
ผลการวิจยั
ผูป้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตาแหน่งเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสาตร์ และเทคโนโลยีการประมง มีประสบการณ์การทางานระหว่าง 6 – 10 ปี ส่ วนใหญ่ยงั
ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการเบิ กจ่ายเงิ น และส่ วนใหญ่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเบิ กจ่ายโครงการต่อหนึ่ ง
โครงการ จานวน 1 ครั้ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย วิ ท ยาเขตตรั ง พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการทางาน ด้านบุคลากร ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และในภาพรวมของแต่ละด้านปรากฏดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 66.00 ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 55.30 มีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.00 เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
คิดเป็ นร้อยละ 48.70 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง คิดเป็ นร้อยละ 32
มีประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.70 ผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ
60.70 และจานวนครั้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเคลียร์โครงการต่อหนึ่งโครงการ คิดเป็ นร้อยละ 48.70
2. ประสิ ทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็ นรายด้านดังนี้
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2.1 ด้า นกระบวนการท างาน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( 𝑋̅= 4.08 , S.D. = 0.72 ) เมื่อพิจารณาแต่ละประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
โครงการของท่านมีการวางแผนการดาเนิ นงานก่อนที่จะขออนุมตั ิโครงการเพื่อให้สามารถดาเนิ นงานได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ ต้ งั ไว้ รองลงมาคื อ การดาเนิ นโครงการของท่ านมี การแบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนงาน มีการควบคุมการดาเนิ นโครงการให้เป็ นไปตามแผนที่ กาหนด มีการตรวจสอบใบสาคัญการเบิ กจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการก่อนส่ งเบิ กทุกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับการเบิ กจ่ายโครงการ มีคู่มือการปฏิ บตั ิงานวิธีหรื อขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานมีความสะดวกรวดเร็ วเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ กฎระเบียบที่
ใช้ในการเบิกจ่ายโครงการมีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน
2.2 ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 𝑋̅ = 3.60 , S.D. =
0.95 ) เมื่อพิจารณาแต่ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิ ทธิ ภาพเบิ กจ่ายที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ได้ปฏิ บตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับคู่มือการเบิ กจ่ายอย่างเคร่ งครั ด รองลงมาคือ บุ คลากรหรื อเจ้าหน้าที่ การเงิ นสามารถให้คาปรึ กษาและตอบข้อ
ซักถามได้อย่างถูกต้อง มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นโครงการเป็ นอย่างดี มีปัญหาเกี่ ยวกับการเบิ กจ่าย
โครงการสามารถแก้ปัญหานั้นได้อย่างถูกต้อง มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับการเบิ กจ่าย
โครงการ มีความรู ้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับการตรวจสอบใบสาคัญการจ่ายของโครงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับระเบียบ
ข้อ บัง คับ คู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอยู่บ่ อ ยครั้ งสามารถใช้ร ะบบ 3D ในการปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี ละครั้ง
2.3 ด้า นระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( 𝑋̅=3.84 , S.D. = 0.84 ) เมื่อพิจารณาแต่ละประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ได้ทราบและยึดถือปฏิบตั ิการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง รองลงมาคือ ได้ทราบและยึดถือปฎิบตั ินโยบายประหยัด
ของมหาลัยฯ ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ได้กาหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิเป็ นการภายในเพื่อเป็ นแนวทางการ
เบิกจ่ายในทิศทางเดียวกัน มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มี
การเผยแพร่ ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
2.4 ด้านผลสัมฤทธิ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 𝑋̅= 4.14 , S.D.
= 0.69 ) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่าประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การดาเนิ น
โครงการเป็ นไปตามระยะเวลาที่ กาหนด รองลงมาคื อ การดาเนิ นโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การดาเนิ น
โครงการใช้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรอย่างคุ ้มค่า การดาเนิ นโครงการได้รักษาผลประโยชน์แ ก่ หน่ วยงานอย่า งเต็ม
ความสามารถ มีการสรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ มีการติดตามและประเมินผลของการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการเปรี ยบเทียบผลของการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
ข้อมูลปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกรณี ศึกษางบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง สรุ ปได้ดงั นี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการไม่มีระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานที่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลง
อยูบ่ ่อยครั้ง
2. ขาดองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
3. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายนานเกินไป ควรจะให้แล้วเสร็ จภายใน 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะการจัดซื้อวัสดุในโครงการ
ในระบบเครดิต ควรจะเบิกจ่ายเงินให้เร็ วกว่านี้
4.ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้ตอ้ งมีการแก้เอกสารบ่อยครั้ง เช่น ใบสาคัญรับเงิน
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5. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้การจัดโครงการต่อไปไม่สามารถยืมเงินงบประมาณได้
ทันตามที่กาหนด
6. แต่ละวิทยาเขตควรมีระเบียบการเบิกจ่ายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
7. การเบิกจ่ายค่าอาหาร ต้องเบิกตามจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจริ ง ไม่เกินกลุ่มเป้ าหมาย ในกรณี กลุ่มเป้ าหมายเป็ น
บุคคลภายนอก ทางผูจ้ ดั โครงการเตรี ยมอาหารไว้ตามกลุ่มเป้ าหมาย แต่ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมอาจจะเข้าร่ วมมากหรื อน้อยกว่า
กลุ่มเป้ าหมาย ทาให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าอาหาร
8. การเบิกจ่ายใช้เวลานาน
9. ปั ญหาในการจัดโครงการ มีการจัดซื้ อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามระเบี ยบและแผนที่วางไว้ การเบิ กจ่ายเงิ นมีความ
คลาดเคลื่อนไปจากแผนเดิม
10. บุคลากรส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจในระบบ 3D นอกจากเจ้าหน้าที่การเงิน
11. เมื่อมีปัญหาการเบิกจ่ายเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถให้คาปรึ กษาได้ ต้องใช้การสอบถามมายังหน่วยเบิกจ่าย
12. หัวหน้าโครงการไม่ทราบแนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ายโครงการว่าต้องทาอย่างไรบ้าง เช่น ระบบ 3D เป็ นต้น
13. บางโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ชดั เจน ทาให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินโครงการ
14. ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุ ผูร้ ับผิดชอบโครงการยังขาดความเข้าใจว่าอะไรบ้างซื้อได้และอะไรบ้างซื้อไม่ได้
15. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชดั เจน
16. หัวหน้าโครงการมีภาระงานสอน ทาให้การเบิกจ่ายโครงการล่าช้า
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณกรณี ศึกษา งบรายจ่ายอื่ น
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง สรุ ปได้ดงั นี้
1.หน่ วยเบิ กจ่ายเงิ นควรมีการจัดอบรมเกี่ ยวกับระเบี ยบการเบิ กจ่ายเงิ นที่ ถูกต้องตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง
กาหนด
2. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินยืมในโครงการต่าง ๆ
ที่ถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบ
3. ควรมีคาแนะนาเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการจ่ายเงิน
4. ควรแจ้งให้ผบู ้ ริ การทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
5. กรณี สารองจ่าย ผูส้ ารองจ่ายควรได้รับเงินเร็ วกว่ากรณี การยืมเงิน เนื่ องจากเงินที่สารองจ่ายเป็ นเงินส่ วนตัวของ
บุคลากร
6. ควรจัดทาคู่มือการเบิ กจ่ายงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
เกี่ ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เช่น คู่มือการเบิกจ่ายงานวิจยั คู่มือการเบิกจ่ายโครงการการบริ การวิชาการ คู่มือการเบิ กจ่ายวัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ เป็ นต้น
7. ควรมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานและกรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. ควรมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย หรื อสื่ อออนไลน์อื่น ๆ
9. ควรจัดโครงการโดยการประชุมกับผูท้ ี่รับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ และจัดทาโครงการให้เป็ นไปตามขั้นตอนของ
แต่ละงานไม่กระจุกอยูท่ ี่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
10. ควรมี การรวบรวมระเบี ยบและข้อปฏิ บัติต่าง ๆ เกี่ ยบกับการเบิ กจ่ ายเงิ น และเผยแพร่ ให้หน่ วยงานต่างๆ
ให้ทราบอย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิที่เหมือนกัน
11. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบ 3D ให้กบั บุคลากรทุกหน่วยงาน
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อภิปรายผล
การศึ กษาวิจยั ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณ กรณี ศึกษางบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ผูว้ จิ ยั พบประเด็นที่น่าสนใจ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1.ด้านกระบวนการทางาน พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณ มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ระดับมาก ทั้งนี้ เป็ น
เพราะโครงการมีการวางแผนการดาเนินงานก่อนที่ขออนุมตั ิโครงการเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การดาเนิ นโครงการมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน มีการควบคุมการดาเนิ น
โครงการให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด มีคู่มือการปฏิบตั ิงานวิธีหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน กฎระเบียบที่ใช้ในการ
เบิกจ่ายโครงการมีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน มีการตรวจสอบใบสาคัญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการก่อนการส่ งเบิกทุ กครั้ง
โดยเจ้า หน้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเบิ ก จ่ า ยโครงการ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ อรสา จุ ล สุ ค นธ์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ปั จจัยความสาเร็ จของการใช้งบประมาณในการวิจยั ของนักวิจยั ในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิ ทธิ ภาพของนักวิจยั โดยใช้ 1. การวางแผน
2. การใช้งบประมาณ 3. การบริ หารจัดการงบประมาณ จะส่งผลให้เกิดความสาเร็ จ
2. ด้านบุคลากร พบว่า ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิ ทธิภาพอยูร่ ะดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะบุคลากร
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินโครงการ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
โครงการได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับคู่มือการเบิกจ่ายที่มีการปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กมลทิพย์ คงสวัสดิ์พร (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี งบประมาณ
2556 ของกรมที่ ดิน พบว่า การวางแผนการทางาน บุคลากรที่ มีการวางแผนการทางานจะมีประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายเงิน
งบประมาณสู งกว่าบุคลากรที่ไม่มีการวางแผนการปฏิบตั ิงาน ดั้งนั้น หน่วยงานควรจะเคร่ งครัดในเรื่ องการจัดทาแผนการ
ปฏิ บตั ิงาน ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานจะมีประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่าย
งบประมาณสูงกว่าบุคลากรที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณ มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ระดับมาก ทั้งนี้ เป็ น
เพราะ หน่วยงานได้กาหนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิเป็ นการภายในเพื่อเป็ นแนวทางการเบิกจ่ายในทิศทาง
เดียวกัน มีการเผยแพร่ ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัทรี ยา เอี่ยมพินิจ (2555) ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเทศบาล ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนังงานอยูใ่ นระดับดี ปั ญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากความรู ้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบในการปฏิบตั ิงาน
4. ด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ ายงบประมาณ มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
การดาเนิ นโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต้ งั ไว้ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างคุม้ ค่าและเป็ นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด มีการเปรี ยบเทียบผลของการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ มีการติดตามและประเมินผลของการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง มีการสรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโครงการ การดาเนิ นโครงการได้รักษา
ผลประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราภรณ์ (2556) พบว่าควรจัดทาแผนความ
ต้องการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และควรมีการกาหนดนโยบายในส่ วนของค่าใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็ น รวมถึงมีการกาหนดมาตรการควบคุมกากับดูแลและมีการติดตามการดาเนิ นงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.ด้านของปั ญหาและแนวทางแก้ไข พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่มีระเบียบและขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานที่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยูบ่ ่อยครั้ง บุคลากรขาดความรู ้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ระยะเวลาในการเบิกจ่าย
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นานเกินไป แต่ละวิทยาเขตมีการเบิกจ่ายไม่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน บุคลากรไม่เข้าใจในระบบ 3D หัวหน้าโครงการไม่
ทราบแนวปฏิบตั ิในการเบิกจ่ายโครงการ การแก้ไขปั ญหา คือ หน่วยเบิกจ่ายควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดทาคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณสาหรับโครงการต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรสามารถใช้เป็ นแนวทางในการเบิกจ่าย
ข้ อเสนอแนะ
1.ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรรักษาระดับความมี
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายไว้ไม่ให้ลดถอยลงไปหรื อต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยการส่ งเสริ ม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดหรื อวางมาตรการในการติดตามการดาเนิ นโครงการและค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายมากยิง่ ขึ้น
3. หน่วยเบิกจ่ายควรนาเอาปั ญหาและข้อเสนอแนะที่ได้มาทาการพิจารณาและดาเนินการเพื่อลดปั ญหาการเบิกจ่าย
และยังสามารถทาให้การเบิกจ่ายเป็ นตามแผนและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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เครื่ องบาบัดกลิน่ เหม็นในห้ องถ่ ายเอกสาร โดยใช้ สนามไฟฟ้ าโคโรนา
Odor Eliminator in Photocopy Room Using Corona Electric Field
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว1*
Siseerot Ketkaew1*

บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอเครื่ องบาบัดกลิ่นเหม็น ในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้สนามไฟฟ้าโคโรนา โดยที่แหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสู ง ได้นาหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์มาใช้งาน และควบคุมการทางานของเพาเวอร์ มอส
เฟตเบอร์ IRFP460 ด้วยไอซี เบอร์ 555 ที่ ความถี่ 5 กิ โลเฮิร์ต ถึง 15 กิ โลเฮิร์ต ผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่ งแรงดันสู ง เพื่อให้ได้
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 1 กิโลโวลต์ ถึง 3 กิโลโวลต์ โดยที่แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุต 18 โวลต์
เพื่อ
ประยุกต์ใช้กบั ชุดอิเล็กโตรดแผ่นตะแกรงอะลูมิเนียมที่วางห่างจากแผ่นอะลูมิเนียมเท่ากับ 1 เซนติเมตรในชุดเซลล์โคโรนา
โดยออกแบบให้ทางาน 1 ชัว่ โมง ที่ขนาดห้อง 25 ตารางเมตร ซึ่ งตัวเครื่ องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 1.6 ppm ถึง 5.7 ppm
และที่ปริ มาณก๊าซโอโซน 3.5 ppm สามารถนามาใช้บาบัดกลิ่นเหม็นได้เป็ นอย่างดี โดยการวัดปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน
และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
คาสาคัญ : โอโซน, สนามไฟฟ้า, กลิ่น, โคโรนา, แรงดันไฟฟ้าแรงสูง

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 (H 2S).
Keywords : ozone, electric field, odor, corona, high voltage
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บทนา
ปั จจุบนั นี้ได้มีการได้นาเอาเทคโนโลยีก๊าซโอโซนมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งในทางปฏิบตั ิจะเห็น
ว่าก๊าซโอโซนนั้นมีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ว่าจะนาก๊าซโอโซนไปใช้ประโยชน์อะไร จึงเป็ นผลทาให้เกิดแนวคิดที่
จะปรับปริ มาณก๊าซโอโซน เพื่อให้เกิ ดประโยชน์หลากหลายต่ออุตสาหกรรมและสังคมให้มากที่สุด โดยใช้วิธีการพัฒนา
เครื่ องผลิตก๊าซโอโซน ซึ่ งอาศัยการปรั บความเครี ยดของสนามไฟฟ้ า (คื อ การปรั บความถี่ สูงและนามาควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสู ง) เพื่อควบคุมปริ มาณก๊าซโอโซน โดยที่ก๊าซนี้ จะเกิดขึ้นได้จากการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิ เจน ซึ่ งการ
สร้ างแหล่งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสู งแบบสวิตชิ่ ง ได้นาไอซี เบอร์ 555 เป็ นตัวสร้ างพัลส์ มอดูเลชั่นและเป็ นวงจร
ควบคุ มการสวิตช์ของเพาเวอร์ มอสเฟตในภาคฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ โดยมี หม้อแปลงแรงสู งความถี่ สูงจะทาหน้าที่
เหนี่ยวนาสัญญาณพัลส์ เพื่อสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง ไปประยุกต์ใช้จ่ายให้กบั ชุดเซลล์โคโรนา โดยพลังงานไฟฟ้าจากชุดเซลล์
โคโรนา เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยตรง และชนิ ดของวัสดุที่ใช้ทาเซลล์โคโรนาต้องเอื้ออานวยต่อการที่จะเกิด
กระบวนการโคโรนาดิสชาร์จด้วย เพื่อทาให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจน จากสมการคือ O2 + O → O3
ดัง นั้ นงานวิ จัย นี้ จึ ง ต้อ งมี ก ารทดลองปรั บ ความถี่ สู ง เพื่ อ น ามาควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ า แรงสู ง ด้า นเอาต์พุ ต
เพื่อดูปริ มาณก๊าซโอโซนที่ เปลี่ยนไป และจะได้นาไปใช้ในการทดสอบการลดปริ มาณก๊าซพิษ เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์ บอน
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และบาบัดกลิ่นเหม็นในอากาศ จากกระบวนการถ่ายเอกสาร

ภาพที่ 1 โครงสร้างเซลล์โคโรนา

วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบและการสร้ าง
ชุดเซลล์ โคโรนา
ชุดเซลล์โคโรนาประกอบไปด้วยตาแกรงอะลูมิเนี ยมที่วางอยูร่ ะหว่างแผ่นอะลูเนียม ซึ่ งมีศกั ดาไฟฟ้าตรงกันข้าม
ดังนั้นความเข้มสนามไฟฟ้าจะเป็ นไปตามสมการ (1)
E

=

V
d  *

เมื่อ E = ความเข้มสนามไฟฟ้า
V = แรงดันไฟฟ้า
d = ระยะห่างระหว่างตะแกรงอะลูมิเนียมกับแผ่นอะลูมิเนียม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

(1)

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1028

* = แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า

เพราะฉะนั้นชุดอิเล็กโตรด เลือกใช้ตะแกรงอะลูมิเนี ยมเพราะมีความสามารถนาไฟฟ้ าได้ดีและเมื่อป้ อนพลังงาน
ไฟฟ้ าให้แล้วนั้นสามารถสร้างสนามไฟฟ้ าแบบไม่สม่ าเสมอสู งได้ดี โดยระยะห่ างระหว่างแผ่นอะลูมิเนี ยมกับตะแกรง
อะลูมิเนียมเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 2 ชุดเซลล์โคโรนาที่สร้างขึ้น
การคานวณแรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง
ที่ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท (d) = 1.5 cm., * = 20%
V = E  d  

ที่สนามไฟฟ้า Ei = 16.27 kV/cm
V = 16.27 kV 1.5  0.2
V = 4.881kV

ที่สนามไฟฟ้า E = 19.129 kV/cm
V = 19.27 kVx1.5  0.2
V = 5.781kV

ดังนั้นย่านแรงดันไฟฟ้ าที่ ทาให้เริ่ มเกิ ดกระบวนการโคโรนา คือ 4.881 kV ถึง 5.781 kV ที่ ย่านสนามไฟฟ้ า 16.27 kV/cm
ถึง 19.27 kV/cm
การออกแบบแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงสู ง
งานวิจยั นี้ได้ออกแบบสร้างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิ่ง ได้นาไอซีเบอร์ 555 นามาใช้ในวงจรควบคุม
การทางานของเพาเวอร์ มอสเฟต โดยที่ คาบเวลาการทางานของเอาต์พุตพัลส์ สามารถกาหนดได้ และได้นาวงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์ เตอร์ และใช้หม้อแปลงสวิตชิ่งมาเป็ นตัวเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้ า ซึ่ งใช้ความถี่สวิตชิ่ง 5-15 kHz ดังภาพที่ 3
และภาพที่ 4
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 (ก) บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง และ (ข) วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง แบบ
ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

ผลและวิจารณ์ผล
การทดสอบวัดสัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้ าแรงสู งของหม้ อแปลงสวิตชิ่ง ในขณะทีป่ รับความถี่สูง เพิม่ ขึน้ ดังภาพที่ 4

(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 (ก) สัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวิตชิ่ง (Probe x 1000) เท่ากับ 1.14 กิโลโวลต์ ขณะปรับ
ความถี่ 5 กิโลเฮิร์ต (ข) สัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวิตชิ่ง (Probe x 1000) เท่ากับ 2.16
กิโลโวลต์ ขณะปรับความถี่ 10 กิโลเฮิร์ต
ภาพที่ 4 (ก) และ (ข) เป็ นสัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิ่ ง จะพบว่า เมื่อปรับความถี่
5 กิ โลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้ าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิ่ ง เท่ากับ 1.14 กิ โลโวลต์ และปรับความถี่ 10 กิ โลเฮิร์ต จะได้
แรงดันไฟฟ้าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิ่ง เท่ากับ 2.16 กิโลโวลต์ ดังนั้น ขณะปรับความถี่ที่วงจรฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์
เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวิตชิ่งเพิ่มขึ้นตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ความถี่สวิตชิ่ง แรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุต ปริ มาณก๊าซโอโซน ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (VOCs ) และปริ มาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟร์ (H2S) จากห้องถ่ายเอกสาร
ความถี่
แรงดันไฟฟ้าด้าน
สวิตชิ่ง (กิโล เอาต์พตุ (กิโล
เฮิร์ต)
โวลต์)
5
1
10
2
15
3

ปริ มาณก๊าซ
โอโซน
(ppm)
1.6
3.5
5.7

วัดก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอน
(VOCs ) (ppm)
178
25
12

วัดก๊าซไฮโดรเจน
ซัลไฟร์ (H2S)
(ppm)
97
11
9

การพิสูจน์
กลิ่นเหม็น
(โดยการสูดดม)
มีกลิ่นเหม็น
ไม่มีกลิ่นเหม็น
ไม่มีกลิ่นเหม็น

ภาพที่ 5 การนาเครื่ องบาบัดกลิ่นเหม็นมาใช้งานจริ ง

สรุ ปผลการวิจัย
ในงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและสร้างเครื่ องบาบัดกลื่นเหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้หลักการโคโรนาดิสชาร์ จ
แบบสนามไฟฟ้าความเครี ยดสูง ซึ่งในการทดสอบได้ทาการปรับความถี่สูงตั้งแต่ 5 กิโลเฮิร์ต ถึง 15 กิโลเฮิร์ต เพื่อจ่ายแรงดัน
ไฟฟ้ า แรงสู ง ให้กับ เซลล์โ คโรนา โดยผลการทดสอบตามตารางที่ 1 จะเห็ น ว่า เมื่ อ ความถี่ สู ง เพิ่ ม ขึ้ น จะท าให้แ รงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริ มาณก๊าซโอโซนเพิ่มขึ้น ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน VOCs และไฮโดรเจนซัลไฟล์ H2S จะ
ลดลงด้วยตามลาดับ อันเนื่ องมาจากที่วา่ เมื่อแรงดันไฟฟ้าแรงสู งเพิ่มจะส่ งผลให้ความเครี ยดสนามไฟฟ้าสู งขึ้นจะทาให้เกิด
การแตกตัวของโมเลกุลของออกซิ เจนเพิ่มขึ้น จึงส่ งผลให้ปริ มาณก๊าซโอโซนเพิ่มขึ้น และก๊าซโอโซนนี้ จะไปสลายก๊าซพิษ
ให้ลดลงด้วย จึงทาให้ปริ มาณกลิ่นเหม็นลดลงตามลาดับ
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีพ่ ิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้
ราชมงคลตรัง
Behavior and Satisfaction of Thai tourists who visit at
Rajamangala trang Aquarium
วิศนี รัตนอร่ ามสวัสดิ์1 ภากรณ์ จูห้ อ้ ง1
Witsanee Rattanaaramsawat1 Pakorn Choohong1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั มีดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าราชมงคลตรัง 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราช
มงคลตรัง จาแนกตามพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 100 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจยั พบว่า
1) นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย มี อายุในช่ วง 20-40 ปี มี ที่อยู่ปัจจุ บันอยู่ในภาคใต้มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี การแสดงความสามารถสัตว์เป็ นความต้องการเข้ามาเที่ยวชมมากที่สุด นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะ
เคยมาสถานที่ แห่ งนี้ แล้ว โดยจะเดิ นทางด้วยพาหนะส่ วนตัว และได้รับข่าวสารกิ จกรรมการท่ องเที่ ยวจากญาติ เพื่อน
2) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : พฤติกรรมการท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว, พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ 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

