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ชื อหนังสื อ
รายงานสื บเนื องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที (
RMUTNC)
กลุ่มสาขา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ และสิงแวดล้อม
งานวิชาการรับใช้ สังคม

เจ้าของลิขสิทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
จํานวนหน้ า
เผยแพร่

หน้ า
สิงหาคม

ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
หมู่ ตําบลไม้ ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั งที

III

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ Session 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรโพยม วรเชฐวราวัตร์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ดร. สุ ธีลกั ษณ์ ไกรสุ วรรณ
2. รองศาสตราจารย์พาสิ นี สุ นากร
3. ดร. โสภา วิศิษฏ์ศกั ดิ
4. รองศาสตราจารย์ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธนา อนันต์อาชา
6. ดร.สมใจ มะหมีน
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิ ทธิ
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
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ Session 5 เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สัญชัย ลังแท้กุล
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
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

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 ขนันทศักดิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธิ ติมา พลับพลึง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สมใจ บุญหมืนไวย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติมา เสาวกูล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์นอ้ ม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ทายวุฒิ โพธิ ทองแสงอรุ ณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พลานุ ช คงคา
ดร.อารี รัตน์ เชือบุญเกิด โนท
ดร.กมลทิพย์ ใหม่ชุม
ดร.ภรณี หลาวทอง
ดร.สุ รเกียรติ ปริ ชาตินนท์
ดร.ชาตยา นิลพลับ
ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
ดร.พรหมจิรา เจาลา
ดร.ชุติมา นาคประสิ ทธิ
ดร.ปฏิมา ถนิ มกาญจน์
รองศาสตราจารย์ดร.เสมอจิตร หอมรสสุ คนธ์
รองศาสตราจารย์ดร.พนารัตน์ ปานมณี
ดร.ณัฐพัชร์ อารี รัชกุลกานต์
ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา
ดร.อุษณากร ทาวะรมย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณรพี บานชืนวิจิตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ปริ รรต สมนึก
รองศาสตราจารย์ดร.อํานวย แสงโนรี

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ Session 6 วิทยาศาสตร์ และสิ งแวดล้อม
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิ กา แซ่แง่ ชูกลิน
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย ์ ชัยเพชร
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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
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4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ ตินุช สุ จริ ต
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเกี ยรติ ทรัพย์มี
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร วงศ์กุล
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ไสเกือ
8. ดร.วันทนา สังข์ชุม
9. ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉริ ยะ
10. ดร.ฐิติกร จันทร์ วนุ่
11. ดร.สุ ดคนึง ณ ระนอง
12. ดร.สุ รศักดิ ชูทอง
13. ดร.ขวัญตา ตันติกาํ ธน
14. ดร.ดุสิตพร ฮกทา
15. ดร.ธเนศ สิ นธิประจิม
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
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 น้อยนําใส
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริ ญ
11. ดร.พันธุ์ศกั ดิ เกิดทองมี
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ศักดิปกรณ์กานต์
13. ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
ั ญา วงศ์ธนะบูรณ์
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุ กญ
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พลพัฒน์ รวมเจริ ญ
16. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริ ท เจาะจิต
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิ สอ
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
19. ดร.ประยงค์ กีรติอุไร
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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 นทร์ วิโรฒ
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ดร.สุ ธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชี วติ า สุ วรรณชวลิต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อังก์ศิริ ทิพยารมณ์
ดร.มูฮาํ หมัด นิยมเดชา
ดร.วันวิวาห์ ตุม้ น้อย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.การุ ณ ทองประจุแก้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิ ต เชือขํา
ดร.ชวนพิศ ขาวคง
ดร.สุ นารี บณี พงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ชัยรัมย์
ดร.ยุทธนา ตุม้ น้อย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ Session 7 งานวิชาการรับใช้ สังคม
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายใน
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
. ผู้ทรงคุณวุฒ ิภายนอก
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิ งหา ประสิ ทธิ พงศ์
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาวดี พรหมมา
4. ดร.ปัญญา เลิศไกร
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ สวัสดี
6. ดร.บรรจง ทองสร้าง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สํานักงานปรมาณู เพือสันติ
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มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้รับ มอบหมายให้ เป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTNC) และการประชุ ม วิช าการระดับ
นานาชาติมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTIC) ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ
โรงแรมเรื อรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เพือเป็ นเวทีสําหรั บนักวิจยั ในการแลกเปลี ยนความคิด เห็ นและ
มุมมองในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ งเป็ นองค์ความรู ้ทีมีความสําคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิ จ ทัวภู มิ ภ าคของประเทศไทย ตามนโยบายรั ฐ บาล สู่ ค วามมันคง มังคัง และยังยืน ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั รู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งทีได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี นี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุ ณทุกท่านทีมีส่วนร่ วมเสี ยสละทังแรงกายและ
แรงใจและเวลาอันมี ค่า เพือผลักดันให้เกิ ดการประชุ มวิชาการครังนี ขึน และหวังเป็ นอย่างยิงว่าพลังความ
ร่ วมมืออย่างต่ อเนื องจากการประชุ ม วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง แห่ ง จะพัฒนา
เติบโตต่อเนืองไปทุกปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําของประเทศไทย
ในการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง แห่ ง และ
นักวิจยั นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับ ชาติ
จํานวน ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ ผลงาน และสิ งประดิษฐ์และนวัตกรรมจํานวน ผลงาน
ตลอดจนการแสดงนิ ทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง แห่ง
รายงานสื บ เนื องจากการประชุ ม วิชาการ (Proceeding) ฉบับนี เป็ นของกลุ่ มสาขาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ ศิ ล ปกรรม และงานสร้ า งสรรค์ สาขาเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ รกิ จ สาขาวิท ยาศาสตร์ แ ละ
สิ งแวดล้อม และสาขางานวิชาการรับใช้สังคม ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จํานวน บทความ หวังเป็ น
อย่างยิงว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผสู ้ นใจ เพือการนําไปแลกเปลียนความรู ้ทางวิชาการในอนาคต
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
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ตามที มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้เ ป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTNC) และการประชุ ม วิชาการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อ
รัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง นัน ด้วยการวิจยั เป็ นเครื องมือสําคัญในการศึกษาเรื องใดเรื องหนึงอย่างละเอียด
ลึ กซึ ง เพือให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทัง แห่ ง ได้ตระหนักถึ งความสําคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแสวงหา
องค์ความรู ้ จากการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เพื อพัฒนาวิช าการ ให้ส ามารถนําไปใช้ประโยชน์ ต่ อการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะทีเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีเน้นทักษะความเชียวชาญด้านเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรมเพือชุ มชนสังคม ได้มุ่งพัฒนางานวิจยั ทีตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาชุ มชนทุก
ระดับอย่างต่อเนือง
ดังนันการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTNC)
และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ประจําปี
ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ งเป็ นจุดสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลทัง แห่ ง และภาคี ห น่ ว ยงานที สนับ สนุ น การวิจ ัย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สํานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศ ทีจะนําเสนอผลงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยังยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ขอขอบคุ ณหน่ วยงานทีให้เกี ยรติเป็ 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 และนํา เสนอผลงานวิจ ัย
คณะกรรมการดําเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทังบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทัง แห่ ง ทีมีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครังนี สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนู เนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
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กลุ่มสาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์

รหัส

NO4-001
NO4-002

NO4-005
NO4-006
NO4-007
รหัส

ชือเรื อง
ผลการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือน
จริ งสามมิติ
การศึ กษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืนทีอ่านและพืนทีทํางานภายในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นวัตกรรมสิ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์
ติหมา : การพัฒนาและยกระดับภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้
การพัฒนารู ปแบบหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์จากต้นผือสําหรับผลิตภัณฑ์ ในพืนทีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย

กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุ รกิจ

NO5-001

NO5-002
NO5-003
NO5-004
NO5-005
NO5-006
NO5-007
NO5-008
NO5-009

ชือเรื อง
การบริ หารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
การบริ หารความเสียงกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การกําหนดค่ าธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึ กษามูลค่ าทางบัญชี ทีส่ งผลต่ อราคาหลักทรั พย์ใ นตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
การเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์
หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพืนที อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ความพร้ อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
การปรับปรุ งกระบวนการการเบิก-จ่ายวัสดุ สินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอ
คอยของโรงพยาบาลแห่งหนึงโดยใช้แนวคิดของลีน

ปั จจัยทีส่งผลต่อการคํานวณต้นทุนการผลิต กรณี ศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของชุ ม ชนบ้านหนองไม้แ ก่ น ตํา บลท่ า ชะมวง อําเภอรั ตภูมิ
จังหวัดสงขลา
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs
ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวทางการปลู ก พื ช แบบผสมผสานเพื อเพิ มรายได้ภ าคครั ว เรื อนสํา หรั บ
เกษตรกรบ้านสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
สภาวะการตลาดค้าส่ งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อเครื องใช้ไ ฟฟ้ า เพื อ
สิ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
การเพิ มผลิ ต ภาพการผลิ ต แรงงานผ่ า นการทํา งานแบบสะเต็ ม โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
แนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง บ้านนาไม้
ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
ปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี บ้านหัวฝาย
จังหวัดขอนแก่น
ดัชนี เ ปรี ยบเที ยบความพึง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การจาก กลุ่ มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย
รู ปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพึงตนเอง กรณี ศึกษาสวนพุทธธรรม
จังหวัดลําพูน
การประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การรั บ รู ้ บุคลิ กภาพตราองค์กร กรณี ศึ กษา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สภาพปั ญ หาที ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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กลุ่มสาขา: วิทยาศาสตร์ และสิ งแวดล้ อม

รหัส

NO6-004
NO6-005
NO6-009
NO6-011
รหัส

คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวอบแห้ง จากชุมชน
บ้านม่าหนิกในจังหวัดภูเก็ต

ความหลากหลายของพัน ธุ์ไม้ยืนต้น ในพืนที เขาหิ นปู น วนอุท ยานเมืองเก่ าชัยบุรี
จังหวัดพัทลุง
การจําแนกช่วงชันโอกาสนันทนาการ(ROS) ของแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาติ
นําตกโยงจังหวัดนครศรี ธรรมราช

กลุ่มสาขา: งานวิชาการรับใช้ สังคม

NO7-001
NO7-002
NO7-003

รหัส

ชือเรื อง
เชือจุลินทรี ยท์ ีมีฤทธิ ยับยังเชือแบคทีเรี ยก่อโรคดือยา MRSA (Methicillin Resistance
Staphylococcus aureus) จากฟองนําทะเลดีโมสปองเจีย

ชือเรื อง
การขับ เคลื อนเศรษฐกิ จ ฐานรากแบบมี ส่ ว นร่ วมด้ ว ยโมเดลธุ ร กิ จ แคนวาส:
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนียวดํา อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
การผลิตซี อิวผสมกากงาในโรงเรี ยนบ้านโพซอ
หมู่บา้ นพลังงานทางเลือก: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพและเตาชี ว
มวลเพือเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกระดับครัวเรื อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง

กลุ่มสาขา: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้ างสรรค์

NP4-002

NP4-004
NP4-005
NP4-006

NP4-007
NP4-009
NP4-010

ชือเรื อง
การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไทย-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทย-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
แผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักเพือลดความร้อนให้กบั อาคาร
ผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิน
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่อการใช้งานสําหรับคนพิการและทุ พล
ภาพ กรณี ศึกษา: การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การสังคม
ผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร
การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาท
การรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนั
การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ชุดโต๊ะเก้าอีพร้อมพืนที สําหรับใส่ วางชุดอุปกรณ์เพือใช้ใน
การเรี ยนรู ้แบบแสดงบทบาทสมมติ สําหรับนักเรี ยนพิการทางสายตา ชันประถมศึกษา
โรงเรี ยนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพชรบุรี
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กลุ่มสาขา: เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุ รกิจ
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ชือเรื อง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน
ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการ บริ หารจัดการ
Balanced Scorecard
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา
ปัจจัยและอุปสรรคในรายวิชาทีใช้ระบบอิเลิร์นนิงเติมเต็มการเรี ยนการสอนของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การพัฒนามัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบในรายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง)
การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย
ปัจจัยความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจรับซือสัตว์นา:ํ กรณี ศึกษา
ชุมชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีตอ่ ผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
พฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุรินทร์
ศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา กลุ่มผูป้ ระกอบการ Start up
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจังหวัดน่าน

NP5-013 ความเป็ นไปได้ทางการเงินของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ in ใน
เชิงพาณิ ชย์
NP5-014 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง
โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
NP5-015 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง
NP5-016 การพัฒนา Application เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน
NP5-017 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
NP5-018 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณี ศึกษาพืนทีตําบล
บ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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ผลการใช้ งานอุปกรณ์ จ อภาพแบบสวมศีรษะ
ในการพัฒ นาสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ
Effect of Using The Head-Mounted Display in The Development of
Three-Dimensional Virtual Environment.

2

วัลลภ ศรี สาํ ราญ *
Wanlop Srisamran1*

บทคัดย่อ

การศึ กษาครั งนี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพือ ) ศึ กษากระบวนการใช้ง านอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ ) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ และ ) ศึกษาความ
คิ ดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดี ย ทีผ่านการเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งจากการอาสาสมัคร จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการศึกษา
ได้แก่ ) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ) แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ )
แบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้ างของผูใ้ ช้งานอุป กรณ์จ อภาพแบบสวมศี รษะ วิธี การที ใช้ในการศึ กษา คื อ ให้กลุ่มตัวอย่า ง
ออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติโดยใช้โปรแกรม Unity 3D ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะรุ่ น Oculus DK2 โดยมีการใช้ซอฟแวร์ จาํ ลองความจริ งเสมือนสามมิติ องศา เมือเสร็จสิ น มีการเก็บข้อมูลความพึง
พอใจและสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า ) การใช้งานอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศีรษะในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ จําเป็ นต้องมี การใช้ซอฟแวร์ จาํ ลองความจริ งเสมือนสามมิติ องศาขึนมา 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
คําสําคัญ : จอภาพแบบสวมศีรษะ, สภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง, สามมิติ, ความจริ งเสมือน
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ABSTRACT

3

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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เทคโนโลยีความจริ งเสมือน (Virtual Reality; VR) เป็ นเทคโนโลยีทีจําลองภาพเสมือนจริ งขึนมาหรื อจําลองสภาพ
ทีใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งในโลก เพือมอบประสบการณ์ทีหลากหลายแก่ผใู ้ ช้งาน (Kim et al., 2018) ซึ งแนวคิดการ
ใช้งานเทคโนโลยีความจริ งเสมือนนี มีมาในหลายทศวรรษทีผ่านมา โดยจะมีการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพือ
จะมี แสดงผลภาพในรู ปแบบสามมิติทีมีการเปลียนแปลงเคลือนไหวไปพร้อมกับการเคลือนที หรื อขยับตัวของผูท้ ีใช้งาน
นอกจากนี ในปั จจุบนั มีการพัฒนาอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะให้มีนาหนั
ํ กเบา และใช้งานทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน โดย
การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ระหว่างมนุษ ย์กับคอมพิวเตอร์ (Human–Computer Interaction; HCI) จะเป็ นการโต้ตอบการใช้งานบน
สภาพแวดล้อมเสมือจริ งกับผูใ้ ช้งาน (Lv, Li, & Li, 2017) ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมหลาย
แห่ งในโลก ได้พยายามที จะพัฒนาระบบความจริ งเสมือนหรื อห้องปฏิบตั ิการทีจะพัฒนาให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้งานและ
ประสบการณ์การใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งทีให้ความรู ้สึกสมจริ งทีสุด (Mazikowski, 2018)
อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (Virtual Reality Headset; VRH) มีการเริ มพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ ชาวอเมริ กา
ชื อว่า อีวานซันเดอร์ แลนด์ ในปี ค.ศ. 1965 มีการใช้ชืออุปกรณ์นีว่า “Ultimate Display” ซึ งเป็ นจอภาพแบบสวมศีรษะที
เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบดิจิทลั ซึงเป็ นรู ปแบบทีไม่เคยมีมาก่อนในการนําเสนอภาพ (Sutherland, ) จากนันมี
การร่ วมทุนในการวิจยั จากมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และมี การเผยแพร่ อุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะในปี ค.ศ. 1968 มีการให้ชืออุปกรณ์นีว่า “Sword of Damocles” เป็ นอุปกรณ์ทีมีส่วนประกอบทีสําคัญ
หกส่ วนด้วยกัน คื อ การจอภาพรังสี แคโทดสองชิ น คี มเมตริ ก ชุ ด กําเนิ ด ภาพเวกเตอร์ ที ยึดกับ ศี รษะ เซนเซอร์ จ ับการ
เคลือนไหวของศีรษะ และคอมพิวเตอร์(Harrington et al., 2018)
สภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ งสามมิ ติ (three-dimensional Virtual Environment) Perhakaran et al. (2016) เป็ น
สภาพแวดล้อมทีจําลองขึนมาด้วยคอมพิวเตอร์ ทีประกอบไปด้วยวัตถุเสมือนในโลกเสมือนจริ ง ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงและใช้
งานสภาพเสมื อนจริ งนี ได้จากการสวมจอภาพแบบครอบศีรษะ Head Mounted Display (HMD) เป็ นการรวมเอาระหว่าง
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เข้าด้วยกัน เพือให้ได้รับชมภาพและเสี ยงที สมบูรณ์ (Moseley, 2016) เพือให้สามารถแสดงภาพได้
อย่า งสมบู รณ์ ซึ งเทคโนโลยีค วามจริ 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 สภาพแวดล้อมเมื อนจริ งแบบสมบูรณ์จะให้
ความรู ้สึกสมจริ ง มากกว่ารู ปแบบอืน ทังยังมีการเคลือนไหวไปตามร่ างกายของผูใ้ ช้ในลักษณะทันทีทนั ใด
ผูว้ ิจยั จึ งได้สนใจศึกษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
สามมิติ ซึ งเป็ นเทคโนโลยีทีสามารถเอามาพัฒนาเป็ นอุป กรณ์ป ระกอบการเรี ยนการสอนและพัฒนาสื อด้วยเทคโนโลยี
มัลติมีเดียในรู ปแบบอืน ๆ ได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึกษากระบวนการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
2. ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
3. ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีผ่านการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง ปี การศึกษา - จํานวน
คน
กลุ่ ม ตัวอย่างได้แ ก่ นักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี ม ัลติ มี เ ดี ย คณะศิ ลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีผ่านการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง ปี การศึกษา จํานวน คน จากการอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั
2. เครื องมื อทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในการศึกษาครังนี ประกอบไปด้วย
1) ชุดอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่ น Oculus DK2
2) ซอฟแวร์ สาํ หรับออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ
3) แบบประเมินความพึงพอใจ สําหรับผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ
ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง และด้านผลจากการใช้งาน ลักษณะคําถาม
เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) จํานวน ข้อ ตามแนวคิดของลิเคิอร์ท (Likert’s) มี ระดับ เกณฑ์การประเมิน
ระดับความพึงพอใจ ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าเฉลีย (Mean) โดยเทียบค่าเฉลียของคะแนนกับเกณฑ์ประมาณค่าของลิเคิอร์ทแล้วแปลผล
4) แบบสัม ภาษณ์ กึ งโครงสร้ างของผูใ้ ช้งานอุป กรณ์ จ อภาพแบบสวมศี รษะ เพื อสอบถามความคิ ด เห็ น จาก
ผลกระทบหลังการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
3. ขันตอนและกระบวนการวิจยั
การวิจยั ในครังนี มีขนตอนการศึ
ั
กษาที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบวิจยั เพือมุ่งศึ กษาการใช้งานอุป กรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ โดยวิธีการทีใช้ในการศึกษา มีวธิ ี การ ดังนี
ขันทีหนึง ศึกษาขันตอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสาม
มิติ เพือให้กลุ่มตัวอย่าง ได้ออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะ
ขันที สอง รั บอาสาสมัครเข้าร่ วมโครงการวิจยั จากนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดี ย คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทีผ่านการเรี ยนในรายวิชาเทคโนโลยีภาพเสมือน
จริ ง ปี การศึ กษา
เพือที จะได้นักศึ กษาเข้าร่ วมโครงการที มีประสบการณ์ เกี ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติทีใช้หน้าจอปกติ
ขันทีสาม ให้คาํ แนะนําการใช้งานและทดลองออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติผ่านการใช้
งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะโดยใช้โปรแกรม Unity 3D ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะรุ่ น Oculus
DK (ตามภาพที ) โดยมีการใช้ซอฟแวร์ Big Screen (ตามภาพที ) ในการจําลองความจริ งเสมือนสามมิติ องศา เพือ
สร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยใช้เวลาออกแบบและพัฒนาคนละ นาที เมือเสร็ จสิ น มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
และสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังการใช้งาน
ขันที สี สรุ ปและวิเคราะห์ ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลี ย และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน ในการสรุ ปข้อมูล
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ภาพที 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งด้วย
โปรแกรม Big screen (Lang, 2017)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1. กระบวนการใช้ง านอุ ป กรณ์ จ อภาพแบบสวมศี ร ษะในการพัฒ นาสภาพแวดล้อ มเสมื อ นจริ ง สามมิ ติ จาก
การศึกษาข้อมูล สามารถแบ่งการใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้ดงั นี
. ) อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ พบว่า ในปั จจุบนั มี จอภาพแบบสวมศี รษะ ที สามารถใช้ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ ทีต้องเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลภาพโดยตรง อยูห่ ลายผลิตภัณฑ์ทีเป็ นที
นิยม ดังนี
1.1.1) HTC Vive เป็ นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ทีถูกออกแบบมาเพือใช้ในการเล่นเกมโดยเฉพาะ
ถู ก พัฒ นาโดยความร่ ว มมื อ ระหว่า ง HTC กับ Valve ที มี ก ารนํา มาขายครั งแรกเมื อ วัน ที 5 เมษายน 2559 เพื อสร้ า ง
ประสบการณ์โลกเสมือนจริ ง ซึ งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที 90 เฟรมต่อวินาที
สามารถมองเห็นพืนที โดยรอบได้แบบ 360 องศา รองรับการเคลือนไหวของร่ างกายได้ในพืนที 15 ตารางฟุต สามารถมี
อุปกรณ์ทีช่วยในการบังคับควบคุมและมีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งในสื อได้ (ตามภาพที ) นอกจากนี ได้มี
การต่อยอดอัพเกรดความสามารถในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานโดยมีชือว่า “HTC Vive Pro” มีการนํามาขายครังแรก
เมือวันที เมษายน
ซึงความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี 1400x1600 พิกเซลต่อเลนส์ (รวมสองเลนส์เป็ น
x
พิก
เซล) เฟรมเรตที 90 เฟรมต่อวินาที (ตามภาพที )
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ภาพที 4 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ
รุ่ น HTC Vive Pro (Martindale, 2018)

1.1.2) Oculus Rift เป็ นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ทีพัฒนาขึนมาโดยบริ ษทั Oculus บริ ษทั ผลิตแว่น
สามมิติในเครื อ Facebook ทีมีการนํามาขายครังแรกเมือ วันที 28 มีนาคม 2559 โดยมีการมาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์แบบ
ใหม่ Oculus Touch และ จอยไร้สายของ Xbox ซึงความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี 1200 x 1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที 90
เฟรมต่ อ วิ น าที สามารถมองเห็ น พื นที โดยรอบได้แ บบ 360 องศา มาพร้ อมชุ ด หู ฟั ง ในระบบเสี ย ง 3 มิ ติ รองรั บ การ
เคลือนไหวของร่ างกายได้ในพืนที 5 ตารางฟุต (ตามภาพที 5) นอกจากนี มีรุ่นทีเป็ นรุ่ นนักพัฒนา Oculus DK2 ทีมีการนํามา
ขายครังแรกเมือ วันที 24 กรกฎาคม 255 ซึงความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี x1080 พิกเซลต่อเลนส์ เฟรมเรตที 75 เฟรม
ต่อวินาที (ตามภาพที 6)

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

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

1.1.3) Windows Mixed Reality เป็ นอุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะ ทีพัฒนาขึนมาโดยบริ ษทั หลายบริ ษทั
ตามตาวัตถุดิบอุปกรณ์ทีแตกต่างกันไป คือ Samsung, ASUS, Lenovo, HP, Acer และ Dell ในเครื อของบริ ษทั Microsoft ที
จะรองรับกับระบบปฏิ บตั ิการ Windows 10 หรื อใหม่กว่า ซึ งประสิ ทธิ ภาพการใช้งานขึนอยูก่ บั ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
โดยแบ่งออกเป็ น ส่ วนคือ Windows Mixed Reality และ Windows Mixed Reality Ultra ซึ งความละเอียดของหน้าจออยูท่ ี
1440 x 1440 พิกเซลต่อเลนส์ (อุปกรณ์ของบริ ษทั Samsung ความละเอี ยดของหน้าจออยู่ที 1440 x 1600 พิกเซลต่อเลนส์)
เฟรมเรตที เฟรมต่อวินาที ใน Windows Mixed Reality และ เฟรมเรตที เฟรมต่อวินาที Windows Mixed Reality Ultra
มีการเปิ ดตัวครังแรกเมือ เดือนมกราคม
โดยมีการมาพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์ สามารถมองเห็นพืนทีโดยรอบได้
แบบ 360 องศา (ตามภาพที 7)
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ภาพที 7 อุปกรณ์สวมจอภาพแบบครอบศีรษะในเครื อของ Windows Mixed Reality (Microsoft, 2018)
. ) ซอฟแวร์ ทีใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง สามมิติ พบว่า มีซอฟแวร์ หลากหลายที สามารถ
รองรั บการใช้งานอุป กรณ์ จอภาพแบบสวมศีรษะด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมื อน ซึ งมี ซอฟแวร์ ทีได้รับความนิ ยมของ
นักพัฒนาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ คือ โปรแกรม Unity 3D Game Engine, Unreal Engine, และ Cry
Engine
1.2.1) Unity 3D Game Engine เป็ นซอฟแวร์ ที ออกแบบมาเพื อใช้ ใ นการพั ฒ นาเกม (Game Engine)
ทีพัฒนาขึนมาโดย Unity Technologies พัฒนามาจนถึงเวอร์ ชนล่
ั าสุ ดที
. ( พฤษภาคม
) ซึ งมีความสามารถใน
การพัฒนาเกมได้ทงในรู
ั ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถทํางานได้ในระบบปฏิบตั ิการ Windows และ OSX เมือพัฒนาแล้ว
สามารถส่ งออกไปยังอุปกรณ์ต่างๆ 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 ซึงสามารถใช้งานร่ วมกับการเรี ยนโปรแกรม
ในภาษา C, C++ , C#. เป็ นหลัก ซอฟแวร์ นีสามารถใช้งานได้ฟรี สําหรับผูท้ ีใช้งานส่ วนบุคคล ซึ งจะมีฟังก์ชนการใช้
ั
งาน
พืนฐาน นอกจากนียังมีแบบทีเสี ยเงินในการเช่าใช้ซึงจะเป็ นการเช่าใช้รายเดือน ราคาจะขึนอยูก่ บั แพ็คเก็ทและความสามารถ
เพิมเติมขึนมา (ตามภาพที )
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ภาพที 8 การใช้งานโปรแกรม Unity สําหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (Flynn. S., 2017)
1.2.2) Unreal Engine เป็ นซอฟแวร์ ทีออกแบบมาเพือใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง สําหรับเกม
และโปรแกรมต่าง ๆ ทีพัฒนาโดย Epic Game ถูกนํามาแสดงครังแรกในปี ค.ศ. 1998 พัฒนามาจนถึงเวอร์ชนล่
ั าสุ ดที 4.19
(14 มีนาคม ) สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบตั ิการ Windows, OS X, Linux สามารถใช้งานได้ฟรี สาํ หรับการศึกษา เชิง
พาณิ ชย์ สําหรั บรายได้ขนตํ
ั าทีกําหนดและการใช้งานส่ วนบุคคล เมือพัฒนาแล้วสามารถส่ 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
(ตามภาพที )

ภาพที 9 การใช้งานโปรแกรม Unreal Engine สําหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (cgrecord, 2015)
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1.2.3) Cry Engine เป็ นซอฟแวร์ ทีออกแบบมาเพือใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง สําหรั บเกมที
พัฒ นาโดย Crytek ถู กนํา มาแสดงครั งแรกในปี ค.ศ. 2002 พัฒนามาจนถึ ง เวอร์ ชันล่า สุ ด ที 5.4.0 (21 กัน ยายน
)
สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบตั ิการ Windows สามารถใช้งานได้ฟรี เมือพัฒนาแล้วสามารถส่งออกไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
มากมาย เช่น Microsoft Windows, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, iOS และ Android