1

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรั ง ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง
92150
1
Natural Resources and Environment Institute Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao Trang., Thailand
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : witsa1984@gmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1034

บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่าต่อชีวติ ของมนุษย์และมีความสาคัญต่อประเทศปั จจุบนั ประเทศ
ไทยได้มีการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างแพร่ หลายยิ่งขึ้น เนื่ องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถนารายได้
เข้าสู่ประเทศเป็ นจานวนมาก ทาให้เกิดการลงทุนในธุรกิจหลายประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ถือได้วา่ การท่องเที่ยว
มี ส่วนช่ วยให้เกิ ดความเจริ ญทั้งทางเศรษฐกิ จและสังคมได้ การท่ องเที่ ยวมี หลายรู ปแบบเป็ นไปตามลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามความพอใจเพื่อแสวงหาความสุข ความเพลิดเพลินหรื อเพื่อเป็ นการทัศนะศึ กษา
หาความรู ้เปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบั ชี วิต จัดเป็ นกิ จกรรมนันทนาการอีกหนึ่ งประเภทที่มีผูใ้ ห้ความสนใจอย่างมาก
และกลายเป็ นกิ จกรรมที่ ได้รับความนิ ยมไปทั่วโลกในขณะนี้ ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็ นประเทศที่ มีแหล่งท่ องเที่ ยวอยู่
มากมายหลายลักษณะ อาทิ แหล่งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรมประเพณี รวมไปถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น อาทิ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศาสนสถาน สวนสนุ ก
สวนสาธารณะและสวนสัตว์ เป็ นต้น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรัง เป็ นหน่วยงานหนึ่ งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขต เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของจังหวัดตรัง อยูห่ ่ างจากตัว
เมืองจังหวัดตรังประมาณ 36 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ครอบคลุมอยูใ่ นท้องที่อาเภอสิ เกา มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หาดทราย
และท้องทะเล พื้นที่ ป่าชายเลน นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรั ง ยังได้รับรางวัล “ ของดี เมื องตรัง
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ” จากหอการค้าตรัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 อีกด้วย

ภาพบรรยากาศบริ เวณพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรัง
ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรั งมีจุดบริ การต่างๆที่ สามารถอานวยความสะดวกให้กบั
นักท่องเที่ยวดังนี้
1. สถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ า
2. สถานแสดงความสามรถสัตว์
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3. สวนนก
4. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
5. บ่ออนุบาลสัตว์น้ าขนาดใหญ่
6. อาคารพะยูนและหญ้าทะเล
ส่งผลให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า
ราช
มงคล จังหวัดตรังเป็ นจานวนมากในแต่ละปี
ดังตารางที่ 1 รายงานสถิ ตินักท่ องเที่ ยวที่ เข้าไปท่ องเที่ ยวในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรัง
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 ถึ งปี พุทธศักราช 2560 ในปี พุทธศักราช 2558 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรังได้มี
รายงานสถิตินกั ท่องเที่ยวที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรัง เป็ นจานวนมากถึง 108,296 คน ซึ่ งถือเป็ น
จานวนนักท่ องเที่ ยวมากที่ สุดจากจานวนนักท่องเที่ ยวทั้งหมดที่ มาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรัง
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 ถึงปี พุทธศักราช 2560 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิ ตินักท่ องเที่ ยวและรายได้จากนักท่ องเที่ ยวที่ เข้าไปท่องเที่ ยวในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าราชมงคล จังหวัดตรัง
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 ถึงปี พุทธศักราช 2560
การเปลี่ยนแปลง
ปี งบประมาณ
จานวนนักท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะ(คน) การเปลี่ยนแปลง (คน)
รายได้ (บาท)
(บาท)
พุทธศักราช 2558
108,296
3,441,420
พุทธศักราช 2559
93,025
-15,271
2,898,140
-543,280
พุทธศักราช 2560
86,922
-6,103
2,621,700
-276,440
จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้นมา ปริ มาณนักท่องเที่ยวก็ลดลงมาเรื่ อยๆ ด้วย ประเทศไทย
ประสบอุทกภัยบ้าง ปั ญหาของเศรษฐกิจที่ตกต่าบ้าง พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าราชมงคลตรัง เป็ นอีกสถานที่ ที่ได้รับผลกระทบ และ
เสี ยโอกาส ด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ทาให้นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวลดลง จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจที่จะ ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าราชมงคลตรัง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์และสามารถใช้เป็ นแนวทาง การพัฒนาและฟื้ นฟูการ
ท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าราชมงคลตรังต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รู ปแบบ
ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าราชมงคลตรัง
มีกรอบแนวคิด คือ ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าราชมงคลตรัง
โดยนาข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว เช่น เพศ อายุ ที่อยูป่ ั จจุบนั อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ พฤติกรรมการ
มาของนักท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อสถานที่มาท่องเที่ยว จากการสารวจแบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 100 คน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
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2. รายละเอียด
2.1 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการทาการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดประชากรเป้ าหมาย คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ าราชมงคลตรัง จานวน 100 คน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าราชมงคลตรัง
จานวน 100 คน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 100 ชุด เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม
2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
2.3 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภัณ ฑ์สั ต ว์น้ า
ราชมงคลตรัง ได้กาหนดแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษา
ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มาท่องเที่ ยวพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่
เพศ อายุ ที่อยูป่ ั จจุบนั อาชีพ ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ
- แหล่งข้อมูลในการมา
- จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยว
- พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่
- สภาพแวดล้อม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ
- การให้บริ การของเจ้าหน้าที่งานบริ การ
- สิ่ งอานวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถังขยะ ที่นงั่ เป็ นต้น
- ความน่าสนใจ ความพร้อมเพรี ยงของตัวแสดงและครู ฝึกความสามารถสัตว์
- อัตราค่าบริ การ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการศึ กษางานจากเอกสาร ที่ ผูจ้ ดั ทาได้ทาการเก็บรวบรวมมา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560
2.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) อธิ บาย
ลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ (frequency) อัตราร้ อยละ (percentage) โดยแสดงเป็ นตารางและอธิ บายเชิ ง
พรรณนาประกอบ แล้วทาการแปรความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ในส่วนที่ 3 โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
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ความหมาย
ปรับปรุ งมาก
ควรปรับปรุ ง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

2.5 สถิตทิ ใี่ นการวิจยั
โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS FOR WINDOW
สถิติพ้นื ฐาน
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean : x)
x = ∑𝑥
N
เมื่อ x แทน ค่าเฉลี่ย
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
N แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด

ผลและวิจารณ์ผล
1.ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างนักท่ องเทีย่ ว
ตารางที่ 2: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน

ร้อยละ

47
53

47
53

100

100

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่จาแนกตามเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53 และ
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 47 จากผลการสารวจนี้ มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็ นเพราะ นักท่องเที่ยวหญิงนิ ยมการท่องเที่ ยว
มากกว่า หรื อในปั จจุบนั ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
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ตารางที่ 3: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

36
42
16
6

36
42
16
6

100

100

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่จาแนกตามอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 20-40 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 42 รองลงมา คือ อายุช่วง ต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36 และน้อยสุ ด คือ ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี จากผลการสารวจกลุ่ม
อายุที่เดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 20-40 ปี เป็ นเพราะ เป็ นวัยที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว มีรายได้เป็ นของ
ตัวเองแล้ว จึงมีกาลังในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ดว้ ยตัวเอง
ตารางที่ 4: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตามที่อยู่
ปั จจุบนั
ที่อยูป่ ัจจุบนั
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันตก
รวม

จานวน

ร้อยละ

5
0
1
5
82
7

5
0
1
5
82
7

100

100

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่จาแนกตามที่อยูป่ ั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาศัยอยูท่ างภาคใต้ คิดเป็ น
ร้อยละ 82 รองลงมา คือ อาศัยอยูท่ างภาคตะวันตก คิดเป็ นร้อยละ 7 และน้อยสุ ด คือ อาศัยอยูท่ างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
คิดเป็ นร้อยละ 0 จากผลการสารวจผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ างภาคใต้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1039

ตารางที่ 5: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้อยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร หรื อ เทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอกหรื อมากกว่า

13
31
5
46
5
0

13
31
5
46
5
0

รวม

100

100

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่จาแนกตามระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 46 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ 31 และน้อยสุ ด คือ ระดับปริ ญญาเอกหรื อ
มากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 0 จากการที่ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด เพราะ ระดับการศึกษา
สอดคล้องกับอายุ คือช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี และจานวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา และวัยคนทางาน ช่วงอายุน้ ี
จะมีเวลา กาลังจากการเงิน ที่จะเที่ยวมากที่สุด
ตารางที่ 6: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัว่ ไป
เกษตรกร
เกษียณอายุ ว่างงาน
รวม

จานวน

ร้อยละ

34
24
7
0
26
3
6

34
24
7
0
26
3
6

100

100

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่จาแนกตามอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 24 และน้อยสุ ด คือ อาชีพธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 0 จาก
การที่มีกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษามากที่สุด อาจมาจากการที่นกั เรี ยน นักศึกษาเป็ นวัยที่มีภาระน้อย และเป็ นวัยของการศึ กษา
เล่าเรี ยน จึงเป็ นผลให้มีการทัศนศึกษา การท่องเที่ยว แสวงหาความรู ้มากกว่าอาชีพอื่นๆ
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2. ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ างนักท่ องเทีย่ ว
ตารางที่ 7: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตามข้อมูล
การมาท่องเที่ยว
ข้อมูลการมาท่องเที่ยว
เคย
ไม่เคย
รวม

จานวน

ร้อยละ

51
49

51
49

100

100

จากการศึ กษา แสดงให้เห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยมาท่ องเที่ ยวในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
คิดเป็ นร้อยละ 51 และไม่เคยมาหรื อครั้งแรก คิดเป็ นร้อยละ 49 จากการสารวจครั้งนี้ จานวนนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยว
แล้วให้ขอ้ คิดเห็นว่า ประทับใจในตัวแมวน้ า การแสดงแมวน้ าที่น่าสนใจ และที่สาคัญคือ อยูไ่ ม่ไกลจากพื้นที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 8: แสดงค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ข้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย ว จ าแนกตาม
แหล่งข้อมูลการมาท่องเที่ยว
แหล่งข้อมูลการมาท่องเที่ยว
ประสบการณ์ส่วนตัว
บริ ษทั นาเที่ยว
อินเตอร์เน็ต
ญาติ เพื่อน
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

31
12
24
33
0

31
12
24
33
0

100

100

จากการศึ กษา แสดงให้เห็ นว่า แหล่งข้อมูลการมาท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่ในการเลือกเดิ นทางมา
ท่องเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าฯ คือ ญาติ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ประสบการณ์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 31
และน้อ ยสุ ดคื อ อื่ น ๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0 จากการสารวจและสอบถามจากพฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที่ ยวส่ ว นใหญ่ที่เลื อก
แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวโดยส่ วนใหญ่อาศัยการบอกต่อจากญาติ เพื่อน เนื่องจากสังคมเพื่อน ญาติ มีอยูม่ ากและหลายกลุ่ม
การบอกต่อจึงส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในการเดินทางมา
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ตารางที่ 9: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตาม
จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวครั้งนี้
จุดประสงค์ในการมาท่องเที่ยวครั้งนี้

จานวน

ร้อยละ

ชมสถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ า
ชมการแสดงความสามารถสัตว์
ชมสวนสัตว์ขนาดเล็ก
ชมการให้อาหารเต่าทะเล
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

23
73
3
0
1

23
73
3
0
1

รวม

100

100

จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ
ชมการแสดงความสามารถสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 73 รองลงมาคือ ชมสถานแสดงพันธุ์สตั ว์น้ า คิดเป็ นร้อยละ 23 และน้อยสุ ด
คื อ ชมการให้อ าหารเต่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0 จากการส ารวจและสอบถามจากพฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วสามารถสรุ ป
จุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ เพื่อชมการแสดงความสามารถสัตว์ เพราะเนื่ องจาก คนที่ เคยเดินทาง
มาแล้วเกิดความประทับใจและมีการบอกต่อกับญาติ เพื่อน จึงเป็ นตัวกระตุน้ การเดินทางมาอีกหลายๆ กลุ่มคน
ตารางที่ 10: แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จาแนกตาม
พาหนะเดินทาง
พาหนะเดินทาง

จานวน

ร้อยละ

82
18
0

82
18
0

100

100

รถส่วนตัว
รถบริ ษทั ทัวร์
รถโดยสารประจาทาง
รวม

จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้พาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ
รถส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 82 รองลงมาคือ รถบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 18 และน้อยสุ ดคือ รถโดยสารประจาทาง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 จากการสารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถสรุ ปพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในครั้งนี้ คือ รถส่วนตัว เพราะเนื่องจาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพื้นที่ใกล้เคียง
3. ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างนักท่ องเทีย่ ว
ตารางที่ 11: แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
เฉลี่ย
แปลผล
1 2 3 4
5
ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ

0

8

6

60

26

4.04

ดี

ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่

0

21

34

23

22

3.46

ปานกลาง
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ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถัง
ขยะ ที่นงั่

0

32

23

23

22

3.35

ปานกลาง

ด้านความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว์

0

0

21

41

38

4.17

ดี

ด้านอัตราค่าบริ การ

0

22

34

23

21

3.43

ปานกลาง

0

83 118 170 129

3.69

ดี

ความพึงพอใจภาพรวม

จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
ตรัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ซึ่งอยูใ่ นระดับดี ซึ่งเมื่อแยกตามประเด็นด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบนี้ นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
ซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่อยูใ่ นระดับดี
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ด้า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก สาธารณะ เช่ น ห้อ งสุ ข า ถัง ขยะ ที่ นั่ง พัก ผ่อ น นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจ
วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว์ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่ งเป็ น
ความพึงพอใจที่อยูใ่ นระดับดี
ด้านอัตราค่าบริ การ นักท่องเที่ ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ซึ่ งเป็ นความพึงพอใจที่ อยู่ในระดับ
ปานกลาง
4. แนวโน้ มของนักท่ องเทีย่ วทีจ่ ะกลับมาท่ องเทีย่ วในพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ราชมงคลตรัง
ตารางที่ 12: แสดงแนวโน้มของนักท่องเที่ยว
แนวโน้มที่จะกลับมาเที่ยว
มา
ไม่มา
รวม

จานวน

ร้อยละ

91
9

91
9

100

100

จากตารางที่ 12 จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะกลับมาท่องเที่ยวในสถานที่น้ ี
อีกครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 91 ส่วนแนวโน้มที่จะไม่กลับมาท่องเที่ยว คิดเป็ น ร้อยละ 9

สรุ ปผลการวิจัย
1. บทสรุปข้ อมูลทัว่ ไปของนักท่ องเทีย่ ว
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน 100 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ
อยูใ่ นช่วง 20 -40 ปี มีที่อยูป่ ั จจุบนั อยูใ่ นภาคใต้ ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
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2. บทสรุปพฤติกรรมการท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่ องเทีย่ วในพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ราชมงคลตรัง
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน 100 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวใน
พิพิธภัณฑ์ฯ คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 โดยที่ แหล่งข้อมูลท่ องเที่ ยวของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ในการเลื อกเดิ นทางมา
ท่องเที่ยว คือ ญาติ เพื่อน มีจุดประสงค์หลักในการเดินทางมา คือ ชมการแสดงความสามารถของสัตว์ ส่ วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวโดยใช้พาหนะส่วนตัว
3. บทสรุปเกีย่ วกับความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่ องเทีย่ วในพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ราชมงคลตรัง
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน 100 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ อยูใ่ นระดับดี
ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบ ในด้านนี้ นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 ซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่อยูใ่ นระดับดี
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ ในด้านนี้ นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ซึ่ งเป็ นความพึง
พอใจที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุ ขา ถังขยะ ที่นงั่ พักผ่อน ในด้านนี้ นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว์ ในด้านนี้นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ซึ่งเป็ นความพึงพอใจที่อยูใ่ นระดับดี
ด้านอัตราค่าบริ การ ในด้านนี้ นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ซึ่ งเป็ นความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง
4. แนวโน้ มการกลับมาเทีย่ วซ้าในอนาคตของนักท่ องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วในพื้นทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ราชมงคลตรัง
จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวจานวน 100 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่ จะกลับมาเที่ ยวซ้ าอีก
คิดเป็ นร้อยละ 91
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การออกแบบสร้ างและวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพ วีลแชร์ พลังงานแสงอาทิตย์
Create and analysis efficiency wheel chair solar energy
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพวีลแชร์ พลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ 2.นาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้กบั วีลแชร์ 3.ออกแบบระบบควบคุมการทางานด้วยจอยสติ๊กแบบไร้สาย ผูว้ ิจยั ได้ทาการออกแบบวีลแชร์
พลังงานแสงอาทิตย์ สัง่ การทางานด้วยจอยสติ๊ก และสามารถควบคุมการทางานด้วยสวิตช์โยกได้อีกด้วย มอเตอร์ขบั เคลื่อน
DC 12V วีลแชร์ พลังงานแสงอาทิ ตย์สามารถชาร์ จพลังงานจากโซล่าเซลล์และไฟฟ้ า 220V จากการวิจัยพบว่า วีลแชร์
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นสามารถรับน้ าหนักได้สูงสุ ด 70 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็ วสู งสุ ด 10 กิโลเมตร/ชัว่ โมง
และใช้งานต่อเนื่องได้ 3 ชัว่ โมงในขณะที่ไม่มีแสงแดด ระยะการสัง่ การด้วยจอยสติ๊กไม่เกิน 8 เมตร
คาสาคัญ : (วีลช์,พลังงานแสงอาทิตย์)