ภาพที 10 การใช้งานโปรแกรม Cry Engine สําหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (cryengine, 2017)
. ) ซอฟแวร์ทีใช้ในการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพือรองรับการใช้งานงานอุปกรณ์จอภาพแบบสวม
ศีรษะ สําหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ พบว่า มีซอฟแวร์หลากหลายทีสามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะด้วยเทคโนโลยีความจริ งเสมือน ซึงมีซอฟแวร์ทีได้รับความนิยม คือ โปรแกรม Bigscreen
1.3.1) Bigscreen เป็ นซอฟแวร์ทีใช้ในการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพือรองรับการใช้งานอุปกรณ์จอภาพ
แบบสวมศีรษะ ซึงสามารถดูหนัง ทํางานในคอมพิวเตอร์ได้ปรกติผา่ นการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตามภาพที
) เป็ นซอฟแวร์ ทีถูกพัฒนาขึ นโดย Bigscreen, Inc. สามารถใช้งานได้ฟรี ทังใน Oculus Store และ Stream ซึ งสามารถ
จัดการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดได้ตาทีต้องการ สามารถตังกลุ่มสําหรับพูดคุยติดต่อสื อสารกันได้สูงสุ ด คน รองรับการใช้
งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ Windows Mixed Reality นอกจากนี ยัง สามารถปรั บเลื อกสภาพแวดล้อมการทํางานได้
ตามทีต้องการอีกด้วย
1.3.2) Virtual Desktop เป็ นซอฟแวร์ ทีใช้ในการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพือรองรับการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะ ซึ งสามารถ ทํางานในคอมพิวเตอร์ได้ตามปรกติผ่านการใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ (ตาม
ภาพที ) เป็ นซอฟแวร์ ที ถู กพัฒนาขึ นโดยนักพัฒนาที ชื อ Guy Godin รองรับ การใช้งาน Oculus Rift, HTC Vive, และ
Windows Mixed Reality ซึงสามารถจัดการภาพต่าง ๆ ปรับขนาดได้ตามทีต้องการ สามารถสังเปิ ดโปรแกรมแกรมด้วยเสี ยง
นอกจากนียังสามารถปรับเลือกหรื อสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานได้ตามทีต้องการ
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ภาพที 11 การใช้งานโปรแกรม Virtual Desktop จําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (steam, 2018)
จากการศึ กษาข้อมูลเกี ยวกับ กระบวนการใช้ง านอุปกรณ์ จอภาพแบบสวมศี รษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เสมือนจริ งสามมิตินนั สามารถสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบทีหลักของการใช้งานมี ส่ วน คือ ) อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
ทีรองรับการเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ ) ซอฟแวร์ทีใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ และ ) ซอฟแวร์ ทีใช้
ในการจําลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งเพือรองรับการใช้งานงานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ
. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ สามารถแปลผล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึงสามารถแบ่งออกเป็ นแต่ละด้าน ดังนี
ตารางที ผลความพึงพอใจในด้านการใช้งานอุปกรณ์
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึงพอใจ
1. ความเร็วและความลืนไหลในการโต้ตอบ
4.33
0.62
มีความพึงพอใจมาก
. อุปกรณ์และการเชือมต่อ
4.36
0.66
มีความพึงพอใจมาก
. ความถูกต้องในการบังคับและการเลือก
4.23
0.84
มีความพึงพอใจมาก
. สามารถนําไปพัฒนาสภาพแวดล้อม
4.38
0.78
มีความพึงพอใจมาก
เสมือนจริ งได้จริ ง
. เป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งาน
4.43
0.75
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจภาพรวม
4.34
มีความพึงพอใจมาก
จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการใช้งานอุปกรณ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจ
มาก (X = 4.34) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจมาก โดยรายการเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งานมี
ค่าเฉลียมากทีสุด (X = . ) รองลงมา คือ สามารถนําไปพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งได้จริ ง (X = . ) อุปกรณ์และ
การเชือมต่อ (X = . ) ความเร็ วและความลืนไหลในการโต้ตอบ (X = . ) ความถูกต้องในการบังคับและการเลือก (X =
. ) ตามลําดับ
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ตารางที ผลความพึงพอใจในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึงพอใจ
1. การสร้างและนําเข้าวัตถุ
4.28
0.64
มีความพึงพอใจมาก
. เข้าถึงเครื องมือพัฒนาได้สะดวก
4.02
0.81
มีความพึงพอใจมาก
. การใช้งานปุ่ มจากแป้ นพิมพ์
4.02
0.77
มีความพึงพอใจมาก
. การใช้เครื องมือในการทํางาน
4.07
0.80
มีความพึงพอใจมาก
. การปรับเปลียนมุมมองของวัตถุ
4.25
0.78
มีความพึงพอใจมาก
. การแสดงผลของสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง
4.33
0.86
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจภาพรวม
4.16
มีความพึงพอใจมาก
จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง ในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมาก (X = 4.16) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจมาก โดยรายการการ
แสดงผลของสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง มีค่าเฉลียมากทีสุด (X = . ) รองลงมา คือ การสร้างและนําเข้าวัตถุ(X = 4.28) การ
ปรับเปลียนมุมมองของวัตถุ (X = 4.25) การใช้เครื องมือในการทํางาน (X = 4.07) เข้าถึงเครื องมือพัฒนาได้สะดวก และการ
ใช้งานปุ่ มจากแป้ นพิมพ์ (X = . ) ตามลําดับ
ตารางที ผลความพึงพอใจในด้านผลจากการใช้งาน
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึงพอใจ
1. อาการวิงเวียนศีรษะ
3.58
1.18
มีความพึงพอใจมาก
. อาการบาดเจ็บจากการเคลือนไหว
3.30
1.36
มีความพึงพอใจปานกลาง
. อาการอึดอัดระหว่างการใช้งาน
3.43
0.94
มีความพึงพอใจปานกลาง
. ความคมชัดของภาพ
3.46
1.25
มีความพึงพอใจปานกลาง
. นําหนักและความกระชับของอุปกรณ์
3.69
0.94
มีความพึงพอใจมาก
ระดับความพึงพอใจภาพรวม
จากตารางที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความความพึงพอใจในด้านผลจากการใช้งาน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับความพึง
พอใจปานกลาง (X = 3.49) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า มีรายการทีมีระดับความพึงพอใจมากและความพึงพอใจปานกลาง
โดยรายการนําหนักและความกระชับของอุปกรณ์ มีค่าเฉลียมากทีสุ ด (X = . ) รองลงมา คือ อาการวิงเวียนศีรษะ (X =
. ) ความคมชัดของภาพ (X = . ) อาการอึดอัดระหว่างการใช้งาน (X = . ) อาการบาดเจ็บจากการเคลือนไหว (X =
. ) ตามลําดับ
3. ความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ จากแบบสัมภาษณ์
กึ งโครงสร้ างของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ เพือสอบถามความคิดเห็ นจากผลกระทบหลังการใช้งานอุปกรณ์
จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยมีการแบ่งเป็ น ประเด็น ดังนี
3.1 ด้านการใช้งานอุปกรณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะรู้สึกชอบที มีการใช้อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ
เพราะเป็ นสิ งทีแปลกใหม่ในการพัฒนาสื อมัลติมีเดี ย ซึ งจากการเรี ยนผ่านมาปรกติจะใช้เพียงจอคอมพิวเตอร์ ธรรมดาเท่านัน
ซึ งการใช้ได้อุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะจะทําให้ได้ภาพทีกว้างใหญ่มองเห็นได้ชดั ขึน แต่จะมีขอ้ จํากัดของการใช้งาน คือ
การใช้งานแป้ นพิมพ์และเม้าส์ จะมองไม่เห็นในจอภาพภายใน ซึงทําให้ใช้งานได้ลาํ บาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.2 ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมื อนจริ ง พบว่า การสร้างและนําเข้าวัตถุสามมิติ สามารถสร้างและใช้ง า
ได้ตามปกติ และจะเห็นภาพได้ชดั เจนกว่าจอภาพปรกติเพราะได้เห็นในมุมมองต่าง ๆ ได้ง่าย แต่จะมีขอ้ จํากัดของการใช้งาน
คือ การพิมพ์โค้ดหรื อใช้แป้นพิมพ์ทาํ ได้ค่อนข้างลําบากในการใช้งาน
3.3 ด้านผลจากการใช้ง าน พบว่า เมื อใช้ง านไปนาน ๆ จะรู้ สึ กหนัก และเวีย นศี ร ษะ เพราะด้ว ยขนาดของ
จอภาพทีมีขนาดใหญ่ เวลาจะคลิกหรื อใช้คาํ สังต่าง ๆ จะต้องไปหันหน้าไปทางนันด้วย ต้องเงยหน้าก้มหน้าอยูเ่ ป็ นเวลานาน
และเลนส์ของตัวอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับผูใ้ ช้ทีมีปัญหาด้านสายตาทีแตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า ) การใช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิ ติ
จําเป็ นต้องมีการใช้ซอฟแวร์ จาํ ลองความจริ งเสมือนสามมิติ องศาขึนมา เพราะซอฟแวร์ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
เสมือนจริ งสามมิติได้ถูกแบบมาให้ใช้กบั จอภาพปกติในขณะทีจอภาพแบบสวมศี รษะทําให้สามารถหันมองได้ทุกทิ ศทาง
และการจําลองความจริ งเสมือนสามมิติ องศาขึนมา ทําให้สามารถเลื อกหรื อสร้างสภาพแวดล้อมของการทํางานใน
รู ปแบบใหม่ๆ เข้ามาได้อีกด้วย
2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ งสามมิติ โดย
แบ่งออกเป็ นสามประเด็น คือ ด้านการใช้งานอุปกรณ์ ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง และด้านผลกระทบจากการ
ใช้งานอุปกรณ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยทางด้านผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ จะได้คะแนนความพึง
พอใจน้อยที สุ ด ซึ งส่ วนนี อาจจะขึนอยู่กบั คุ ณสมบัติของวัตถุของอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศี รษะ และประสิ ทธิ ภาพของ
คอมพิวเตอร์
3) ความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานอุปกรณ์จอภาพแบบสวมศีรษะ โดยส่วนใหญ่จะชอบและให้ความสนใจในการใช้งาน
อุปกรณ์ แต่มีบางส่ วนจะมีผลกระทบในการใช้งาน อาทิ เช่น การเวียนศีรษะ หรื ออึดอัดในการใช้งาน ก็จะให้หยุดใช้งาน
ทันที
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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยปัจจุบนั มียทุ ธศาสตร์ให้ความสําคัญด้านสิ งอํานวยความสะดวกและบรรยากาศทีเอือต่อ
การเรี ย นรู ้ เพื อเพิ มคุ ณ ภาพชี วิตของนัก ศึ ก ษาและบุ คลากร ดัง นันการให้ค วามสํา คัญในด้านการพัฒนาห้ องสมุด ของ
มหาวิทยาลัยมีความสําคัญต่อกรอบยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว บทความนี มีวตั ถุประสงค์เพือสํารวจลักษณะทางพฤติ กรรมของ
นักศึกษาในการใช้งานพืนทีนังอ่านและพืนทีทํางานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย จากการสํารวจนักศึกษา ราย เชือมโยงกับ
ทฤษฎีทางสถาปั ตยกรรมทีเกียวข้องกับการออกแบบทางกายภาพของห้องสมุด โดยประเมินจากรู ปแบบลักษณะรวมถึงความ
ต้องการทางกายภาพที เหมาะสมกับนักศึ กษา ซึ งจากผลสํารวจพบว่า พืนที อ่านหนังสื อและพืนที ทํางานภายในห้องสมุด
รู ปแบบและลักษณะทางกายภาพจําเป็ นต้องส่งเสริ มให้ใช้งานได้อย่างต่อเนืองต่อผูใ้ ช้ โดยประเด็นเรื องเสี ยงรบกวนในขณะใช้
พืนที มีผลกระทบมากทีสุ ด โดยรู ปแบบพืนทีอ่านและทํางานแบบเดียว(Study Carrel) เสียงรบกวนควรน้อยทีสุ ด ซึงเป็ นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกันกับพืนที อ่านและทํางานแบบหมู่คณะ(Collaborative study) ส่ วนประเด็ นรองลงมา คื อ กายภาพพืนที ต้อง
อํานวยความสะดวกต่อพฤติกรรมการใช้งาน โดยพืนทีอ่านและทํางานแบบเดียว(Study Carrel) มีศกั ยภาพพืนทีในทิศทางเป็ น
พืนทีส่วนตัว ควรมีการส่งเสริ มให้ยดื หยุน่ และปฏิสมั พันธ์ ด้วยระยะความสูงของฉากกันหรื อการปรับเปลียนวัสดุให้ดูโปร่ ง
นอกจากนีกายภาพในพืนทีต้องรองรับอุปกรณ์การทํางานของนักศึกษา
คําสําคัญ : ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ,พืนทีอ่านและพืนทีทํางาน
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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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แนวโน้มของภาพรวมพืนทีของห้องสมุดมักนิ ยมเน้นความเปิ ดโล่งมากกว่าการแบ่งซอยเป็ นส่วนย่อยแบบชัดเจน
แต่ พืนที เปิ ดโล่ งของห้องสมุดเองมักจะใช้กาํ แพงชันวางหนังสื อ เป็ นองค์ป ระกอบที กันขอบเขตระหว่างพืนที ย่อยด้วย
เช่นกัน พืนทีเปิ ดโล่งในห้องสมุดเองก็เอือให้เกิดการเรี ยนรู ้ ด้วยการสนทนาระหว่างบุคคลซึ งกันและกัน ดังนิ ยามพืนทีเพือ
การเรี ยนรู ้ 4 ประเภท ตามนิยามของ เลส วัตสัน คือ 1.พืนทีเพือการเรี ยนรู ้ในชุมชนซึ งมีชีวิตชีวาและสร้างการมีส่วนร่ วม 2.
พืนทีเพือการเรี ยนรู้ซึงการพึงพาและปฏิสมั พันธ์สาํ หรับการสื บค้นส่วนบุคคลและการทํางานแบบกลุ่ม 3.พืนทีเพือการเรี ยนรู้
ซึ งไม่ใคร่ มีชีวิตชี วาและเงี ยบ 4.พืนที เพือการเรี ยนรู ้สําหรั บการใคร่ ครวญและดําดิ งในห้วงความคิด(Les Watson ,2017 )
ห้องสมุดยุคใหม่เองต้องมีความสมดุลของพืนทีสนองความต้องการของชุมชนทีมาใช้บริ การ
ส่ วนใหญ่ ใ นประเทศไทยชุ ม ชนที มาใช้บ ริ การห้อ งสมุ ด เป็ นกิ จ วัต ร คื อ ชุ ม ชนมหาวิท ยาลัย โดยห้อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยเป็ นส่ วนหนึงของรู ปแบบทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในหลายที วัฒนธรรมทีว่า คือ นักศึ กษามหาวิทยาลัย
มาศึ กษาค้นคว้า ในช่ วงเวลานอกเหนื อจากเวลาเรี ยนปกติ ทํารายงาน ประชุ มโครงการ ติ วสอบ ในพืนที ที ได้จดั สรรใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประเด็นความสําคัญอยูท่ ีว่า การออกแบบพืนทีเพือการเรี ยนรู ้ให้สมดุลสนองต่อความต้องการของ
ผูร้ ั บบริ การ โดยเฉพาะพืนที เพือการเรี ยนรู้ ทีมุ่ง เน้น การอ่ าน(ค้น คว้า )และทํางานทังแบบบุ ค คลและแบบกลุ่ม ซึ งเป็ น
วัฒนธรรมการใช้พืนทีในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนันการศึกษานี จึ งต้องการวิเคราะห์ สํารวจ พฤติกรรมการใช้งานจริ งที
เกิดขึนในห้องสมุดมหาวิทยาลัยรวมถึงทรรศนะของผูใ้ ช้งานทีเป็ นนักศึกษาทีใช้งานในห้องสมุด เพือเป็ นประโยชน์สาํ หรับ
การออกแบบพืนทีเพือการเรี ยนรู ้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทีตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของนักศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจยั ชินนีเพือศึกษาสํารวจลักษณะทางพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้งานพืนทีนังอ่านและพืนที
ทํางานของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ปั ญหาและข้อจํากัดในการใช้งานในพืนที เชือมโยงกับทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมทีเกียวข้อง
กับการออกแบบทางกายภาพของห้องสมุด โดยประเมินจากรู ปแบบลักษณะทางกายภาพรวมถึงความต้องการทางกายภาพที
เหมาะสมกับนักศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปัจจัยทีทําให้เกิดการใช้สภาพแวดล้อมอย่างมีประสบความสําเร็ จต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมแบบองค์รวม ซึง
ได้แก่ สภาพแวดล้อมกายภาพทีเหมาะสม ความต้องการของผูใ้ ช้งาน (นโนบาย) และเพือเน้นการศึกษาพืนทีเพือการเรี ยนรู้
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ พืนทีอ่านและทํางาน จึงได้ทาํ แบบประเมินไว้ 2 แบบ คือ แบบการประเมินรู ปแบบและ
ลักษณะสภาพแวดล้อมการใช้งานพืนทีอ่านและทํางานของห้องสมุดวิทยาลัย ซึ งผูว้ จิ ยั เป็ นผูป้ ระเมิน และ แบบสอบถาม
พฤติกรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืนทีอ่านและทํางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยผูเ้ ป็ นนักศึกษา จํานวน 100 คน
ซึงได้ใช้งานในพืนทีกรณีศึกษา โดยแบบประเมินและแบบสอบถามนันมีการพัฒนาประเด็นหัวข้อการประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมในเรื องประเด็นการออกแบบพืนทีในห้องสมุดดังนี
1. แนวทางการออกแบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างบุคคล (พงษ์
ผาวิจิตร, 2012)
. ปรับปรุ งรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมในแต่ละพืนทีอ่านหนังสื อและพืนทีทํางาน ในห้องสมุด
ยุคใหม่ (Ailson J. Head, 2016)
. สามารถรองรับอุปกรณ์การทํางานและอินเตอร์เน็ตไร้สายเพือประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของผูใ้ ช้ในห้องสมุดใน
ปัจจุบนั (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002)
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. ไม่ควรจัดวางตําแหน่ งพืนที อ่านและทํางาน ในบริ เวณที เป็ นมุ มจนเกิ นไป เพราะส่ งผลต่อให้เป็ นความเป็ น
ส่วนมากเกินไป เข้าถึงยากต่อการดูแลของเจ้าหน้าทีห้องสมุด (Martha C. Adamson and P.Bunnett, 2002)
. ตําแหน่งเต้ารับเต้าเสี ยบไฟเพือรองรับอุปกรณ์การทํางานของผูใ้ ช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย (Les Watson, 2016)
. การออกแบบพืนที อ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย จําเป็ นต้องเลือกวัสดุ ทีเหมาะสม เสี ยงที ไม่ พึ ง
ประสงค์ เช่ นการขยับโต๊ะเก้าอี หรื อ การขยับของผูใ้ ช้งาน สามารถเป็ นเสี ยงรบกวนผูใ้ ช้งานอืนได้ (Jessica Lange, Andrea
Miller-Nesbitt and Sarah Severson, 2016)
. รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์และผนังกัน (Partition) สามารถเป็ นสิ งทีลดทอนเสี ยงรบกวนได้ โดยอาจจะมีการปรับเปลียน
โต๊ะและทีนัง เป็ นรู ปแบบล้อเลือนแทนการยก และรวมถึงวัสดุปูผิวพืนต้องเป็ นวัสดุทีเก็บเสียงได้ดี (Les Watson ,2016)

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพประเภทการวิจยั เชิงสํารวจ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ สํารวจ โดยการศึกษา
จากพืนทีอ่านและทํางานในศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขันตอนและวิธีการศึกษาตามลําดับดังนี
.ศึกษาทบทวนหลักการ แนวคิดเกียวกับการออกแบบทีเกียวข้องกับการออกแบบกายภาพพืนทีในห้องสมุด
. พัฒ นาแบบสํารวจรู ป แบบพฤติ กรรมการใช้พื นที ทางกายภาพภายในพื นที อ่ า นและทํางานในห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยและแบบสอบถามในการสัมภาษณ์ของผูใ้ ช้งาน
.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างพืนทีศึกษาและประชากรตัวอย่าง
. สํารวจรู ปแบบพฤติกรรมการใช้พืนที กายภาพในพืนที อ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ด้วยการสังเกต
และสัมภาษณ์ผใู ้ ช้งาน ซึงเป็ นนักศึกษา
. วิเคราะห์และประมวลผลการสํารวจเพือแสดงให้เห็นถึงปั จจัยของกายภาพพืนทีในปั จจุบนั ทีส่งผลต่อพฤติกรรม
เกิดขึน พิจารณาความสัมพันธ์ของการใช้พืนทีกับความต้องการทีจําเป็ นของนักศึกษา และเสนอแนะนัยยะสําคัญของกายภาพ
พืนทีสําหรับอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทีเหมาะสมกับนักศึกษา

พืนทีศึกษาและประชากรตัวอย่าง

เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพืนทีนังอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย การเลือกตัวอย่างพืนทีศึกษาใช้วธิ ี
แบบเจาะจง โดยเกณฑ์พิจารณาปั จจัย คือ ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทียบเท่าห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
เป็ นพืนทีค้นคว้าข้อมูลสําหรับนักศึกษาและคณาจารย์ มีพืนทีสําหรับอ่านหนังสื อและทํางานในแต่ละชันของศูนย์บรรณสาร
ซึงรู ปแบบกายภาพพืนทีของพืนอ่านและทํางานมีความหลากหลาย
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โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การประเมินจากพืนทีนังและทํางานภายในศูนย์บรรณสาร ทังหมด 8 บริ เวณ ประกอบด้วย
ตารางที ตารางแสดงพืนทีศึกษาที 8 บริ เวณและคําอธิบาย
พืนทีศึกษา
รายละเอียดพืนทีศึกษา
1. ทีนังอ่ านและทํางานแบบหมู่คณะ
(ชัน 1)
อยูบ่ ริ เวณโถงกลางใกล้กบั บันไดทาง
ขึนชัน 2 รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์เป็ นโต๊ะ
ไม้สีเหลียมผืนผ้า รองรับผูใ้ ช้งาน 6-8
คน โดยทีนังมีนาหนั
ํ กเบา สามารถ
ปรับเปลียนตําแหน่งได้
2. ทีนังอ่ านและทํางานแบบหมู่คณะ
โต๊ ะทรงกลม 2 ทีนัง (ชัน 1)
โต๊ะทรงกลม 2 ทีนัง (ชัน 1)
อยูใ่ นบริ เวณหนังสื อวารสาร
ต่างประเทศ รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์
นําหนักเบาทังโต๊ะและทีนัง แต่มีขนาด
เล็กกว่าแบบอืน รองรับได้ 2 คน
3. ทีนังอ่ านและทํางานแบบเดียว
ลักษณะโซฟาเตีย (ชันที 1)
อยูใ่ นบริ เวณโถงทางเดิน รู ปแบบเป็ น
โต๊ะและทีนังแบบชุดโต๊ะและโซฟา
ของห้องนังเล่น ทีนังสามารถ
ปรับเปลียนตําแหน่งได้ นําหนักเบา
4. ทีนังอ่ านและทํางานแบบหมู่คณะ
ส่ วนค้ นคว้ าตําราวิชาการ (ชันที 2) อยู่
ในโถงริ มหน้าต่างในส่ วนค้นคว้าตํารา
ทางวิชาการ รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์เป็ น
โต๊ะไม้สีเหลียมผืนผ้า รองรับผูใ้ ช้งาน
6-8 คน โดยทีนังมีนาหนั
ํ กเบา สามารถ
ปรับเปลียนตําแหน่งได้
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5. ทีนังอ่ านและทํางานแบบเดียวส่ วน
ค้ นคว้ าตําราทางวิชาการ (ชันที 2)
อยูต่ าํ แหน่งโถงกลางในพืนทีค้นคว้า
ตําราทางวิชาการ เป็ นลักษณะ Study
Carrels หันหลังให้กบั โถงกลาง ไม่
สามารถขยับปรับเปลียนตําแหน่งได้
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6. ทีนังอ่ านและทํางานแบบหมู่คณะ
โถงกลาง (ชันที 2)
อยูใ่ นตําแหน่งโถงกลางใกล้กบั บันได
ทางขึนชัน 3 เป็ นลักษณะโต๊ะพับเตีย
(โต๊ะญีปุ่ น) ไม่มีเก้าอีนัง รองรับ
ผูใ้ ช้งาน 3-4 คน

7 .ทีนังอ่ านและทํางานแบบหมู่คณะ
ส่ วนค้ นคว้ าตําราทางวิชาการ (ชันที3)
อยูใ่ นตําแหน่งโถงส่ วนค้นคว้าตํารา
ทางวิชาการริ มหน้าต่างโถงด้านใน
รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เป็ นโต๊ะไม้
สี เหลียมผืนผ้า รองรับผูใ้ ช้งาน 6-8 คน
โดยทีนังมีนาหนั
ํ กเบา สามารถ
ปรับเปลียนตําแหน่งได้
8. ทีนังอ่ านและทํางานแบบเดียว ส่ วน
ค้ นคว้ าตําราทางวิชาการ (ชัน3)
อยูต่ าํ แหน่งริ มผนังในพืนทีค้นคว้า
ตําราทางวิชาการ เป็ นลักษณะ Study
Carrels หันหลังให้กบั โถงกลาง ไม่
สามารถขัยบปรับเปลียนตําแหน่งได้
ประชากรตัวอย่ าง
การศึกษาประชากรตัวอย่างมีกลุ่มเป้ าหมายดังนี
กลุ่มนักศึ กษา เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพืนที อ่านและพืนที ทํางานของนักศึ กษาในช่ วงเวลานอกห้องเรี ยน
สอบกลางภาคและปลายภาค และศึกษาความต้องการ ปั ญหาและข้อจํากัดของกายภาพพืนทีกรณี ศึกษา การเก็บข้อมูลโดยการ
สังเกตพฤติกรรมการใช้งาน และการสัมภาษณ์นกั ศึกษา ทีมาใช้งานในพืนที
การสังเกตและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ใช้เวลาทัง 10 วัน คื อ วันธรรมดา 6 วันและวันหยุดราชการ 4 วัน
แบ่งเป็ นช่วงเวลาเป็ น 2 ช่วง คือ 13.00-16.30 น. ในช่วงวันธรรมดา ซึ งช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นหลังจากการเรี ยนการสอนในช่วง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

21

เช้าและ 10.00-16.00 น. ในช่วงวันหยุดราชการ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใช้งานพืนทีในแต่ละช่วงเวลา โดยจําแนกเป็ น
พืนทีในแต่แบบ

ผลและวิจารณ์ ผล

ตารางที 2 แบบสอบถามพฤติ กรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืนที อ่านและ พืนที ทํางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(รู ปแบบพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
ประเด็น
ค่าเฉลีย มัธยฐาน ฐานนิ ยม
ความ
ส่วน
(Mean) (Median) (Mode) แปรปรวน เบียงเบน
.รู ปแบบพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มาตรฐาน
มหาวิทยาลัย
(S.D.)
. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน มีพนที
ื อ่าน
3.26
3
3
0.83
0.91
และทํางานทีหลากหลายแบบ
. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน มีพนที
ื อ่าน
3.24
3
4
0.80
0.89
และทํางานแบบเดียว(Study Carrel)และพืนทีทํางาน
แบบหมู่คณะ(collaborate)
1.3ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน พืนทีมีความ 2.94
3
2
0.83
0.91
ยืดหยุน่ การปรับเปลียนพืนทีหรื อไม่ (ขยับโต๊ะ เก้าอี
เมือต้องการปรับเปลียนรู ปแบบกิจกรรม)
. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน รู ปแบบ
3.05
3
3
0.64
0.80
เฟอร์นิเจอร์ของพืนทีอ่านและทํางาน มีความ
เหมาะสมในรู ปแบบการทํางานของท่าน
. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน รู ปแบบ
3.13
3
3
0.97
0.99
เฟอร์นิเจอร์ ส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิสมั พันธ์
(เหมาะสมทีจะคุยงาน ติวหนังสื อ หรื อ ประชุมแบบ
กลุ่ม - คนขึนไป)

. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน รู ปแบบ
พืนทีเน้นความเป็ นส่ วนตัวในพืนทีอ่านและ
ทํางาน

3.22

3

4

0.68

0.82

. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน มีการออกแบบ 3.15
ให้ใช้พืนทีได้อย่างสะดวกสบาย
. ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน ในช่วงเวลา
2.98
สอบกลางภาคหรื อสอบปลายภาค มีพนที
ื ใช้งาน
พืนทีเพียงพอ
. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน สามารถนําอาหาร 2.49
และเครื องดืมเข้ามาได้ เพือส่ งเสริ 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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. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน สามารถทํา
กิจกรรมอืน นอกเหนือจากการอ่านและการทํางาน
เชิงวิชาการ

3.01

3

3

0.66

0.81
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ตารางที 3 แบบสอบถามพฤติ กรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืนที อ่านและ พืนที ทํางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ปัจจัยในการเลือกใช้พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
ประเด็น
ค่าเฉลีย มัธยฐาน ฐานนิยม
ความ
ส่วน
(Mean) (Median) (Mode) แปรปรวน เบียงเบน
.ปั จจัยในการเลือกใช้พืนทีอ่านและพืนทีทํางานใน
มาตรฐาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(S.D.)
2.1 การตกแต่งผนังและพืนด้วยสีสนั ทีสวยงามส่งผล 3.44
3
3
0.51
0.72
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้พนที
ื อ่านและพืนทีทํางาน
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและ
พืนทีแบบหมูค่ ณะ)
2.2 ธรรมชาติภายนอกหรื อมุมมองทีสามารถเห็น
3.52
4
4
0.70
0.83
ธรรมชาติภายนอก ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
งานในพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและพืนทีแบบหมู่
คณะ)
2.3 ด้านเสี ยงรบกวน (เสี ยงพูดคุย เสียงเดิน เสียงทํา 3.39
3.5
4
1.03
1.01
ของตก) มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้พนที
ื อ่านและ
พืนทีทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะ
พืนทีเดียวและพืนทีแบบหมูค่ ณะ)
2.4 ด้านไฟฟ้าส่ องสว่าง มีผลต่อการตัดสินใจ
3.32
3.5
4
1.03
1.01
เลือกใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและพืนทีแบบหมู่
คณะ)
2.5 ด้านอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ มีผลต่อการ 3.34
3
3
0.97
0.97
ตัดสิ นใจเลือกใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทํางานใน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและ
พืนทีแบบหมูค่ ณะ)
2.6 ด้านการสื อสารโดยเฉพาะInternet ไร้สายใน
3.14
3
2
1.13
1.06
พืนที ทีเสถียร มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้งานพืนที
อ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและพืนทีแบบหมู่คณะ)
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2.7 ด้านสิ งสนับสนุนอืน เช่น การอนุญาติให้นาํ
อาหารและเครื องดืม เสียงเพลงเบาๆทีให้พนที
ื ไม่
เงียบเกินไป มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้งานพืนที
อ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(โดยเฉพาะในพืนทีเดียวและพืนทีแบบหมูค่ ณะ)
2.8 ด้านรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ทีหลากหลาย มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทํางาน
ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและ
พืนทีแบบหมูค่ ณะ)
2.9 ขนาดพืนทีในโต๊ะทํางาน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียวและพืนทีแบบหมู่
คณะ)
2.10 ความสูงของฉากกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้งานพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย(โดยเฉพาะพืนทีเดียว)

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
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ตารางที 4 แบบสอบถามพฤติ กรรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพพืนที อ่านและ พืนที ทํางานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
(ทัศนะและความพึงพอใจในพืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย)
ประเด็น
ค่าเฉลีย มัธยฐาน ฐานนิ ยม
ความ
ส่วน
(Mean) (Median) (Mode) แปรปรวน เบียงเบน
.ทัศนะและความพึงพอใจในพืนทีอ่านและพืนที
มาตรฐาน
ทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของผูส้ มั ภาษณ์ใน
(S.D.)
ปัจจุบนั
. ภาพรวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยของท่าน คุณมี
3.48
3
3
0.57
0.76
ความพึงพอใจระดับไหน
. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของ 3.34
3
3
0.53
0.73
ท่าน เมือมีการใช้งานคุณมีความพึงพอใจระดับไหน
. ภาพรวมของพืนทีอ่านและทํางานแบบเดียว
3.10
3
3
0.75
0.87
(Study Carrel)และพืนทีทํางานแบบหมู่คณะ
(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
. รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์ของพืนทีอ่านและทํางาน
3.05
3
3
0.80
0.89
แบบเดียว(Study Carrel)และพืนทีทํางานแบบหมู่
คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.5 ในด้านการควบคุมเสี ยงรบกวนในพืนทีอ่านและ 3.22
3
3
0.92
0.96
ทํางานแบบเดียว (Study Carrel) และพืนทีทํางาน
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แบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับ
ไหน
3.6 ในด้านแสงส่องสว่าง ในพืนทีอ่านและทํางาน
แบบเดียว (Study Carrel) และพืนทีทํางานแบบหมู่
คณะ(collaborate) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.7 ในด้านการถ่ายเทอากาศและอุณหภูมิ ในพืนที
อ่านและทํางานแบบเดียว (Study Carrel) และพืนที
ทํางานแบบหมู่คณะ(collaborate) คุณมีความพึง
พอใจระดับไหน
3.8 ในพืนทีอ่านและทํางานแบบเดียว (Study Carrel)
มีความเป็ นพืนทีส่วนตัวไม่ถูกรอบกวนจากปัจจัย
ภายนอก คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.9 ในพืนทีทํางานแบบหมู่คณะ(collaborate)
ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (พูดคุยปรึ กษางาน ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ) คุณมีความพึงพอใจระดับไหน
3.10 ภาพรวมพืนทีอ่านและทํางานแบบเดียว (Study
Carrel)และพืนทีทํางานแบบหมูค่ ณะ(collaborate)
ของห้องสมุดของท่าน สามารถทํางานชินหนึงๆได้
อย่างต่อเนือง
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นักศึกษาแต่ละสํานักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทีได้ทาํ การสํารวจ จํานวน 100 คน

วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร 9%

แพทย์ศาสตร์ 14%

สหเวชศาสตร์ 16%

พยาบาลศาสตร์ 9%

วิทยาศาสตร์ เชิงคํานวณ 2%

การจัดการ 8%

นิเทศศาสตร์ 3%

สาธารณสุ ขศาสตร์

นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 1%

เภสัชศาสตร์ 12%

เทคโนโลยีการเกษตร 4%

ศิลปศาสตร์ 12%

ภาพที 1 แผนภูมิร้อยละของนักศึกษาแต่ละสํานักวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีทําแบบสํารวจ
ในด้ านข้ อมูลลักษณะทางสถาปัตยกรรมทีมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้ พืนที
พบว่า ห้องสมุดมีการจัดวางรู ปแบบพืนทีอ่านและพืนทีทํางานแบบเดียวรวมถึงพืนทีอ่านและพืนทีทํางานแบบหมู่
คณะ โดยมีการกระจายตัวของรู ปแบบทังสองในพืนที ห้องสมุดมหาวิทยาลัย นักศึ กษาให้ระดับความเหมาะสมในระดับ
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ค่าเฉลีย 3.24 และ 3.26 นอกจากนีนักศึกษายังให้ทรรศนะว่าศูนย์บรรณสารมีการให้ความสําคัญในเรื องความเป็ นส่ วนตัวใน
พืนทีอ่านและทํางานในระดับค่าเฉลีย 3.22 แต่ลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมทีมีผลต่อการใช้พืนทีทีนักศึกษาให้การประเมินที
ตํานัน ประกอบด้วยด้านการรองรับพืนทีนังและทํางานทีเพียงพอในช่วงเวลาสอบกลางภาคหรื อปลายภาค และการส่งเสริ ม
การปฏิสัมพันธ์ในการทํางานด้วยการสามารถนําอาหารทานเล่นหรื อเครื องดืมเข้ามารับประทานได้ นักศึกษามีการประเมิน
ในระดับค่าเฉลีย 2.98 และ 2.49 รวมถึง การยืดหยุน่ ในการใช้งานในพืนที เช่น สามารถขยับโต๊ะหรื อทีนัง เพือปรับเปลียน
อิริยาบถหรื อรู ปแบบกิจกรรมเชิงวิชาการ ซึงการประเมินอยูใ่ นระดับค่าเฉลีย 2.94
ปัจจัยในการเลือกใช้ พืนทีอ่ านและทํางานในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
พบว่า การส่ งเสริ มให้พืนทีอ่านและพืนทีทํางานสามารถเห็ นมุมมองธรรมชาติภายนอกและการตกแต่งผนังด้วย
สี สนั ทีสวยงาม เป็ นปั จจัยในการเลือกใช้พนที
ื อ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย นักศึกษามีการประเมินในระดับ
ค่าเฉลีย 3.52 และ 3.44 รวมถึงประเด็นพืนทีมีการป้ องกันหรื อลดความเสี ยงทีเกิดเสี ยงรบกวน(เสี ยงพูดคุย เสี ยงเดิน เสี ยงทํา
ของตก) มีการประเมินเฉลียในระดับ 3.39
ทัศ นะและความพึงพอใจในพืนทีอ่านและพืนทีในห้ องสมุดมหาวิทยาลัย
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกับการควบคุมเสี ยงรบกวนในพืนทีอ่านและทํางานในศูนย์บรรณสาร โดยให้การ
ประเมินเฉลียในระดับ 3.22 แต่มีประเด็นสําคัญทีจําเป็ นต้องมีการปรับปรุ งเนื องจากนักศึ กษามีการประเมินทีตํา อาทิ เช่น
การออกแบบพืนทีทีส่งเสริ มการปฏิ สมั พันธ์ (พืนทีสามารถพูดคุยปรึ กษา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ) และ การออกแบบพื นที

กระตุน้ ให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง (ไม่ถูกรบกวน หรื อ มีสมาธิ ในการทํางาน หรื อ กระตุน้ ในการทํางาน)
โดยนักศึกษามีการประเมินเฉลียในระดับ 2.80 และ 2.86
ส่ ว นการประเมิ น รู ป แบบและลัก ษณะสภาพแวดล้อ มการใช้ง านพื นที อ่ า นและพื นที ทํา งานในห้ อ งสมุ ด
มหาวิทยาลัย กรณี ศึกษา ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอเป็ นแผนภูมิดงั นี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.1พืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย มีสิงจําเป็ นรองรับต่อผู้ใช้ งาน

1.2พืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย จัดสรรพืนทีได้ เหมาะสมกับ…

1.3ภาพรวมพืนทีอ่านและพืนทีทํางานใน
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัย จัดสรรความต้ องการ…
2.1พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย พืนทีผิวสัมผัสสามารถเกิด…

2.2พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย อยูใ่ นสภาพทีสมบูรณ์เหมาะ…

2.3พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย รูปแบบการใช้ งานเกิดความ…
3.1พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย อยูใ่ นสภาพชํารุดทรุดโทรม

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ า
ตําราวิชาการ (ชันที 2)

3.2พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย มีความสะอาดน่าใช้ งาน

ทีนังอ่านและทํางานแบบเดียว ลักษณะโซฟาเตีย
(ชันที 1)

3.3พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย มีพนักงานดูแลความสะอาด…

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ โต๊ ะทรงกลม 2
ทีนัง (ชัน1)

4.1พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ (ชัน1)

4.2พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย เมือใช้ งานกลินอับ อบอ้ าว

4.3พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย เมือทํางานสักระยะ จะเกิด…

5.1พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย วัสดุพืนผิวของโต๊ ะและทีนังที…
5.2พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย เฟอร์ นิเจอร์ ในพืนทีทํางานมี…
5.3พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย อยูใ่ นสภาพทีพร้ อมใช้ งาน

6.1พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย ขอบเขตการใช้ งานที…

6.2พืนทีอ่านและทํางานในห้ องสมุด
มหาวิทยาลัย รูปแบบเฟอร์ นิเจอร์ เหมาะสม…
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1.1พืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย มีสิงจําเป็ นรองรับต่อผูใ้ ช้งาน

1.2พืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จัดสรรพืนทีได้เหมาะสมกับผูใ้ ช้งาน

1.3ภาพรวมพืนทีอ่านและพืนทีทํางานในห้องสมุด
มหาวิทยาลัย จัดสรรความต้องการพืนฐานต่อ…

2.1พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
พืนทีผิวสัมผัสสามารถเกิดอันตราย
2.2พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นสภาพทีสมบูรณ์เหมาะกับการใช้งาน
2.3พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
รู ปแบบการใช้งานเกิดความเสี ยงอันตราย
3.1พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นสภาพชํารุ ดทรุ ดโทรม

ทีนังอ่านและทํางานแบบเดียว ส่วนค้ นคว้ าตําราทาง
วิชาการ (ชัน3)

3.2พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มีความสะอาดน่าใช้งาน

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ าตํารา
ทางวิชาการ(ชันที3)

3.3พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มีพนักงานดูแลความสะอาดเป็ นอย่างดีในแต่ละ…

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ โถงกลาง (ชันที
2)

4.1พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกินไป

ทีนังอ่านและทํางานแบบเดียว ส่วนค้ นคว้ าตําราทาง
วิชาการ (ชันที 2)

4.2พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เมือใช้งานกลินอับ อบอ้าว
4.3พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เมือทํางานสักระยะ จะเกิดอาการไม่สบายต่อผูใ้ ช้
5.1พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
วัสดุพืนผิวของโต๊ะและทีนังทีความทนทาน
5.2พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เฟอร์นิเจอร์ในพืนทีทํางานมีความแข็งแรง
5.3พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
อยูใ่ นสภาพทีพร้อมใช้งาน
6.1พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการใช้งานทีพอเหมาะกับผูใ้ ช้งาน
6.2พืนทีอ่านและทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
รู ปแบบเฟอร์นิเจอร์เหมาะสมกับสรี ระ
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6.3พืนทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อ
การปรับเปลียนอิริยาบถ
7.1พืนทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
ความเป็ นส่วนตัว
7.2พืนทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์

7.3พืนทีมีเสี ยงรบกวนมีผลต่อความเป็ นส่วนตัว
8.1พืนทีมีระดับแสงธรรมชาติทีเหมาะสม
8.2พืนทีมีระดับแสงธรรมประดิษฐ์ทีเหมาะสม

8.3พืนทีมีระดับแสงสว่างสําหรับการใช้งานที
เหมาะสม
9.1พืนทีมีการออกแบบทีนังทีมีความสู ง
หลากหลาย
9.2พืนทีมีการออกแบบทีนังรู ปแบบทีมีความ
หลากหลาย
9.3พืนทีมีการออกแบบทีนังทีมีการใช้วสั ดุทมีี
ความหลากหลาย
10.1พืนทีมีปลักรองรับสําหรับอุปกรณ์การ
ทํางานของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.2พืนทีมีสายไฟสําหรับอุปกรณ์การทํางาน
ของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.3พืนทีมีการออกแบบตําแหน่งรองรับปลัก
และสายไฟสําหรับอุปกรณ์การทํางานของผูใ้ ช้
11.1 การออกแบบพืนทีทํางานแบบเดียว มีการ
ออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.2พืนทีทํางานแบบหมู่คณะมีการออกแบบ
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.3ตําแหน่งการจัดวางพืนทีทํางานแบบเดียว
และแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม
12.1พืนทีสามารถปรับเปลียนพืนทีใช้งานได้
หลากหลาย
12.2พืนทีสะดวกต่อปรับอิริยาบถหรื อ
พฤติกรรมการใช้งาน
12.3พืนทีสามารถปรับเปลียนพืนทีให้ใช้สาํ หรับ
กิจกรรมอืนนอกจาก การอ่านหรื อการทํางาน

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ า
ตําราวิชาการ (ชันที 2)

ทีนังอ่านและทํางานแบบเดียว ลักษณะโซฟาเตีย
(ชันที 1)

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ โต๊ ะทรงกลม 2
ทีนัง (ชัน1)
ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ (ชัน1)
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6.3พืนทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความสะดวกต่อ
การปรับเปลียนอิริยาบถ
7.1พืนทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
ความเป็ นส่วนตัว
7.2พืนทีมีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริ มให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์

7.3พืนทีมีเสี ยงรบกวนมีผลต่อความเป็ นส่วนตัว
8.1พืนทีมีระดับแสงธรรมชาติทีเหมาะสม
8.2พืนทีมีระดับแสงธรรมประดิษฐ์ทีเหมาะสม

8.3พืนทีมีระดับแสงสว่างสําหรับการใช้งานที
เหมาะสม
9.1พืนทีมีการออกแบบทีนังทีมีความสู ง
หลากหลาย
9.2พืนทีมีการออกแบบทีนังรู ปแบบทีมีความ
หลากหลาย
9.3พืนทีมีการออกแบบทีนังทีมีการใช้วสั ดุทมีี
ความหลากหลาย
10.1พืนทีมีปลักรองรับสําหรับอุปกรณ์การ
ทํางานของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.2พืนทีมีสายไฟสําหรับอุปกรณ์การทํางาน
ของผูใ้ ช้เพียงพอ
10.3พืนทีมีการออกแบบตําแหน่งรองรับปลัก
และสายไฟสําหรับอุปกรณ์การทํางานของผูใ้ ช้
11.1 การออกแบบพืนทีทํางานแบบเดียว มีการ
ออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.2พืนทีทํางานแบบหมู่คณะมีการออกแบบ
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
11.3ตําแหน่งการจัดวางพืนทีทํางานแบบเดียว
และแบบหมู่คณะ มีความเหมาะสม
12.1พืนทีสามารถปรับเปลียนพืนทีใช้งานได้
หลากหลาย
12.2พืนทีสะดวกต่อปรับอิริยาบถหรื อ
พฤติกรรมการใช้งาน
12.3พืนทีสามารถปรับเปลียนพืนทีให้ใช้สาํ หรับ
กิจกรรมอืนนอกจาก การอ่านหรื อการทํางาน

ทีนังอ่านและทํางานแบบเดียว ส่วนค้ นคว้ าตํารา
ทางวิชาการ (ชัน3)
ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ ส่วนค้ นคว้ า
ตําราทางวิชาการ(ชันที3)

ทีนังอ่านและทํางานแบบหมูค่ ณะ โถงกลาง (ชันที
2)
ทีนังอ่านและทํางานแบบเดียว ส่วนค้ นคว้ าตํารา
ทางวิชาการ (ชันที 2)

0

1

2

3

4

5
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ผลการประเมินรู ปแบบและลักษณะสภาพการใช้งานทีเหมาะสม(มากกว่า ร้อยละ 80) พบว่า ในพืนทีใช้งานมีความ
แข็งแรงทนทานต่อพฤติกรรมการใช้อยูท่ ีร้อยละ 95.83 พืนทีใช้งานมีความสะดวกสบายต่อผูใ้ ช้อยูท่ ีร้อยละ 91.67 พืนทีใช้
งานมีแสงสว่างทีเพียงพอทังแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์อยูท่ ีร้อยละ83.33 และห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีการบํารุ งรักษา
พืนทีอ่านและทํางานอย่างเหมาะสมอยูท่ ีร้อยละ 100 ภาพรวมจากการประเมิน นําหนักของเฟอร์ นิเจอร์ และการเคลือนย้ายที
ลําบาก ส่ งผลด้านการประเมินด้านความแข็งแรงทนทาน รวมถึงศูนย์บรรณมีการปรับอากาศทีดี ส่งผลการประเมินด้านความ
สะดวกสบาย
ทางกลับกันผลการประเมินรู ปแบบและลักษณะสภาพการใช้งานที ต้องปรั บปรุ ง(ตํากว่าร้อยละ60) พบว่า. การ
ออกแบบทีรองรับต่อปลักและสายไฟสําหรับอุปกรณ์การทํางานอยูท่ ีร้อยละ33.33 การออกแบบทีมีทีนังมีความหลากหลาย
อยู่ทีร้ อยละ 54.17 การออกแบบที สามารถยืดหยุ่นในการใช้งานในพืนที ร้ อยละ58.33 ภาพรวมจากการประเมิ นมองว่า
อุปกรณ์การทํางานของนักศึกษาซึ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื องใช้ไฟฟ้ า ตําแหน่ งของปลักไฟในพืนทีอ่านและทํางานซึ งมีจาํ นวน
มาก แต่กลับไม่ตรงกับตําแหน่งของพืนทีอ่านและทํางาน ส่ งผลให้นกั ศึกษาจําเป็ นต้องใช้ปลักพ่วง เช่นกันวัสดุส่วนใหญ่ใน
ศูนย์บรรณสารค่อนข้างเคลือนย้ายลําบากด้วยสาเหตุจากนําหนักของเฟอร์ นิเจอร์ และการจัดวางเป็ นลักษณะเป็ นแถวเรี ยง
ใกล้ๆกัน(คล้ายโรงอาหาร) ส่งผลต่อการประเมินด้านการยืดหยุ่นการใช้งานในพืนที นอกจากนี ระยะการจัดวางในรู ปแบบ
แถวใกล้ๆกัน

สรุ ปผลการวิจัย

ข้อ สรุ ปจากการทํา แบบสํา รวจพฤติ ก รรมสถาพแวดล้อ มทางกายภาพและประเมิ น รู ป แบบและลัก ษณะ
สภาพแวดล้อมการใช้ พบว่า ศูนย์บรรณสารและสื อการศึ กษา มีความสําคัญในด้านความสะดวกสบายในพืนทีนังอ่านและ
ทํางาน ทนทานต่อการใช้งานของผูใ้ ช้ มีความสะอาดและน่าใช้งานอยูเ่ สมอ ซึ งเป็ นสิ งสําคัญสําหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัย
แต่ในทางกลับกับประเด็นบางอย่างต้องมี การปรับปรุ ง เช่น ตําแหน่งของปลักไฟเพือรองรั บต่ออุปกรณ์ การทํางานของ
นักศึกษา รองรับพืนทีใช้งานในช่วงเวลาสอบด้วยการปรับเปลียนรู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ ให้กะทัดรัดไม่ให้เสียพืนทีใช้งานและ
สามารถยืดหยุน่ การใช้งานได้ รวมถึงเสี ยงในขณะการทํางาน ซึงผูว้ จิ ยั มองว่ารู ปแบบเฟอร์นิเจอร์แบบหมู่คณะ ควรจะอยูใ่ น
โซนทีใช้เสี ยงได้ ซึ งปั จจุบนั รู ปแบบเฟอร์ นิเจอร์ดงั กล่าวมีจาํ นวนมาก แต่ไปอยูใ่ นพืนทีควบคุมเสี ยง ส่ งผลต่อความนิยมการ
ใช้งานของผูใ้ ช้ การพิจารณาสิ งแวดล้อมสําหรับการศึ กษาทํางานในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ งผูใ้ ช้งานมีความต้องการที
หลากหลายและแตกต่าง มุมมองประเด็นหลักในการพิจารณาทีมักหนี ไม่พน้ เช่น การรองรับในสิงอํานวยความสะดวกทังตัว
ผูใ้ ช้งานหรื อตัวอุปกรณ์สําหรับการทํางาน ซึ งจําเป็ นต้องส่ งเสริ มให้ทาํ งานได้อย่างต่อเนื อง พืนทีมีการมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์
และปรับเปลียนรู ปแบบการทํางานได้ และสิ งสุดท้ายทีเป็ นประเด็นสําคัญลําดับต้นๆหนีไม่พน้ เสี ยงรบกวนจากภายใน-นอก
พืนที เพราะในประเด็น คุ ณภาพพืนที โดยเฉพาะห้องสมุ ดมหาวิท ยาลัยซึ งเป็ นพืนที ที เด่ นในเรื องคุ ณสมบัติทีเงี ยบ การ
วางแผนการออกแบบห้องสมุดที เน้นในเรื องการควบคุมเสี ยงหรื อพืนที ศึ กษาส่ วนบุ คคลมาก ห้องสมุดอาจจะขาดความ
น่ าสนใจหรื อสภาพแวดล้อมส่งเสริ มความกระตือรื อร้นต่อการศึกษาเรี ยนรู้ ซึ งในอนาคตความหลากหลายในคุณภาพพืนที
ในห้องสมุดน่าจะมีรูปแบบทีมากขึน

กิตติกรรมประกาศ

นักวิจยั ขอขอบคุณ เจ้าของเอกสาร บทความ ทฤษฎีและงานวิจยั ตลอดจนสํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นักศึกษาในรายวิชา arc59-151 วิชาพฤติกรรมมมนุษย์และสภาพแวดล้อม ทีเป็ นส่วน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

31

หนึงในจุดเริ มต้นการเขียนบทความชินนี รวมถึงความร่ วมมือและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการสํารวจและสัมภาษณ์จาก
นักศึกษาแต่ละสํานักวิชา ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาแนวทางการเพิมมูลค่าขยะทางการเกษตรโดยการพัฒนาเส้นใยจากต้นดา
หลา และศึกษากระบวนการสกัดสี จากดอกดาหลา และการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์ทีเหมาะสมกับเส้นใย
ดาหลา โดยการประเมินผลความเหมาะสมของเส้นใย รู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านสิ งทอ ทางด้านการ
ออกแบบ นักออกแบบ กลุ่มประกอบ และกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้เครื องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
ผลการศึ กษาพบว่า การพัฒนาเส้นใยดาหลาเป็ นการใช้ส่วนลําต้นที เหลื อทิ งหลังจากการตัดดอกดาหลาไปขาย
ลําต้นมีเส้นใยเหมาะสมกว่าส่ วนอืน ซึงลําต้นจะนําเข้าเครื องนวดเพือให้มีความยืดหยุน่ และมีความนุ่ม หลังจากนันนําไปเข้า
เครื องตีใย และนําใยที ได้ไปเข้าเครื องตีเกลียวเส้นด้ายในระบบอุตสาหกรรม ซึ งเส้นด้ายทีตีเกลียวจะมีส่วนผสมระหว่างใย
ดาหลาร้อยละ และใยฝ้ายร้อยละ 8 เพราะใยฝ้ายเป็ นตัวผสานเกลียว ซึ งจะทําให้เส้นด้ายเหมาะแก่การนําไปทอผ้าเพือทํา
ผลิ ตภัณฑ์ ในส่ วนกลี บดอกมีการสกัดสี ยอ้ มเพือย้อมเส้นด้ายดาหลาและเส้นไหมไทย โดยนํากลีบดอกมาปั นกับนํา ใน
อัตราส่ วนกลีบดอก กิ โลกรัม : นํา ลิตร กรองด้วยผ้าขาว ได้นาสี
ํ แล้วนําไปต้มเพือย้อมร้อน นําเส้นด้ายดาหลาและเส้น
ไหม ย้อมเป็ นเวลา 1 ชัวโมง ขณะนําเดือดใส่ สารส้ม กรัม เพือให้ติดสี และมีสีทีสด เสร็ จแล้วนําเส้นด้ายมาล้างนําสะอาด
และแช่ในนําผสมสารส้ม อัตราส่วน 3 ลิตร: กรัม เพือคงสีทีย้อมไว้
คําสําคัญ : นวัตกรรมสิ งทอ, สี ยอ้ ม, ดาหลา, การออกแบบผลิตภัณฑ์, แฟชันไลฟ์ สไตล์
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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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จากแนวโน้ม ทางเศรษฐกิ จและนโยบายของรัฐบาลที ให้ความสนใจเกี ยวกับการพัฒนางานวิจยั ที ส่ งเสริ ม การ
ขับเคลือนของเศรษฐกิ จทีสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศโดยใช้ปรัชญาตามพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงรวมทังยุทธศาสตร์ การวิจยั ในภูมิภาค และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที (พ.ศ. - ) มีการใช้องค์ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเชิงธุรกิจรวมถึงการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์พืนถิ นสู่ การผลิ ตและสร้ างผลิ ตภัณฑ์ที เป็ นมิ ตรกับ สิ งแวดล้อม ชุ ม ชนและการมีมู ลค่า สู ง เพือเป็ น
แรงจูงใจในการประกอบธุ รกิจ พัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ รวมถึงการนํามาใช้ในทางการเกษตร โดยทีประเทศไทยนันได้ชือว่าเป็ นประเทศทางด้านการเกษตรกรรม
และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ งผลของการเกษตรนี เองทําให้เกิดภาวะขยะทางการเกษตรและ
สิ งของเหลือใช้โดยทีบางส่วนยังสามารถนําไปพัฒนาและเพิมมูลค่าขยะเหล่านีได้ เพือให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
มากทีสุ ด

อุต สาหกรรมสิ งทอในปั จจุ บนั ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสิ งทอ โดยเฉพาะเส้นใยจากวัสดุ ทาง
ธรรมชาติ และการพัฒนาเส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรและขยะเหลือใช้จากการเกษตร เป็ นการพัฒนาเพือเพิม
มู ลค่ า และการสร้ า งโอกาสใหม่ ตามแนวทางของทฤษฎี ข องการนํา ของเหลื อ ใช้ก ลับ มาสร้ า งประโยชน์ ใ หม่
“Upcycling” และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ให้คุม้ ค่ า ลดจํานวนการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ และ
ส่ งเสริ มให้เกิดแนวคิดการออกแบบเพือความยังยืน “Sustainable Design” (สุ วทิ ย์ วงศ์รุจิราวาณิ ชย์, , น ) หนึง
ในงานวิจยั ทางด้า นวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรและมี การนํา มาพัฒนาสู่ อุตสาหกรรมสิ งทออีกหนึ งผลงาน คื อการ
พัฒนาเส้นใยดาหลา อันเนืองมาจากดาหลาเป็ นพืชทีพบและมีความผูกพันธุ์ดา้ นวิถีของคนในจังหวัดนราธิ วาส ยะลา
ปั ตตานี ซึ งดาหลาเป็ นพืชตัดดอกทีในนิ ยมใช้ประกอบอาหารและตกแต่งเพือความสวยงามแต่ทงนี
ั พบว่า ส่ วนของ
ลําต้นดาหลารวมถึงก้านดอก และใบ ซึ งเป็ นวัสดุ เ หลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรจะทิ งไว้ในแปลงและไม่ได้
นําไปใช้ประโยชน์หลังจากตัดดอกจําหน่าย(ดาริ กา ดาวจันอัด และคณะ,
)ผูว้ ิจยั ต้องการหาแนวทางการสกัด
เส้นใยจากส่ วนของลําต้นรวมถึงใบและก้านดอกของดาหลา เพือเป็ นการเพิมมูลค่าขยะทางการเกษตร อีกทังหาแนว
ทางการสกัดสี ยอ้ มจากส่ วนดอก เพือนําไปย้อมสี เส้นด้ายทอต่างๆเช่นไหม ฝ้าย ใยดาหลา เป็ นต้น เพือตอบสนอง
แนวคิ ดการออกแบบและพัฒนาเพือความยังยืน“Sustainable Design”และแนวทางการใช้ทุกส่ วนอย่างคุม้ ค่า จนไม่
เหลือตามแนวคิดการขยะเหลือศูนย์ “Zero Waste” โดยเป็ นส่ วนหนึงของงานวิจยั เรื องนวัตกรรมสิ งทอจากเส้นใยดา
หลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
. เพือพัฒนาสิ งทอและสี ยอ้ มจากพืชดาหลา
. เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์จากเส้นใยดาหลา

ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้านพืนที
1.1 ศึกษากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
1.2 ศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลา จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
1.3 ศึกษากลุ่มประกอบการผ้าทอใยธรรมชาติ
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2.ขอบเขตด้านเนือหา
2.1 ศึกษากระบวนผลิตเส้นใยดาหลาและสิ งทอธรรมชาติ
2.2 ศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคและผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์จากสิ งทอธรรมชาติ
2.3 ศึกษาแนวโน้มการออกแบบแฟชันและสิ งทอ
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ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของการวิจัย

เพือให้การวิจยั ได้รับคําตอบขอบเขตที ต้องการ จึงจําเป็ นต้องใช้กรอบแนวความคิดมาเป็ นเครื องมือใน
การนําไปสู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ งประกอบไปด้วย
.กรอบความคิดในการศึกษาข้อมูลเกี ยวกับขยะทางการเกษตรสู่ การพัฒนาเพือเป็ นเส้นใยสิ งทอ เลือก
กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลา เนืองจากดอกถูกนําไปจําหน่ายแต่ยงั คงเหลือทิงในส่ วน ของลําต้นและใบ
.กรอบความคิดในการศึกษาทฤษฎีทางด้านการออกแบบและทฤษฎีทีเหมาะสมสําหรับ สิ งทอ จากเส้น
ใยดาหลา
.กรอบความคิดในการศึกษาสี สกัดจากดอกดาหลา เพือเป็ นแนวทางในการใช้องค์ประกอบ ทุกส่วนของ
ดาหลา เพือสร้างคอลเลคชันและเรื องราว ในทิศทางเดียวกัน
.กรอบความคิดในการศึกษาข้อมูลแนวโน้มแฟชันสากล ได้แก่ลกั ษณะของรู ปแบบเสื อผ้าการตกแต่ง
วัสดุ สี เป็ นต้น เพือให้มีความทันสมัยต่อผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัย เรื องนวัต กรรมสิ งทอจากเส้น ใยดาหลาสู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์ เป็ นการ วิจ ัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกับการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและ
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งานวิจยั ทีเกียวข้องจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยั ทางด้านการเพิมมูลค่าขยะทางการเกษตร สําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในชุมชน (Stakeholders) เช่น กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลา กลุ่มทอผ้า ปราชญ์ชุมชน ชาวบ้าน สําหรับเครื องมื อทีใช้ใน
งานวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาเพือหาแนว
ทางการพัฒนาและเพิมมู ลค่ าของเหลื อใช้ แบบไม่มี โครงสร้ าง (Unstructured interview) รวมถึ งการสัม ภาษณ์ นัก วิจัย
ทางการเกษตรและนักออกแบบสิงทอ นัก ออกแบบแฟชันปราชญ์ชาวบ้านเพือหาองค์ความรู ้ดา้ นรู ปแบบสิ งทอจากเส้นใยดา
หลาและรู ปแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์ทีเหมาะสม 2) ประเด็นคําถามปลายเปิ ดทีใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group)
กับ ผูท้ ี มี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder) เช่ น เกษตรกรปลู ก ต้น ดาหลา กลุ่ม ประกอบการทอผ้า นัก ออกแบบและกลุ่ ม
ประกอบการ ผลิตภัณฑ์เครื องแต่งกายจากสิ งทอเส้นใยธรรมชาติ เพือหาแนวทางของรู ปแบบสิ งทอเส้นใยจากต้นดาหลา
รู ปแบบ ลวดลายสี และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ซึงกลุ่มตัวอย่างทีเลือก เช่นกลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาเลือกกลุ่มเกษตรกร
อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส เนืองจากเป็ นกลุ่มทีปลูกต้นดาหลารายใหญ่ในภาคใต้กลุ่มนักออกแบบเลือกนักออกแบบสิ ง
ทอจากมูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง และผูเ้ ชียวชาญทางด้านสิ งทอจากกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มประกอบการด้านเครื อง
แต่งกายเลือกจากกลุ่มประกอบการทีมีรูปแบบและเครื องแต่งกายจากสิ งทอจากเส้นใยธรรมชาติ และมีกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีเน้น
ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมคือ แบรนด์คุณแจคKHUNJACK เชียงใหม่ และกลุ่มขุนทองผ้าฝ้าย
กระบวนการสกัดและเส้ นใยดาหลาเพือปันเป็ นเส้ นด้ ายทอมีกระบวนการดังนี
.ลงพืนทีกลุ่มเกษตรกรปลูกต้นดาหลาอําเภอรื อเสาะ นําต้นดาหลาทีเหลือจากกการตัดดอกจําหน่ายนําเข้าเครื อง
นวดเพือให้เส้นใยมีความนุ่มแล้วนําเข้าเครื องรี ดเพือตีให้เกิดใย
.เมือผ่านกระบวนการรี ดแล้ว นําเส้นใยทีตีไปตากแดด 2-3 วันให้แห้งสนิท
.นํา เส้ น ใยแห้ง แยกส่ ว นที เป็ นใยและผงออกนํา ส่ ว นเส้ น ใยส่ ง เข้า โรงงานบริ ษ ัท ไทยนํา โชคจํา กัด เพื อสู่
กระบวนการตีเกลียวด้วยระบบอุตสาหกรรมซึงการตีเกลียวจะใช้เส้นฝ้ายผสานเกลียวกับเส้นใยดาหลา เนื องจากเส้นใยดา
หลาเป็ นเส้นใยสัน ทําให้ตอ้ งใช้เส้นใยฝ้ายเป็ นตัวช่วย ในอัตราส่วน ดาหลา 15% ฝ้าย 85%
.นําเส้นด้ายทีเกิดจากการตีเกลียวมาปั นเข้ากระสวยเพือนําไปทอเป็ นผ้าผืน
.ออกแบบลวดลายและออกแบบเนื อผ้าให้มีพืนผิวของเนือผ้าทีหลากหลายและเลือกสี ทีเหมาะสม ซึ งในทีนีเป็ น
การย้อมด้วยสี ดอกดาหลาดอกดาหลาเพือให้เกิดรู ปแบบและเรื องราวในทิศทางเดียวกัน และยังเป็ นการใช้วสั ดุจากพืชดาหลา
ได้ครบทุกส่ วนอย่างคุม้ ค่า

ภาพที 1 ภาพต้นดาหลาสด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ภาพที 2 ภาพต้นดาหลาผ่านเครื องนวดและรี ดตีใย
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ภาพที 3 ภาพต้นดาหลาทีผ่านเครื องนวด
ภาพที 4 ภาพต้นดาหลาผ่านเครื องตีใย
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที 5 ภ่าพต้นดาหลาแห้ง รอตีเกลียว
ภาพที 6 ภาพเส้นด้ายดาหลาทีตีเกลียวกับฝ้าย
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
กระบวนการสกัดสีมดี งั นี
- นํากลีบดอกดาหลามาปั นกับนําในอัตราส่ วนกลีบดอก 1 กิโลกรัมต่อนํา3 ลิตร
- กรองด้วยผ้าขาว ได้นาสี
ํ แล้วนําไปต้มเพือให้สีแตกตัว
- ขณะนําสี เดือดใส่ สารส้ม 200 กรัม เพือให้ติดสี และนําสีมีสีทีสด
- นําเส้นด้ายดาหลาและไหมย้อมลงไป จุ่มขึนลง เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
- แล้วนําเส้นด้ายดาหลาและไหมทีย้อมไปแช่ในนําสารส้ม นาที อีกครัง อัตราส่ วนนํา3 ลิตรต่อสารส้ม200
กรัม เพือคงสี ทีย้อมไว้ไม่ให้ตก
- แล้วนําไปล้างนําสะอาดและตากในที ร่ มเพื อเตรี ยมเข้าสู่ กระบวนการทอผ้าต่อ ไป ซึ งสี จ ากดอกดาหลา
สามารถย้อมฝ้ายและไหมได้แต่การย้อมไหมจะดูดซึมสีได้ดีกว่าฝ้าย
- ส่วนกากใยทีเหลือสามารถนําไปต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์นาพริ
ํ กดอกดากลาและดาหลากวน อีกทังยังสามารถ
นําไปทํากระดาษสาได้อีกด้วย ตามแนวทางของทฤษฎี Zero Waste ทีใช้ทุกอย่างอย่างคุม้ ค่าจนเป็ นศูนย์
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ภาพที 7 ภาพกลีบดอกดาหลา

ภาพที 8 ภาพนํากลีบดอกดาหลาปั น

ภาพที 9 ภาพการกรองนําสี ดอกดาหลาด้วยผ้าขาว คัดเอานําสี ไว้ยอ้ ม

ภาพที 10 เส้นใยดาหลาผสมฝ้ายย้อมสี ภาพที 10 เส้นไหมย้อมสี หลา

ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ ิจยั นวัทตกร อุมาศิลป์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลและวิจารณ์ ผล

จากการนําลําต้น ดาหลาที เหลื อเป็ นขยะทางการเกษตรสามารถนํามาแปรสภาพให้เป็ นเส้น ใยเพือนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมสิ งทอ
ชินส่วน

นําหนัก

ใบ
ก้าน
ลําต้น

กก.
กก.
กก.

ปริ มาณเส้นใยทีได้หลัง
เข้าเครื องนวด/ตีใย/

ปริ มาณเส้นใยหลัง
ตากแดดแห้งสนิท

กก
กก
กก

1
2
5

ความยาวของเส้นใย
- ซม.
- ซม.
ขึนไป

อีกทังในส่วนกลีบดอกดาหลายังสามารถสกัดเป็ นสียอ้ มซึงตัวแปรในการเปลียนสี ได้แก่

นํากรดผลไม้
- สารส้ม
- เกลือแกง
-

และส่ วนกากที เหลือจากการสกัดสี สามารถนํามาเป็ นแปรรู ปเป็ นนําพริ ก และกวนเป็ นขนม ส่ วนผงและกากยัง
นําไปทําเป็ นกระดาษในลักษณะเดียวกับกระดาษสาได้

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื อง นวัตกรรมสิ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชันไลฟ์ สไตล์ จากผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี
1. ลําต้นของต้นดาหลาสามารถนํามาพัฒนาเพือเพิมมูลค่าให้เกิ ดเป็ นเส้นใยจากต้นดาหลาได้เพราะในส่วนของลํา
ต้นมี เ ส้นใยมากกว่าส่ วนอืนๆโดยการนํามาตี ให้เกิ ด ใยและนําใยที ได้ไปตี เกลี ย วผสมกับ เส้น ใยฝ้ ายด้วยระบบตีเ กลี ย ว
อุตสาหกรรมทีเรี ยกว่าทําให้เกิดเป็ นเส้นใยทางเลือกอีกหนึงชนิด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. ด้วยคุณสมบัติเป็ นเส้นใยผสมทําให้ตวั เส้นด้ายทีตีเกลียวระหว่างเส้นใยดาหลาและเส้นใยฝ้ายเมือนํามาทอจะทํา
ให้เกิดพืนผิวทีนูนเกิดผิวสัมผัสทีไม่เสมอและทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. เส้นใยดาหลาเมือนํามาทอผสมเส้นไหมทําให้ผา้ มีพืนผิว ลักษณะในผืนเดียวกัน คือมีความเงาและเรี ยบทีเกิด
จากไหมผสมกับพืนผิวนูนและมีลกั ษณะด้านไม่เงาทีเกิดจากเส้นใยดาหลา

ภาพที 11 ผ้าทอจากเส้นใยดาหลาทอผสมเส้นไหม
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
4. สี สกัดจากกลีบของดอกดาหลา จากการศึกษาพบว่าตัวสี จากดอกดาหลาสามารถสกัดเป็ นสี ยอ้ มได้และให้สีที
เป็ นสี ชมพู ซึ งจะมีปฏิ กิริยา ติ ดสี บนเส้นไหมได้ดีกว่าเส้นใยดาหลาที ผสมฝ้ าย หากมี การผสมสารช่วยติดเช่น เกลือแกง
สารส้ม นํากรดผลไม้จะทําให้สีมีการเปลียนแปลง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีให้ความอนุ เคราะห์งบประมาณในการ
ทําวิจยั เพือประกอบการศึกษาต่อระดับดุษฎีบณั ฑิต เรื องนวัตกรรมสิ งทอจากเส้นใยดาหลาสู่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชัน 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 าเพิมให้ กับดาหลาเชิงพาณิชย์ ด้วยการสกัดเส้ นใยจากลําต้ น
ดาหลาเพือใช้ ในอุตสาหกรรมการทอผ้าในจังหวัดนราธิวาส.กรมวิชาการเกษตร.2558
พิทกั ษ์ อุปัญญ์ จันเพ็ญ อุปัญญ์ และธนเดช แป้ นโพธิ กลาง. การพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ เส้ นใยลูกตาลในเชิ งอุต สาหกรรมสิ งทอ.
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จากเวปไซต์ http://www.gotoknow.org/blog/pitakupan/408458, พฤษภาคม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สสวท. เส้ นใยตะไคร้ . (ออนไลน์) เข้าถึงเวปไซต์http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid= 0186A900162269A23
0753FECB4B800CB&query=ytjD0s muw+y+1LfC0g, พฤษภาคม
สาคร ชลสาคร. (ออนไลน์ ). การผลิ ต ผื น ผ้ า จากใยไผ่ .เข้า ถึ ง เวปไซต์ library.dip.go.th/multim6/edoc/18727.pdf,
พฤษภาคม
สุวทิ ย์ วงศ์รุจิราวาณิ ชย์. Sustanable Design ดีไซน์ ...เปลียนโลก. กรุ งเทพฯ: กรุ งเทพธุรกิจ, .
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Timba: Development and upgrade the wisdom container of the South.
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ปรัชญา กฤษณะพันธ์1* และ สุวติ า แก้วอารี ลาภ2
Prachya Kritsanaphan1* and Suvita Keawareelab2

บทคัดย่อ

การวิจยั ในครังนี เกิ ดจากการศึกษาแนวโน้มในปั จจุบนั ทีนิยมนําเอาวัสดุธรรมชาติมาใส่อาหารและเครื องดืมมาก
ขึน โดยเฉพาะภาชนะภูมิปัญญาภาคใต้อย่างติหมา ซึ งพบปั ญหาว่า ติหมาไม่สามารถวางได้และเมือใส่ เครื องดืมจะต้องใช้
การถือหิ ว ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้ ทําให้มีประโยชน์ใช้สอยทีค่อนข้างจํากัด รวมถึงในปั จจุบนั ขาดผูท้ ีชํานาญในการสาน
ติหมา ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาติหมาในงานวิจยั นี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
ด้านทําติหมา หรื อคนใต้เรี ยกภาชนะนีว่า " หมาตักนํา" 2) เพือแก้ปัญหาการใส่ อาหารและเครื องดืมในติหมาให้สามารถวาง
ตังและไม่ลม้ 3) เพือศึกษาหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมารู ปแบบต่างๆ กรณีศึกษาชุมชนขนาบนาก
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกระบวนการมีส่วนของชุมชนและวิธีการศึกษาเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทีเกียวข้อง จากการสัมภาษณ์ ทังผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล ผูป้ ระกอบการธุรกิจทัวร์ท่องเที ยว
และพูดคุ ยกับผูท้ ีมีความสามารถในการจักสานติหมาในท้องถิน พูดคุยแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ร่ วมกันวิเคราะห์
รวมกันพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงสรุ ปข้อมูลของโครงการ
ผูว้ ิจ ัยได้ท าํ การทดลองการประยุกต์ใช้วสั ดุ ท้องถิ นจากต้น จากส่ วนต่ างๆ ในการนํามาประกอบกับ ติห มาให้
สามารถตังได้ โดยได้ทาํ การทดลองและสร้างชินงานต้นแบบมาหลากหลายวิธี ก่อนนํามาสร้างเป็ นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมารู ปแบบต่างๆ ดังนี 1) รู ปแบบติหมาสําหรับใส่ เครื องดืมทีสามารถวางตังได้ 2) รู ปแบบติหมาที
สามารถใส่ทิชชูสาํ หรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล 3) รู ปแบบติหมาทีใช้สาํ หรับวางแก้วนําได้ ทังนีจากผลจากการศึกษาวิจยั
ในครังนี ได้คน้ พบแนวทางในพัฒนาและยกระดับติหมา ภาชนะภูมิปัญญาของชาวใต้ ให้มีความสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย
ทีหลากหลายมากขึน มีการพัฒนาสู่ ผลิตภัณฑ์ทีมีความแปลกใหม่ สามารถสร้างมูลค่าเพิมได้มากขึน และทีสําคัญแก้ปัญหา
ของผูใ้ ช้งานในการนําติ หมาไปใช้ใส่ อาหารและเครื องดื มได้เป็ นอย่างดี แถมยังช่ วยอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถินที เกื อบสู ญ
สลายไปกับการเปลียนแปลงของสังคมทังทีเป็ นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทีดีงามของท้องถินภาคใต้
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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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ต้นจากเป็ นพืชเศรษฐกิ จทีสําคัญของปากพนัง โดยเฉพาะตําบลขนาบนาก แต่ปัญหาทีพบในปั จจุบนั คือ ขาดผูส้ ื บทอด
ขาดการสื บ สานภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ นมายัง ชนรุ่ น หลัง ประกอบกับ ชุ ม ชนขนาบนาก ภายใต้แ กนนํา ปราชญ์ชุม ชน คื อ
นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ได้ร่วมสร้างความเข้มแข็งในแถบลุ่มนําปากพนังเพือสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิน ด้วยการเสนอการ
ต่อยอดผลิ ตภัณฑ์จากต้นจาก ที สามารถแปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น ใบ ดอก ผล ก้าน เป็ นต้น ทังนี
โครงการวิจ ัยนี ได้รั บ ทุ นวิจัยจากสํานัก งานกองทุน สนับสนุ น การวิจ ัย (สกว.) ร่ วมกับ มหาวิท ยาลัย วลัย ลักษณ์ ในการ
สนับสนุนผูว้ จิ ยั ให้มีการต่อยอด และนํามาวิจยั ให้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ และเศรษฐกิจชุมชนในปั จจุบนั
หมาตักนํา หรื อ บางทีเรี ยกว่า “ติหมา” เป็ นอีกหนึ งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถินภาคใต้ทีได้นาํ ใบจากมาเป็ นวัสดุใน
การสาน เป็ นความรู ้ความสามารถของชาวบ้านทีมีการปรับตัวและนําวัสดุใกล้ตวั มาประดิษฐ์ออกมาเป็ นนวัตกรรมใหม่เพือ
ใช้สอย ซึงสิ งเหล่านีเป็ นสิ งทีสังสมมาตังแต่ปู่ย่าตายาย เกิดจากประสบการณ์ หรื อการสะสมความรู ้ ลองผิด ลองถูก มาหลาย
ยุคหลายสมัย โดยขนาดของติหมาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ เซนติเมตรประโยชน์ใช้สอย ติหมา หรื อหมานํา ภาษา
มลายูถินเรี ยก ติมอ ภาษาไทยถินใต้เรี ยก ติหมา หมานํา เป็ นภาชนะสําหรับตักนํา ทําหน้าทีเหมือนถังนํา และขันนํา เช่น ตัก
นําจากบ่อโดยใช้ไม้ทาํ เป็ นตะขอเกียว หรื อใช้เชือกผูกโยง ใช้ตกั นําอาบ วิดนําในเรื อ เป็ นต้น จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีการ
ใช้คาํ ว่า “หมา” ในความหมายทีกว้างออกไป หมายถึง ภาชนะตักนํา ปั จจุบนั เรี ยกภาชนะตักนําทีทําด้วยสังกะสี อะลูมิเนียม
หรื อ เหล็ ก ว่า "หมาถัง " หรื อ “หมาถัง” ที ทําด้วยพลาสติ กก็ เ รี ย กว่า "หมาพลาสติ ก " อัน เป็ นการรั กษาชื อเต็ ม ที ขึ นต้น
ด้วย “หมา” เอาไว้ ศัพท์คาํ ว่า “หมา” หรื อ “ติหมา” นี บางท่านว่ามิใช่คาํ ไทยแท้ แต่เป็ นคําทีมาจากภาษามาลายูวา่ “Timba”
ซึงหมายถึง ภาชนะตักนําทีทําด้วยกาบหมาก
ติหมา มีอยู่ แบบ คือ หมาโผ้ หรื อหมาผู้ และหมาเหมียหรื อหมาเมีย “หมาเหมีย” ในสมัยก่อนจะใช้ในการตักนําออก
จากเรื อพาย หรื อเรื อแจว โดยขันตอนการทําติหมาจะเหมือนกันทังสองแบบ แต่จะแตกต่างตรงมือจับ ถ้าเป็ น หมาผู ้ จะรวบ
แล้วมัดปลายทังสองด้านไขว้กนั ให้ปลายชีขึน ส่วนหมาเหมีย จะรวบปลายมามัดรวมกันในแนวนอน