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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บทนา
ปั จจุบนั พลังงานแสงอาทิ ตย์ นับเป็ นหนึ่ งในพลังงานหมุนเวียนที่ มีศกั ยภาพสู ง และยังเป็ นพลังงาน สะอาด ไม่
ทาลายสิ่ งแวดล้อม และยังไม่ตอ้ งหาซื้ อหรื อนาเข้าเชื้อเพลิงเหมือนกับพลังงานประเภทอื่นๆพลังงานแสงอาทิตย์ยงั สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ นอกเหนื อจากการผลิตพลังงานไว้ใช้ภายในอาคาร ที่พกั อาศัย หรื อไฟฟ้าแสงสว่างตาม
ท้องถนน คนพิการหมายถึงคนที่มีความผิดปกติ หรื อบกพร่ องทางร่ างกายทางสติปัญญา หรื อทางจิ ตใจ รถเข็นนั่ง หรื อ
รถเข็นผูป้ ่ วยถือว่าเป็ นพาหนะหรื อเครื่ องมือสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องการเดิน หรื อการเคลื่อนไหวไม่วา่ จะเนื่ องมาจากอายุ
อาการบาดเจ็บจากการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ หรื อความพิการตั้งแต่กาเนิ ด ทาให้ผูป้ ่ วยเหล่านี้ ไม่สามารถเคลื่ อนย้ายตัวเองหรื อ
ช่วยเหลือตัวเองได้ จึงต้องคอยมีรถเข็นสาหรับการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย การทางานของเก้าอี้รถเข็นในปั จจุบนั จะให้ผนู ้ งั่ รถเข็น
ใช้วิธีการหมุนล้อเพื่อทาการเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆ หรื ออาศัยผูช้ ่วยเข็นทาการเข็นให้ จึงทาให้เกิดการเสี ยเวลาแก่ผูท้ ี่ คอย
ดูแลเพราะจะต้องคอยนัง่ เฝ้าตลอดเวลา และนอกจากนี้ยงั มีเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า ซึ่งมีราคาที่สูงมากกว่ารถเข็นปกติ
ในปั จจุบนั นี้มีผปู ้ ่ วยทางด้านอุบตั ิเหตุ ผูส้ ูงอายุและผูท้ ี่พิการตั้งแต่กาเนิด มีจานวนมากซึ่งผูป้ ่ วยเหล่านี้มีอาการเดิน
ไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพิ่มเป็ นจานวนมาก จึงทาให้ผปู ้ ่ วยมีความต้องการรถวีลแชร์ เพิ่มมากขึ้นจากเดิม ซึ่ งรถวีล
แชร์ ธรรมดาต้องเคลื่อนที่ดว้ ยการเข็นหรื อผูป้ ่ วยเข็นเอง ทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผปู ้ ่ วยเหล่านั้น เพราะบางทีผปู ้ ่ วยอาจ
ต้องการที่ จะไปในที่ ต่างๆแต่ไม่มีผดู ้ ูแลคอยดูอยู่ใกล้ๆจึงทาให้เสี ยเวลาในการเคลื่อนที่ และการสอบถามจากผูด้ ูแลศูนย์
พิเศษเขต 5 สุพรรณบุรี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ ดอาดูโน่ (Arduino board) ทาหน้าที่เป็ นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กเป็ นตัวกลางในการ
เชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ใ นการเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์ เช่ น โมดู ล ขับ มอเตอร์ (Motor drive module) มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรง (DC motor) และบลูทูธโมดูล (Bluetooth module) [3] ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ออกแบบคิดค้นศึกษาสร้างรถวีล
แชร์ พลังงานแสงอาทิตย์ สั่งการทางานด้วยจอยสติ๊ก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ ดอาดูโน่ (Arduino board) เพื่อให้
ผูป้ ่ วยและญาติผูป้ ่ วยได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะผูป้ ่ วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ดว้ ยการใช้การควบคุมด้วย
จอยสติ๊ก และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถวีลแชร์ไฟฟ้าที่มีราคาสูง
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพื่อศึกษาและสร้างวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อศึกษาระบบการนาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กบั วีลแชร์
3. เพื่อออกแบบควบคุมการสัง่ การทางานด้วยจอยสติ๊ก
ทฤษฎี สมมุตฐิ าน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
โครงการวีลแชร์ ควบคุมด้วยจอยสติ๊กเป็ นการพัฒนามาจากรถวีลแชร์ ธรรมดามาเป็ นระบบการควบคุมด้วยรี โมท
คอนโทรลแบบไร้สายส่ งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wireless ทาให้สามารถควบคุมได้ท้ งั ผูป้ ่ วยหรื อญาติ โดยเราสามารถควบคุม
การเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา วีลแชร์น้ ีใช้แหล่งพลังงานจากแผงโซลาเซลล์มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จะมีชุดชาร์ จ
แบตเตอรี่ 220V และมีจอวัดเปอร์เซ็นแบตเตอรี่ บอกสถานะแบตเตอรี่ เมื่อ Arduinoได้รับค่าโปรโตคอลมาจากจอยสติ๊กแล้ว
ทาการแปลงค่าออกมาและจ่ายไฟไปยังชุดไดร์ มอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์ ทางาน วีลแชร์ ควบคุมด้วยจอยสติ๊กทาให้ผปู ้ ่ วยหรื อ
คนพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายมีประสิ ทธิภาพอีกทั้งสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ ญาติหรื อผูป้ ่ วย
ไม่ตอ้ งออกแรงในการเข็น
การออกแบบและการวิจยั โครงการ
เนื่ องจากในปั จจุบนั วีลแชร์ ที่มีอยู่เป็ นระบบเข็นแบบธรรมดา คณะผูว้ ิจยั จึ งนามาดัดแปลงและปรับปรุ งแก้ไขใหม่
โดยการออกแบบระบบการควบคุมมอเตอร์ดว้ ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) และเพิม่ ชุดเฟื องติด
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เข้ากับมอเตอร์ เพื่อสามารถเข็นได้ขณะแบตเตอรี่ หมดหรื อไม่มีแบตเตอรี่ และเคลื่อนที่ได้สมดุลไม่กระชากหรื อเคลื่อนที่
โดยเร็ วเกินไป และออกแบบโครงเพื่อนาโซล่าเซลล์ขนาด 100 W มาติดกับตัวรถวีลแชร์
หลักการทางานของวีลแชร์ ควบคุมด้วยจอยสติ๊กคือ เมื่อเปิ ดสวิตช์เริ่ มทางาน แบตเตอรี่ ได้ทาการจ่ายไฟให้กบั วงจร
ต่างๆ จอยสติ๊กได้ทาการส่ งค่าโปรโตคอลออกมา ซึ่ งมีค่าเป็ น 0 กับ 1 ส่ งค่าไปที่ Arduino เพื่อให้ Arduino ทาการแปลงค่า
ออกมาและใช้ตรวจสอบคาสั่งตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ เช่น DIR 1=1, DIR 2 = 0, DIR 3 = 0, DIR 4 = 1 จะสัง่ มอเตอร์หมุน
เพื่อให้วีลแชร์ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า และถ้าไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ทาการตรวจสอบไปอีกเงื่อนไขหนึ่งแบบนี้
ไปเรื่ อยๆ จนครบเงื่อนไข ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ มอเตอร์ จะไม่เกิดการทางานหรื อหยุดนิ่ งและให้วนกับไปตรวจสอบที่
เงื่อนไขที่หนึ่งอีกทีเพื่อรอการป้ อนคาสัง่ ชุดใหม่ต่อไป
Start

Joystick

Aduino

DIR 1= 1 DIR 2= 0
DIR 3= 0 DIR 4= 1

เดิน หน้า

DIR 1= 0 DIR 2= 1
DIR 3= 1 DIR 4= 0

ถอยหลัง

DIR 1= 1 DIR 2= 1
DIR 3= 0 DIR 4= 1

เลี้ยวซ้าย

DIR 1= 1 DIR 2= 1
DIR 3= 1 DIR 4= 0

เลี้ยวข้าว

ภาพที่ 1 แสดงการทางานของวีลแชร์ควบคุมด้วยจอยสติ๊ก
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ภาพที่ 2 ลักษณะของรถวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์

ผลการทดลอง
ในการทางานของรถวีลแชร์ เช่นการควบคุมทิศทางของรถวีลแชร์ จะถูกควบคุมผ่านไมโครคอนโทรเลอร์
(Arduino board) และเขียนโปรแกรมสั่งการด้วยภาษา C ผ่านอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ซึ่ งได้มีการทดลองในส่ วนของการ
บัง คับ วีล แชร์ การแสดงผลด้า นเอาต์พุต เพื่ อ ตรวจสอบการใช้ง านของบอร์ ด ทดลองทั้ง หมด ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้จ ากการ
ดาเนินงานมีดงั นี้
1 การทางานของมอเตอร์
2 การบังคับทิศทางของรถวีลแชร์
3 การวัดความเร็ วของรถวีลแชร์
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4 ผลการทดลองที่ระยะทาง 100 เมตร
5 การทดลองโซล่าเซลล์
ตารางที่ 1 การทางานของมอเตอร์
ENA/PWM
DIR1
0
X
1
0
1
0
1
1
1
1

DIR2
x
0
1
0
1
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STATUS
SLOW STOP
FAST STOP
ROTATE RIGHT
ROTATE LEFT
SLOW STOP

1. เมื่อ ENA = 1 ส่ วน DIR1 และ DIR2 = 0 แล้ว จะมี ลักษณะ การทางาน เหมือนกับ เงื่อนไข แรกเมื่อ ENA
= 1 ส่ วน DIR1 = 0, DIR2 = 1 จะทาให้ OPTO ตัวที่ 1 กับ 4 ทางาน ส่ วนตัวที่ 2 และ 3 ไม่ทางาน ส่ งผลให้มีแรงดันไบอัสที่
ขา Gate ของ Q1 และ Q4 ทาให้ Mosfet คู่น้ ี ON มีกระแสไหลจาก Q1 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรที่ Q4 ลงกราวด์ ทาให้
มอเตอร์หมุนขวา (ตามเข็ม) [4]
2. เมื่อ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 0 จะทาให้ OPTO ตัวที่ 2 กับ 3 ทางาน ส่วนตัวที่ 1 และ 4 ไม่ทางาน
ส่ งผลให้มีแรงดันไบอัสที่ ขา Gate ของ Q2 และ Q3 ทาให้ Mosfet คู่น้ ี ON มี กระแสไหลจาก Q2 ผ่าน DC MOTOR ครบ
วงจรที่ Q3 ลงกราวด์ ทาให้มอเตอร์หมุนซ้าย (ทวนเข็ม)
3. เมื่อ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 1 จะทาให้ OPTO ตัวที่3 กับ 4 ทางาน ส่วนตัวที่ 1 และ 2 ไม่ทางาน
ส่ งผลให้มีแรงดันไบอัสที่ขา Gate ของ Q3 และ Q4 ทาให้ Mosfet คู่น้ ี ON ดึงกระแสที่ไหลผ่าน DC MOTOR อยูล่ งกราวด์
ทันที ทาให้มอเตอร์ STOP แบบ FAST คือ หยุดทันที
4. มอเตอร์ จะหยุดแบบ FAST STOP ก็ต่อเมื่อ ขา ENA เป็ นลอจิก “1” และมอเตอร์ หมุนด้วยความเร็ วเต็มที่
ถ้าป้ อน PWM เข้าที่ขานี้ เพื่อควบคุมความเร็ ว เมื่อมอเตอร์ หมุนที่ความเร็ วช้าๆในระดับหนึ่ ง จะทาให้ มอเตอร์ ไม่สามารถ
หยุดแบบ FAST STOP ได้ แต่จะเหยุด แบบ Slow STOP แทน
5. ข้อแนะนา ในกรณี ที่ตอ้ งการใช้บอร์ ด ขับ DC มอเตอร์ 6-24 V แต่กินกระแสมากกว่า 5 A แต่ไม่ควรเกิ น
10A ให้ท่าการเดินสายไฟที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเสริ มเข้าไปในบอร์ดตามจุดต่างๆเพื่อให้ลาย [5]
ปริ้ นทนกระแสได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้ องกันลายปริ้ นในส่วนภาคขับ Output ไม่ให้ร้อนหรื อไหม้ได้ ในระดับหนึ่ง
การบังคับทิศทางของรถวีลแชร์
1

0
3

4
2

ภาพที่ 3 ทิศทางการทางานของจอยสติ๊ก
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ตารางที่ 2 การทางานของทิศทางของจอยสติ๊ก
ทิศทาง
Motor 1
ENA/PWM
DIR 1
0
0
0
1
1
1
2
1
0
3
1
1
4
1
0

DIR 2
0
0
1
1
0

ENA/PWM
0
1
1
1
1

Motor 2
DIR 1
0
0
1
0
1
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DIR 2
0
1
0
1
1

Status Dc
Motor
หยุด
เดินหน้า
ถอยหลัง
เลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวา

การวัดความเร็วของรถวีลแชร์
เมื่อสามารถควบคุมรถให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตอ้ งการได้แล้ว ก่อนที่จะน่ารถเข็นไฟฟ้าไปใช้งานจริ งๆ
จะต้องหาคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ งคือความเร็ ว เพราะความเร็ วที่ เหมาะสมจะท่าให้ผใู ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นผู ้ ป่ วยที่ มีร่างกายที่ ไม่ค่อย
แข็งแรงมีความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยจากการใช้รถเข็นไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นในการทดลองเพื่อหาความเร็ วสูงสุดของรถจะ
ใช้การเคลื่ อนที่ ไปข้างหน้าเป็ นหลักและจะทาการทดลองในแต่ละสภาวะช่ วงแรกจะเป็ นการทดลองในสภาวะที่ ไม่มี
ผูใ้ ช้งานหรื อรถเข็นวิง่ ตัวเปล่าและ ช่วงที่สองจะเป็ นการทดลองในสภาวะที่ผใู ้ ช้งานมีน้ าหนักตั้งแต่ 50 ถึง 70 กิโลกรัมซึ่ งมี
ระยะทางในการทดลอง 100 เมตร
ทดลองความเร็วของรถวีลแชร์
1. การทดลองหาความเร็ วเมื่ อไม่มีผูใ้ ช้งานจะใช้วิธีการหาความเร็ วโดยปรั บคันโยกให้รถเข็นเดิ น หน้า
อัตโนมัติจากนั้นทาการจับเวลาที่ระยะทาง 100 เมตร บันทึกค่าการทดลอง
2. การทดลองหาความเร็ วเมื่อมีผใู ้ ช้งานจะใช้วิธีการหาความเร็ วโดยให้ผใู ้ ช้งานนัง่ แล้วบังคับรถเข็นซึ่ งผูใ้ ช้
งานนั้นจะมีน้ าหนักตั้งแต่ 50 ถึง 70 กิโลกรัม จากนั้นทาการจับเวลาที่ระยะทาง 100 เมตร บันทึกค่าการทดลอง
ตารางที่ 3 ผลการทดลองที่ระยะทาง 100 เมตร
การทดลอง
ไม่มีผใู ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้งานน้ าหนัก 50 กก.
ผูใ้ ช้งานน้ าหนัก 60 กก.
ผูใ้ ช้งานน้ าหนัก 70 กก.