ภาพที 1 ตัวอย่างติหมาทัง แบบ (ด้านซ้าย คือหมาผู ้ ด้านขวา คือ หมาเหมีย)
รู ปภาพจาก หนังสื อ “จาก” พืชมหัศจรรย์ทีบ้านขนาบนาก (สุ รินทร์ 2559)
จากการสัมภาษณ์คุณลุงเจริ ญ รักษา ปราชญ์ชาวบ้านอําเภอปากพนัง คลุกคลีกบั การทํา “ติหมาจาก” มาตังแต่วยั เยาว์
จึงสามารถทํา “ติหมาจาก” ได้อย่างรวดเร็ ว โดยใช้เวลาในการทําติหมาจากหนึงชินเพียง - นาที คุณลุงเจริ ญจึงมีโอกาส
ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ไปสาธิตวิธีการทําติหมาจากอยูบ่ ่อยครังและทําเพือจัดจําหน่ายในตลาดนําปากพนัง ราคาอยูท่ ี
ชินละ บาท คุณลุงเจริ ญบอกว่า ช่วงปี ทีผ่านมามีผปู ้ ระกอบการจากหลายๆที ทังร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมเข้ามาสังติหมา
จากเป็ นจํานวนมาก แต่คุณลุงปฏิเสธ เนื องจากทําให้ไม่ทนั รวมทังขาดผูช้ ่วย ไม่ค่อยมีคนสนใจทําติหมาจาก เนื องจากขาด
ความชํานาญ หากไม่ ชํา นาญจะใช้บ รรจุ ข องเหลวไม่ไ ด้ และจากการสัม ภาษณ์ คุ ณ ป้ าบุ ญเรื อน เถาสุ ด อี ก หนึ งผู ม้ ี
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ประสบการณ์งานหัตถกรรมพืนบ้านท้องถิน อําเภอปากพนัง คุณป้ าบุญเรื อนได้ดดั แปลงติหมาจากด้วยความคิดสร้างสรรค์
จาก “ติหมาจาก” ขนาดใหญ่ทีใช้สาํ หรับตักนําหรื อดัดแปลงเป็ นบรรจุภณั ฑ์ ปรับลดขนาดของติหมาจากลง แล้วเคลือบแล็ค
เกอร์ แต่งเติมความงามใส่ ห่วงเป็ นพวงกุญแจ เป็ นโมบายเพิมมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยคุณป้ าบุญเรื อนขายทีตลาดนําปาก
พนัง ในราคาชินละ บาท จากการสอบถามคุณป้ าบุญเรื อนพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ทีซื อติหมาจากในรู ปแบบของป้าเรื อน
ส่วนใหญ่จดั แปลงนําไปใช้ตกแต่ง ประดับห้องมากกว่านําไปใช้งานเป็ นภาชนะ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์คุณสุจินต์ ไข่ริน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจาก นายอดทอง จังหวัดตรัง ได้พดู ถึงแนวโน้มของการสังผลิตติหมาจากทีเยอะมาก
ขึน ทางกลุ่มจึ งได้ระดมชาวบ้านทีต้องการสร้างรายได้เสริ มหลังจากการทําสวนยางมาเรี ยนรู้วิธีการสานติหมาจากและเข้า
ร่ วมโครงการกับหน่ วยงานรัฐในการสร้ างเครื องอบจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ เพือให้ติหมาจากแห้งเร็ วและทันต่อความ
ต้องการของตลาดทีปัจจุบนั นิยมใช้วสั ดุธรรมชาติมาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แทนพลาสติกทีทําลายสิ งแวดล้อมกันมากขึน
ปั จจุบนั ต้องยอมรับว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ถือเป็ นสิ งสิ นเปลือง เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่มีไว้เพือจะรอถูกทิง ด้วยเหตุนีหาก
เราสามารถลดการใช้วสั ดุได้ เพือประหยัดทรัพยากรและพลังงาน อาทิ การออกแบบเพือให้ใช้กระดาษน้อยลง หรื อทําให้
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถนํากลับมาใช้ซาได้
ํ อีก รวมถึงการใช้วสั ดุทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม เช่น กระดาษรี ไซเคิล หรื อหมึกพิมพ์
จากถัวเหลื อ ง ก็ จ ะสามารถทํา ให้ท ังขันตอนการผลิ ต สิ น ค้า และตัว บรรจุล ดความสิ นเปลื อ งโดยใช่ เ หตุ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ งแวดล้อม และยังช่วยเสริ มภาพลักษณ์ทีดี ทางการตลาดอีกด้วย (นุ ชจริ นทร์ 2561) โดยนับตังแต่การประยุกต์วสั ดุ จ าก
ธรรมชาติ สู่การมาถึงของระบบอุตสาหกรรม และการพลิกกลับสู่แนวคิดอันเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เพียงเป็ น
เครื องมือทีถูกใช้ในชีวิตประจําวันเท่านัน หากยังเป็ นเครื องชีวัดเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานออกแบบสร้างสรรค์ทีสอด
รับและส่ งสะท้อนวิถีชีวิตของผูค้ นแต่ละยุคสมัยอีกด้วย ในปี 2549 เป็ นยุคสมัยทีโลกเริ มตืนตัวต่อภาวะโลกร้อน อันเป็ นผล
พวงจากลัทธิ บริ โภคนิ ยมและการเฟื องฟูถึงขีดสุ ดของระบบอุตสาหกรรมในรอบหลายทศวรรษทีผ่านมา ด้วยเหตุผลนี จึง
เป็ นทีมาของสํานึ กในการใช้วสั ดุสาํ หรับบรรจุภณ
ั ฑ์ทีส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยทีสุด เช่น การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
กระดาษชานอ้อยขึนมาทดแทนกล่องโฟมทีไม่อาจย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ การใช้วสั ดุธรรมชาติอย่างกาบหมาก ใบ
จากมาเป็ นภาชนะบรรจุของเหลว หรื อถุงพลาสติกผสมสารชีวภาพทีสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ ว ในเชิงการออกแบบ
จะเห็ นได้วา่ ผูป้ ระกอบการและนักออกแบบหลายรายก็เริ มใช้วิธีการลดสัดส่ วนของวัตถุดิบ ประยุกต์วสั ดุธรรมชาติในการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือเป็ นการลดต้นทุนและช่วยรักษาสิ งแวดล้อม จากข้อมูลทีเกียวกับอัตราเติบโตของบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ น
ต่างๆของตลาดโลก พบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีอตั ราการเติบโตสู งทีสุด ดังนันการเปลียนแปลงของบรรจุ
ภัณฑ์อาหารจึงมีมาก โดยมีการนํานวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเพือตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค บรรจุภั ณ ฑ์ ทีรั กษ์ โลกหรื อเป็ นมิต รต่ อสิ งแวดล้ อม (Eco-friendly packaging) ก็มีแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ใ น
อนาคตจะต้องเลือกใช้วสั ดุทีสามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดมลพิษต่อสิ งแวดล้อม โดยจะพยายามเลือกใช้วสั ดุให้บางลงหรื อมี
นําหนักน้อยลงแต่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้มีสมบัติในการเก็บรักษาดีเท่าเดิม หรื อไม่ก็จะใช้วสั ดุทีสามารถนํามารี ไซเคิลได้
โดยคุณเสาวนีย ์ ปรี ชานฤชิตกุล กล่าวถึงในงานวิจยั เรื อง “ปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทีผลิตจากพลาสติกชีวภาพ
ของคนวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึ กษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี มีความใส่ใจต่อ
สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปในปั จจุบนั ปริ มาณขยะทีมีมากขึนและอืนๆทัวไป ก็ให้ความสําคัญต่อการเลือกใช้บรรจุ
ภัณ ฑ์เ พื อรั ก ษาสิ งแวดล้อ ม สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของคุ ณ จริ ย า ศรี จ รู ญ เรื อง “การรั บ รู ้ ก ารเลื อ กใช้บ รรจุ ภ ัณ ฑ์เ พื อ
สิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า กลุ่ มตัวอย่างกว่า 400 คน รั บ รู ้ ว่าการเลื อกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ
สิ งแวดล้อมช่วยลดปริ มาณขยะ มีความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์เพือสิ งแวดล้อมในระดับมาก
ทังนีจากแนวโน้มการเลือกใช้วสั ดุธรรมชาติทีมากขึนสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจาก ผูว้ จิ ยั
จึ งมี แนวคิ ดในการพัฒนาติห มาจากจากผูท้ ี มีความรู ้และประสบการณ์โดยการกระบวนการมีส่วนร่ วมจากหลายๆฝ่ ายที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เกี ยวข้อง โดยการลงพืนที วิจยั ในโครงการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่ การสร้างอัตลักษณ์สินค้าของทีระลึ กชุมชน
ขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราชและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่ วม ทังสามกลุ่มภาคี
ได้แก่ ชุมชน ผูป้ ระกอบการท่องเทียวและบริ การ และนักวิจยั โดยบทสรุ ปจากเวทีพฒั นาโจทย์การวิจยั ในวันที กุมภาพันธ์
ในประเด็นการค้นหาความต้องการพัฒนา”จาก” ของชุมชนว่ามีประเด็นอะไรบ้างอันเป็ นปัญหาและความต้องการใน
การยกระดับพืชเศรษฐกิจ สู่การเพิมรายได้ของชุมชน ดังนันชุมชน นักวิจยั และผูป้ ระกอบการท่องเทียวและบริ การ เห็นพ้อง
ว่า ควรร่ วมกันค้นหาความสําคัญขององค์ประกอบของต้นจากเพือสร้างมูลค่า และสามารถส่งเสริ มการท่องเทียวของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิง ขนาบนาก เป็ นชุมชนทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และมีความโดดเด่นในพืนทีหลายด้าน ไม่ว่า ด้าน
ภูมิศาสตร์ ที มีนิเวศ 3 นํา ด้านวัฒนธรรม คือวิถีชุมชนทํานําตาลจาก ทํานาข้าว ซึ งล้วนแล้วแต่เป็ นสิ งทีควรนํามาออกแบบ
เพือนําเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ของต้นจาก ให้เกิดมูลค่า อันเป็ นของทีระลึกทีมีอตั ลักษณ์ของชุมชน และสร้างความจดจําของผู้
มาเยือนในพืนที โดยได้สรุ ปกรอบแนวคิดในกระบวนมีส่วนร่ วมเพือนําไปสู่ การสรุ ปปั ญหาและความต้องการของทังสาม
กลุ่มภาคีสู่แนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป
สรุ ปปั ญหาและความต้องการของทังสามกลุ่ มภาคี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะและปั ญหาเกี ยวกับการใช้ง านติหมาจาก
ประเด็นปั ญหาการใช้งานพบว่า ปั ญหาทีได้จากการสอบถามลูกค้า ผูใ้ ช้งาน ลูกค้าซื อไปแล้วตังไม่ได้ บางชินใส่ ของเหลว
ไม่ได้บา้ ง และเมือใส่ เครื องดื มจะต้องใช้การถือหิ วอย่างเดี ยว ไม่สามารถวางบนโต๊ะได้ ดังนันทังสามกลุ่มภาคี จึ งเสนอ
แนวคิ ดในการพัฒนารู ปแบบติหมาจากให้สามารถวางตังใส่ ของเหลวได้เป็ นลําดับแรก โดยใช้วสั ดุทีมีอยูใ่ นท้องถินของ
อําเภอปากพนัง ผสมผสานอัตลักษณ์ ประจําท้องถิ น คุ ณค่ าของภูมิปัญญา สู่ การประยุกต์เ พือการใช้งานในการประดับ
ตกแต่ง บ้าน โรงแรมสไตล์บูที ค ต่อไป สอดคล้องกับ แนวโน้ม ในปั จจุบนั ที นิ ยมนําเอาวัส ดุ ธรรมชาติ ม าใส่ อาหารและ
เครื องดื มมากขึ น รวมถึ ง เป็ นการอนุ รั กษ์ภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ นภาคใต้และเอกลัก ษณ์ ที ดี ง ามที เกื อ บสู ญสลายไปกับ การ
เปลียนแปลงของสังคม
วัตถุประสงค์
1.เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจาก แก้ปัญหาการใส่ อาหารและเครื องดืมในติหมาให้สามารถวางตังและไม่ลม้
2.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจากทีนําอัตลักษณ์ทอ้ งถินใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการในรู ปแบบใหม่
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตการศึกษาด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาจะคัดเลือกเฉพาะชาวบ้านในชุมชนทีสามารถสานติหมาจากได้ โดยคัดจากชุมชนผูป้ ลูกต้นจาก
และมีความเชียวชาญในการสานติหมาจาก ต. ขนาบนาก อ.ปากพนัง ใน 10 หมู่บา้ น
2. ขอบเขตการศึกษาด้านพืนที
การศึ ก ษาวิ จั ย นี ศึ ก ษาในพื นที อํา เภอปากพนั ง จ.นครศรี ธรรมราช เนื องจากเป็ นอํา เภอเดี ย วในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราชทีมีพนที
ื การปลูกจาก โดยมีทงหมด
ั
, ไร่ . งาน
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.ได้ผลิ ตภัณฑ์และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ธรรมชาติ ทีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพการผลิตของชุ ม ชน
ขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2. เพือเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ธรรมชาติจากต้นจาก

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครังนี ใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร และศึกษาข้อมูลภาคสนาม
โดยใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มกับผูร้ ู ้ ผูป้ ฏิบตั ิ ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที ได้จากการบันทึ กการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สัมภาษณ์ดว้ ยการบันทึกเสี ยงสัมภาษณ์ นํามาถอดเทป จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธี Case Record แล้วจึงบรรยายเชิง
พรรณนา และทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั

ภาพที 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขันตอนการวิจยั
1) การสื บค้นและสร้างอัตลักษณ์วถิ ีคนทําจากจากต้นจาก
เป็ นขันตอนศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของผูท้ ีสามารถจักสานติหมาจากจากชุมชนตําบลขนาบนาก และ ชุมชนตําบล
เมืองปากพนัง โดยพบว่าการริ เริ มศึกษาค้นคว้าวิจยั ในเบืองต้นทางผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การลงพืนทีสัมภาษณ์พดู คุยกับผูป้ ระสานงาน
ชุมชน ซึงค้นพบผูท้ ีสามารถจักสานติหมาจากได้จาํ นวน 8 ราย ได้แก่
1.1) พืนทีหมู่ที ตําบลขนาบนาก มีผทู ้ ีสามารถจักสานหมาจาก ได้แก่ คุณป้ าสมนึก คุณป้ าวรรณา คุณป้ าสอด และ
คุณป้ าโสภา
1.2) พืนทีหมู่ที ตําบลขนาบนาก มีผทู ้ ีสามารถจักสานหมาจาก ได้แก่ คุณยายผวน ขวัญศรี ช่วย
1.3) พืนทีหมู่ที ตําบลขนาบนาก มีผทู ้ ีสามารถจักสานหมาจาก ได้แก่ คุณป้าลี
1.4) พืนทีตําบลเมืองปากพนัง มีผทู ้ ีสามารถจักสานหมาจากได้แก่ นายเจริ ญ รักษาและนางบุญเรื อน เถาสุด
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์การคัดเลือกปราชญ์ชุมชนทีมีศกั ยภาพในการทําติหมาจาก 8 ราย โดยใช้การสังเกตศักยภาพ
ในการผลิ ต วิถีชีวิต และสัมภาษณ์ความต้องการในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ที มี อยู่เ ดิ ม โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี 1)
ศักยภาพเชิงการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทีมีอยูเ่ ดิม ผลิตภัณฑ์ทีทําอยูเ่ ดิมจนชํานาญ เทคนิคกรรมวิธีการผลิตทีมีความสามารถ
ในการพลิกแพลงจากวิธีเดิมๆได้ การให้ความร่ วมมือและจํานวนแรงงานทีสนับสนุน 2) ตลาด มีช่องการจัดจําหน่ายทีชัดเจน
ทําเป็ นอาชี พเสริ ม ทีไม่ใช่ทาํ เพือเพียงใช้งาน 3) โอกาสในการออกแบบและพัฒนา เข้าใจการพัฒนา สามารถแก้ปัญหาและ
อุป สรรคที เกิ ดขึ นเฉพาะหน้าได้ดี สามารถประยุกต์ดัด แปลงวัสดุ และเทคนิ ค ต่างได้ดี โดยผูว้ ิจัยจะวัด จากงานที ผูว้ ิจ ัย
มอบหมายให้ป ราชญ์ชุมชนดัดแปลงนําเอาก้านจากมาใช้ในงานจักสานติหมา 4) ประเภทผลิตภัณฑ์ทีน่ าจะพัฒนาและ
ออกแบบใหม่ พิจ ารณาจากถนัด และเข้าใจการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ดี โดยได้จัด กิ จกรรมการสาธิ ตกระบวนการขึ นรู ป
ผลิ ตภัณฑ์จะใบจากตามทีปราชญ์ชุมชนแต่ละท่านถนัด ในกิจกรรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ ซึ งผลจากการใช้เกณฑ์ทงั 4 ประเด็น
หลักในการพิจารณา จึ งได้เลือก นายเจริ ญ รักษาและนางบุญเรื อน เถาสุด ทีอาศัยในพืนทีตําบลเมืองปากพนัง เป็ นผูเ้ ริ มต้น
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ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจาก ทังนี เพือเข้าสู่ กระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนําไปถ่ายทอดให้ผู้
ทีสนใจในอนาคตต่อไปได้
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม
ขันตอนนี ได้จัด เวที ป ระชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติก าร (Workshop) เพื อให้ไ ด้ผลิ ตภัณฑ์จากต้น จากเพือเป็ นต้นแบบในการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
หลังจากที มีการลงพืนทีสํารวจค้นคว้าหาปราชญ์ชุมชนได้แล้วนัน ผูว้ ิจยั ก็มีแนวคิดริ เริ มทีจะออกแบบผลิตภัณฑ์เพือ
สร้ า งอัต ลัก ษณ์ ใ ห้ แ ก่ ข องที ระลึ ก ชุ ม ชนลุ่ ม แม่ น ําปากพนัง โดยได้มี ก ารจัด กิ จ กรรมปฏิ บ ัติ ก าร ครั งที ขึ นมา เพื อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างแนวคิดริ เริ มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทีเป็ นอัตลักษณ์แห่ งลุ่มแม่นาปากพนั
ํ
ง โดยมีการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวขึนภายในอําเภอปากพนัง ณ สถานที บ้านวงศ์เบียสัจจ์ ได้จดั กิ จกรรมขึนในวันที ธันวาคม
เป็ นเวลา วัน
โดยมีคณะผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในครังนีจากภาคส่ วนต่างๆ เช่น
1. ปราชญ์ทอ้ งถินตําบลขนาบนากจํานวน คน ปราชญ์ทอ้ งถินตําบลปากพนัง จํานวน คน
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมในอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราชจาก โรงแรม คือ โรงแรมเมืองลิกอร์และ โรงแรมบุญ
ประสพ จํานวน ท่าน และเจ้าของธุรกิจบ้านพักวงศ์เบียสัจจ์
3. ผูป้ ระกอบการธุรกิจบริ ษทั ทัวร์ไทยสมายด์ จํากัด ท่าน
4. ทีมคณะผูว้ จิ ยั
ซึ งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทัง 4 ภาคส่วนทีเกียวข้องนําไปสู่ การสร้างแนวทางการออกแบบและพัฒนาติ
หมาจากในรู ปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของชุมชนและแนวคิดในการพึงพาของคนในพืนทีต่อไป

ภาพที 3 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม
3) กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากแนวคิ ด ข้างต้น ผูว้ ิจ ัยได้ศึกษาถึ งกระบวนการออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ โดยมี ข นตอนหลั
ั
ก ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์สาํ หรับชุมชน ประกอบไปด้วย 1) การสํารวจข้อมูลประกอบการออกแบบ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ งใน
โครงการวิจยั นีได้นาํ เอากระบวนการมีส่วนรวมมาใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานวิจยั นี 3) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ได้แก่ การร่ างแบบ การคัดเลือกแบบ การพัฒนาแบบและการทดลองการผลิต 4) การปรับปรุ งแก้ไขเพือง่ายต่อการผลิตเพือ
การจําหน่าย

ภาพที 4 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการ

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1) ผลการสํ ารวจข้ อมูลประกอบการออกแบบ
งานวิจยั นีได้นาํ ผลการสํารวจข้อมูลประกอบการออกแบบแบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
1.1) ข้อมูลเกียวกับเอกลักษณ์ของท้องถินของอําเภอปากพนัง ซึงผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากคําขวัญประจําอําเภอปากพนัง ว่า
“รั งนกเลืองชื อ รํ าลือขนมลา โอชาไข่ ปลากระบอก ส่ งออกกุ้งกุลาดํา ออกพรรษาไหว้ พระลาก นิยมมากแข่ งเรื อเพรี ยว”
ดังนันผูว้ ิจยั ได้เลือกศึ กษารู ปทรงของรังนก ขนมลา ไข่ปลากระบอก กุง้ กุลาดํา เรื อเพรี ยว โดยศึกษาถึงความเป็ นได้ในการ
ประยุกต์รูปทรงรู ปร่ างของเอกลักษณ์ให้มีความสัมพันธ์ สื อสารตรงไปตรงมา จึ งได้คดั เลือกเรื อเพรี ยวมาเป็ นเอกลักษณ์
ทางการออกแบบของโครงการ ซึ งรู ปแบบของเรื อเพรี ยวสอดคล้องกับลักษณะดังเดิมของติหมาจาก ทําให้ง่ายต่อการนํามา
ประยุกต์ใช้ อีกทังเรื อเพรี ยวเป็ นเรื อแข่งทีมีเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะในจังหวัดนครศรี ธรรมราช สมัยก่อนน่าจะใช้ใน
การสัญจรทางนํา ลักษณะเด่นของเรื อเพรี ยวทีต่างไปจากเรื อยาว ก็คือ เป็ นเรื อขุดเพรี ยวยาวโขนหัวและท้ายเพรี ยวไม่ยาวมาก
เป็ นเนือไม้ทีขุดพร้อมกับตัวเรื อไม่สามารถถอดได้

ภาพที 5 การแข่งขันเรื อเพรี ยว ในอําเภอปากพนัง
ทีมา : www.konnakhon.com
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ข้อมูลที สํารวจได้จะรวบรวมและวิเคราะห์โดยสามกลุ่มภาคี ได้แก่ นักวิจยั ชุมชน ผูป้ ระกอบการท่องเทียวและ
บริ การ ได้สรุ ปผลการวิเคราะห์ดงั นี
2.1) ผูว้ ิจยั วิเคราะห์จากความต้องการของผูซ้ ื อติหมาจากไปใช้ในการใส่ เครื องดืมและวางตังได้ โดยมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาโดยประเมินจากศักยภาพของชุมชน วัสดุทีมีอยูใ่ นท้องถินและยังคงภูมิปัญญาเดิมให้ได้มากทีสุด ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้
ประยุกต์เทคนิ คการทําขาตังจากภูมิปัญญาเดิมและวัสดุทีมีปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจากแต่ละท่านมีความถนัดและสามารถ
หาได้ในท้องถิน จึงได้ทาํ การทดลองประยุกต์ใช้วสั ดุให้ปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจากทังสองสานในรู ปแบบใหม่ ดังนี 1)
ลุงเจริ ญ รักษา มีความถนัดในการใช้คล้าและก้านจาก 2) ป้ าบุญเรื อน เถาสุด มีความถนัดในการใช้หวาย ก้านจากและงาน
ร้อยลูกปัด
2.2) วิเคราะห์ความต้องการและข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการท่องเทียวและบริ การ มีความต้องการสิ นค้าตกแต่ง
โรงแรมทีมีเอกลักษณ์ของภาคใต้และต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ งส่ วนใหญ่ทางโรงแรมสังซือและจ้างผลิตตาม
แบบจากภาคเหนื อ เนื องจากไม่มีแหล่งจําหน่ายสิ นค้าของตกแต่งในภาคใต้ทีมีเอกลักษณ์ทีแตกต่างจากทัวไป ซึ งงานวิจยั นี
ได้ระดมความคิดจากผูป้ ระกอบการธุรกิ จโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทลในอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จํานวน 3 แห่ งและเพือ
ระบุความต้องการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิมทีมีใช้อยูใ่ นห้องของโรงแรม ได้แก่ ถาดวางเครื องดืม เชิงเทียน โคมไฟ ทีวางขวด
ไวน์ ถาดใส่ เอกสาร กล่องใส่กระดาษทิชชู ถังขยะ ถาดใส่อุปกรณ์อาบนํา กรอบรู ป สมุดโน้ต กล่องใสเหรี ยญ แจกัน นาฬิกา
แผ่นกระดานรองกระดาษ ไม้แขวนเสื อ ชันวางกระเป๋ า รองเท้าแตะ เป็ นต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลร่ วมกับผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิ จโรงแรมเกี ยวกับรู ปแบบโรงแรมในปั จจุบนั ทีมีความเป็ นไปได้ในการนําผลิตภัณฑ์จากต้นจากไปใช้งานในโรงแรม
ดังนันจึ งได้ศึ กษารู ปแบบการตกแต่งและการจัด วางผลิ ตภัณฑ์ของโรงแรมสไตล์บู ทีคโฮเทล (Boutique hotels) ซึ งเป็ น
โรงแรมที มีข นาดย่อมๆ มี สิงอํานวยความสะดวกในการใช้สอยขึ นอยู่กับ แต่ ละโรงแรมใกล้เ คี ยงกับโรงแรมแบบ Full
Service ทังนี การนําผลิ ตภัณฑ์ติห มาจากไปใช้ในโรงแรมสไตล์บู ที ค โฮเทล ต้องพิจ ารณาถึ ง อายุก ารใช้ง านของวัสดุ
ผลิตภัณฑ์ทีมีการหมุนเวียนบ่อย ราคาไม่แพงมากนัก เน้นประโยชน์ใช้สอย เนืองจากติหมาจาก หากไม่มีการเคลือบจะมีอายุ
การใช้งานไม่มากนัก
ดังนันผลจากการวิเคราะห์ข อ้ มูลจึงได้แ นวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมารู ปแบบต่างๆ ดังนี 1)
รู ปแบบติหมาสําหรับใส่ เครื องดืมทีสามารถวางตังได้ 2) รู ปแบบติหมาทีสามารถใส่ ทิชชูสาํ หรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล
3) รู ปแบบติหมาทีใช้สาํ หรับวางแก้วนําได้
3) ผลงานการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์
จากขันตอนการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล แนวทางในการออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ติ ห มาได้น ํา ข้อ มู ล มาใช้ใ น
กระบวนการออกแบบ ซึ งประกอบด้วย 1) การร่ างแบบ 2) คัดเลือกแบบ 3) พัฒนาแบบ 4) ทดลองการผลิต ขันตอนข้างต้น
นักออกแบบหรื อนักวิจยั ต้องดําเนินการเองเป็ นหลัก เพราะต้องใช้ผมู ้ ีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการสํารวจข้อมูลเพือ
สรุ ปให้กบั ชุมชนเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทีมีอตั ลักษณ์ทอ้ งถินต่อไป
ก่ อนทําการออกแบบ ร่ างแบบจะต้องกําหนดทิ ศ ทาง ข้อกําหนดต่างๆ ให้ชัด เจนเสี ยก่อน ซึ งข้อกําหนดทางการ
ออกแบบประกอบด้วย 1) ติ ห มาจากสําหรั บใส่ เครื องดื มที สามารถวางตังได้ คุ ณสมบัติคือ ต้องสามารถวางตังและรับ
นําหนักของเหลวได้โดยไม่ลม้ ไม่โยกเยกและสามารถถือหิ วได้อย่างสะดวก 2) ติหมาจากทีสามารถใส่ ทิชชูสาํ หรับโรงแรม
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 เซนติ เมตรตามลําดับ มี ช่องสําหรับดึงทิชชูได้ง่าย มีฝาปิ ดด้านบน สามารถเติมทิชชูได้ง่าย สามารถวางตัง
บริ เวณหน้ากระจกหรื อโต๊ะเครื องแป้ งหรื อชันวางบริ เวณทีวีหรื อโต๊ะรับประทานอาหารภายในห้องพักได้ และมีการเคลือบ
ผิวเพือกันเชือรา 3) ติหมาจากทีสามารถวางแก้วนําได้ คุณสมบัติคือ ต้องสามารถวางแก้วนํา จํานวน 2 ใบสําหรั บห้องพัก
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เตียงเดียวและเตียงคู่ วัสดุประกอบสําหรับวางรองแก้วต้องรองรับความชืนจากปากแก้วได้ ซึ งต้องมีพืนทีอย่างน้อย 13x25
เซนติเมตร
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ติหมาจากประกอบด้วย
3.1) ขันตอนการร่ างแบบตัวตรง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเทคนิ คการผลิตและความต้องการของผูป้ ระกอบการ รวมถึงศักยภาพ
ของชุมชน โดยได้ร่างแบบและนําเสนอผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิ จโรงแรมในอําเภอเมือง
นครศรี ธรรมราชกับชุมชน โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ การนําติหมาจากมาประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ทีใช้ในโรงแรม
สไตล์บูทีคโฮเทลในรู ปแบบต่างๆ สามารถใช้ในการใส่ของประดับตกแต่งภายในห้องพักได้

ภาพที 6 ขันตอนการร่ างแบบติหมาจากมาประยุกต์ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ทีใช้ในโรงแรม
3.2) ขันตอนการคัดเลือกแบบ ขันตอนนีได้เลือกรู ปแบบของติหมาจากระหว่างหมาจากผูก้ บั หมาจากเมียเป็ นลําดับแรก
โดยผูว้ จิ ยั เลือกรู ปแบบหมาจากเมียทีเหมาะกับการนํามาเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ หรับใส่บรรจุมากกว่า และทําการคัดเลือกรู ปแบบ
จากการร่ างแบบ ร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้านด้านติหมาจาก โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ในการพัฒนา มีประโยชน์ใช้สอยที
สอดคล้องกับข้อกําหนดทางการออกแบบทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
3.3) ขันตอนการพัฒนาแบบ ผูว้ จิ ยั ได้มีแนวคิดร่ วมกับปราชญ์ชุมชนผูเ้ ชียวชาญด้านติหมาจาก 2 ท่านในการพัฒนาแบบ
ซึงได้มีแนวคิดร่ วมกันในการนําวัสดุทีหาได้ในท้องถิน อําเภอปากพนัง มาเป็ นส่วนประกอบของขาตังติหมาจาก โดยคุณลุง
เจริ ญ รักษา ได้ประยุกต์ในสิ งทีตนเองถนัด นําคล้าและก้านจากผสมผสานเทคนิคการสอดและสานเข้าด้วยกัน โดยนําคล้า
มาเป็ นฐาน ส่วนมือจับใช้กา้ นจากเป็ นโครงและสานพันด้วยคล้า ส่วนคุณป้ าบุญเรื อน เถาสุด ได้ประยุกต์ในสิงทีตนเองถนัด
นําหวายผสมผสานกับงานทําดอกไม้จากใบจาก มาดัดเป็ นและประดับส่วนทีจับด้วยดอกไม้จากใบจาก