เวลา (T)
3 ชม.
30 นาที
20 นาที
20 นาที

ความเร็ ว(km/hr)
50
20
15
15

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการชาร์จพลังงานในช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 13.00 น.
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การวั ด พลั ง งานโซล่ า เซล์
20
15
10
5
0

สรุ ปผลการวิจัย
ในการท าวิจัย ในครั้ งนี้ เพื่ อ ออกแบบสร้ าง และวิเ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพวีล แชร์ พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ 2.นาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กบั วีลแชร์ 3.ออกแบบระบบควบคุมการ
ทางานด้วยจอยสติ๊กแบบไร้สาย
ผลการวิจัยพบว่าแผ่นโซล่าเซลล์แบบฟิ ล์ม ขนาด 100W สามารถใช้พลังงานสู งสุ ด 18 V ในเวลา 7.00 น.และ
พลังงานต่ าสุ ดอยู่ที่ 14 V วีลแชร์ สามารถวิ่งด้วยความเร็ ว 50 กิ โลเมตร ต่อ 3 ชัว่ โมง ในขณะที่ ไม่มีผูใ้ ช้งาน และวิ่งด้วย
ความเร็ ว 10 กิโลเมตร ต่อ 20 นาทีในขณะที่มีผใู ้ ช้งานน้ าหนัก 70 กิโลกรัม
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพวีลแชร์ พลังงานแสงอาทิตย์ ทาให้ผปู ้ ่ วยหรื อผู ้
พิการได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะผูป้ ่ วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ และสามารถนาไปในการการวิจยั เชิงพาณิ ชย์
และต่อยอดในการวิจยั สาหรับผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปได้ ในส่ วนของระบบควบคุมผ่านจอยสติ๊กแบบไร้สาย และระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยส่วนที่สามารถนาไปปรับปรุ งและพัฒนาต่อดังนี้
1.ระบบขับเคลื่อนที่เดิมเป็ นโซ่
2.เพิ่มระบบการทดรอบความเร็ ว

เอกสารอ้างอิง
มณฑล ฟั ก เอม.(2559) ระบบให้ น้ า พื ช อั ต โนมั ติ ด้ วยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ กรณี ศึ ก ษาแปลงพั น ธุ์ . วารสารวิ จั ย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม. น (55-66)
พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4.
สหพล เลิ ศ วิริ ย ะไพศาล.การพัฒ นาระบบควบคุ ม การเคลื่ อ นที่ข องหุ่ น ยนต์ . วารสารคณิ ต ศาสตร์ MJ-MATh 61(688)
Jan–Apr, 2016
ไชยชาญ หิ นเกิ ด . เครื่ องกลไฟฟ้ า 1. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 6 กรุ งเทพ : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปุ่ น), 2541
ค้นคว้าเมื่อ 12 ธันวาคม 2558
http://inex.co.th/shop/wireless-joystick.html ค้นคว้าเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2560.
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อส่ งเสริมการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้ อม
Community Product Development for Promoting Green Marketing
สุพตั รา คาแหง1*
Supatra Khumhaeng1*