ภาพที 7 ผลงานติหมาจากการผสมวัสดุคล้าและก้านจากของคุณลุงเจริ ญ รักษา

ภาพที 8 ผลงานติหมาจากการผสมก้านจากของคุณลุงเจริ ญ รักษา
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ภาพที 9 ผลงานติหมาจากการผสมวัสดุหวายของคุณป้าบุญเรื อน เถาสุด
หลังนันผูว้ ิจยั และปราชญ์ชุมชน ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสียของการนําวัสดุแต่ละชนิดมาประกอบเป็ นส่วนขาของ
ติหมาจาก โดยได้ทาํ การวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี
- รู ปแบบการนําหวายมาใช้เป็ นขาตัง
ข้อดี มีความเหนี ยวคงทน,ขึนรู ปได้หลากหลาย,ขึนเป็ นแผ่นได้
ข้อเสี ย จากกการสัมภาษณ์ ป ราชญ์ชุม ชนพบว่าปริ มาณหวายในพืนที มีน้อย ไม่ เ พียงพอต่อการผลิต,ขนาดหวายไม่
สมําเสมอ ทําให้ดดั ยาก ใช้เวลานาน มีกระบวนการแปรรู ปก่อนนําไปใช้งานสาน
- รู ปแบบการนําวัสดุคล้ามาเป็ นฐาน
ข้อดี ในพืนทีมีปริ มาณเยอะ,สามารถสร้างลวดลายสานได้,เมือสานจะรับนําหนักได้ดี
ข้อเสี ย มีความแข็งและกรอบ,ยากต่อการดัดโค้ง ใช้เวลานาน มีกระบวนการแปรรู ปก่อนนําไปใช้งานสาน
- รู ปแบบการนําก้านจากมาเป็ นฐาน
ข้อดี หาได้ง่ายในท้องถิน,ใช้เวลาไม่นานในการทํา ดัดโค้งได้ง่าย ง่ายต่อการผลิตในจํานวนมาก
ข้อเสี ย ไม่สามารถหักได้ในมุม 90 องศา ถ้าก้านใหญ่จะสานเป็ นแผ่นได้ยาก
4) ผลการปรับปรุงแก้ ไขเพือง่ ายต่ อการผลิตเพือการจําหน่ าย
หลังจากทีได้ทดลองการผลิตต้นแบบแล้ว ขันตอนนีจะเป็ นการเก็บรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ตามทีผูว้ จิ ยั
ได้ออกแบบไว้ ทังนี ต้องอาศัยเทคนิ ค การผลิ ต ต้น แบบของปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ ชี ยวชาญในการทําติ ห มาจากร่ วมกับ นัก
ออกแบบหรื อผูว้ ิจยั ซึ งจากผลการวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยของวัสดุประกอบ ผูว้ ิจยั ได้เลือกนําก้ านจากมาเป็ นฐานแนวทางใน
การปรับและพัฒนาส่ วนประกอบของแบบ เช่น ฐานวาง ฝาเปิ ด-ปิ ด ต่อไป โดยพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขเพือง่ายต่อการผลิต
และจําหน่ายต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

บทความวิจยั เป็ นส่ วนหนึงของผลงานวิจยั ของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก “ต้นจาก” สู่การสร้างอัตลักษณ์ สินค้า
ของทีระลึกชุมชนขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากใน
หลายผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยเทคนิคการขึนรู ปจากติหมาจากและเสวียนหม้อ โดยนําส่วนประกอบของต้นจากในทุกๆ ส่วนมา
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการนําวัสดุและเทคนิคอืนๆทีมีอยูใ่ นท้องถินมาประยุกต์ใช้ ซึ งผลการออกแบบขันสุ ดท้ายได้นําเสนอ
ผลงานออกแบบทีมีแนวคิดในการออกแบบจากเรื อเพรี ยวอัตลักษณ์ของอําเภอปากพนังอีกอย่างหนึง ดังนี 1) รู ปแบบติหมา
สําหรับใส่ เครื องดืมทีสามารถวางตังได้ 2) รู ปแบบติหมาทีสามารถใส่ ทิชชู สาํ หรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล 3) รู ปแบบติ
หมาทีใช้สาํ หรับวางแก้วนําได้
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ภาพที 10 รู ปแบบติหมาสําหรับใส่ เครื องดืมทีสามารถวางตังได้

ภาพที 11 รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ ของให้หอ้ งนําสําหรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล

ภาพที 12 รูปแบบติหมาทีสามารถใส่ ทิชชูสาํ หรับโรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล

ภาพที 13 รูปแบบติหมาทีใช้สาํ หรับวางแก้วนําได้
ทังนีงานวิจยั ชินนีได้พฒั นาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ธรรมชาติทีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจิราพัทธ์ แก้วศรี ทอง ,2560 เรื อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอ
ทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “สภาพการณ์ปัจจุบนั ทีผูบ้ ริ โภคในประเทศต่าง ๆ กําลังอยู่ในกระแสบริ โภคนิยม
สิ นค้าทีเป็ นธรรมชาติ สิ นค้าทีอิงกับวัฒนธรรม การมีส่วนอนุรักษ์สิงแวดล้อม หรื อสิ นค้าทีช่วยสนับสนุ นชุมชน ทําให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนต่อไป” และจากการประเมินด้วยการสัมภาษณ์จาก 3 กลุ่มภาคี
ได้แก่ นักวิจยั ชุ มชน ผูป้ ระกอบการท่องเที ยวและบริ การ พบว่า งานวิจยั นี ตอบสนองศักยภาพการผลิตของชุมชนตําบล
ขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื องจากปราชญ์ทีความเชียวชาญในการสานติหมาจากเป็ นวัยผูส้ ูงอายุ
ดังนันผลิตภัณฑ์ทีออกแบบในโครงการเน้นความละเอียดและประณี ตเพือให้จาํ หน่ายได้ในราคาทีสูงกว่าการสานติหมาจาก
ทัวไปและเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการทีได้วางเอาไว้
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ศักดิชัย เกียรตินาคินทร์. . ภูมปิ ัญญาไทยพัฒ นาไทย. วารสารวัฒ นธรรมไทย. ( ): - ; เมษายน-พฤษภาคม, 2542.
ศุภฤกษ์ โรจนธรรม.
. ภูม ิปัญ ญาในการประกอบอาชีพ ทําผลิตภัณฑ์ จากต้ นจากของชาวบ้ าน ตําบลขนาบนาก อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์. หน้า
สุ รินทร์ สุ วรรณรัตน์. 59. “จาก” พืชมหัศ จรรย์ ทบ้ี านขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ

การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือการประยุกต์วสั ดุธรรมชาติทีเป็ นวัชพืชผสมผสานกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถินสู่
เชิงพาณิ ชย์ดว้ ยสร้างเป็ นนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีเอกลักษณ์ตอบสนองความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้าชุ มชน โดย
ผูว้ ิจ ัยได้ท าํ การศึ กษาข้อมูลประชากรของสิ นค้าชุ มชน พบว่าชุ มชนในจังหวัดหนองคายมีสนใจต่อการนําต้นผือมาเป็ น
โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทังสิ น กลุ่มผูป้ ระกอบการคิดเป็ นร้อยละ . หรื อโดยประมาณความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
คิดเป็ น ใน ของจังหวัดหนองคาย จากผลการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993
(E) เพือหาสมบัติ ทีเหมาะสมของผือสู่ การพัฒนาเป็ นวัสดุเพือการผลิ ตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผลิ ตภัณฑ์ชุมชนพบว่าการ
ทดสอบทางกายภาพ พบว่าค่าเฉลียแรงดึ งเท่ากับ
. กรัมแรง มีค่าเบี ยงเบนมาตรฐานที
กรัมแรง และมีค่าสัม
ประสิ ทธิ ของความแปรปรวนเท่ากับ . กรัมแรงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สรุ ปได้วา่ ใช้ผือเป็ นวัสดุหลักสู่กระบวนการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แบบหัตถกรรมได้ ผูว้ ิจยั จึงทําการออกแบบและสร้างต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากต้นผือโดยให้กลุ่มชุมชนจักสาน
หมวกบ้านเทวี ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็ นผูจ้ ดั ทําต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการทดสอบความพึงพอใจของ
ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชนพบว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ทีได้รับการพัฒนาแล้วมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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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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ต้นผือ หรื อที บางชุ มชนเรี ยกว่าต้นกกขนาก เป็ นพืชจําพวกไม้ล ้มลุ ก มี อายุไม่เกิ นหนึ งปี ขึ นเป็ นกอสู ง 10-70
เซนติเมตร มีสนั ชัดเจน แพร่ พนั ธุ์กระจายทัวไป ชอบทีชืนแฉะ ขึนในทีระดับตําตามหนอง บึง ทางระบายคันคูนาและโคลนเลน
ํ
ผือมีรูปร่ างลักษณะและนิ เวศวิทยาเหมือนหญ้ามาก มีลกั ษณะทีแตกต่างจากหญ้าคือ ผือมักมีลาํ ต้นตัน และเป็ นสามเหลียมหรื อ
สามมุม บางชนิ ดมีผนังกันแบ่งเป็ นห้องๆ มีกาบใบอยูช่ ิดกันมาก และทีสําคัญคือเกื อบไม่มีลินใบบางชนิ ดไม่มีเลย ต้นผือถือว่า
เป็ นวัชพืชชนิ ดหนึ ง ซึ งเมือขึนในพืนทีใช้ประโยชน์ เช่น นาข้าว อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตน้ ข้าวได้ หรื อ แย่งการเจริ ญเติบโต
ของข้าว จึงทําให้ในหลายชุมชนในเขตพืนทีภาคอีสานมีแนวคิดในการนําผือมาสร้างเป็ นผลิตภัณฑ์จกั สานเช่นเสื อและข้าวของ
เครื องใช้เพือต่อยอดเชิงพาณิ ชย์ สอดคล้องกับแนวคิดของ อําไพ อาจเอียม ประธานกลุ่มทอเสื อผือ บ้านกุดกระเสี ยน ต.เขือนใน
จ.อุบลราชธานี อ้างใน http://www.manager.co.th ณ วันที 30 พฤษภาคม 2551 กล่าวถึง การทอเสื อจาก “ต้นผือ” เป็ นภูมิปัญญา
ดังเดิ มประจําท้องถิน ทํากันเรื อยมาตังแต่บรรพบุรุษ โดยจะทอเป็ นผืนเพือใช้ในครัวเรื อนเท่านัน กรมการพัฒนาชุมชน เข้ามา
ส่งเสริ มให้ชาวบ้านรวมกลุ่มสร้างอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถินทีมีอยูใ่ นตัว มาต่อยอดเป็ นอาชีพเสริ มหลังว่างจากการทํานา
เพือจะบริ หารชุมชนให้เข้มแข็ง ทังนีเมือการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดจนการเปิ ดพืนทีเศรษฐกิจพิเศษและมีการนําเข้า
สิ นค้าอย่างเสรี พบว่า สิ นค้าประเภทที แปรรู ปจากผือเช่ น เสื อ มีราคาที สู งและผลทางเศรษฐกิ จทําให้ผูบ้ ริ โภคหันมาใช้วสั ดุ
ทดแทนเช่นพลาสติกซึ งมีราคาถูกกว่าการสานจากผือถึง 4 เท่า (สํารวจในตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคาย เดือนสิ งหาคม 2559 )
และได้รับความนิ ยมมากกว่าการสานด้วยผือ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นางปั ญญา ราชหุ่ น และนางสุ ดใจ วงษ์สมบัติ
ชุมชนผูผ้ ลิตงานหัตกรรมกรรมจากผือ ตําบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กล่าวถึงการตลาดของสินค้าจากการสานผือเป็ นผลิตภัณฑ์
ชุมชนนับวันจะถูกสิ นค้าจากประเทศจีนและภาคอุตสาหกรรมส่ งผลกระทบต่อการจําหน่ายอันเนื องมีราคาทีถูกกว่าและได้รับ
ความนิยมอีกทังสิ นค้าบางประเภททีทําจากผือ ไม่สามารถปรับเปลียนรู ปแบบให้สอดคล้องต่อการเคลือนย้าย จึงทําให้ผบู ้ ริ โภค
ลดความนิ ยมลง ทังนี ชุ มชนดังกล่าวจึ งนําผือมาสานเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ขา้ วเพือให้สอดคล้องกับบรรจุ ภัณฑ์
สําหรับสิ นค้าประเภทของฝากเพือสร้างแนวคิดทางการตลาดใหม่ตอบสนองผลิตภัณฑ์ชุมชน ทังนี ชุ มชนดังกล่าวได้รับการ
ตอบสนองจากวิสาหกิจชุมชนในพืนทีในระดับหนึ งแต่มีขอ้ ท้วงติงมายังกลุ่มชุมชนผูจ้ กั สานงานหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กล่าวได้
ดังนี
1. วัสดุจากผือมี ความเหมาะสม อันเนื องมาจากเป็ นวัชพืชหาได้ในท้องถิ น แต่เนื องจากชุ มชนขาดความรู ้ ในการ
พัฒนาเส้นใยทําให้เกิดเชือราหรื อไม่รู้ถึงอายุทีควรจะนํามาใช้งาน
2. ด้านการย้อมสี ควรย้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติหรื อหากระบวนการทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมทีสุ ด
3. รู ปแบบควรได้รับการพัฒนา อันเนื องจากชุมชนสามารถที จะออกแบบได้เป็ นเพียงผูจ้ กั สานเท่ านันชุ มชนจึ ง
ต้องการรู ปแบบที มีความทันสมัยเรี ยบง่ ายและใช้เวลาน้อยในการสานต่อหน่ วย จะเห็นได้ว่าในจังหวัดหนองคายอันมีข ้อ
ได้เปรี ยบคือเป็ นพืนทีเศรษฐกิจพิเศษเป็ นจังหวัดชายแดนทีมีพืนทีติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นจังหวัด
ทีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ ของประเทศเป็ นประตูการค้าสู่ กลุ่มประเทศอินโดจีนในอนุ ภาคลุ่มนําโขง ซี งจะเป็ นการสร้าง
ความมันคงทางเศรษฐกิ จ และส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของสิ นค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค สอดคล้องกับบันทึ ก
ข้อตกลงทําความร่ วมมือการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) สู่การเป็ นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างจังหวัดหนองคาย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสู่ พระนคร โดยมีการลงนาม

เมือวันที 20 ธันวาคม 2558 โดยมีวตั ถุประสงค์ทีเกียวข้องกับการวิจยั นี กล่าวได้คือ กลุ่มเกษตรกร ใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปั ญญาท้องถินสู่ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิมของผลิ ตภัณฑ์ อันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที จะดู แลสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศทังระบบและ ได้แบ่งการขับเคลือนเป็ น 5 กลุ่มภารกิ จหลักทีต้องขับเคลือนสัมพันธ์ไปด้วยกันให้
เกิดเป็ นรู ปธรรม ใน กลุ่มภารกิจที 3 จะมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสิ นค้า ผ่านการส่งเสริ มการแปรรู ป การทําบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้
สิ นค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของเอสเอ็มอี หรื อแม้แต่สินค้าอุตสาหกรรมทีต้องมีการวิจยั พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิมมูลค่าเพิมให้กบั
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สิ นค้า ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็ นการเพิมรายได้ให้กบั พีน้องประชาชนผูผ้ ลิตสิ นค้าและจะช่วยให้เราสามารถ
แข่งขันกับสิ นค้าต่างประเทศได้ รวมทังการพัฒนาบุ คลากรในท้องถินให้ตรงกับความต้องการเพิมขีดความสามารถ องค์กร
ความรู ้ ให้กบั แรงงาน ทังในภาคเอกชน และภาคบริ การหากนําสภาพปั ญหาดังกล่าวตลอดจนแนวคิดเข้าสู่กระบวนการวิจัยและ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนักวิจยั เป็ นผูข้ บั เคลือนนับว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สิ งแวดล้อมตลอดจน
เป็ นการรองรับการสร้างอาชีพให้กบั ผูส้ ูงอายุทีจะมีการเพิมขึนในอนาคต ผูว้ ิจยั ได้มุ่งประเด็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมภูมิ
ปั ญญากับเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนารู ปแบบ ต้องการที จะพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที มีเสน่ ห์ดึ งดู ดจากงานหัตถกรรม เพือ
ยกระดับสิ นค้าและรองรับความเปลียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนั อันเป็ นผลกระทบจากการเปลียนแปลงของโลก
ด้วยเหตุผลทีกล่าวอ้างมาแล้วข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงได้มีแนวคิดในการบูรณาการผนวกงานหัตถกรรมและวัชพืชท้องถินทีมี
อยู่มากในจังหวัดหนองคายสู่ การพัฒนาเป็ นบรรจุ ภัณฑ์ที ได้จากงานหัตถกรรมในท้องถิ นต่ อยอดภู มิ ปั ญญาสู่ เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์นาํ ผลทีได้จากการวิจยั ตอบสนองความต้องการของชุมชนแก้ไขปั ญหาที เกิ ดขึนสู่ แนวทางในการการดํารงชี วิตใน
ท้องถินเกือกูลให้เกิดการสร้างสรรค์เศรษฐกิจนําไปสู่สงั คมอยูด่ ีมีสุขอย่างยังยืนสื บไป

วิธีดําเนินการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์ทดสอบหาสมบัติทีเหมาะสมของผือสู่การพัฒนาเป็ นวัสดุเพือการผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ออกแบบเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้ผือเป็ นวัสดุหลักสู่ กระบวนการผลิตแบบหัตถกรรม
3. ทดสอบบรรจุภณั ฑ์ทีได้รับการพัฒนาแล้ว ตามความต้องการของชุมชนผูใ้ ช้บรรจุภณั ฑ์ทีได้รับการพัฒนาแล้ว
กับงานบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า OTOP จังหวัดหนองคาย
การวิจยั ครังนีมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์วชั พืชสู่การพัฒนาตามหลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยศึกษาดังนี
แหล่ งทีมาของข้ อมูล และผู้ให้ ข้อมูล
1. แหล่งทีมาของข้อมูล
กลุ่มชุมชนผูจ้ กั สานผือ ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านกระบวนการผลิตได้แก่ นางปั ญญา ราชหุ่น และนางสุดใจ วงษ์สมบัติ เป็ น
ผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมกลุ่มฯ นักวิชาการ ผูเ้ ชียวชาญ ทีเกียวข้องกับการผลิตวัสดุ ได้แก่ นักวิชาการหน่วยงานในภาครัฐและ
เอกชน และผูท้ ีเกียวข้องกับการวิจยั
3 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร ได้แก่ กลุ่มผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมจังหวัดหนองคาย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมบัติของผือทีมีความสอดคล้องต่อกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ทีผ่าน
การแปรสภาพสอดคล้องกับแนวคิดด้านผลิตภัณฑ์เชิงนิ เวศเศรษฐกิจ และกรรมวิธีการผลิต
ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะของบรรจุภณั ฑ์ทีได้จากผือสอดคล้องกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสามารถต่อ
ยอดเป็ นงานอาชีพชุมชนได้
ตัวแปรตาม
ผลการทดสอบสมบัติของผือทีสอดคล้องต่อการนํามาผลิตเป็ นหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ และผลการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานประเภทแรงดึงขาดตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993 (E)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ขันตอนการศึกษาโครงการวิจัย
) ศึกษากรรมวิธีการผลิตทีมีความเหมาะสมในการทําหัตถกรรมจากผือโดยคํานึงถึงสมบัติทีสอดคล้องกับการวิจยั
ได้แก่ ต้นทุน วิธีการผลิตแบบพึงพาตนเอง และปั จจัยอืนๆ
) ศึกษารู ปแบบและพัฒนาต้นแบบจําลอง
) จัดทําต้นแบบเพือการทดสอบประสิ ทธิภาพการใช้งาน
) สร้างต้นแบบบรรจุภณั ฑ์จากผือ
) ศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบบรรจุภณั ฑ์และการใช้สอยของชุมชน
) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ข้อมูลผลการทดสอบวิเคราะห์ทดสอบหาสมบัติทีเหมาะสมของผือสู่ การพัฒนาเป็ นวัสดุเพือการผลิตเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์ สําหรั บผลิ ตภัณฑ์ชุมชนโดยทดสอบทางกายภาพ ประเภทแรงดึงขาด(Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 :
1993 (E)โดยทดสอบแรงดึงจํานวน ครัง พบว่าค่าเฉลียเท่ากับ
. กรัมแรง มีค่าเบียงเบนมาตรฐานที
กรัม
แรง และมีค่าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวนเท่ากับ . กรัมแรง
ครังที
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
20

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 1 แสดงการทดสอบแรงดึงขาด (Tensile Strength) ตามมาตรฐาน ISO 2062 : 1993

ภาพที 2 การทดสอบการขึนต้นแบบร่ วมกับสิ นค้าชุมชนในพืนที

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่าโครงการ การพัฒนารู ปแบบหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์จากต้นผือสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชในพืนทีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายทําให้ชุมชนได้รวมกลุ่มและใช้ความรู ้ ภูมิปัญญาทีมีในชุมชนมาผลิตเป็ นบรรจุภณั ฑ์
ได้มาตรฐาน และมี เอกลักษณ์ของกลุ่ม สามารถประยุกต์วสั ดุธรรมชาติทีเป็ นวัชพืชผสมผสานกับการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถินสู่ เชิงพาณิ ชย์ดว้ ยการสื บทอดงานจักสานต้นผือมาสร้างเป็ นนวัตกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์แบบชาวบ้านเพือสร้างเป็ นอาชี พ
ด้านงานหัตถกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดจนเป็ นการสร้างรู ปแบบการคลัสเตอร์ ระหว่างชุมชนผูผ้ ลิต
บรรจุ ภัณ ฑ์จ ากต้น ผื อกับ ชุ ม ชนผูผ้ ลิ ต สิ น ค้า ชุ ม ชนในอํา เภออื นๆที มารวมตัวดําเนิ น กิ จ การอยู่ใ นพืนที ใกล้เ คี ย งกัน
(Geographic Proximity) มีความร่ วมมือเกือหนุน เชือมโยงและเสริ มกิจการซึงกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and
Complementary) รวมทัง สถาบันการศึกษา ทีเกียวข้อง เพือร่ วมดําเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายการเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทียังยืน ด้วยการเพิมผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่ วมกันยกระดับสิ นค้าชุมชนแบบพึงพาอาศัย
ระหว่างชุมชนผูผ้ ลิตสิ นค้าหนึ งตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดหนองคายอันเป็ นพืนทีเศรษฐกิ จพิเศษรวมทังเป็ น
แหล่งท่องเทียงเชิงวัฒนธรรม และชุมชนผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติตอบสนองความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทีผลิต
ตามความต้องการของสิ นค้าและรองรับความเปลียนแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนั อันเป็ นผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ของโลกด้านสิ งแวดล้อม การเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างเครื อข่ายพันธมิตรเพือลดต้นทุนการผลิต และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ในเชิ งธุ รกิ จ เกิ ดการปรับตัวจากการผลิตทีมีแบบแผน และใส่ ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน เพือการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทีดี ออกสู่
ตลาดต่อไป
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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งานวิจยั ฉบับนี สําเร็ จได้ดว้ ยดี ได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจากคุณไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัด
ตราดในปั จจุบนั ที ได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ในพืนที ตลอดจนคําแนะนําให้คาํ ปรึ กษา พร้อมทังช่วยชี แนะ
แนวทางไปสู่ ความสําเร็ จแห่งการทําวิจยั ฉบับนีซึ งผูว้ จิ ยั ได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางจากภู มิปัญญาท้องถินของในกลุ่ม ชุ มชนผูจ้ ักสานผือ ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นําโดยนาง
ปัญญา ราชหุ่ น ประธานกลุ่ม ตลอดจน ความร่ วมมือด้านการวิจยั กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวใน
การทํางานวิจยั ครังนีจึงกราบขอบพระคุณเป้ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน พีๆน้องๆทุกคนทีให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะที
เป็ นประโยชน์และเป็ นกําลังใจในการทําวิจยั ครังนีขอขอบพระคุณผูป้ ระกอบการสิ นค้าชุมชนในพืนทีจังหวัดหนองคายทุก
ท่านทีได้ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี
ขออุทิศคุณงามความดีอนั พึงมีขอมอบแด่บิดา มารดาครู -อาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่านข้อความทีกล่าวขอบคุณผู ้
ที ให้ค วามช่ วยเหลื อในการทํางานวิจัยหรื อ การเขี ยนบทความ รวมถึ งสํานักงานคณะกรรมการวิจัย แห่ ง ชาติ แ หล่ ง ทุ น
สนับสนุนการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

ปุ่ น และ สมพร คงเจริ ญเกียรติ .
.บรรจุภณ
ั ฑ์ อาหาร.กรุ งเทพฯ:หยีเฮง.
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การศึกษาอัตลักษณ์ วฒ
ั นธรรมไท-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒ นธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ 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

การศึ กษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไท-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน
อําเภอเสาไห้ จังหวัด สระบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือศึ กษาค้น คว้า ข้อมู ลอัต ลักษณ์ชาติ พนั ธุ์ไท-ยวน สําหรับใช้
ประกอบการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ 2) เพือการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และ 3) เพือประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมืองให้มีความ
เหมาะสม สวยงาม วิธีดาํ เนินการวิจยั จะใช้วธิ ี การศึกษาเชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที
เกียวข้องทางวิชาการและกึงวิชาการ อันประกอบด้วยกลุ่มผูร้ ู ้ กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ และกลุ่มผูเ้ กียวข้อง ในการให้ขอ้ มูลใช้เครื องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็ นการสอบถาม การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์แล้วนําข้อมูลทังหมดมาวิเคราะห์ และนําเสนอผลการประเมินผล
ด้วยวิธีการเขียนเรี ยงความ เชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั ใหม่ของกลุ่มเป้ าหมายมี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.40 โดยแบ่งตามหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ดงั ต่อไปนี
1) ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ด้านรู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.58
2) ด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ บรรจุภณ
ั ฑ์มีสีของภาพทีกลมกลืนกับ
เนือหา ข้อความ ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.83
คําสําคัญ : อัตลักษณ์, บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร, วัฒนธรรมไท-ยวน
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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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ประเทศไทย เป็ นประเทศทีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทีตังอยูบ่ นพืนทีเขตร้อนชืนมีความหลากหลาย
ของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการตังถินฐานของชุมชน ส่ งผลให้
ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ทังวิถีการดํารงชีวิต ความคิด ความเชือประเพณี และพิธีกรรมของคนไทย ในแต่ละ
ภูมิภาคแตกต่างกันออกไป ซึ งในอดี ตก่ อนทีรั ฐชาติจะพัฒนาขึนนันได้มีพฒ
ั นาการทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านเมืองใน
ท้องถินต่างๆของแต่ละภาคขึนเป็ นรั ฐและอาณาจักรแล้วมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านันคื อสิ งทีแสดงออกถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของประเทศจึงเห็นได้ในปัจจุบนั ทีแต่ละภูมิภาคต่างมีรูปแบบทางวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน ซึง
ขึนอยูก่ บั เงือนไขหลายประการอาทิ เช่นการอยู่ในสภาพแวดล้อมทีต่างกันและความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ทีแตกต่างกัน
เป็ นต้น (ศรี ศกั ร, 2543)
ไท-ยวน เป็ นกลุ่ มคนไทยกลุ่มหนึ งที อาศัยอยู่ในชุ ม ชนท้องถิ นดังเดิ มของประเทศไทยที ระบุใ นเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ วา่ คือ อาณาจักรล้านนา เป็ นดินแดนทีได้ชือว่ามีประเพณี อนั ดีงามทีถือปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็ นเวลายาวนาน
และเป็ นส่ วนหนึ งของวัฒนธรรมที สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื อ และโลกทัศน์ของผูค้ นในดินแดนแห่งนี
ประเพณี ของคนไท-ยวน เป็ นการดําเนิ นชี วิตซึ งเกิ ดจากการผสมผสานระหว่างกิจกรรมในทางพุทธศาสนากับความเชือใน
การนับถือผีจึงส่ งผลให้ประเพณี ของชาวไท-ยวนเป็ นเอกลักษณ์ทีโดดเด่นมีลกั ษณะพิเศษเป็ นของตนเองมาช้านาน (สุรพล,
2542) โดยปั จจุบ ันชาวไท-ยวนจึ งมี การกระจายตัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามภาคเหนื อ ได้แก่ ดิ น แดน 7 จังหวัด ของ
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปางแพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคกลาง
เป็ นต้น (อรุ ณรักษ์, 2521)
ชาวไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ตงรกรากถิ
ั
นฐานสร้างบ้านเรื อนอยู่สองริ มฝั งนําป่ าสักแถบพืนที
อําเภอเสาไห้ และอําเภอเมืองสระบุรี ต่อมาเมือมีลูกหลานเพิมมากขึนจึงขยายพืนทีย้ายถินฐานไปอยูต่ ามอําเภอต่างๆ ของ
จังหวัดสระบุรี (ยกเว้นอําเภอหนองโดนและดอนพุด) คนไท-ยวน ทีอาศัยในเมืองสระบุรีมีความรุ่ งเรื องทางด้านวัฒนธรรมมี
การอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ดงเดิ
ั มทีสื บทอดมาจากถินฐานเดิม ทังยังได้มีการสื บสานวัฒนธรรมอีกหลายๆอย่างทัง
ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น การแสดง การสร้างทีอยู่อาศัย รวมทังด้านอาหารการกินทีนําติดตัวมาด้วยเพือ
สําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน และเพือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทีมาเยือนถินล้านนาของไท-ยวน จังหวัดสระบุรี ด้วย
เช่นกัน
ชาวไท-ยวน เสาไห้ จังหวัดสระบุรี และชุมชนได้ร่วมมือกับภาครัฐบาลโดยการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที 12 ทางด้านจุดเน้นและประเด็นการพัฒนาหลักคือ
1. การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช้ขบั เคลือนการพัฒนาในทุกมิติเพือยกระดับศักยภาพของประเทศ
2. การส่งเสริ มและสนับสนในการวิจยั และพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. การส่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่และการนํายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที 12 ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ
3.1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม
3.2. เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และความเป็ นไทย
3.3. ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพือสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ
3.4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจยั บริ หารจัดการความรู ้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.5. พัฒนาศักยภาพการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทีดีเพือนําความเป็ นไทยสู่ สากล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.6. พัฒนากลไกและยกระดับการบริ หารจัดการงานวัฒนธรรม
มาใช้ในการสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชาวไท-ยวน จังหวัดสระบุ รี โดยให้สามารถยกระดับฐานะความ
เป็ นอยู่ของคนในชุ มชนให้ดีขึน ด้วยการจัดการทรัพยากรทีมีอยู่ในท้องถินให้เกิ ดเป็ นสถานทีท่องเทียว โดยการผลิตและ
จํา หน่ า ยสิ น ค้า ที มีคุ ณ ภาพ ดึ ง จุ ด เด่ น ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องตนเองให้ส อดคล้องกับ วิถีชี วิต ความเป็ นอยู่ และด้าน
วัฒนธรรมในท้องถิน จนเกิดเป็ นเส้นทางของถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีขึน เพือช่วยส่งเสริ ม
อนุรักษ์ และสื บทอดวัฒนธรรมไท-ยวนให้เป็ นทีรู ้จกั เพิมขึน
เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวนของอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ถือเป็ นเส้นทางสัญจรและการคมนาคมทีมี
ประชากรและกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ไท-ยวนของอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก โดยเป็ นกลุ่มชนพืนบ้าน
ของชาวไท-ยวนเป็ นส่ วนใหญ่ทีได้สืบเชือสายมาจากเมืองพวน แขวงเชี ยงขวาง สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ชาวไท-ยวนมีความถนัดในอาชี พเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา การเพาะปลูก และมีเอกลักษณ์ทางด้านภาษา คือ ภาษายวน
หรื อภาษาล้านนาไทย ซึงเป็ นภาษาถินทีจัดอยูใ่ นภาษาตระกูลไทยโดยถือเป็ นเส้นทางถนนแห่งใหม่ทีจัดขึน ให้เป็ นถนนสาย
วัฒนธรรมของชาวไท-ยวนแห่งการท่องเทียวเชิ งอนุ รักษ์ธรรมชาติ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชาวไท-ยวนไว้ ทังยังมีผลงานด้านศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน ด้านภาษาท้องถิน และด้านอาหารพืนเมืองของจังหวัดสระบุรีที
หลากหลายมากมาย
อาหารพืนเมืองไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็ นอาหารทีประชาชนใช้บริ โภคอยูใ่ นชีวิตประจําวัน หรื อ
บริ โภคในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมือยามมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยือน การทําบุญขึนบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็ นต้น โดยส่ วน
ใหญ่จะอาศัยการปรุ ง การประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบทีนํามาประกอบอาหารจากแหล่งต่าง ๆ ทังจากแหล่งธรรมชาติ ใช้
วัตถุดิบทีมีอยูใ่ นสภาพแวดล้อมภายในชุมชน หรื อท้องถินทีตนเองอาศัยอยูท่ ีผลิตขึนมาเอง เช่น การเพาะปลูก การเลียงสัตว์
หรื อจากการซื อขายแลกเปลียน โดยมีกรรมวิธีการทําทีเป็ นเอกลักษณ์ รวมทังรสชาติทีเป็ นเฉพาะถินแตกต่างกันไป ดังนัน
อาหารพืนเมืองของไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จึ งมีทงอาหารคาว
ั
และอาหารหวาน โดยเอาวัตถุดิบจากการ
เกษตรกรรมในชุมชนมาใช้ประกอบอาหาร เช่น ข้าว แป้ ง นําตาล ถัว และงาเป็ นต้น และเมือผลผลิตเหลื อใช้จากการ
บริ โภคแล้ว จึงนํามาแปรรู ปในการประกอบอาหาร เพือจําหน่ายเพิมรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
จากการลงพืนทีภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้พบปั ญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมืองไท-ยวน ดังนี
1. ด้านโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์เดิม ไม่สามารถตอบสนองประโยชน์การใช้งานได้ ดังนี
1.1 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิ ม จะใช้ถุงพลาสติกใส กล่องพลาสติกใสสําเร็ จรู ปทีมีความบาง กรอบเปราะ ชํารุ ด
เสี ยหายง่าย ไม่มีความแข็งแรง ทําให้บรรจุภณั ฑ์เกิดการฉี กขาดได้ง่าย
. รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิ ม มีปัญหาทางกายภาพที เมือระยะเวลาการบรรจุอาหารผ่านไปสักระยะเวลาหนึ ง
กล่องจะเริ มขุ่นมัว ไม่ใส ทําให้อาหารดูไม่สะอาด ตัวสิ นค้าดูเหมือนของเก่า ไม่น่ารับประทาน ทําให้ลูกค้าไม่กล้าซื อเพราะ
กลัวเป็ นสิ นค้าเก่า
1.3 รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิม ไม่สามารถเอืออํานวยความสะดวกในการหยิบจับ ถือหิวหรื อการนําพาทีเหมาะสม
ได้ดว้ ยตัวบรรจุภณ
ั ฑ์เองโดยต้องอาศัยใส่ในถุงพลาสติกให้สินเปลืองอีกชันหนึง
2. ด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิม ไม่สามารถตอบสนองด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ ดังนี
2.1 ไม่มีตราสัญลักษณ์ของสิ นค้า ทีสื อถึงว่าสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์นีมาจากแหล่งใด
. รู ปแบบของกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั เดิมกราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ขาดความสอดคล้องกันตลอดทังเส้นทางถนน
สายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพราะแต่ละสถานทีจะประกอบอาหารโดยวิธีการ แยกกันทํา จําหน่าย
แต่ ข องตนเองเป็ นหลัก ดังนันเวลาทีมาวางรวมกันในร้ านค้า หรื อสถานที จัดจําหน่ ายเดี ยวกัน จึ งดู กระจัด กระจายไม่มี
เอกภาพทางวัฒนธรรมไท-ยวน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