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อมมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูป้ ระกอบการชุมชนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ ยวข้องที่ มีการนาแนวคิดธุ รกิ จสี เขียวไปใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จจานวน 14 ราย ดาเนิ นการในช่วงเดื อนมกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2561 เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์
จากการศึ ก ษาพบว่า ชุ ม ชนมี ก ารค านึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม มี รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของชุ ม ชน
ใช้กิจกรรมทางการตลาดสี เขี ยว พร้ อมทั้งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุม ชนโดยใช้ของที่ มี ในชุ มชนมาจัดจาหน่ ายและส่ ง เสริ ม
การตลาดเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และการส่งเสริ มคุณภาพการผลิตสิ นค้า การรักษาความหลากหลาย เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
คาสาคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน,การส่งเสริ มการตลาด, การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
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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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บทนา
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มในปั จ จุ บัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง มี ชี วิต และสิ่ ง ไม่ มี ชี วิต ทั่ว โลกก่ อ ให้เกิ ด วิก ฤตการณ์ ทาง
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์สีเขียวถูกนามาใช้เรี ยกผลิตภัณฑ์ที่ใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อม (สันทนา อมรไชย, 2552) ปั จจุบนั หลาย
องค์กรหันมาให้ความสาคัญกับธุรกิจสี เขียวมากขึ้น โดยนามาใช้เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างจุดยืน
ด้านการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการใส่ใจสิ่ งแวดล้อม ทาให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อธุรกิจและในสายตาของชุมชน (ไอเดียธุรกิจ, 2556) ธุรกิจสี เขียวเข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก เพราะนับเป็ นแนวทาง
พัฒนาที่ยงั่ ยืนในทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การใช้แนวคิดธุรกิจสี เขียวในหลาย
ภาคธุรกิจไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าชุมชนต่างหันมาให้ความสาคัญกับธุรกิจสี เขียว โดยใช้ผลิตภัณฑ์
และสิ นค้าวัตถุดิบที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น (วราธัช ตันติ วรวงศ์, 2558) วิถีการดารงชี วิตของมนุ ษย์ลดการใช้
ทรัพยากรที่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม กล่าวได้วา่ เป็ นวิถีชีวติ แนวใหม่ที่เข้าสู่ยคุ การตลาดสี เขียว (Green Marketing) และสิ นค้า
ที่ ผลิ ตขึ้ นเพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตการบริ โภคในแนวทางดังกล่าวเรี ยกว่า “ผลิ ตภัณฑ์สีเขี ยว (Green Product) อันเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติไม่เจือปนสารเคมี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สร้างมลพิษน้อย และสามารถ
นากลับมาใช้ใหม่ได้” (Berry, 2007) นักวิจยั หลายท่านได้ให้ความหมายของการตลาดสี เขียวไว้อย่างน่ าสนใจ โดย John
Grant (1999) กล่าวว่าการตลาดสี เขียวไม่ได้จากัดอยู่แค่การตลาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ยงั หมายรวมถึงการตลาดที่ มี
ส่ วนสร้ างสรรค์สังคมในด้านอื่ นๆ ด้วย เพราะการสร้ างสรรค์สังคมย่อมส่ งผลดี ทางอ้อมต่อสิ่ งแวดล้อมเช่ นกัน Olson
(2009) กล่าวว่า การตลาดแนวใหม่ที่เรี ยกว่าการตลาดสี เขียว ได้ช้ ีให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางที่จานวนผูบ้ ริ โภคสี เขียวทัว่ โลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตจาเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั กับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนั้นส่ งผลต่อผูผ้ ลิตในการบังคับให้ผผู ้ ลิต
ต้อ งผลิ ต ด้ว ยกระบวนการที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มมากขึ้ น สมาคมการตลาดแห่ ง อเมริ ก า (American Marketing
Association, 2011) กล่าวว่าการตลาดสี เขียวคือการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสภาวะแวดล้อม ซึ่งการตลาดสี
เขี ยวนั้นเป็ นการรวมกิ จกรรมต่างๆทั้งการปรั บเปลี่ ยนผลิ ตภัณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงขั้นตอน กระบวนการผลิ ตและการ
เปลี่ยนแปลงบรรจุภณั ฑ์ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การตลาดสี เขียว (Green Marketing) เป็ นแนวคิดที่ถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย Chen(2010 : 313) ระบุว่า
องค์กรต่างๆ ได้นามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ Porter & Van der
Linde (1995 : 130) กล่าวว่า จานวนผูบ้ ริ โภคสี เขียวทัว่ โลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องนั้น ส่ งผลให้ผูผ้ ลิตต้องผลิตสิ นค้าด้วย
กระบวนการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เหตุผลที่ภาคธุรกิจจะต้องให้ความสาคัญกับการตลาดสี เขียว เพราะมนุษย์ทุก
คนมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม Kontic Ivan (2014 : 11) กล่าวว่า หากมนุษย์ทุกคนหรื อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจต่อการดาเนิ นการด้านการตลาด สี เขียวอย่างจริ งจัง เช่น รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน
ลดการใช้พลาสติกหรื อกล่องโฟม คัดแยกขยะนาวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น ก็จะสามารถนาองค์กรหรื อชุมชนก้าวไปสู่
การเป็ นองค์กรหรื อชุมชนที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
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วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดการตลาดสีเขียว
Mintu & Lozada (1993 : 19) Peattie (1995 : 24) และ Grant (1999 : 63) การตลาดสี เขี ย ว เป็ นเครื่ องมื อ ทาง
การตลาดที่ ทาให้เกิ ดการป้ องกันและรักษาสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึน เป็ นการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สั ง คมเพื่ อ ความยั่ง ยื น (American Marketing Association, 2011 : 48)ที่ ใ ห้ ค วามหมายค าว่ า การตลาดสี เ ขี ย ว คื อ การ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Grundey &
Zaharia (2008 :139) กล่าวว่า การตลาดสี เขียว คือ การส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมสามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรื อเติมเพื่อใช้ใหม่ได้ (Refillable) Kotler & Armstrong(2008 : 49) กล่าวว่า การตลาดสี เขียว
คือการนาส่ วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์เข้ากับการอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม สอดคล้องกับงานของ Prakash (2002 :
290) ที่ กล่าวว่า การตลาดสี เขียวคือการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดให้มีความสัมพันธ์กบั การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ในขณะที่ Kontic Ivan (2014 : 11) ให้ความเห็นว่า นอกจากส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียวแล้ว ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดาเนิ นการตลาดสี เขียว งานวิจยั ของ Yenipazarli (2012 : 309) กล่าวว่า การตลาดสี เขียวประสบความสาเร็ จได้น้ นั จะต้อง
ประกอบด้วย การปรั บส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ น สี เขี ยว ภาครั ฐให้การสนับสนุ น และองค์กรต่างๆ เกิ ดความ
ตระหนักในเรื่ องการตลาดสี เขียว รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค สี เขียวที่เริ่ มมีจานวนมากขึ้น
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการตลาดสี เขียว หมายถึง การที่ผผู ้ ลิตผลิตสิ นค้าออกมาโดยคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ตน้ น้ า
จนถึงปลายน้ า เริ่ มจากการสรรหาแหล่งผลิต การจัดซื้ อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่ วนประสมทางการตลาดให้
เป็ นส่วนประสมการตลาดสี เขียวตลอดจนวิธีการกาจัดขยะของเหลือใช้ รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและความเข้าใจอันดี
กับสังคมโดยการมีส่วนร่ วมของคนที่เกี่ยวข้อง กระทัง่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ และมีพฤติกรรมการบริ โภคสี เขียวใน
ที่สุด
การปรับปรุงส่ วนประสมทางการตลาดให้ เป็ นสีเขียว
ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 4P’s ได้แ ก่ Product คื อ ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ Price คื อ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั Place คือ ช่องทางการจัดจาหน่ายและการกระจายสิ นค้า Promotion คือ การส่งเสริ มการตลาดหรื อการสื่ อสาร
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจะใช้ในการดาเนิ นกิจกรรมการตลาดเพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าได้ตรง
ตามต้อ งการและเกิ ด คุ ณ ค่ า สู ง สุ ด โดย Kotler & Armstrong (2008 : 49) และ Yenipazarli (2012 : 304-319) ได้ก ล่ า วไว้
ตรงกันว่า การปรับส่วนประสมทางการตลาดให้เป็ นการตลาดสี เขียวต้องเริ่ มจาก
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องปรับกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีการขจัด
ของเสี ยที่เกิดจากการผลิต สามารถย่อยสลายง่าย ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติกที่ยอ่ ยสลายได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ซัก
ล้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ น้ ามันไร้สารตะกัว่ เครื่ องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็ นต้น ซึ่ งเรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green
Product)
ด้ านราคา (Price)ทาให้เกิ ดอรรถประโยชน์หรื อคุ ณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภค โดยคานึ งถึงต้นทุนการผลิ ตกับ
ต้นทุนสิ่ งแวดล้อม จนกระทัง่ นาไปการตั้งราคาซึ่งเป็ นราคาที่ผบู ้ ริ โภคยินดีที่จ่ายแพงให้กบั คุณค่าที่เพิ่มขึ้น
ด้ านการจัดจาหน่ าย (Place) การกระจายสิ นค้าให้ไปถึงมือผูบ้ ริ โภค ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ย
ที่ สุด เช่น เลือกใช้รถขนส่ งที่ ประหยัดพลังงาน การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในการขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดการใช้
พลังงานและประหยัดต้นทุน เป็ นต้น
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ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ต้องเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับการตลาดสี เขียวไปยังผูบ้ ริ โภคและ
ผูป้ ระกอบการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความตระหนักอย่างจริ งจังในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์สีเขียวในที่สุด
ทฤษฎีการตลาดสีเขียว
การตลาดสี เขียวเป็ นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มี
ความหมายกับผูบ้ ริ โภค (William and Ferrell, 2010) และการตลาดสี เขี ยวยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของการตลาดเพื่อสังคมโดย
พยายามที่ จ ะแสดงลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม (Rizwanalam,2013) องค์ก รธุ ร กิ จ พยายามจัด หา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมแก่ผบู ้ ริ โภคซึ่ งองค์กรธุรกิจนั้นจะได้รับประโยชน์จากการวางตาแหน่งตราสิ นค้าในใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้ โดยดาเนิ นกิ จกรรมความรั บผิด ชอบต่ อ สังคม ซึ่ งนามาสู่ ก ารเสริ ม สร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับองค์ก ร
(ชุ ติมา วุ่นเจริ ญ, 2556) อี กทั้งยังสามารถเพิ่มผลกาไรและเป็ นปั จจัยในการสร้ างความภักดี ของผูบ้ ริ โภค (Lu, Bock and
Joseph, 2013)
ทฤษฎีคุณค่ าตราสินค้ า
คุ ณค่าตราสิ นค้าเป็ นคุ ณค่าที่ เพิ่มเข้าไปในผลิ ตภัณฑ์และบริ การโดยจะสะท้อนถึ งวิธีคิด ความรู ้ สึก หรื อการ
แสดงออกของผูบ้ ริ โภค โดยให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าเช่นเดียวกับราคาส่ วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการทา
กาไรคุณค่าตราสิ นค้าเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่ งมีคุณค่าด้านจิ ตใจและด้านการเงิ นต่อองค์กร (Kotler and
Keller, 2012) งานวิ จัย นี้ ผู ้ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า สี เ ขี ย ว โดยเลื อ กเทคนิ ค การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆกับคุณค่าตราสิ นค้าสี เขียว ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, คุณค่าที่รับรู ้, ความไว้วางใจ และความ
ภักดี
ทฤษฎีคุณค่ าทีร่ ับรู้
คุณค่าการรับรู ้ถือเกณฑ์คุณค่าสาหรับลูกค้า ซึ่ งหมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ ลูกค้าได้รับจากการเป็ น
เจ้าของและการใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และเงินที่ตอ้ งจ่ายเพื่อซื้ อสิ นค้านั้น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) งานวิจยั นี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาคุณค่าที่รับรู ้
โดยการวัดทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าสี เขียวจากการประเมินความคุม้ ค่าจากการเปรี ยบเทียบกับต้นทุนที่เสี ยไปซึ่งมีงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ Ng, Butt, Khong and Ong (2013) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสี เขียวและคุณค่าที่รับรู ้ในตราสิ นค้าสี เขียวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสิ นค้าสี เขียว
ทฤษฎีภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคิดและรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้มาจากการเรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้า และองค์การธุ รกิ จนั้นๆ มีอิทธิ พลอย่างสาคัญต่อพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพราะสิ นค้าที่ มี
ภาพลักษณ์ที่ดีทาให้เกิดความมัน่ ใจมากกว่าสิ นค้าที่มีภาพลักษณ์ไม่ดี (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2556) งานวิจยั นี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษา
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า โดยการวัดการเชื่อมโยงตราสิ นค้าในระดับต่าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะสะท้อนออกมาให้เห็นในรู ปของ
ทัศ นคติ ข องที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า สี เ ขี ย ว ซึ่ ง มี ง านวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ดัง นี้ Chen (2010) พบว่า ภาพลักษณ์ ต ราสิ น ค้าสี เ ขี ย วมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสิ นค้าสี เขียว
ทฤษฎีความภักดี
ความภักดีของลูกค้า คือ ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็ น
การเหนี่ยวรั้งลูกค้าไว้กบั องค์กร ความภักดีของลูกค้ามิใช่เพียงพฤติกรรมการซื้อซ้ าเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมความหมายไป
ถึงความรู ้สึกนึ กคิด และความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วย (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์, 2551) งานวิจยั นี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาความ
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ภักดี โดยการวัดทัศนะที่ใช้ประกอบกัน(The Composite Approach) เป็ นการวัดทั้งความภักดีดา้ นพฤติกรรมและความภักดี
ด้านทัศนคติของตราสิ นค้าสี เขียว ซึ่งมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Kang and Hur (2012) พบว่า ความภักดีในตราสิ นค้าสี เขียวมี
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ งที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสิ นค้าสี เขียว
ทฤษฎีความไว้ วางใจ
ความไว้วางใจเป็ นทัศนคติ (Attitude) ประเภทหนึ่ง เนื่ องจากเป็ นความรู ้สึกและความเชื่อของคนเราที่มีต่อบุคคล
หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Trustee) ส่ วนความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จัดว่าเป็ นคุณลักษณะที่เป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู ้
ที่ ได้รับความไว้วางใจ (ฉัตรพล มณี กูล, 2553) งานวิจัยนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษาความไว้วางใจ โดยการวัดทัศนคติ ของความ
ไว้วางใจโดยรวมที่มีต่อตราสิ นค้าสี เขียว ซึ่ งมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Ko (2011) พบว่า สภาพแวดล้อมสี เขียวไม่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการรับรู ้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคและความไว้วางใจในตราสิ นค้าสี เขียว และปั จจัยด้านสังคมมีอิทธิ พลทางบวก
ต่อการรับรู ้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคและความไว้วางใจในตราสิ นค้าสี เขียว ซึ่ งทั้งการรับรู ้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคและความ
ไว้วางใจในตราสิ นค้าสี เขียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคของร้านค้าชุมชนสิ นค้าสี
เขียว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ ใช้ คือ ผูป้ ระกอบการชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช และผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับผูป้ ระกอบการชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่ มีการนาแนวคิดธุ รกิ จสี เขียวไปใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จและ
นักวิชาการด้านธุรกิจเพื่อสิ่ งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ผปู ้ ระกอบการชุมชนและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบการ
ชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่มีการนาแนวคิดธุรกิจสี เขียวไปใช้ในการดาเนินธุรกิจ 11 ราย ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการ
ชุมชนผ้ามัดย้อมสี ธรรมชาติ 3 ราย ผูป้ ระกอบการโอมสเตย์ 2 ราย ผูป้ ระกอบการชุมชนผักพื้นบ้าน 2 ราย ผูป้ ระกอบการ
อาหารท้องถิ่น 3 ราย ผูป้ ระกอบการชุมชนที่ก่อตั้งตลาดชุมชนสี เขียว 1 ราย องค์กรธุรกิจในขั้นตอนของการสนทนากลุ่ม
จานวน 3 รายและผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจสี เขียว จานวน 2 รายประกอบด้วย พัฒนาชุมชน 1 ราย ในขั้นตอนของ
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อขอทราบข้อคิดเห็นจากรู ปแบบที่สังเคราะห์ข้ ึนดาเนินการในช่วงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ถึงเมษายน พ.ศ. 2561
2. เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ได้แก่
1) แบบสัมภาษณ์ กลุ่มผูป้ ระกอบการชุ ม ชนที่ ใ ช้แนวคิ ด ธุ ร กิ จสี เขี ย วในการด าเนิ น ธุ ร กิ จในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
2) แนวประเด็นคาถามในการทาสนทนากลุ่มกับทีมงานในกลุ่ม
3) แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเพื่อสิ่ งแวดล้อมและกลุ่มผูป้ ระกอบการชุมชนที่ใช้แนวคิด
ธุรกิจสี เขียวในการดาเนินธุรกิจ เพื่อขอรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางการนาเอารู ปแบบไปใช้งาน
3 ขั้นตอนการดาเนินการมี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหาความรู ้เพื่อเป็ นแนวทางจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยมีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เช่น เอกสารและบทความ สื่ อต่างๆ โดยนาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ คือบทความหนังสื อ สิ่ งตีพิมพ์เป็ นต้น ที่เกี่ยวข้อง กับ
แนวทางกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสี เขียวมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยทาการเปรี ยบเทียบ
จาแนกและจัดกลุ่มเนื้อหาที่ตีความว่าเหมือนกันหรื อสอดคล้องกันไว้ดว้ ยกันจากนั้นนาข้อมูลย่อยต่างๆ มาสรุ ปและแบ่งเป็ น
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หมวดหมู่ขององค์ประกอบหรื อเนื้ อหาที่ สาคัญเพื่อสังเคราะห์ให้เกิ ดเป็ นองค์ประกอบของธุ รกิ จที่ ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้
แนวคิดธุรกิจสี เขียวและสร้างเป็ นภาพรวมของการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี เขียวสาหรับผูป้ ระกอบการชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดแนวทางโดยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นมีการออกแบบเครื่ องมือที่ใช้
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวประเด็นคาถามในการทาสนทนากลุ่ม และนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือ โดยหาค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อเรื่ อง (Content Validity Index: CVI) เพื่อหาค่าความสอดคล้องของความ
คิดเห็ นของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI เฉลี่ย จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ 0.85 ซึ่ งมากกว่า 0.80 และได้
นาเอาเครื่ องมือดังกล่าวไปใช้ในการเก็บข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากทั้งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการถอดบทสัมภาษณ์ทีมงานในผูป้ ระกอบการ
ชุมชนที่ มีการนาแนวคิดธุรกิจสี เขียวไปใช้จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพรวม
ขององค์ประกอบของธุรกิจสี เขียวจับประเด็นและสาระสาคัญที่แฝงอยูใ่ นแต่ละบทสัมภาษณ์เปลี่ยนประเด็นเหล่านั้นให้เป็ น
แนวคิดย่อยเป็ นการให้รหัสแบบเปิ ด(Open Coding)แล้วทาการเชื่อมโยงข้อมูลหรื อแนวคิดย่อย โดยจัดแนวคิดที่เหมือนหรื อ
ใกล้เคี ยงกันไว้ด้วยกันเป็ นหมวดหมู่เป็ นการให้รหัสตามแนวคิ ดที่ สัมพันธ์กัน (Axial Coding)ของแต่ละบทสัมภาษณ์
หลังจากนั้นวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละชุดข้อมูลเข้าด้วยกันไว้เป็ นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ของการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี เขียว และนาข้อมูลที่ได้จากการสรุ ปวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มารวมวิเคราะห์อีก
ครั้งหนึ่งการสังเคราะห์จากข้อมูลทั้ง 2 ส่ วนดังกล่าวทาให้ได้รูปแบบจาลองแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี
เขียวสาหรับผูป้ ระกอบการชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 การนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ระกอบการชุมชนนาแบบจาลองไปใช้เป็ น
ประเด็นในการทาสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับทีมงานองค์กรธุรกิจจานวน 11 รายเพื่อทราบความคิดเห็นหากจะนาไปใช้
งานในธุรกิจว่ามีความเข้าใจในรู ปแบบจาลองดังกล่าวตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ความยากง่ายของการ
นาแนวคิดและรู ปแบบจาลองนี้ไปใช้ในธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 5 การให้ขอ้ แนะนาและข้อคิดเห็นรู ปแบบจาลองที่สังเคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสี เขียว
และผูป้ ระกอบการชุมชนเพื่อยืนยันความเข้าใจและการนาเอาไปใช้จากกลุ่มที่ต่างกันทั้งเวลาและลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation)
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยมีผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษา
ดังนี้
1. การศึ กษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม ความสาคัญต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านการจัดการประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม การให้ความสาคัญต่อภาพลักษณ์ของชุมชนด้าน
การอนุ รักษ์ระบบนิ เวศน์ สิ่ งดึ งดู ดของชุ มชนคื อการให้ความสาคัญต่อความต้องการที่ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
เพื่อสิ่ งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือ การเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชนให้ความสาคัญต่อผลสัมฤทธิ์ ด้านการตลาดแบบยัง่ ยืน
ด้านการกลับมาซื้อซ้ ามากที่สุด และการรับรู ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ผูร้ ่ วมสนทนาให้ความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความแตกต่างด้านการออกแบบ สวยงาม มีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที่
ดึ งดูดใจแก่ผูบ้ ริ โภค ปั จจัยภาพลักษณ์ของพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ความสาคัญต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผบู ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ การตกแต่งสถานที่ของท้องถิ่นซึ่ งแตกต่างกันออกไปในแต่
ละที่ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคกับชุมชนให้ความสาคัญต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชน ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการผลิตสิ นค้าของชุมชน ตลาดของชุมชนเน้นสิ นค้าที่มีความเฉพาะที่ทาให้รู้สึกว่ามีส่วนร่ วมในชุมชนและเน้น
การรักษาสิ่ งแวดล้อมชุมชน
จากการศึกษาการดาเนินธุรกิจสี เขียวพบว่า ผูก้ ่อตั้งและเจ้าของร้านค้าชุมชนได้ให้ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจสี เขียว
คือ ธุรกิจที่มีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด และตระหนักถึงการใส่ใจในสิ่ งแวดล้อม และเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนิ น
ธุรกิจสี เขียว สาหรับรู ปแบบการดาเนินธุรกิจของร้านค้าชุมชน พบว่าทางร้านค้าชุมชนใช้กิจกรรมทางการตลาดสี เขียว และ
เลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการจัดจาหน่ายได้อย่างครอบคุลม