67

2. รู ปแบบของกราฟิ กบรรจุภัณฑ์ตวั เดิ ม ทังรู ป ภาพ สี สัน และตัวอักษร ยังขาดความสวยงาม ขาดการแสดง
รายละเอียดสิ นค้าบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีบา้ ง ไม่มีบา้ งไม่ชดั เจน และขาดความสอดคล้องกับตัวสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์อาหารด้านใน
ที จะแจ้งแก่ ผบู ้ ริ โภคบ้างก็เป็ นเพียงป้ ายฉลากสิ นค้าทีทําจากกระดาษทําให้ขาดความเชื อถือหรื อเขียนราคาจําหน่ายลงบน
กล่องบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยปากกาเมจิกจึงทําให้เกิดการปนเปื อนลงบนอาหารภายในได้
ด้วยเหตุนีผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจยั เรื อง “การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไท-ยวนเพือการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ดังกล่าวเพือช่วยส่ งเสริ ม
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ วฒั นธรรมภูมิปัญญาท้องถินชุมชน ทังเส้นทางของการท่องเทียวถนน
สายวัฒนธรรมไท-ยวนแห่ งนี รวมทังการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนไท-ยวนอําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรีดว้ ย ทีเกิดจากการจัดจําหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารพืนเมืองไท-ยวนอันเป็ นเอกลักษณ์ของไท-ยวน โดยอาศัยการ
ช่วยยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิมมูลค่าและเพิมยอดจําหน่ายให้แก่ชุมชนจากตัวบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารนี ซึงรู ปแบบใหม่
ของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมืองไท-ยวน จะเน้นทีมีความร่ วมสมัยแสดงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไท-ยวนเกิ ดความสวยงาม
และใช้งานได้เหมาะสมภายใต้สภาพปั ญหาเดิมต่าง ๆ

ภาพที รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพือศึกษาค้นคว้าข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ไท-ยวน สําหรับใช้ประกอบการออกแบบบรรจุภณั ฑ์รูปแบบใหม่
2. เพือการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
3. เพือประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมืองให้มีความเหมาะสม สวยงาม

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วิธีการวิจยั ใช้วธิ ี การดําเนินการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึงมีการต่างๆ ดังนี
1.1 การศึ กษาค้น คว้า ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจ ัยที เกี ยวข้อง ด้านอัต ลักษณ์ วฒั นธรรมไท-ยวนเพือการ
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
1.2 ขันตอนการออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
1.3 การศึกษาและการประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรม
ไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.4 การนําผลการศึกษาด้านการออกแบบ และพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมืองทีได้ไปใช้งาน และ
ถ่ายทอดผลงานสู่สงั คม ชุมชน
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
- ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผัดหมีไทยวน ป้ าแวม, วิสาหกิจชุมชนหมีกรอบแม่นิด
วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มขนมเทียนแก้ว แม่ดวงใจ,กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านดาวเรื อง, กลุ่มขนมกงบ้านต้นตาลแม่ประยูร,
กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่งไพศาล, กลุ่มขนมข้าวเกรี ยบงาพีติว, กลุ่มขนมเปี ยะนมสด บ้านหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแก้ว
แม่สอิง และหน่วยงานต่างๆ จํานวน คน
- กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผัดหมีไทยวน ป้ าแวม, วิสาหกิจชุมชนหมีกรอบแม่นิด
วิสาหกิ จชุมชนกลุ่มขนมเทียนแก้ว แม่ดวงใจ, กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านดาวเรื อง, กลุ่มขนมกงบ้านต้นตาลแม่ประยูร,
กลุ่มขนมกระยาสารท บุญส่งไพศาล, กลุ่มขนมข้าวเกรี ยบงาพีติว, กลุ่มขนมเปี ยะนมสด บ้านหนองไฮ, กลุ่มปลาส้มแก้ว
แม่สอิง และหน่วยงานต่างๆ จํานวน คน
2. เครื องมือการวิจยั
2.1 เครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลตามขันตอนการดําเนิ นงานของวัตถุประสงค์ของการวิจยั
- แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถาม เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความ
ต้องการข้อมูลเบืองต้น (สําหรับกลุ่มเป้ าหมาย) และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ซึงแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามสภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถาม โดยสร้างเป็ นแบบ Rating Scale มีระดับความพึงพอใจอยู่ 5 ระดับ
เพือใช้เป็ นแนวทางให้ได้ขอ้ มูลด้านความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
2.2 กระบวนการวิจยั กับการใช้เครื องมือในการวิจยั
2.2.1) ขันตอนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในหลักการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
- การศึกษาค้นคว้า การจดบันทึก แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
2.2.2) ขันตอนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
- การศึกษาค้นคว้า การจดบันทึก แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์
2.2.3) ขันตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
- แบบสอบถาม ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
2.2.4) ขันตอนการนําผลการศึกษาด้านการออกแบบ และการพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ทีได้ไป
ใช้งาน และถ่ายทอดผลงานการวิจยั สู่สงั คม ชุมชน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
- แบบสอบถาม ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
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3.1 ขันตอนการศึ กษาข้อมูลในหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้องมี การสอบถาม การสัมภาษณ์
เพือให้ทราบข้อมูลเบืองต้น เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 ขันตอนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์เป็ นการเก็บข้อมูล สําหรับวิเคราะห์แนวทางใน
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยใช้แบบสอบถาม การพูดคุย การสัมภาษณ์ร่วมกับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
3.3 ขันตอนการประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นการเก็บข้อมูล โดยการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เพือประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์ฯ
3.4 ขันตอนการนําผลการศึกษาด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีได้ไปใช้งานและถ่ายทอดผลงานการวิจยั
สู่สงั คม ชุมชนใช้ในการประเมินความคิดเห็นและประเมินผลต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์
กรอบแนวความคิดการวิจยั
การศึกษาอัตลักษณ์วฒั นธรรมไทยวนเพือการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารพืนเมือง
ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ–ศึกษาอัตลักษณ์ไท-ยวน–ศึกษาอาหารพืนเมืองไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
และศึกษาหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (ด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์และด้านกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์)
รวบรวม – สรุ ปผล –วิเคราะห์ผลข้อมูล เพือใช้เป็ นแนวทางประกอบในการออกแบบรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
ขันตอนการออกแบบร่ าง และพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ – วิเคราะห์ และสรุ ปผล
สร้าง - ผลิตต้นแบบบรรจุภณั ฑ์
- ทดสอบบรรจุภณั ฑ์เพือหาประสิทธิภาพ ด้านโครงสร้างและกราฟิ คบรรจุภณั ฑ์
- ประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมือง
สรุ ปผล – จัดทํา / จัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ – เผยแพร่
ภาพที 2 แผนผังกรอบแนวความคิดการวิจยั
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ผลจากเครื องมือทีใช้ในงานวิจยั โดยมีขนตอน
ั
ดังต่อไปนี
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนือหาจากข้อมูลวัฒนธรรมไท-ยวน เพือการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหารพืนเมืองและการสัมภาษณ์เพืออธิบายผลจากปรากฏการณ์ทีเกิดขึน
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีแบบ ค่าร้อยละค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานซึ ง
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิตินาํ มาเสนอเป็ นตารางประกอบความเรี ยงเชิงพรรณนาใช้เกณฑ์การวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลีย
และการแปลความหมายและประเมิ นผลตามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ซึ งกําหนดค่ าคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ แปล
ความหมายมากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด เกียวกับความพึงพอใจซึงใช้สถิติ

ผลและการวิจ ารณ์ ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความต้องการข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มเป้ าหมาย
ตารางที 1 แสดงข้อมูลความถีและร้อยละของสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี
ชาย
56
1. เพศ
รวม
2. อายุ

หญิง

ตํากว่า 5 ปี

รวม

200
10

72.00
100
5.00

- ปี

34

17.00

- ปี

80

40.00

200
16
30
4
80
40
30
200

100
8.00
15.00
2.00
40.00
20.00
15.00
100

- ปี

รวม
3. อาชีพ

144

ร้อยละ
28.00

ปี ขึนไป
นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อืน ๆ …แม่บ้าน…
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สถานภาพ
4. รายได้ / เดือน

รวม
5. ระดับการศึกษา
รวม

ตํากว่า , บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 –20, บาท
20,001 –3 , บาท
30, บาทขึนไป
ตํากว่าปริ ญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

ความถี
12
18
36
84
50
200
98
62
40
200

ร้อยละ
6.00
9.00
18.00
42.00
25.00
100
49.00
31.00
20.00
100

71

สรุ ป ตารางที 1 กลุ่ มเป้ าหมายที ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 72.00) ระดับ ช่ วงอายุ คื อ อายุ
ระหว่าง - ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชีพอันดับแรก คือ รับจ้าง (ร้อยละ 40.00) กลุ่มของผูม้ ีรายได้/เดือน อันดับแรก คือ
20,001–30, บาท (ร้อยละ 40.00) และระดับการศึกษา คือ ตํากว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 49.00)
ตารางที 2 แสดงข้อมูลความถีและร้อยละของความต้องการของรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณั ฑ์
สิ งทีต้องการ
ความถี
ร้อยละ
เพือเป็ นของฝาก/ของทีระลึก
130
65.00
6. ความสนใจ
(การเลือกซื อ)

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

รวม

เพือซือไปรับประทานเอง
เพือใช้จดั เลียง
อืนๆ

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
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9. สี

โทนสีแบบสดใส
โทนสี แบบเรี ยบง่าย (คลีนๆ)
โทนสี แบบเน้นธรรมชาติ (อีโค)
อืนๆ

รวม
10. ตัวอักษร
แบบเป็ นทางการ
แบบเรี ยบง่าย/ตัวหวัด
แบบประดิษฐ์
อืน ๆ
รวม
11. จุดเด่ น/เอกลักษณ์ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/จุดเด่น
ของกลุ่ม/ชุมชน ของชาวไท-ยวน จ.สระบุรี
ภาพกิจกรรม/ขันตอนการทํา
ภาพผลิตภัณฑ์อาหารพืนเมือง
อืน 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 ป ตารางที 2 กลุ่ มเป้ าหมายมี ความสนใจต้องการซื อผลิ ตภัณฑ์/สิ นค้าไปเป็ นของฝาก/ของที ระลึก (ร้ อยละ
65.00) ปั จจัยการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจ คือ มี (ร้อยละ 85.00) ภาพประกอบทีใช้มีลกั ษณะ คือ ภา
พกราฟิ ค (ร้อยละ 47.00) สี สันทีใช้ คือ โทนสี สันแบบสดใส (ร้อยละ 59.00) ตัวอักษรทีใช้ คือ แบบเรี ยบง่าย/ตัวหวัด (ร้อย
ละ 50.00) และจุดเด่น/เอกลักษณ์ ทีอยากได้ประกอบข้อมูลบนบรรจุภณั ฑ์ คือ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/จุดเด่นของชาวไท-ยวน
จ.สระบุรี (ร้อยละ 52.00)
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบใหม่ ของบรรจุภัณฑ์
ตารางที 3 แสดงข้อมูลความถีและร้อยละของสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพ
ความถี
ร้อยละ
ผูน้ าํ ชุมชน
4
2.00
1. สถานภาพ
สถานประกอบการ
92
46.00
ประชาชนทัวไปภายในฯ
64
32.00
นักท่องเทียวต่างถิน
40
20.00
อืน ๆ
รวม
200
100
2. เพศ
รวม

ชาย

หญิง
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30.00

70.00
100
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3. อายุ

ตํากว่า 5 ปี
- ปี

26
30

13.00
15.00

- ปี

80

40.00

- ปี

รวม
4. อาชีพ

รวม
5. ระดับการศึกษา
รวม

ปี ขึนไป
นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อืน ๆ ..แม่บา้ น..
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

52

16

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

73

26.00
8.00

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

สรุ ปตารางที 3 สถานภาพของกลุม่ เป้ าหมายส่วนใหญ่เป็ นร้านค้า/ผูผ้ ลิต สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ
46.00) ส่ วนใหญ่ คือ เพศหญิ ง (ร้อยละ 70.00) ระหว่างช่ วงอายุ คื อ - ปี (ร้อยละ 40.00) กลุ่มอาชี พอันดับแรก คื อ
รับจ้าง (ร้อยละ 47.00) และระดับการศึกษา อันดับแรก คือ ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 57.00)
ตารางที 4 แสดงระดับการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์จากกลุ่มเป้ าหมาย
ระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ
X
SD
- ด้ านการออกแบบโครงสร้ างบรรจุภัณฑ์
. รู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์โดยรวม มีความ
4.58
0.51
มากทีสุด
เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
. วัสดุของโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ มีความเหมาะสม
4.17
0.39
มาก
. บรรจุภณั ฑ์มีขนาดเหมาะสมต่อปริ มาณของสินค้า
4.25
0.87
มาก
. สามารถเปิ ด-ปิ ด และเก็บรักษาสิ นค้าได้ดี สะดวก
4.35
0.68
มาก
. สามารถหิ ว หรื อหยิบจับได้สะดวก
4.08
0.90
มาก
- ด้ านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภัณฑ์
6. ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน
4.50
0.80
มาก
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7. ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่าย ชัดเจน
8. รู ปแบบตัวอักษร สวยงาม
9. สี ของตัวอักษรเด่น สะดุดตา
10. การจัดวางตําแหน่งภาพ น่าสนใจ สะดุดตา
11. ความชัดเจนของภาพ
12. สี ของภาพกลมกลืนกับเนือหา ข้อความ
13. ภาพประกอบสอดคล้องกับเนือหา ข้อความ
14. การจัดวางรายละเอียด เนือหา เหมาะสม
15. ผลงานมีผลต่อการตัดสิ นใจซือของผูบ้ 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

มาก
มาก
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก
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สรุ ป ตารางที 4 พบว่า ผลการประเมิ น ความพึง พอใจต่อรู ปแบบใหม่ข องบรรจุภ ัณฑ์ท างด้า นการออกแบบ
โครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ด้านรู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑ์ ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.58 ส่วนด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากทีสุ ด คือ บรรจุ
ภัณฑ์มีสีของภาพทีกลมกลืนกับเนื อหา ข้อความ ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.83 และสภาพโดยรวมต่อการประเมินความ
พึงพอใจต่อรู ปแบบใหม่ของบรรจุภณ
ั ฑ์จากกลุ่มเป้าหมาย ของผลงานการออกแบบในครังนี มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีค่าเฉลีย 4.40
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ภาพที 3 ผลงานสําเร็ จการออกแบบบรรจุภณั ฑ์อาหารพืนเมือง ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

สรุ ปผลการวิจัย

1. สรุ ปและอภิปรายผลข้อมูลด้านโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์
คุณลักษณะด้านโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ตามลักษณะการใช้งาน วัสดุและรู ปแบบของโครงสร้างบางชนิ ดอาหาร
จะใช้โครงสร้างสําเร็ จรู ปทีสามารถหาซื อได้ในท้องตลาด โดยพิจารณาตามลักษณะการใช้งานทีเหมาะสม เพือให้สอดคล้อง
กับการลดต้นทุนที ไม่สูงมากนักแต่สามารถใช้งานได้ดี กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยอบม้วน, ขนมกระยาสารท, ขนมเปี ยะนมสด
จะมีรูปทรงทีเป็ นทรงสี เหลียมใช้งานง่ายและสะดวกในการจัดวางซ้อนทับกันทําให้ไม่เปลืองพืนทีสําหรับการจัดวางจําหน่าย
ผัดหมีไท-ยวน จะใช้โครงสร้างสําเร็ จรู ปทีมีลกั ษณะเป็ นถ้วยพลาสติกทรงโค้งมนทีมีลกั ษณะคล้ายกระทงใบตองเดิม ขนม
เที ยนแก้วจะใช้ท รงสามเหลี ยมโดยได้แ นวคิ ด จากรู ป ทรงของขนมเที ยนแก้ว ขนมกงและหมี กรอบไท-ยวน จะใช้กล่อง
พลาสติกทรงเหลียม มีโครงสร้างคล้ายกล่องไม้ขีดไฟ เพือความสะดวกต่อการใช้งานในการถอดประกอบเข้า-ออก และปลา
ส้มแก้วจะเลือกวัสดุทีใช้เป็ นถุงฟอยล์อลูมิเนี ยมแบบซิ ปล็อคและมีถาดพลาสติกรองรับตัวผลิตภัณฑ์อีกครัง โดยมีคุณสมบัติ
ในการป้ องกันได้ทงก๊
ั าซต่างๆ ป้ องกันการซึ มผ่านของก๊าซ กลิน นํามัน และแสงได้อย่างดี ทําให้สามารถปกป้ องและถนอม
สิ นค้า/และผลิตภัณฑ์ทีบรรจุอยูภ่ ายในได้ยาวนานขึน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. สรุ ปและอภิปรายผลข้อมูลระบบการพิมพ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์
ระบบการพิมพ์เป็ นระบบออฟ เซต (Off Set Printing) เป็ นระบบการพิมพ์ทีใช้กนั มากทีสุ ดทัวโลกในปั จจุบนั
เพราะให้ ง านพิ ม พ์ที สวยงามมี ค วามคล่ อ งตัว ในการจัด อาร์ ต เวิ ร์ ค การพิ ม พ์ไ ม่ ยุ่ง ยากมากจนเกิ น ไปประกอบกับ
ความก้าวหน้าในการทําฟิ ล์มและการแยกสี ในปั จจุบนั เป็ นการพิมพ์ หลายสี หรื อภาพสี สี ทีต้องการความสวยงาม มีความ
ประณี ต สวยงาม
3. สรุ ปและอภิปรายผลข้อมูลด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์
จะเน้นถึงรู ปแบบทีมีสีสนั ทีมีความสดใส สวยงาม สะดุดตา โดยนําอัตลักษณ์ของชาวไท-ยวนอําเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทางด้านภูมิปัญญาของไท-ยวน คื อ ภูมิปั ญญาเกียวกับที อยู่อาศัย เอาลักษณะโครงสร้ างบ้านแบบ
ล้านนา มีการใช้โคม, ตุงห้อยประดับหน้าบ้าน, ภูมิปัญญาเกียวกับอาหารการกิ น เป็ นการนําภาพอาหารพืนเมืองไท-ยวนมา
ใช้ป ระกอบ, ภู มิปั ญญาเกี ยวกับ การแสดงการร่ ายนําที อ่อนช้อยของชาวไท-ยวน และด้านภาษาไท-ยวน ที ใช้ลกั ษณะ
ตัวอักษรประยุกต์แบบล้านนา มาใช้ประกอบในการออกแบบสื อความหมายในงานกราฟิ ก การแสดงออกทางรายละเอียด
บนบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือสร้างความเชือมันให้แก่สินค้า และช่วยส่ งเสริ มการขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยโครงสร้างสี หลักๆ ในแต่ละ
ประเภทมี ความแตกต่ างกัน เพือง่ ายแก่ การจดจํา และแยกแยะประเภทสิ นค้าที หลากหลาย มี การใช้สีเ หลื องทองเข้ามา
ผสมผสาน เพือให้งานดูมีคุณค่า ส่ วนรู ปแบบลวดลาย /และภาพประกอบแบบ จะใช้ลกั ษณะของภาพกราฟิ กเป็ นหลัก และ
ใช้ภาพถ่ายเหมือนจริ ง ในส่วนทีเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารร่ วมด้วยให้สอดคล้องกับเนื อหา เรื องราวของผลิตภัณฑ์/สิ นค้านันๆ
โดยกลุ่มเป้ าหมายต้องการให้เน้นเรื องราวทีแสดงอัตลักษณ์ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีการ
ระบุ แสดงรายละเอี ยดข้อมูลบนบรรจุภณ
ั ฑ์ตามหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้เ กิ ด ความเชื อมันต่อผูบ้ ริ โภคมากขึ น
ตัวอักษรทีเลือกใช้เน้นลักษณะทีดูเรี ยบง่าย และเป็ นลักษณะตัวเขียน ตัวตวัด ซึงทําให้ดูร่วมสมัย อ่านได้ง่าย
4. สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั ใหม่
ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า สภาพโดยรวมต่อการประเมินความพึงพอใจของรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตวั
ใหม่ของกลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.40 โดยแบ่งตามหลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ดงั ต่อไปนี
1) ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์ มีความพึงพอใจมากทีสุด คือ ด้านรู ปแบบของโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยรวม มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.58
2) ด้านการออกแบบกราฟิ กบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความพึงพอใจมากทีสุ ด คื อ บรรจุภณ
ั ฑ์มีสีของภาพทีกลมกลืนกับ
เนือหา ข้อความ ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.83

ภาพที พบเจ้าของผลิตภัณฑ์/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประเมินผลความพึงพอใจ

กิตติกรรมประกาศ

ผลรายงานการวิจยั นี ได้รับทุนการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2560 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึงได้ให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการวิจยั ครังนีเป็ นอย่างดี
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ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และ
ขอขอบพระคุณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีเอือเฟื อสถานทีในการทําวิจยั
ขอขอบพระคุณผูน้ าํ ชุมชน กลุ่มเจ้าของสิ นค้า/ผูป้ ระกอบการชุมชนฯ อีกทังชาวบ้านชุมชนไท-ยวน ตลอดเส้นทางถนนสาย
วัฒนธรรมไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีประชาชนทัวไป และนักท่องเทียวทีมาเทียวชมตามแหล่งท่องเทียวต่างๆของถนนสาย
วัฒนธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีทีได้ช่วยเหลือในการพูดคุย สอบถาม สัมภาษณ์ และประเมินผล เพือใช้รวบรวม
ข้อมูลมาประกอบการทําการวิจยั ในครังนี

เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มุ่งศึ กษาและการทดลองความเป็ นไปได้ในการผลิตแผ่นฉนวนจากใบสักซึ งเป็ นวัสดุจากธรรมชาติ และ
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารผลิ ต ที เหมาะสม ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ท างด้า นกายภาพและคุ ณสมบัติ ท างกลเพื อเปรี ย บเที ยบกับ มาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นฉนวนกันความร้อน โดยอัตราส่ วนของใบสักและกาวแป้ งเปี ยกจากข้าวสุ ก ปริ มาณกาวแป้ ง
เปี ยกจากข้าวสุ กร้อยละ ร้อยละ และ ร้อยละ ของวัสดุเมือแห้ง อัดด้วยความร้ อนทีความหนาแน่น 5 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติมอดูรัสแตกร้าว คุณสมบัติมอดูรัสยืดหยุน่ และการพองตัวความหนา จะแปรผันตาม
ปริ มาณกาวแป้ งเปี ยกจากข้าวสุ กทีเพิมขึน ลักษณะของใบสักทําให้เกิดการดูดซึมเนืองจากมีความหนาและมีขนในวัสดุหาก
เพิมอัตราความหนาแน่นการดูดซึ มนําก็จะน้อย การเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวน พบว่าแผ่นฉนวนจากใบ
สักอัตราส่ วนใบสักร้อยละ ปริ มาณกาวแป้ งเปี ยกจากข้าวสุ กร้อยละ ของนําหนักวัสดุเมือแห้ง ความหนาแน่ น
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้แรงอัดจําเพาะ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร อุณหภูมิที องศาเซลเซี ยส มีค่าคุณสมบัติ
มอดูรัสแตกร้าวและค่าคุณสมบัติมอดูลสั ยืดหยุน่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ค่าการพองตัวตามความหนายังไม่ผา่ นเกณฑ์
คําสําคัญ : แผ่นฉนวนกันความร้อน ใบสัก การถ่ายเทความร้อน
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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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ในช่วงหลายปี ทีผ่านมาทัวโลกให้ความสําคัญกับวิกฤตสภาวะโลกร้อน ส่ วนหนึ งมาจากสาเหตุปัญหาหมอกควัน
จากการเผาไหม้ของไฟป่ าในประทศและประเทศเพือนบ้าน เกิดจากการเผาไหม้เศษใบไม้และวัสดุทีเหลือจากการเกษตรเพือ
เตรี ยมพืนทีเพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่ า ซึงป่ าไม้ทีมีมากได้แก่ป่าเบญจพรรณทีต้นสักขึนอยูป่ ริ มาณมาก
หรื เรี ยกอีกอย่างว่า “ป่ าสัก” มีพืนทีถึงร้อยละ ของป่ าไม้ทงหมด
ั
ทําให้จาํ นวนใบของต้นสักทีร่ วงหล่นมีปริ มาณทีมากใน
ฤดูแล้งเป็ นเชือเพลิ งอย่างดี ทีทําให้เกิ ดไฟป่ า การเผาไหม้ของไฟป่ าทําให้เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่างๆ
แพร่ กระจายไปยัง ชุ ม ชนทําให้เ กิ ด ผลกระทบจากการสะสมของมลพิษ จากหมอกควัน ในบรรยากาศสู งเกิ น มาตรฐาน
(ชัชวาล, 2555)
ซึ งประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลทําให้เกิดภัยพิบตั ิต่างๆที
ทวีความรุ นแรงมากยิงขึน แต่สิงทีเราสัมผัสได้ชดั เจนซึงเป็ นผลทีกระทําให้อาคารบ้านเรื อน เกิดความร้อนเนืองจากอุณหภูมิ
ภายในสู งขึน ทําให้เราต้องใช้เทคโนโลยีในการปรับอุณหภูมิภายในให้เกิ ดสภาวะน่ าสบายในอาคารซึ งส่ งผลให้ตอ้ งใช้
พลังงานอย่างมหาศาลและเป็ นอีกสาเหตุทาํ ให้เ กิ ดภาวะโลกร้ อน ปั จจุบ ันวงการสถาปั ตยกรรมได้นําความคิ ดเกี ยวกับ
“สถาปั ตยกรรมสี เขียว” ที คํานึ งถึงการเป็ นมิ ตรกับสิ งแวดล้อมโดยเริ มตังแต่กระบวนการออกแบบไปจนจบกระบวนการ
ก่อสร้างทําให้ได้สถาปั ตยกรรมทีสามารถอยูอ่ าศัยได้อย่างสบาย ใช้พลังงานน้อยและคุม้ ค่าด้านทรัพยากรมากทีสุด (ตระการ,
2537)
อาคารบ้านพักอาศัยในปั จจุบนั ทีก่อสร้างมานาน - ปี บางหลังยังไม่มีการนําแนวความคิด “สถาปั ตยกรรมสี
เขียว” มาใช้ตงแต่
ั แรก ส่ งผลให้อาคารบ้านพักอาศัยทีสร้างมาแล้วเกิ ดความร้อนสะสมขึนภายในทําให้อุณหภูมิสูงขึน โดย
ความร้อนทีผ่านเข้ามาในอาคารสามารถเข้ามาทางผนังและหลังคา ทําให้ตอ้ งปรับสภาพอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการอยูอ่ าศัย
ซึ งต้องแลกกับการสู ญเสี ยเงินทองในการใช้พลังงานเป็ นอย่างมาก ยังไม่นบั บ้านเรื อนชาวบ้านทีอยูต่ ามชนบทซึ งอุณหภูมิมี
ผลกระทบกับอาคารอย่างมากเนื องจากเป็ นผลมาจากการเลือกใช้วสั ดุเช่น ไม้ สังกะสี อิฐมอญ ซึ งเป็ นวัสดุ ทีมีการสะสม
ความร้ อนมาก ปั จจุบนั มีการแก้ปัญหาด้วยการใช้แผ่นฉนวนนกันความร้อน เช่น ฉนวนใยแก้ว (Fiber Glass), ฉนวนเยือ
กระดาษ (Cellulose), ยิบซัมบอร์ด, แผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium Foil), ยิบซัมบอร์ดรวมกับแผ่นสะท้อนความร้อน,
เซรามิ กเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิ ยูรีเทน (Polyurethane Foam) ฉนวนโฟมพอลิเ อทิ ลีน (Polyethylene Foam) ฉนวนโฟ
มพอลิ สไตรี น (Polystyrene Foam) ซึ งฉนวนที กล่ าวมาเป็ นวัสดุ สังเคราะห์ ซึ งอาจจะส่ ง ผลด้านสุ ขภาพต่อร่ างกายเมื อ
หมดอายุการใช้งาน (กิตติศกั ดิ บัวศรี . 2544) จึงได้มีแนวคิดทีจะทําแผ่นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติจากใบสักที
เป็ นสาเหตุหารเกิดไฟป่ านํามาขึนรู ปเป็ นแผ่นฉนวนทีมีวสั ดุประสานจากธรรมชาติมาใช้ในการช่วยลดการแผ่รังสีความร้อน
ของดวงอาทิตย์ ซึงลักษณะใบสักทีมีคุณสมบัติของเส้นใยทีละเอียดมีขนาดใบทีใหญ่ สามารถนํามามาพัฒนาเป็ นแผ่นฉนวน
กันความร้อนให้กบั อาคารบ้านเรื อนได้ ซึงจะทําให้อุณหภูมิภายในบ้านพักอาศัยลดลง ปั จจุบนั มีนกั วิจยั หลายท่านได้นาํ วัสดุ
ธรรมชาติมาใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนทางสถาปัตยกรรมแต่ยงั มีการนําสารเคมีเช่นวัสดุประสานประเภทฟอร์ มลั ดีไฮด์มา
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ดว้ ยทําให้เกิดสารพิษในระยะยาวส่งผลด้านสุขภาพแก่ผใู ้ ช้อาคาร
งานวิจยั นีต้องการเสนอแนวทางการทําฉนวนกันความร้อนทีทํามาจากวัสดุธรรมชาติทีไม่ปล่อยสารพิษออกมาสู่ ผู้
พักอาศัยในระยะยาว โดยใช้ใบสักมาผ่านกระบวนการอัดขึนรู ปใช้วสั ดุ ประสานจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาโบราณที มี
ความเหนี ยวและแข็งเมื อเซ็ตตัว สามารถผลิตได้เองในครอบครัวเป็ นส่ วนที จะเชื อมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรื อ
ชุ มชนหรื ออาจจะพัฒนาเป็ นระบบอุตสาหกรรมการส่ งออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านแบบ (Green Architecture) เพือเพิม
รายได้ใ ห้กับชุ ม ชนและนําเงิ น เข้าประเทศยกระดับเศรษฐกิ จอุตสาหกรรมจากต้น สัก ให้ย งยื
ั น เป็ นการสร้ างวัสดุ ท าง
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สถาปั ตยกรรมทีเข้ากับภูมิอากาศในประเทศไทย และยังสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ประชาชนทีสนใจนําไปประยุกต์ใช้
กับอาคารบ้านพักอาศัยของตนเองหรื อเผยแพร่ ตามสื อต่างๆเพือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพือการอยูอ่ าศัยทีน่าสบาย

วิธีดําเนินการวิจัย

. คัดเลือกชนิ ดและขนาดของใบสักทีจะนํามาทําแผ่นฉนวนรวมถึงศึกษาทางด้านคุณสมบัติ เทคนิคการใช้งาน
เทคนิ คการขึนรู ป เพือการประหยัดต้นทุ นการผลิต การขนส่ งและจัดหาได้ง่าย โดยการทบทวนเอกสารและ งานวิจยั ที
เกียวข้อง (Literature Review)
2. ศึกษารู ปแบบและทฤษฏีฉนวนกันความร้อน ขนาดรู ปแบบและระยะห่างทีเหมาะสม รู ปแบบทีสวยงามผลิตได้
ง่าย โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง (Literature Review)
. ออกแบบแผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักโดยมีพืนฐานของทฤษฏี รองรับ และขึนรู ปแผ่นฉนวนทีมี ความ
หนาแน่นต่างกัน แบบ โดยมีกระบวนการขึนรู ปแผ่นดังนี
. นําใบสักมาเข้าเครื องย่อยแบบไม่ละเอียดให้มีความคละกันของขนาด
. นําใบสักมาผ่านเครื องกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเปื อนทีไม่ตอ้ งการออก
. ทําบล็อกขึนรู ปแผ่นฉนวนโดยมีขนาดจากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. ศึ กษาวัสดุประสานการยึดตัวจากวัสดุธรรมชาติโดยศึกษาจากงานวิจยั เช่น ยาง ข้าว ครัง และลอง
ทดสอบเพือคัดเลือกวัสดุประสาน
. ขึนรู ปฉนวนจากใบสักโดยใช้วสั ดุประสานจากธรรมชาติทีได้คดั เลือกโดยมี สัดส่ วนความหนาแน่น
ของการผสมและขนาดความหนาของแผ่นอัดซึงอ้างอิงจากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้อง จํานวน แบบ ทีสัดส่วนต่างกัน
. นํา แผ่ น ฉนวนที ได้รั บ การขึ นรู ป ไปทดสอบความแข็ง แรงของวัส ดุ เ พือคัด เลื อ กแผ่น ที ได้ม าตรฐานทาง
อุตสาหกรรม แบบ เพือนําไปทดสอบค่าต้านทานความร้อน (ค่า R) และค่าการนําความร้อน (ค่า K)
. ทําการศึ กษาเปรี ยบเที ยบอุณหภูมิความร้อนและความชื นสัมพัทธ์ในหุ่ นจําลอง หลังโดยใช้วสั ดุ ฉนวนกัน
ความร้อนทีต่างกัน
หลังที กรุ ฉนวนกันความร้อนจากฉนวนใยแก้ว
หลังที กรุ ฉนวนกันความร้อนจากยิบซัมบอร์ด
หลังที กรุ ฉนวนกันความร้อนจากแผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium Foil)
หลังที กรุ ฉนวนกันความร้อนจากฉนวนกันความร้อนใบสัก
. ทําการสรุ ปเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบว่าแผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักมีค วามสามารถลดอุณหภูมิให้ กับ
อาคารและมีความชื นสัมพัทธ์เทียบเท่ าหรื อดี กว่าผลิตภัณฑ์ทีนํามาเปรี ยบเทียบ นําข้อมูลทีได้มาเปรี ยบเที ยบหาจุดเด่นจุด
ด้อยที ต้องปรั บ ปรุ งพร้ อ มปรั บ แก้สู ตรผสมการขึ นรู ป ตามที ได้ส รุ ป ผลโดยอยู่บ นพื นฐานของวิช าสถาปั ต ยกรรมและ
วิศวกรรม

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

หลังจากได้ออกแบบแม่แบบและขึนรู ปแผ่นฉนวน ได้ทาํ แบบสอบถามเพือทดสอบหาความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
ของแผ่นฉนวนจากใบสัก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี ขนาด สัดส่ วนการใช้งาน การขึนรู ป โดยได้ทาํ แบบสอบถาม
จํานวน ชุด ซึงมีขอ้ มูลรายละเอียดของแผ่นฉนวน กําหนดแจกพืนทีแบบสอบถาม ณ ชุมชนบ้านเอืออาทร เขตดอนเมือง
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กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นพืนทีกรณี ศึกษา โดยมีการจัดการองค์กรทีมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชนทีมีรูปแบบทีพักอาศัย
คล้ายกัน ประสพปั ญหาในเรื องอุณหภูมิในอาคารเหมือนกัน ทําให้เลือกใช้สถานทีนีเป็ นกรณี ศึกษาเพือให้เป็ นพืนทีศึกษา
จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก แบบสอบถามสรุ ปได้ดงั นี
. แบบผสมที ได้รับคะแนนความพึงพอใจจํานวน ชุด
. แบบผสมที ได้รับคะแนนความพึงพอใจจํานวน ชุด
จากผลการทดสอบพบว่าแบบที ได้รับความสนใจมากที สุ ด และมีส รุ ปข้อเสนอแนะต่างๆเพือนํามาปรั บปรุ ง
ออกมาเป็ นต้นแบบอีก ชินเพือนําไปทดสอบเปรี ยบเทียบกับวัสดุอืน โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี
. รู ปแบบของผนังปลูกพืชต้องมีความสวยงามมีเส้นสายของชินงานทีน่าสนใจ นําไปใช้ได้กบั อาคารทุก
ประเภท การยึดติดตังสะดวกได้มาตรฐาน
. ขนาดทีเหมาะสมอยูท่ ีประมาณ . x . เมตร เท่ ากับหน้ากว้างของวัสดุก่อสร้างทีมีจาํ หน่ายใน
ท้องตลาด
ผลการออกแบบปรับปรุ งหลังการทดลองและการวิเคราะห์

ภาพที แสดงการคัดเลือกและย่อยใบสักเพือนํามาขึนรู ป

ภาพที แสดงลักษณะการทดสอบส่วนผสมกาวแป้งเปี ยกกับใบสักก่อนการขึนรู ป
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ภาพที แสดงลักษณะของการย่อยใบสัก

ภาพที แสดงลักษณะของแผ่นฉนวนตัวอย่างก่อนการขึนรู ป

ภาพที แสดงลักษณะของวัสดุตวั อย่างด้านหน้าจากส่ วนผสม
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ภาพที แสดงลักษณะของวัสดุและส่วนผสมขึนรู ปแผ่นฉนวน

ภาพที แสดงด้านข้างแผ่นฉนวนส่ วนผสมที หลังจากถอดแม่แบบ

ภาพที แสดงด้านข้างแผ่นฉนวนส่ วนผสมที 4 หลังจากถอดแม่แบบ
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ภาพที แสดงการเปรี ยบเทียบชินงานหลังจากถอดแบบเสร็ จ
สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาการผลิ ตแผ่นฉนวนจากใบสักทีความหนาแน่ น 5 กิ โลกรั มต่ อลูกบาศก์เมตร 700 กิ โลกรั มต่อ
ลูกบาศก์เมตร และ 900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทีความหนา มิลลิเมตร ปริ มาณกาว ร้อยละ ร้อยละ และ ร้อยละ
อุณหภูมิมิในการอัดที 170 องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาในการอัด 2 นาที และเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพือนํามาใช้ผลิตใช้งานได้ตามท้องตลาด
ข้อมูลปริ มาณความชืน ค่าเฉลียความชืนในวัสดุเนืองจากในการผลิตแผ่นวัสดุจะมีการควบคุมความชืนในวัสดุไม่
เกินร้อยละ ทําให้ได้ค่าเฉลียปริ มาณความชืนร้อยละ 6.385 -8.324
ข้อมูลพองตัวตามความหนาจะเห็นได้วา่ ใบสักมีการดูดซึมนําในขณะแช่นาํ ชัวโมง หากต้องการผลิตแผ่นฉนวน
จากใบสักต้องใช้ความหนาแน่น 9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริ มาณกาวร้อยละ 10 เพือให้ได้ค่ามาตรฐาน มอก. 2547
ข้อมูลมอดูรัสแตกร้าว พบว่าการทดสอบการต้านทานมอดูรัสแตกร้าวได้ดี และเส้นใยใบสักทําให้แผ่นแข็งแรง
และมีความหนาแน่นมากขึน หากเพิมความหนาค่ามอดูรัสการแตกร้าวจะลดลง เพราะกาวทีใช้มีความแข็ง
ข้อมูลความต้านทานแรงดึงตังฉากกับผิวหน้า การยึดเกาะของกาวและเส้นใยใบสักจะมีค่าเพิมมากขึน หากความ
หนาแน่นมากขึน
ค่าสัมประสิ ทธ์การนําความร้อน จากชุดทดสอบ ความหนาแน่น 970. กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิ ทธ์
การนําความร้อน .220 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น . กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสัมประสิ ทธ์การนําความ
ร้อน .
วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน ความหนาแน่น . กิ โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าสัมประสิ ทธ์การนําความร้อน .
วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน
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กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ทีให้การสนับสนุนวิจยั ฉบับนีสําเร็จลุล่วงและหวังว่างานวิจยั นีจะเป็ นจุดเล็กๆในการริ เริ มเป็ น
ส่วนหนึงของการออกแบบทีนอบน้อมและเคารพต่อธรรมชาติ เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างยังยืน

เอกสารอ้ างอิง

กิ ต ติ ศ ักดิ บัวศรี . 2544. การผลิ ตแผ่น ฉนวนความร้อนจากฟางข้าว. วิทยานิ พนธ์ม หาบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุ
คณะพลังงานและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชัชวาล สิ งหกันต์.
. วิกฤตการณ์มลพิษหมอกควันในภาคเหนื อของประเทศไทย. วารสารสาธารณสุ ข ศาสตร์ ปี ที 42
(ฉบับที 1 ม.ค.-เม.ย. 2555)
ชัยศุภกิจสิ นธ์ สิ รินนั ท์วริ ิ ยะสุนทร และสุพรรณษา ออกสุข. 2547. แผ่นใยไม้อดั ชนิดใหม่จากเส้นใยชานอ้อย ผสมโฟมพอ
ลิสไตรี น. วารสารวิจัยสภาวะแวดล้ อมจุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 99-106.
ตระการ ก้าวกสิ กรรม. 2537. คู่มือฉนวนความร้อน. กรุ งเทพมหานคร: นําอักษรการพิมพ์.
ประภาพรรณ หมันทา. 2549. โครงงานพิเศษระดับปริ ญญาตรี การศึ กษาสมบัติการกันเสี ยงสมบัติเชิ งกลและสมบัติท าง
กายภาพของแผ่นใยไม้อดั จากใบ สับปะรดและโฟมพอลิสไตรี น. คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
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ผนังปลูกพืชจากใบสั กเพือเป็ นฉนวนกันความร้ อนให้ กบั อาคาร
Vegetation Wall from Teak Leaves for Insulation
Reducing Heat Transfer to Buildings.
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ศรัณยู สว่างเมฆ และ นพดล คล้ายวิเศษ
Saranyoo Sawangmake and Noppadol Klaywiset.

บทคัดย่อ
สภาวะน่ าสบายภายในอาคารบ้านเรื อนจะเกิดขึนได้นนจะต้
ั
องมีอุณหภูมิและความชื นที เหมาะสม โดยผนังเป็ น
ส่วนหนึ งทีได้รับความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกันการนําความร้อนทีจะเข้ามาในส่ วนนี ย่อมส่ งผลต่อสภาวะน่าสบายของ
ผูใ้ ช้สอยภายในอาคารบ้านเรื อน การลดปริ มาณการนําความร้อนเข้าสู่ อาคารจากผนัง โดยการเลือกใช้วสั ดุทีสามารถดูดซับ
ความร้อน จะเป็ นส่วนทีช่วยลดอุณหภูมิเข้ามาในอาคารได้มากทีสุด
ผนังปลูกพืชจากใบสักเพือใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารบ้านเรื อน นอกจากจะเป็ นการนําใบสักที เป็ น
เชือเพลิงทีทําให้เกิดไฟป่ ามาทําให้เกิดประโยชน์ ยังเป็ นการสร้างพืนทีสี เขียวให้กบั เมือง ส่ งผลให้อณ
ุ หภูมิโดยรอบลดลง ลด
การเกิดภาวะเกาะความร้อนในเมือง โดยปั จจุบนั งานด้านสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะนิยมการทําแผงบังแดดจากผนังไม้เลือย
ซึงมีปัญหาเรื องของการรับนําหนักของวัสดุปลูกทีชุ่มนําระบบการจ่ายนําและนําหนักตัวแผ่นผนังปลูกพืช เนืองจากผนังเดิม
ไม่ได้ทาํ การออกแบบโครงสร้างมาเพือรองรับนําหนักทีเพิมขึน จากการศึกษาข้อมูลผูว้ ิจยั พบว่า จากปั ญหาเหล่าผูว้ ิจยั จึงมี
แนวคิดในการออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสักทีเป็ นสาเหตุเชือเพลิงของการเกิ ดไฟป่ า และสามารถหาได้ง่ายจากป่ าเบญจ
พรรณทีมากในประเทศถึงร้อยละ อีกทังใบมีลกั ษณะใหญ่และมีความหนาเหมาะแก่การนํามาขึนรู ป เพือเป็ นฉนวนกัน
ความร้อนเข้าสู่อาคารบ้านเรื อน
การใช้พืชปกป้ องผนังเพือกันความร้อนโดยให้ผนังอยู่ใต้ร่มเงาของพืชช่วยป้ องกันรังสี ดวงอาทิตย์โดยตรง ทําให้
อุณหภูมิผนังต้นไม้เ ย็น ลงและปริ ม าณไอนําจากกระบวนการคายนําของพืช ทําให้การคายความร้อนจากผนังต้น ไม้สู่
สภาพแวดล้อมทําได้ดีขึนยังทําให้ให้อณ
ุ หภูมิภายในอาคารลดลงประมาณ - องศาเซลเซียส เมือเปรี ยบเทียบกับผนังจากอิฐ
ทีไม่มีสิงปกคลุม
คําสําคัญ :

ฉนวนกันความร้อน การส่งถ่ายความร้อน การปลูกพืช
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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

บทนํา

จากปั ญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ของไฟป่ าในประทศและประเทศเพือนบ้าน เกิดจากการเผาไหม้เศษใบไม้
และวัสดุทีเหลือจากการเกษตรเพือเตรี ยมพืนทีเพาะปลูกและการหาผลิตผลจากทรัพยากรในป่ า เชือเพลิงทีทําให้เกิดการเผา
ไหม้ส่วนมากเป็ นใบไม้แห้งทีอยูใ่ นป่ า ซึ งป่ าไม้ทีมีมากได้แก่ป่าเบญจพรรณทีต้นสักขึนอยูป่ ริ มาณมากหรื เรี ยกอีกอย่างว่า
“ป่ าสัก” มีพนที
ื ถึงร้อยละ ของป่ าไม้ทงหมด
ั
ทําให้จาํ นวนใบของต้นสักทีร่ วงหล่นมีปริ มาณทีมากในฤดูแล้งเป็ นเชือเพลิง
อย่างดี ทีทําให้เกิ ดไฟป่ า การเผาไหม้ของไฟป่ าทําให้เกิ ดฝุ่ นละอองขนาดเล็กและก๊าซอันตรายต่างๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ แพร่ กระจายไปยังชุมชนทําให้เกิดผลกระทบมากทางภาคเหนือและพืนทีทีมี สภาพ
ภูมิประเทศทีเป็ นแอ่งกระทะ ในช่วงฤดูหนาวทีมีความกดอากาศสู งทําให้สภาพอากาศนิงและแห้ง เกิดการสะสมของมลพิษ
จากหมอกควันในบรรยากาศสู งเกินมาตรฐาน (ชัชวาล.
) ส่ งผลกระทบด้านสุ ขภาพให้กบั ประชากรในพืนทีโดยเฉพาะ
กับเด็ก ผูส้ ู งอายุ ด้านระบบทางเดินหายใจ มีรายงานพบว่ามีอตั ราผุป้ ่ วยมะเร็ งปอด คน ต่อประชากร ,000 คน มีการ
รักษาใน กลุ่มโรคด้านระบบหายใจเพิมขึนเกือบ ,000 คน (นายแพทย์พงษ์เทพ วิวรรธนะเดช,. 2557) ผลกระทบทีตามมา
คือเศรษฐกิจด้านการท่องเทียว มีการยกเลิกเทียวบินเนื องจากทัศนวิสัยไม่เอืออํานวยทําให้นกั ท่องเทียวลดลงร้อยละ . มี
การยกเลิกห้องพักร้อยละ (ทวีศกั ดิ .
) ทําให้รายได้เข้าพืนทีลดลงเกิดการว่างงานของประชากร ปั ญหาหมอกควันทํา
ให้เกิ ดผลกระทบเป็ นวงกว้างเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดสภาวะโลกร้อน ทําให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนไปทัวโลก ประเทศไทย
ซึ งตังอยู่ใ นเขตร้ อ นชื น (Hot Humid Climate) มี อุ ณ หภู มิ แ ละความชื นสู ง ตลอดทังปี ซึ งอยู่น อกเขตสภาวะน่ า สบาย
(Comfort Zone) ซึ งสถานการณ์ ดงั กล่าวทําให้อุณหภูมิสูงขึนทุ กปี ส่ งผลต่ออาคารบ้านเรื อนเกิ ดความร้ อนสะสมในวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะเปลือกอาคารซึ งเป็ นวัสดุดูดซับ (Absorb) ความร้อนเมือได้รับอิทธิ พลจากแสงอาทิตย์ ความร้อน
ดังกล่าวจะส่งผ่านเข้ามาในตัวอาคารด้วยการนําความร้อน (Conduction) ทําให้ผิวอาคารมีอุณหภูมิสูงขึน ทําให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อาคารบ้านเรื อนรู ้สึกไม่สบาย (สมสิ ทธิ . 2541) จึ งต้องพึงพาระบบปรับอากาศเกิ ดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิมมากขึนเป็ นวัฏ
จักรการเกิดภาวะโลกร้อนต่อเนืองไม่สินสุด
สภาวะน่ าสบายภายในอาคารบ้านเรื อนจะเกิดขึนได้นนจะต้
ั
องมีอุณหภูมิและความชื นที เหมาะสม โดยผนังเป็ น
ส่วนหนึ งทีได้รับความร้อนโดยตรง หากไม่ป้องกันการนําความร้อนทีจะเข้ามาในส่ วนนี ย่อมส่ งผลต่อสภาวะน่าสบายของ
ผูใ้ ช้สอยภายในอาคารบ้านเรื อน (พาสิ นี และคณะ. 1) การลดปริ มาณการนําความร้อนเข้าสู่ อาคารจากผนัง โดยการ
เลื อกใช้วสั ดุทีสามารถดูดซับความร้อน จะเป็ นส่ วนทีช่ วยลดอุณหภูมิเข้ามาในอาคารได้มากทีสุ ด ปั จจุบนั มีเทคนิ คหลาย
ประการในการลดอุณหภูมิจากดวงอาทิตย์ เช่น ใช้แผงบังแดด ผนังสองชัน ฯลฯ ซึ งวิธีการต่างๆเหล่านี จะมีราคาก่อสร้างที
สูง อย่างไรก็ตามวิธีการลดความร้อนโดยใช้ผนังปลูกพืชจากใบสักนัน ยังเป็ นการใช้ผนังปลูกพืชจากใบสักเพือใช้เป็ นฉนวน
กันความร้อนให้กบั อาคารบ้านเรื อน นอกจากจะเป็ นการนําใบสักทีเป็ นเชือเพลิงมาทําให้เกิดประโยชน์ ยังเป็ นการสร้างพืนที
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 บ ัน งานด้า น
สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่จะนิยมการทําแผงบังแดดจากผนังไม้เลือย (สุ ดสวาท. 2545) ซึ งมีปัญหาเรื องของการรับนําหนัก
ของโครงสร้างผนังเดิ ม เนื องจากผนังเดิ มไม่ได้ทาํ การออกแบบโครงสร้างมาเพือรองรับนําหนักที เพิมขึน จากการศึ กษา
ข้อมูลผูว้ ิจยั พบว่า จากปั ญหาเหล่าผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสักทีเป็ นสาเหตุเชือเพลิงของการเกิ ด
ไฟป่ า และสามารถหาได้ง่ายจากป่ าเบญจพรรณที มากในประเทศถึงร้อยละ อีกทังใบมีลกั ษณะใหญ่และมีความหนา
เหมาะแก่ การนํามาขึนรู ป เพือเป็ นฉนวนกันความร้ อนเข้าสู่ อาคารบ้านเรื อน อีกทังพืชที ปลูกสามารถดูดซับแสงจากดวง
อาทิ ตย์และนําไปใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์แ สง และคายก๊าซออกซิ เ จน เพือแก้ปั ญหาภาวะโลกร้ อนและสร้ าง
สภาพแวดล้อมที ดี ให้กบั ประเทศ ตามยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติดา้ นสิ งแวดล้อม ที ว่า มาตรการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและ
หมอกควัน ปี

วิธีดําเนินการวิจัย

. นําใบสักมาทดสอบความเหนียว ความแข็งแรงของใบเมือชุ่มนําทดสอบเรื องธาตุอาหารของพืช
. ศึกษารู ปแบบผนังกันความร้อนและแผ่นปลูกพืชจากวัสดุธรรมชาติอืนๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที
เกียวข้อง (Literature Review)
. ทําการออกแบบผนังปลูกพืชทีสามารถใช้ติดตังกับโครงสร้างอาคารและง่ายต่อการติดตัง
. ทําการขึนรู ปผนังปลูกพืชจากใบสัก โดยมีกระบวนการขึนรู ปแผ่นปลูกพืชจากใบสักดังนี
. นําใบสักมาเข้าเครื องย่อยแบบไม่ละเอียดให้มีความคละกันของขนาด
. นําใบสักมาผ่านเครื องกรองเศษฝุ่ นและเศษปนเปื อนทีไม่ตอ้ งการออก
. ทําบล็อกขึนรู ปแผ่นปลูกพืชโดยมีขนาดเทียบเท่ากับแผ่นสมาร์ทบอร์ดสําเร็จรู ปทีมีในท้องตลาด
. ศึกษาวัสดุประสานการยึดตัวโดยศึกษาจากงานวิจยั ทีเกียวข้องและลองทดสอบ เพือคัดเลือก วัสดุประสาน
ทีมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ
. ขึนรู ปแผ่นปลูกพืชจากใบสักโดยทําตามแบบทีได้ออกแบบไว้แล้วโดยมีสดั ส่ วนความหนาแน่นของ
การผสมและขนาดความหนาของแผ่นปลูกพืช ซึงอ้างอิงจากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้อง จํานวน แบบทีสัดส่วนต่างกัน
. ทดสอบคุณสมบัติการเป็ นฉนวนกันความร้อน (ค่า K)
. ออกแบบติดตังผนังปลูกพืชกับกล่องทดสอบ หลัง
หลังที ผนังสองชันจากอิฐดินเผา
หลังที ผนังจากแผ่นฉนวนกันความร้อน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หลังที ผนังปลูกพืชจากใบสัก
หลังที ผนังปลูกพืชจากใบสักพร้อมปลูกพืช
. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการลดความร้อนเข้าสู่ ตวั อาคาร เพือเปรี ยบเทียบกันระหว่างผนัง แบบ ว่าแบบไหน
สามารถเป็ นฉนวนกันความร้อนได้ดีทีสุด หรื อเทียบเท่ากับวัสดุทีมีในท้องตลาด
. ทดสอบความคงทนและความแข็งแรงของผนังปลูกพืชเพือให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับวัสดุทีได้รับการรับรอง
. ทําแบบสอบถามโดยมีหัวข้อต่างๆเช่น การใช้งานของประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ความปลอดภัย ความ
แข็งแรงทนทาน การกันแดดกันฝน ความประทับใจ และอยากให้เพิมเติมส่ วนไหน เพือใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งต่อไป
ในอนาคต
. ทํารายงานสรุ ปผลการวิจยั
. จัดทําแบบโปสเตอร์ พรี เซนต์เพือเผยแพร่ งานวิจยั
ผนัง ปลู ก พื ช จากใบสักเพือเป็ น
ฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักแนวคิดของ ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย เรื อง Green
Architecture “สถาปั ตยกรรมสี เขี ย ว” (Green Architecture) คื อ “การ
ก่อสร้าง อาคารทีมี จุดประสงค์เพือลดผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์
และสิ งแวดล้อมให้เหลื อน้อยที สุ ด ผ่านการเลื อกใช้วสั ดุแ ละวิธี ก าร
ก่ อ สร้ า งที เป็ นมิ ต รต่ อ สิ งแวดล้อ ม” ซึ งเป็ นผลจากการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมทียังยืน หรื อ “Sustainable Architecture” สามารถช่วยให้ผู ้
อยู่อาศัยรวมถึงธรรมชาติ มี คุณภาพชี วิตที ดี ขึน ลดการใช้พลังงานและ
ทรั พยากรทางธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี รวมถึงช่วยลดปั ญหาภาวะโลก
ร้อนซึ งเป้ าหมายสําคัญของ Green Architecture นอกจากจะส่ งเสริ มให้
เกิดความสมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทีเหมาะสม ประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีเพือลดการใช้พลังงาน

ศึกษาและออกแบบพัฒนาแผ่นปลูกพืชเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ (ใบสัก) ซึงเป็ นปัจจัยทําให้
เกิ ดไฟป่ าส่ งผลถึงสภาวะโลกร้อน นํามาแปรรู ปเพือเพิมมูลค่าเพือสร้างผลิตภัณฑ์ทีช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
ภายในอาคาร ลดต้นทุนการใช้พลังงานในการปรับอากาศ
ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นปลูกพืชเพือใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ
- ออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นแผ่นปลูกพืชเพือใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนโดยใช้ใบสักเป็ นวัสดุหลัก

- ออกแบบผลิ ตภัณฑ์แผ่นปลูกพืชเพือใช้เป็ นฉนวนกัน ความร้อนโดยมีวิธีการผลิ ตที เป็ นระบบโดยการ
ออกแบบ
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ขันตอนการออกแบบ

ศึกษาทฤษฎีรูปแบบผนังกันความรอนและแผนปลูกพืชจากวัสดุ
ธรรมชาติอ่นื ๆ โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
ศึกษาพื้นที่ใชสอยทั้งขนาดและความตองการของผูพักอาศัย
พัฒนารูปแบบ รูปทรงอาคาร ตําแหนงการเจาะชองเปดและ
ลักษณะของการกันแดดเพื่อใหอาคารเย็นสบาย
แนวทางการออกแบบแบบแยกสวนเพื่องายตอการติดตั้ง

ขั้นตอนการผลิตแบบสองมิติ สามมิติ
และหุนจําลอง

สรุปรูปแบบและสัดสวน
ขั้นตอนการผลิตแบบสองมิติและสามมิติเพื่อใชในการทดสอบ
ขั้นตอนการผลิตหุนจําลองหลังปรับปรุงจากแบบขั้นตน

ขั้นตอนการทดสอบและเก็บขอมูล

ทดสอบในสถานที่ท่ใี ชในการทดสอบ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

ผลการทดลองและการวิเคราะห

ตนแบบผนังปลูกพืชเพื่อใชเปนตัวอยางใหกับผูสนใจ
ดานประโยชนใชสอย

บทสรุปและขอเสนอแนะ
ดานรูปลักษณของสถาปตยกรรม

ภาพที 1 แสดงแผนภูมิขนตอนวิ
ั
ธีการดําเนินงานวิจยั
ซึงในบทนีจะแบ่งส่วนของเนือหาในขันตอนวิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ นหัวข้อหลักๆ ได้ ดังนี
. ขันตอนการออกแบบ
. ขันตอนการผลิตหุ่นจําลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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ขันตอนการออกแบบ
ออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร แบบ พร้อมรายละเอียด ประกอบแบบ
แปลน รู ปด้าน รู ปตัด Perspectives.

ภาพที 2 แสดงรู ปด้านหน้าของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารแบบที

ภาพที แสดงภาพ Perspective. ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารแบบที

ภาพที แสดงรู ปด้านหน้าของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคารแบบที 2
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แสดงภาพ Perspective. ส่ วนขยายของบล๊อคผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความ ร้ อนให้กับ อาคาร
แบบที 2

ผลและวิจารณ์ ผลงานวิจัย

หลังจากได้ออกแบบผนังปลูกพืชจากใบสัก แบบ ได้ทาํ แบบสอบถามเพือทดสอบหาความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
ของผนังปลูกพืชจากใบสัก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี ขนาด สัดส่ วนการใช้งาน การขึนรู ป โดยได้ทาํ แบบสอบถาม
จํานวน ชุ ด ซึ งมี ขอ้ มู ลรายละเอี ยดของผนังปลูกพืช แปลน รู ปด้าน รู ป ตัด ภาพ Perspectives. ของแบบแต่ ละแบบ
กําหนดแจกพืนทีแบบสอบถาม ณ.ชุมชนบ้านเอืออาทร เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ซึ งเป็ นพืนทีกรณี ศึกษา โดยมีการ
จัดการองค์กรทีมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชนที มีรูปแบบที พักอาศัยคล้ายกัน ประสบปั ญหาในเรื องอุณหภูมิในอาคาร
เหมือนกัน ทําให้เลือกใช้สถานทีนีเป็ นกรณีศึกษาเพือให้เป็ นพืนทีศึกษา
จากผลการทดสอบมีคะแนนจาก แบบสอบถามสรุ ปได้ดงั นี
แบบที ได้รับคะแนนความพึงพอใจจํานวน ชุด
แบบที ได้รับคะแนนความพึงพอใจจํานวน ชุด
จากผลการทดสอบพบว่าแบบที ได้รับความสนใจมากที สุ ดและมี สรุ ปข้อเสนอแนะต่างๆ เพือนํามาปรับปรุ ง
ออกมาเป็ นต้นแบบอีก ชินเพือนําไปทดสอบเปรี ยบเทียบกับวัสดุอืน โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อได้ดงั นี
. รู ปแบบของผนังปลูกพืช ต้องมีความสวยงามมีเส้นสายของชินงานทีน่ าสนใจ นําไปใช้ได้กบั อาคาร
ทุกประเภท การยึดติดตังสะดวกได้มาตรฐาน
. ขนาด ขนาดทีเหมาะสมอยูท่ ีประมาณ . x . เมตร เท่ากับหน้ากว้างของวัสดุก่อสร้างทีมีจาํ หน่าย
ในท้องตลาด
. ระบบการจ่ายนํา ระบบการจ่ายนําควรเป็ นชนิ ด Down Feed เพือการใช้นาที
ํ คุม้ ค่า มีทีเก็บนําล้นเพือ
นํานํากลับมาใช้ใหม่ และประหยัดในการเดินท่อโดยใช้ระบบนําล้น
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ผลการออกแบบปรับปรุงหลังการทดลองและการวิเคราะห์

ภาพที แสดงรู ปด้านหน้าของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที แสดงรู ปตัด A ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที แสดง Detail ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

94

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที แสดงรู ปตัด B ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที

แสดง Detail 1 ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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ภาพที แสดง Detail 2 ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที

ภาพที

แสดงภาพ Perspective ของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

แสดงภาพระดับการย่อยของใบสักในการทําของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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แสดงภาพการขึนรู ปของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที แสดงภาพการประกอบบล๊อคของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

ภาพที

แสดงภาพการยึดประกอบติดกับผนังของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร
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แสดงภาพต้นแบบของผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร

จากการบันทึ กข้อมูลเพือนําผลทีได้มาวิเคราะห์และประเมินผล เพือนํามาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการลดค่า
การถ่ ายเทความร้ อนของผนัง ปลู ก พืชนี ได้ท าํ การบันทึ ก ข้อมู ลจากกล่ องทดลอง 2 กล่ อ งมี การแสดงผลการทดลอง 4
กรณี ศึ กษา ประกอบด้วย กรณี ที 1 กรุ ผนังปลู กพืชจากใบสัก ระหว่างวันที 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 00.00 น. ถึง 19
พฤษภาคม 2558 เวลา 23.45 น. กรณี ที กรุ ผนังสองชันจากอิฐดินเผา ระหว่างวันที 21-27 พฤษภาคม 2559 กรณี ที 3 กรุ
ผนังจากแผ่นฉนวนกันความร้อน ระหว่างวันที 21-27 พฤษภาคม 2559 กรณี ที 4 กรุ ผนังปลูกพืชจากใบสักพร้อมปลูกพืช
ระหว่างวันที 21-27 พฤษภาคม 2559 โดยแสดงผลการทดลองและการวิเคราะห์ใน 3 รู ปแบบ โดยพิจารณาเป็ น 3 กรณี
ศึกษา 1. แยกพิจารณาแต่ละกล่องทดลอง 2. พิจารณาเปรี ยบเทียบแยกเป็ นจุด และ 3. พิจารณาเปรี ยบเที ยบระหว่างกล่อง
ทดลองในแต่ละกรณี ศึกษา

สรุ ปผลการวิจัย
ว่า

ได้รับ

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั “ผนังปลูกพืชจากใบสักเพือเป็ นฉนวนกันความร้อนให้กบั อาคาร” สามารถสรุ ปได้
. ผนังทดสอบทีมีพืชปกคลุมทําให้อณ
ุ หภูมิตากว่
ํ าผนังชนิดอืนทุกกรณี
. ผนังทดสอบทีต่างชนิดกันทําให้อณ
ุ หภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกัน
. อิทธิ พลการแผ่รังสี ดวงอาทิตย์มีผลทําให้อุณหภูมิผนังทดสอบแปรผันตามปริ มาณรังสี ดวงอาทิ ตย์ที

การใช้พืชปกป้ องผนังเพือกันความร้อนโดยให้ผนังอยูใ่ ต้ร่มเงาของพืชช่วยป้ องกันรังสี ดวงอาทิตย์โดยตรง แต่ยงั
ได้รับการแผ่รังสี ความร้อนผ่านใบ โดยใบไม้เป็ นตัวแปรสภาพความร้อนให้เย็นลงโดยการระเหยนําของใบไม้ พืชบนผนัง
จะทําหน้าทีดูดนําภายในมาระเหยสู่ ภายนอก ทําให้อุณหภูมิผนังต้นไม้เย็นลง และเมือผนวกกับกระแสลมทีผ่านผนังกะจะ
พัด พาอากาศร้ อ นใต้ใ บและปริ ม าณไอนําจากกระบวนการคายนําของพื ช ทํา ให้ก ารคายความร้ อนจากผนัง ต้น ไม้สู่
สภาพแวดล้อมทําได้ดีขึน ส่งผลให้อณ
ุ หภูมิภายในลดลงประมาณ - องศาเซลเซียส เมือเปรี ยบเทียบกับผนังจากอิฐ
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ขอขอบคุณคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ทีให้การสนับสนุนวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงและหวังว่างานวิจยั นีจะเป็ นจุดเล็กๆในการริ เริ มเป็ น
ส่วนหนึงของการออกแบบทีนอบน้อมและเคารพต่อธรรมชาติ เพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างยังยืน
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึ กษาแนวทางการพัฒนาสี ยอ้ มเส้นด้ายจากพืชในท้องถินเพือเพิมมูลค่าผ้าทอ

เกาะยอจังหวัดสงขลาโดยศึกษาและทดลองสกัดสี จากพืชในท้องถินของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเปลือกเพกา เปลือกต้น

หว้าและใบขีเหล็ก เพือพัฒนาสี ทีเกิดจากพืชในพืนทีแล้วนําไปย้อมสี เส้นด้ายสําหรับทอ โดยการประเมินผลความเหมาะสม

ของสี และรู ปแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผูเ้ ชียวชาญทางด้านสิ งทอ ปราชญ์ชุมชน นักออกแบบ กลุ่มประกอบการผ้าทอเกาะยอ
โดยใช้เครื องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์

ผลการศึ กษาพบว่า การย้อมสี เส้น ด้ายเพือทอผ้าเกาะยอจากสี ธรรมชาติ อําเภอ จากความสมบู รณ์ ท างด้าน

ธรรมชาติ อําเภอสะบ้าย้อยได้พืชคือเปลือกเพกาสกัดได้สีเหลืองและเปลือกต้นหว้าให้สีนาตาลอ่
ํ
อนโดยการใช้ส่วนเปลือก
หมัก - วัน โดยเปลือกเพกาหรื อเปลือกต้นหว้า กิโลกรัมต่อ นํา ลิตร ส่วนอําเภอ นาทวีได้พืชทีนํามาสกัดคือใบขีเหล็ก
ให้สีเขียวอมเทา โดยการหมักใบ - วันอัตราส่วนใบขีเหล็ก กิโลกรัม ต่อนํา ลิตร เมือได้นาสี
ํ จากพืชทีหมักแล้วจึงนํามา
ต้มเพือให้สีแตกตัวแล้วกรองเอาเฉพาะนําสี จากนันนํานําไปต้มผสมสารช่วยติดสี คือนําโคลนและนําสนิม ในอัตราส่วย นําสี

ลิตร ต่อนําสนิ มและนําโคลนอย่างละ ลิตร แล้วนําไปต้มให้เดือดจึงนําเส้นด้ายลงย้อมใช้เวลาย้อม - ชัวโมง ก่อนย้อม

เส้นด้ายให้ทาํ ความเส้นด้ายและนําเส้นด้ายแช่ในนําต้มใบกระถิน - ชัวโมงเพือให้เส้นด้ายดูดซึ มสี ได้ดี และนําไปสู่การทอ
ผ้าและแปรรู ปผลิตภัณฑ์
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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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ภายใต้การเปลียนแปลงตามยุคสมัยส่ งผลให้วถิ ีชีวติ สังคม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและความเป็ นอัตลักษณ์วฒั นธรรม

ของชาติมีการเปลียนแปลง โดยวิวฒั นาการและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึน สืบเนืองจากการพัฒนาประเทศ

ในปั จจุบนั อยู่บนพืนฐานของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน ทําให้รัฐบาลเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถินมาก
ยิงขึน ซึ งรัฐบาลมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที

เพือให้

การพัฒ นาประเทศสู่ ความสมดุลและยังยืน โดยนําทุ นต่าง ๆ ที มีใ นประเทศอันได้แ ก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุน สังคม และทุ นทาง
วัฒนธรรม มาใช้ป ระโยชน์อย่างบูรณาการและเกื อกูลกัน มุ่งสร้ างภูมิ คุม้ กันตังแต่ระดับ ปั จเจก ครอบครั ว และชุม ชน

สามารถจัดการความเสี ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลียนแปลงได้ ซึงประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมทีประกอบด้วย วิถีชีวติ และ
ภูมิปัญญาอย่างเด่นชัด (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที , 2555: 20)

จังหวัดสงขลา ถือเป็ นจังหวัดทีมีภมู ิปัญญาทีหลากหลายและถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา การ

ปรับตัว ปรับวิถีชีวติ ของคนในภาคใต้ทีประกอบไปด้วยคนไทย หลายชาติพนั ธุ์ หลายภาษา หลากหลายวัฒนธรรม จนหลอม
รวมกัน เกิดเป็ นภูมิปัญญาประจําถิน ซึงมีทงเรื
ั องราววัฒนธรรม การละเล่นและภูมิปัญญาทีน่าสนใจ อีกหนึงอย่างทีสื บทอด

กันมาเป็ นร้อย ๆ ปี และเป็ นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนันก็คือ ผ้าทอเกาะยอ ซึ งเกิ ดขึนใน ตําบลเกาะยอ ในจังหวัดสงขลา และ

เป็ นภูมิปัญญาชาวสงขลาทีมีมาตังแต่อดีต ซึงปั จจุบนั ยังคงรักษาในรู ปแบบการทอและลวดลาย ผ้าทอเกาะยอเป็ นผ้าฝ้ายทอ
ซึงฝ้ายทีนํามาทอนันเป็ นฝ้ายทีมีการสังซือมาจากภูมิภาคอืน และย้อมสี ดว้ ยสังเคราะห์มาจากโรงงาน ซึ งการพัฒนาผ้าทอจาก

อดี ตจนถึงปั จจุบนั ได้มีการผสมผสานกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรมทีสะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ในด้านวิถีของคน
ไทยพืนถิน ในจังหวัดสงขลา (ศิริพร.