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม พบว่าผูก้ ่อตั้งมีความมุง่ มัน่ ในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จโดยมุ่งหวังให้เป็ นธุ รกิ จที่ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่ สุด โดยการแยกขยะและการนาไปรี ไซเคิล
เพื่อกลับมาใช้ใหม่ จนถึงการกระตุน้ จิตสานึ กให้ ผูท้ ี่ มาใช้บริ การ และมีความพยายามที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการกระตุน้
จิตสานึกให้ผปู ้ ระกอบการรายอื่นๆหันมาให้ความสาคัญกับการนาแนวคิดธุรกิจสี เขียวมาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อสร้างเครื อข่าย
ผูป้ ระกอบการสี เขียวที่ดาเนิ นธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและสังคมมากกว่าที่จะประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากาไรเป็ น
หลักเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง การให้ความหมาย รู ปแบบและกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จสี เขียวของ
บริ ษทั คีนน์ จากัด ของจรัญญา วงษ์ดอนขมิ้น 2557 ที่พบว่า ความหมายของการดาเนินธุรกิจสี เขียว คือ ธุรกิจที่มีผลกระทบ
กับสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และมีกระบวนการผลิตที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของหลายองค์กรในปั จจุบนั ที่หันมาให้ความสาคัญกับธุ รกิ จสี เขียวมากขึ้น โดยนามาใช้เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างจุดยืนด้านการเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการใส่ใจ
สิ่ งแวดล้อม ทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อธุ รกิ จและในสายตาของชุ มชนในส่ วนของรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จสี เขียวนั้น
พบว่า มี แนวทางที่ แน่ ชัดในการพยายามที่ จะสื่ อสารทางการตลาดกับผูร้ ั บบริ การอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นการเลื อกใช้
กิ จ กรรมทางการตลาดสี เขี ยว การคัด เลื อ กผลิ ต ภัณฑ์ รู ป แบบและการตกแต่ งร้ า นค้า ชุ ม ชน รวมถึ ง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ใช้
รั บประทานและบรรจุ อาหารที่ สามารถนากลับมารี ไซเคิ ลได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดเรื่ องวิถีชีวิตแนวใหม่ที่เข้าสู่ ยุค
การตลาดสี เขียว (Green Marketing) ของ Berry (2007) ที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ไม่เจื อปนสารเคมีใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สร้างมลพิษน้อยและสามารถนากลับมาใช้
ใหม่ได้

สรุ ปผลการศึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม พบว่า ได้นากลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในธุรกิจ
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดึงดูดใจลูกค้าโดยยังคงให้ความสาคัญกับการ
คัดเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถนาไปรี ไซเคิลได้ ราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ บรรยากาศภายในร้านค้า
ชุมชน การให้บริ การอื่นๆ และกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายที่ มีส่วนในการกระตุน้ ให้ลูกค้าหันมาใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น
ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาเรื่ อง การตลาดสี เขี ยว: มโนทัศน์ และพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคของ อนุ วตั สงสม (2555) ที่ พบว่า
องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว ได้แก่ ทัศนคติ ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม บรรทัดฐาน
ส่วนบุคคล ค่านิยม วิถีการดาเนินชีวติ อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการคานึงถึงคุณภาพชีวติ
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเน้นการสนับสนุนให้ไม่กระทาสิ่ งที่ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ส่วนรวมเพื่อมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงการมีจิตสาธารณะที่ช่วยส่ งเสริ มกิ จกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิ ดผลดี ต่อการตลาด สี เขียวหรื อ
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. บทบาทของผูบ้ ริ โภคสี เขียว สะท้อนถึงค่านิยมในการบริ โภคอุปโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นควรต้อง
ผสมผสานการตลาดกับองค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ๆและควรมี การใส่ ใจในสังคมเพื่อให้สามารถได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ริ โภคสี เ ขี ย วที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ อาจน ารู ป แบบ
ความสัมพันธ์ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นภายในพื้นที่เดี ยวกัน ขนาดเดียวกัน หรื อ เปรี ยบเทียบกับพื้นที่
จังหวัดอื่น เพื่อค้นหาปั จจัยที่ตรงตามกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
2. ราคาที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีประสบการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์สีเขียว หรื อผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่ งแวดล้อมมักมีราคาสู งกว่าสิ นค้าทัว่ ไป การทราบราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเพื่อผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อนามากาหนดราคา
ขายที่เหมาะสมในขณะที่ยงั คงทากาไรได้ ซึ่งจะนาไปสู่การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคได้ในที่สุด
3. การศึกษาเชิงปริ มาณ และพัฒนาเครื่ องมือการวัดตามแนวคิดและหลักทฤษฎีเป็ นหลัก ในการศึกษาครั้งต่อไป
อาจนาวิธีการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพมาใช้ในการรวบรวมข้อ มูล และพัฒนาเครื่ องมื อวัดด้านความตั้งใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดย
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม เช่น ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่วนงาน ผูร้ ับผิดชอบด้านการตลาด เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าชุมชนทุกท่าน ที่กรุ ณาช่วยเหลือแนะนาตลอดจนผู ้
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่อนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทา ทาให้บทความฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงด้วยดีและมีความสมบูรณ์มากที่สุด
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั กาหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้ งที่ 10 และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวที
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป อีกทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์การ
พัฒนางานวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึ งการสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่ วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ งที่ 10 และการประชุ มวิช าการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี )
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
20. คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กรรมการ
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21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
22. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
25. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
26. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
27. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
28. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
29. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
30. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
31. ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
32. ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
33. ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
34. ผูอ้ านวยการสานักงานนิติการ
35. ผูอ้ านวยการกองกลาง
36. ผูอ้ านวยการกองคลัง
37. ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
38. ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานบุคคล
39. ผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์
40. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
41. ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
42. ผูอ้ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
43. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
44. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
45. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
47. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา
2. คณะกรรมการฝ่ ายดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
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6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
7. นายเชิด คงห้อย
8. นางสาวบุญบรรจง สายลาด
9. นางสาวเกศินี ใหมคง
10. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
11. นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
12. นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
13. นายอดิศกั ดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
15. นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
16. นางดาริ ณี รักษ์ทอง
17. นางสาวรัตน์วภิ า ขุนเพ็ชร์
18. นางสาวศศิธร ดีใหญ่
19. นางสาวปุณฑริ ก เกิดทิพย์
20. นางสาวภิสาย ขุนทอง
21. นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์
22. นายสุ ขรัฐจิต มงคลศิริเจริ ญ
23. นายเอกชัย ซ้ายศรี
24. นายสุ ริยณั ห์ ขาแจ้ง
25. นายอภิชาติ คัญทะชา
26. นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
27. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
28. นายสุ วรรณ พรมเขต
29. นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี
3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการประชุ มวิชาการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุวจั น์ ธัญรส
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี
4. รองศาสตราจารย์ณฐั ทิตา โรจนประศาสน์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ทองหนูนุย้
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ทชัย ชูศิลป์
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
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8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลั ลภา พัฒนา
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นอ้ มจิตต์ แก้วไทย อันเดร
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนีย ์ ชัยเพชร
กรรมการ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
กรรมการ
17. สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด
กรรมการ
18. นายกีรติ อินทรวิเศษ
กรรมการ
19. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวบุญบรรจง สายลาด
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
21. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกื้อ
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ลกั ษมี วิทยา
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุ ข
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ระริ น เครื อวรพันธุ์
กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาหามะสู ไฮมี มะแซ
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนนั ทา ข้องสาย
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์ ดาสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดล้ า
กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
กรรมการ
14. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
กรรมการ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดารงเลาหพันธ์
กรรมการ
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
กรรมการ
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นางสาวณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
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5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทารวมเล่ มบทคัดย่ อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื่ องการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
กรรมการ
6. นายสุ ดนัย เครื อหลี
กรรมการ
7. นายนเรศ ขวัญทอง
กรรมการ
8. นายอนุชิต วิเชียรชม
กรรมการ
9. นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
กรรมการ
10. นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
กรรมการ
11. นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
12. นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
กรรมการ
13. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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