.)

ในการนี ผูว้ ิจยั มี ความต้องการสร้ างรู ปแบบผ้าทอเกาะยอที มีความเป็ นมิ ตรกับสิ งแวดล้อมและยังสะท้อนความ

เป็ นอัตลักษณ์ ของจังหวัดสงขลาผ่านเรื องราวของผ้าทอเกาะยอ โดยการใช้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจากพืชของ

จังหวัดสงขลามาการสกัดสี ยอ้ ม ทังนี เลือกชุมชนตัวอย่างทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณ โดยการหาพืชทีให้สีทีมี
อยูใ่ นท้องถินและมีการจํานวนเพียงพอสําหรับการนําไปใช้ในอนาคต ซึงการสกัดสี จากพืชในพืนทีนัน จะถูกนําไปทําสี ยอ้ ม

ธรรมชาติสาํ หรับการย้อมเส้นด้ายเพือนําไปทอผ้าทอเกาะยอ ซึงเดิมผ้าทอเกาะยอจะย้อมด้วยสีสงั เคราะห์หรื อย้อมย้อมสําเร็จ
จากโรงงาน อี กทังยัง ไม่ มีท างเลื อกให้กับ กลุ่ม ผูบ้ ริ โ ภคที สนใจผลิตภัณ ฑ์ทีเป็ นสี ธรรมชาติ ซึ งในปั จ จุบัน ทิ ศ ทางการ

ออกแบบสิ งทอทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม(Eco Textile) เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคสนใจ และมีให้เลือกน้อย ผูว้ ิจัยจึงต้องการสร้าง
แนวทางให้กลุ่มประกอบผ้าทอเกาะยอ สร้างสิ งทอทีเป็ นมิตรและเป็ นอัตลักษณ์จากสี ของพืชในชุมชน อําเภอต่างๆได้ และ

ยังคงรักษาไว้ในกระบวนการทอและวิถีจากภูมิปัญญาทีมีอยูเ่ ดิ ม ทังนี จะต้องไม่เกิดผลกระทบกับสิ งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ของประชาชนใน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

. เพือหาแนวทางส่งเสริ มและสนับสนุนการเพิมมูลค่าให้กบั ภูมิปัญญาท้องถินเกียวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ งทอพืนเมือง

ภาคใต้

. เพือหาแนวทางการพัฒนาสี ยอ้ มธรรมชาติจากพืชในท้องถินเพือการทอผ้าพืนเมืองเกาะยอ จังหวัดสงขลา
. เพือพัฒนาสิ งทอและผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เรื อง ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสี ธรรมชาติในท้องถินเป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative

Research) ประกอบกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องจาก
เอกสาร ตํา รา บทความ งานวิจ ัย ทางด้า นการสกัด สี จ ากพืช และผ้าทอเกาะยอ สําหรั บ ผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในชุ ม ชน

(Stakeholders) เช่ น กลุ่ ม ประกอบการทอผ้า เกาะยอ ปราชญ์ชุ ม ชนทางด้า นสิ งทอ สํา หรั บ เครื องมื อ ที ใช้ใ นงานวิ จัย

ประกอบด้วย ) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-dept interview) สัมภาษณ์กลุ่มประกอบการทอผ้าถึงความต้องการและแนว
ทางการพัฒนาผ้าทอ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) รวมถึงการสัมภาษณ์ จากผูน้ ําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

เพือหาองค์ความรู ้ทางด้านพืชพันธุ์ทีมีอยูใ่ นท้องถิน ) ประเด็นคําถามปลายเปิ ดทีใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู ้
ทีมีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) เช่น กลุ่มประกอบการทอผ้า ปราชญ์ชาวบ้าน เพือหาความชัดเจนของความต้องการเรื องสี

ธรรมชาติสาํ หรับการย้อมสี เส้นด้ายในการทอผ้า รวมถึงจํานวนพืชทีมีอยูใ่ นชุมชน เพือการสร้างอัตลักษณ์ผา้ ทอเกาะยอ ของ

จังหวัดสงขลาทีย้อมด้วยสี ธรรมชาติจากพืชในพืนที ของจังหวัดสงขลา ชนิ ดพืช โดยการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างจากการ

สัม ภาษณ์ ส อบถามปราชญ์ชุม ชนทางด้านสิ งทอโดยเลื อกชุ ม ชมหรื อ อํา เภอที มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างด้า นพื ช พรรณ
ธรรมชาติ ชุมชน คือชุมชนอําเภอสะบ้าย้อยและอําเภอนาทวี ทีมีพืชทีมีจาํ นวนมากพบได้ตามแนวถนนและป่ าในพืนทีและ
สามารถนํามาใช้ในการสกัดสีได้แก่ ใบขีเหล็ก จากอําเภอนาทวี และเปลือกเพกา เปลือกต้นหว้าจากอําเภอสะบ้าย้อย ซึงการ

สกัดสี จะเป็ นการนําพืชมาหมักเพือให้เกิ ดสี โดย เปลือกต้นหว้า กิโลกรัม ต่อนํา ลิตร หมักไว้ - วัน ใบขีเหล็ก กิโล
กกรัม ต่อนํา ลิตร และเปลือกเพกา กิโลกรัม ต่อ นํา ลิตร หมักไว้ - วัน แล้วนํามาต้มให้เดือดเพือให้สีแตกตัว แล้วนํา
นําสี ไปกรองเพือเอาเศษใบ เปลือกทีเหลือออก ให้คงเหลือไว้แค่นาสี
ํ ก่อนการนําเส้นด้ายไปย้อมจะมีการทําให้เส้นด้ายติดสี

ได้ดีโดยการใช้พืชและวัสดุทีในท้องถินทีมีสารช่วยติดในการย้อม ได้แก้ใบกระถิน โดยการนําใบกระถิน กิ โลกรัมไปต้ม
กับนํา ลิตร กรองเหลือเฉพาะนํา แล้วนําเส้นด้ายไปแช่ในนํากระถิน - ชัวโมง จากนันบิดนําออกแล้วนําไปย้อมสี จากพืช
ทีต้มไว้ โดยใช้การย้อมร้อน นําเส้นด้ายย้อมสีจุ่มขึนลง - ครัง นาน – 2 ชัวโมง โดยสี ยอ้ มธรรมชาติมีการใส่นาสนิ
ํ มและ
นําโคลนผสมไปในอัตราส่ วนนําสี ลิตร ต่อนําสนิ มและนําโคลนอย่างล่ะ ลิตรไปเพือเป็ นสารช่วยติดสี มากขึน เมือจุ่มสี

เสร็ จบิ ดให้นาสี
ํ ออกแล้วนําไปตากลมรอให้เส้นด้ายแห้ง เมือแห้งแล้วนําไปปั นเข้ากระสวยเพือรอการทอ โดยกลุ่มทอผ้า
กระแสสิ นธุ์และกลุ่มสะพานพลา เมือทอผ้าเสร็ จเป็ นผืนมาแช่นาเกลื
ํ อเพือกันสีตก อัตราส่ วน นํา ลิตร ต่อ เกลือ กิโลกรัม
แช่ทิงไว้ คืน แล้วนําผ้าไปซัก - นํา นําตากในทีร่ ม แล้วนําไปพัฒนาสู่ รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื องแต่งกายแฟชันไลฟ์
สไตล์ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป
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ภาพที ภาพเปลือกต้นหว้าหมัก - วัน

ภาพที ภาพใบขีเหล็กหมัก - วัน

ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที ภาพขันตอนการคัดแยกนําสีและกรองเศษใบและเปลือก
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที ภาพนําสีเปลือกเพกา และนําใบชีเหล็กทีกรองต้มผสมนําสนิม และนําโคลน
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
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ภาพที ภาพ ต้มใบกระถินเพือนํานํามาแช่เส้นด้ายก่อนย้อมสี แช่ทิงไว้ - ชัวโมง
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที ภาพ เส้นด้ายฝ้าย ต้มย้อมกับนําสี เปลือกต้นหว้า เปลือกเพกา ใบขีเหล็ก ต้มทิงไว้ - ชัวโมง
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

การสกัดสี จากพืชในท้องถินจังหวัดสงขลา ชุมชน อําเภอสะบ้าย้อยและอําเภอนาทวี พบว่ามีพชื ทีมีจาํ นวนมากพบ
ได้ตามแนวถนนและป่ าในพืนทีและสามารถนํามาใช้ในการสกัดสี ได้แก่ ใบขีเหล็กให้สีเขียวอมเทา เปลือกต้นหว้าสกัดให้
เป็ นสี นาตาล
ํ
ใบเทียนสกัดให้เป็ นนําตาลอ่อน เปลือกเพกา ให้สีเหลือง โดยการสกัดสี ใช้ วิธีการหมัก 7-10 วันแล้วนํามาต้ม
เพือแยกนําสี ออก การย้อมใช้วธิ ี การย้อมร้อนเพือให้ความร้ อนนําสี เข้าสู่ เส้นด้าย ซึ งกระบวนการเพือให้เส้นด้ายติดสี ได้ดี
ผูว้ จิ ยั ใช้สารทีช่วยให้เกิดการติดสี คือใบกระถิน สนิม นําโคลน
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พืชทีพบในพืนทีและสกัดสี

ภาพที ใบขีเหล็กให้สีเขียวอมเทา
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที ภาพเปลือกต้นหว้าสกัดให้เป็ นสีนาตาล
ํ
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที ภาพเปลือกเพกาสกัดให้เป็ นสีเหลือง
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร
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ภาพที ภาพใบเทียนสกัดให้เป็ นนําตาลอ่อน
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

ภาพที ภาพขันตอนการคัดแยกนําสี และกรองเศษพืช
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

สารช่วยติด

ภาพที ภาพนําสนิม
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์
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ภาพที ภาพนําโคลน
ทีมา : http://thirawit5601571.blogspot.com

ภาพที ภาพใบกระถิน
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

ภาพที ภาพผ้าทอจากสี ธรรมชาติในงานวิจยั
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั นวัทตกร อุมาศิลป์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 6 ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอย้อมสี เส้นด้ายจากใบขีเหล็ก เปลือกเพกา เปลือกต้นหว้า
ทีมา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั สิ ริมา สัตยาธาร

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั เรื อง ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิน จากผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี
1. ชุมชนพืนทีในการหาพืชในการสกัดสียอ้ มธรรมชาติ
ผลจากการศึ กษาและประเมินผลจากแบบสอบถามพบว่าจังหวัดสงขลา มี 2 อําเภอทีผูต้ อบแบบสอบถามให้ความ
สนใจและเลือกเป็ นชุมชนอําเภอทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพืชพรรณไม้ คืออําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จากทัง
หมัด ใน 16 อําเภอและจากการลงพืนที พบว่าทังสองอําเภอมี ค วามสมบู รณ์แ ละมีวิถีชีวิต การเกษตรและพืชพรรณ ที มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน และมีพนั ธุ์ไม้หลากหลาย
2. พืชทีนํามาใช้สกัดสี
จากการศึ กษาในพืนทีสองอําเภอพบว่าพืชทีมีจาํ นวนมากและพบเห็นตามแนวถนนเหมาะแก่การนํามาสกัดสี ยอ้ ม
ซึงพบว่าต้นขีเหล็กจะพบมากในเส้นทางถนนอําเภอนาทวี ซึงใบขีเหล็กสามารถสกัดสี ได้เป็ นสี เขียวอมเทา ส่วนอําเภอสะบ้า
ย้อย ส่วนใหญ่จะเป็ นต้นหว้า เพกา และต้นเทียน ซึงเปลือกต้นหว้าสกัดให้เป็ นสี นาตาล
ํ เปลือกเพกา ให้สีเหลืองและใบเทียน
สกัดให้เป็ นนําตาลอ่อน ทังนี พืชชนิ ดเดี ยวกันแต่แตกต่างกันแต่ละพืนที ก็จะให้สีทีแตกต่างกัน ซึ งขึนอยูก่ บั ความสมบูรณ์
ของดินและสภาพแวดล้อม
3. การสกัดสี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

110

การสกัดสี พืชที ได้ ใช้วิธีการหมักในนํา โดยถ้าเป็ นส่ วนใบ จะนําใบมาสับเป็ นชิ นเล็ก ส่ วนพืชที ใช่เปลือกก็จะ
นํามาทุบ สับ แล้วหมักทิงไว้ 5-7 วัน หลังจากนันจะนํามาต้มให้เดือด เพือให้สีแตกตัวเต็มที หลังจากนันแยกส่ วนนําและกาก
ใบหรื อเปลือกออก นํานําไปต้มรอการนําเส้นด้ายมาย้อม มีการผสมนําโคลน สนิมลงใปในนําสี เพือให้ ช่วยยึดติดสี ขณะย้อม
เส้นด้ายนันเอง ซึงการย้อมสี ธรรมชาติเหล่านีใช้วธิ ี การย้อมร้อน
4. กลุ่มทอผ้าเกาะยอ
ผ้าทอเกาะยอเป็ นผ้าทอประจําจังหวัดสงขลาทังนีเบืองต้นสี ทีแต่ละกลุ่มประกอบการทอผ้าใช้นนเป็
ั นสีสังเคราะห์
ทีโรงงานย้อมเส้นด้ายมาแบบสําเร็ จพร้อมทอ โดยกลุ่มประกอบการทีให้ความสนใจในงานวิจยั ผ้าทอเกาะยอสี ธรรมชาติคือ
กลุ่มทอผ้ากระแสสิ นธุ์และกลุ่มทอผ้าสะพานพลา ซึ งลวดลายทีเกิดขึน ยังคงเป็ นลวดลายทีเป็ นอัตลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอ
แต่งานวิจยั ครังนีทําให้ผา้ ทอเกาะยอเพิมมูลค่าด้วยการย้อมสี เส้นด้ายจากพืชพืนถินทีมีอยูใ่ นชุมชนของจังหวัดนันเอง สร้าง
คุณค่าและเป็ นแนวทางการอัตลักษณ์ผา้ ทอให้กบั พืนทีแต่ละพืนทีต่อไปในอนาคตได้
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ขอขอบพระคุณ สํานักงานวิจยั แห่งชาติทีให้ความอนุเคราะห์งบประมาณประจําปี
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การออกแบบสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่ อการใช้ งานสํ าหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมของศู นย์ พ ฒ
ั 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 *
Kornpong Thongsri 1*

บทคัดย่อ

งานวิจยั ชินนี เป็ นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่อการใช้งานสําหรับคนพิการและทุพลภาพ โดยใช้
พืนที ศู นย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานครเป็ นพืนที ศึ กษาวิจยั โดยมี วตั ถุ ประสงค์ใน
การศึ กษา ดังนี 1.) การศึ กษาถึงปั ญหาสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่อการใช้งานสําหรับคนพิการและทุพลภาพ 2.) วางผัง
การจัด วางอาคารและระบบการสัญ จรเพื อตอบสนองต่ อการใช้ง านสํา หรั บ คนพิ การและทุ พ ลภาพ 3.) การออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพือให้คุณภาพชี วิตของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การดียงขึ
ิ น ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การลงสํารวจพืนทีจริ ง ในขันตอนการ
เก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย พบว่าอุปสรรค์สาํ คัญเกียวกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานสําหรับคนพิการและ
ทุพลภาพในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านบางแค คือ ปัญหาระบบเส้นทางการสัญจรและปัญหาตําแหน่งของอาคารที
ไม่สมั พันธ์กบั การใช้งานได้จริ ง ซึงทําให้ผใู ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การเข้าถึงพืนทีต่างๆ ได้อย่างลําบาก เป็ นผลให้คนพิการและ
ทุพลภาพ ไม่ได้รับสะดวกในการบริ การ การวิจยั ในครังนีมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมจากผูใ้ ช้สอย ผูว้ ิจยั ได้นาํ เจ้าหน้าทีและผูอ้ าศัย
ในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร มาร่ วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมร่ วมกับวางผัง
จัดเส้นจัดระบบสัญจรภายในโครงการใหม่ โดยมุ่งเน้นจัดวางพืนทีต่างๆ ตามการใช้งานจริ ง เป็ นผลให้สภาพแวดล้อมภายใน
พืนที และเส้นทางสัญจรทีได้รับการออกแบบใหม่ สามารถตอบสนองและเชือมโยงเข้าสู่ พืนทีบริ การต่างๆ ได้อย่างสะดวก
งานวิจยั ชินนีจะช่วยให้คุณภาพชีวติ ของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การในพืนทีศึกษาดียงขึ
ิ น
คําสําคัญ : การออกแบบสภาพแวดล้อม, คนพิการและทุพลภาพ, ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
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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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จากข้อมูลการสํารวจคนพิการ พ.ศ.2555 จากสํานักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่า จํานวนประชากรในประเทศไทยมีจาํ นวน
ผูพ้ ิการคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 2.17 โดยมีอตั ราเฉลียเพิมขึน 1 แสนคนต่อปี ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่มกั มีปัญหาด้านสุขภาพและมีความ
เสี ยงต่อการเกิดปั ญหาทางสุ ขภาพสู งกว่าประชากรทัวไป ปั จจัยสําคัญของปั ญหาดังกล่าว คือ การทีผูพ้ ิการมีขอ้ จํากัดเรื องการ
ดูแลสุขภาพร่ างกาย ประกอบกับมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้นอ้ ยกว่าบุคคลทัวไปทีมีร่างกายปกติ อีกทังยังมีผพู ้ ิการบาง
ประเภททีมีความผิดปกติมากกว่าผูพ้ ิการทัวไป จําเป็ นต้องได้รับการดูแลมากกว่าคนปกติ จากสาเหตุและสภาพปั ญหาดังกล่าว
ภาครั ฐจึ งได้มีการตังหน่วยงานหรื อสถานสงเคราะห์ขึนมา เพือมาดูแลให้ความช่วยเหลือผูพ้ ิการเหล่านัน หน่วยงานต่างๆได้
กระจายออกไปตามภูมิภาคต่างๆเพือให้ความช่ วยเหลือและดูแลคนพิการเหล่านี อย่างทัวถึง เพือให้สามารถดูแลและช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวติ และได้รับการดูแลตามสิทธิขนพื
ั นฐานอันพึงได้รับ
ศู นย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร ได้มีการเปิ ดบริ การและช่วยเหลือมาเป็ น
ระยะเวลาที ยาวนานและมี ผูพ้ ิการและทุพลภาพมาใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั จึ งมีสภาพที ทรุ ดโทรม สภาพพืนที ควร
ได้รับการออกแบบและปรับปรุ งตามแนวทางทีเหมาะสม ซึ งจะช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การ ผูพ้ ิการและทุพลภาพมีคุณภาพชีวิตที ดี ขึน
การศึกษาถึงความต้องการเกี ยวกับการใช้งานพืนทีเป็ นเรื องทีสําคัญ เพือความต้องการเชิ งพืนทีจะสอดคล้องต่อการใช้งานจริ ง
อันจะนํามาซึ งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร
การศึ กษาในครังนี มุ่งเน้นศึ กษาเพือแก้ไขปั ญหาในเรื องการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือตอบสนองต่อการใช้งาน
สําหรับคนพิการและทุพลภาพในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานครนักวิจยั ใช้วธิ ี การเก็บ
ข้อมูลด้วยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่ วมจากผูใ้ ช้สอยในพืนที โดยนําเจ้าหน้าทีและผูอ้ าศัยภายใน
พืนทีมาร่ วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในช่วงงานวิจยั
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วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึ กษาแนวความคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับงานวิจยั และระเบียบวิธีการวิจยั โดยแบ่งเนือหาออกเป็ น 4
เรื อง คือ นิ ยามของความพิการ ประเภทของความพิการและสถานสงเคราะห์ กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่ วมและการ
ออกแบบสถานสงเคราะห์และมาตรฐานการออกแบบทางสัญจรเพือคนพิการ
นิยามของความพิการ
ประที บ และคณะ (2556) กล่าวว่า ประชากรผูพ้ ิการนันมีความสําคัญต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน แต่ความเป็ นอยู่
ของคนพิการมักถูกสังคมปล่อยปะละเลย ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อมที ไม่มีความสะดวกต่อการดํารงชีวิต ทัศนคติของคนใน
สังคมที มีต่อคนพิการ การทําความเข้าใจเกี ยวกับความพิการจึ งเป็ นสิ งจําเป็ น ส่ งผลให้สังคมเล็งเห็ นถึงความสําคัญของเรื อง
ดังกล่าว อันจะนําไปสู่การช่วยเหลือและสนับสนุนเพือให้คนพิการสามารถดํารงชีวติ ได้เหมือนคนทัวไป
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตราที 4 ได้ให้ความหมายของคนพิการว่า
“บุคคลซึงมีขอ้ จํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมกิจกรรมทางสังคม เนืองจากมีความบกพร่ อง
ทางการเห็ น การได้ยิน การเคลือนไหว การสื อสาร จิ ตใจ อารมณ์ พฤติ กรรม สติปัญญา การเรี ยนรู้หรื อความบกพร่ องอืนใด
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจําเป็ นเป็ นพิเศษทีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึงด้านใดเพือให้สามารถ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ในชีวติ ประจําวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัวไป
จากนิ ยามข้างต้น การให้คาํ จํากัดความทางการแพทย์ในเชิงของการมองความพิการเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการใช้
ชีวติ แบบคนปกติทวไป
ั โดยมีทศั นคติเกียวกับผูพ้ ิการว่าเป็ นบุคคลทีต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็ นพิเศษ แต่นิยามความพิการ
จากในมิ ติเชิ งสังคม มองว่าคนพิการคือ มนุษย์ มีสิทธิ เท่าเที ยมกับทุกคน เป็ นหน้าที ของสังคมที จะต้องส่ งเสริ มให้คนพิการ
เหล่านีมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะได้เหมือนบุคคลทัวไป
ประเภทของความพิการและสถานสงเคราะห์
ปั จจุบนั ความพิการมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทล้วนมีความบกพร่ องที แตกต่างกันออกไป การช่วยเหลือจึ งมี
รู ปแบบทีแตกต่างกัน การแยกประเภทคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ เรื อง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที 2 พ.ศ.2555 ได้แบ่งประเภทความพิการออกได้เป็ น 7 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการ
มองเห็ น ความพิการทางการได้ยนิ หรื อสื อความหมาย ความพิการทางการเคลือนไหวหรื อทางร่ างกาย ความพิการทางจิตใจหรื อ
พฤติกรรมความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรี ยนรู้ และความพิการทางออทิสติก (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์, 2555)
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร ตังขึนด้วยวัตถุประสงค์ในการฟื นฟูสุขภาพ
ร่ างกาย สุ ขภาพจิ ตใจและพิทกั ษ์สิทธิคนพิการ ผูส้ ุงอายุทีถูกละเลยและทอดทิงจากครอบครัวและสังคม โดยให้ความอุปการะผู ้
สุงอายุทีมีอายุตงแต่
ั 60 ปี ขึนไปทีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และเป็ นคนพิการทางร่ างกายและหรื อสมองทีสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในชี วิตประจําวัน ไม่มีทีอยู่อาศัย ไม่สามารถอยูร่ ่ วมกับครอบครัว ซึ งทางสถานสงเคราะห์จะให้ความช่วยเหลือร่ วมกับการ
พัฒนาศักยภาพและฟื นฟูสมรรถภาพในด้านต่าง ๆ จนสามารถช่วยเหลือตนเอง การศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์นี
เป็ นอีกทางหนึงทีจะช่วยให้ผอู ้ อกแบบเข้าใจเกี ยวกับลักษณะพิเศษและความต้องการทีแตกต่างกันของคนพิการ อันจะนําไปใช้
เพื อเป็ นแนวทางในออกแบบ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมรวมถึ งช่ วยให้ผูใ้ ห้บริ การสามารถจัด ลําดับงานซึ งสามารถเพิม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและความรวดเร็ วในการเข้าถึงผูร้ ับบริ การได้อย่างเหมาะสมรวดเร็ ว
กระบวนการการออกแบบอย่างมีส่วนร่ วม
การออกแบบอย่างมีส่วนร่ วมเป็ นกระบวนการทีสนับสนุนให้ผเู ้ กียวข้องเข้ามาแลกเปลียนความคิดเห็น เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและสร้ างความเข้าใจในงานออกแบบร่ วมกัน อันจะนําไปสู่ การสร้างความร่ วมมือแก่ทุกฝ่ าย การร่ วมตัดสิ นใจใน
กระบวนการออกแบบ ข้อมูลต่างๆจําเป็ นต้องมาจากผูท้ ีใช้งานอาคารจริ ง ซึ งนอกจากจะสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของแล้ว ยังเป็ น
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การเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้งานพืนทีได้แสดงถึงความต้องการของตนเอง ซึ งจะนํามาสู่ แนวทางในการออกแบบและการแก้ไปปั ญหา
ซึงมาจากความต้องการทีแท้จริ งได้ (นันทิยา หุ ตานุวตั รและ ณรงค์ หุตานุวตั ร, 2546)
การออกแบบสถานสงเคราะห์ และมาตรฐานการออกแบบเพือคนพิการ
การออกแบบศู นย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การสังคมผูส้ ู งอายุ ต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบสําคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)
องค์ประกอบของกลุ่มผูใ้ ช้หลักและผูใ้ ช้รอง เช่น ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ 2) องค์ประกอบด้านกิ จกรรม ได้แก่ ประเภทของ
กิ จ กรรม รู ป แบบพฤติ ก รรมของผู้ใช้อาคารและลักษณะพื นที สํ าหรั บ รองรั บ กิ จ กรรม 3) องค์ ป ระกอบด้า นที ตังและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ การเข้าถึ งอาคาร สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 4) ปั จจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย
งบประมาณในการลงทุนในเรื องการสร้างใหม่หรื อการปรับปรุ ง แหล่งทีมาของงบประมาณ การออกแบบอาจจะมีรายละเอี ยด
เฉพาะเพิมเติมทีต่างออกไปตามสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการใช้งาน และสิ งอํานวยความสะดวก
คู่มือ “ ข้อแนะนําการออกแบบสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับทุกคน” ได้ระบุวา่ ทางสัญจรทีเอือให้ผพู ้ ิการทีสามารถ
ใช้งานได้อย่างสะดวก จะให้ความสําคัญใน 2 เรื อง ได้แก่ ความกว้างของเส้นทางและความลาดชันของทางสัญจร ซึงความกว้าง
ทีเหมาะสมจะมีระยะอยูร่ ะหว่าง 0.90-1.50 เมตร ส่วนความลาดชันไม่นอ้ ยกว่า 1:12 ซึงหากทางลาดมีความยาวเกินกว่า 2.50 เมตร
จะต้องมีราวจับทังสองด้าน และหากความยาวของทางลาดแต่ละช่วงเกิน 6.00 เมตรต้องมีชานพักหรื อมีความกว้างของทางลาดที
1.50 เมตร ที สําคัญพืนผิ วของทางลาดต้องเป็ นวัสดุ ที ไม่ ลื นเหมาะสมต่ อการใช้งาน (สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2557)

วิธีดําเนินการวิจัย

ในขันตอนการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บสํารวจข้อมูลทางด้านกายภาพของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์เป็ นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลร่ วมกับการเก็บรู ปภาพและ
การร่ างสภาพแวดล้อมจากภายในโครงการจริ ง โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การลงพืนทีทีจํานวนสามครัง เป็ นการเก็บข้อมูลทางกายภาพ
และสภาพปั ญหาต่างๆสองครัง ร่ วมทําการออกแบบแบบมีส่วนร่ วมอีกหนึงครัง
การสํารวจครังแรกเมือวันที ธันวาคม
มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นการสํารวจสถานทีจริ งและเข้าพบ ผูด้ ูแลศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารหน่วยงาน เจ้าหน้าทีพัสดุ พยาบาลวิชาชีพ พีเลียง
ตลอดจนผูใ้ ห้บริ การด้านอืนๆประจํา เพือให้ได้ขอ้ มูลโดยรวมเกียวสถานทีและปั ญหาโดยทัวไป ข้อมูลทีได้นาํ มาใช้เพือเป็ น
แนวทางในการกําหนดแผนงานการวิจยั และเป็ นข้อมูลขันต้น ต่อมาในวันที มกราคม
ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืนทีศึกษาอีกครัง
เพือเก็บข้อมูลเชิ งลึก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบมีส่วนร่ วมและสังเกตการณ์ในพืนที อย่างละเอี ยด เพือทํา
ความเข้าใจเกียวกับสภาพปั จจุบนั ร่ วมวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาทีเกิดขึนและสัมภาษณ์ถึงความต้องการของเจ้าหน้าที ในทุก
ภาคส่ วน ข้อมูลที ได้ถูกนําไปวิเคราะห์เพือนําไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมสําหรับคนพิการและทุพลภาพในขัน
เบืองต้นเพือนําไปใช้ในการเตรี ยมรายละเอียดการออกแบบ การผังโครงการร่ วมกับทางคณะเจ้าหน้าทีของศูนย์พฒั นาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุต่อในขันตอนสุดท้าย
กลุ่ มตัวอย่างที นักวิจัยเลื อกสัม ภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มพยาบาลผูช้ ่ วยเหลือคนไข้ พีเลี ยง เจ้าหน้าที ประจํา
สํานักงานและช่างซ่ อมบํารุ งภายในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ เนื องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้สถานทีจริ ง
ในการปฏิ บตั ิงาน สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากผูร้ ับบริ การซึ งเป็ นคนพิการและทุพลภาพ ซึงกลุ่มเหล่านีมี
ความสามารถจํากัดในด้านการให้ขอ้ มูลด้านการใช้งานเชิงพืนที ทางผูว้ ิจยั จึ งต้องอาศัยข้อมูลที จากกลุ่มตัวอย่างแรกเป็ น
หลัก
ในครังที วันที มีนาคม
ผูว้ ิจยั ได้จดั เตรี ยมข้อมูลและประเด็นสําคัญต่างๆมาใช้ในการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่ วม โดยใช้ขอ้ มูลต่างๆจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์มาใช้เป็ นแนวทางในการร่ างผัง ออกแบบสภาพแวดล้อม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ใหม่ของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค และนําแนวทางดังกล่าวเข้าไปนําเสนอกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากหน่ วยงานต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายดังนี ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานจํานวน คน กลุ่มผูใ้ ห้บริ การจํานวน คน และกลุ่ม
ผูร้ ับบริ การหรื อผูพ้ ิการทีสามารถสื อสารได้จาํ นวน คน ผูเ้ ข้าร่ วมทุกท่านได้ให้ขอ้ เสนอแนะและร่ วมออกความคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติม เพือนําไปใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อม การวางผังกลุ่มอาคาร ตลอดจนระบบการสัญจร
ภายในพืนที ใหม่ร่วมกับผูว้ ิจัย เพือให้ทุกฝ่ ายแน่ ใจได้วา่ ร่ างแผนพัฒนาโครงการดังกล่าวสามารถนําไปใช้ได้จริ งอันจะ
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในทางปฏิบตั ิงาน อีกทังยังสามารถนําไปใช้เป็ นเอกสารประกอบการนําเสนองบประมาณการ
พัฒนาศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแคแก่ผบู้ ริ หารระดับสูงประกอบการตัดสินใจต่อไป
กรณีศึกษา
ศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานคร มีพนที
ื ทังหมด ไร่ มีสิงปลูกสร้างรวม
ทังหมด อาคาร แบ่งเป็ นอาคารผูร้ ับบริ การ อาคารและอาคารอืนๆอีกจํานวน อาคาร อาคารทังหมดมีลกั ษณะเป็ น
อาคารชันเดี ยว ข้อมูลดัลกล่าวทังหมด ได้มาจากการสําภาษณ์และการร่ วมสํารวจร่ วมกับเจ้าหน้าทีพยาบาล พีเลียง และผู ้
ให้บริ การในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ปั ญหาและอุปสรรคสําคัญที ส่ งผลให้เกิ ดความไม่สะดวกและล่าช้าในการให้บริ การและการรับบริ การปั จจุบ ัน
สามารถแยกออกเป็ นสองส่วนหลักๆ คือ ปัญหาเรื องเส้นทางสัญจรภายในพืนทีและปั ญหาของทีตังของกลุ่มอาคารต่างๆ
อุปสรรคทีเกิดจากเส้ นทางการสัญจร
อุปสรรคสําคัญทีเกิดขึนภายในพืนทีเกิดจาก การปรับเปลียนการใช้งานทีเปลียนแปลงตามการใช้งานจริ งในพืนที
ประกอบกับการใช้งานของอาคารตามสถานการณ์ของกิจกรรมในแต่ละช่วง เช่น การเพิมขึนของอาคารพักอาศัยผูพ้ ิการและ
ทุ พลภาพ พบว่าเมือมี จาํ นวนผูพ้ ิการมากขึน ปั ญหาเรื องของทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและการเดินเท้าจะเกิดขึนโดย
ทันที เพราะเส้นทางหลักปั จจุบนั ใช้สาํ หรับการสัญจรโดยยานพาหนะเป็ นหลัก ลักษณะเส้นทางปั จจุบนั เป็ นสะพานทีแคบ
และมีความลาดชัน ส่ งผลให้ให้การเข้าถึงศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแคดําเนิ นไปอย่างไม่สะดวก
ขณะที ถนนภายในโครงการปั จจุบนั ยังไม่เชื อมโยงต่อถึงกันโดยทัวถึ ง ทําให้การเดิ นทางรถ ไม่สามารถเข้าถึงในทุกพืนที
ภายในโครงการ อีกทังที ดิ นยังมีขนาดใหญ่ ถนนภายในพืนทีปั จจุบนั มีขนาดเพียง เมตร ส่ งผลให้รถยนต์วิงได้เพียงเลน
เดี ยว ทําให้ไม่สามารถการเข้าถึ งอาคารต่างๆอย่างทัวถึง หากมีเหตุฉุกเฉิ น เช่ น เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาจจะเป็ นไปได้ว่าที
รถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในพืนทีได้อย่างทันท่วงที
เส้นทางการสัญจรโดยทางเท้าภายในพืนที ปั จจุบนั ยังไม่ได้รับการออกแบบเพือตอบสนองต่อการใช้งานอย่าง
แท้จริ ง เช่น ทางเชือมระหว่างอาคารต่างๆยังไม่มีการออกแบบทีต่อเนื องกัน ทําให้ทงผู
ั พ้ ิการและผูใ้ ห้บริ การต้องลงมาเดิน
บนถนนทีมีรถในบางจุด ถึงแม้วา่ ความกว้างทางสัญจรจะกว้างมากพอสําหรับการใช้งานของผูพ้ ิการโดยเฉพาะคนพิการทีใช้
รถเข็น ตลอดจนพืนทีทีมีหลังคาคลุม แต่สดั ส่วนความชันของทางลาดไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสาหรับการใช้งานของผูพ้ ิการ
โดยทัวไป บางตําแหน่งมีความลาดมีสัดส่ วนความชันที : ซึ งถือว่าชันเกินกว่าทีคนพิการจะสามารถเคลือนทีขึนลงด้วย
ตัวเองได้ หลายจุดยังไม่มีราวเกาะ เส้นทางการสัญจรหลายเส้นทางตัดขวางการให้บริ การโดยทัวไป เช่น ทางเดินเข้าสู่ อาคาร
ที พัก และ จะเป็ นทางทีใช้ร่วมกับการรับ ส่ งอาหาร หรื อการเข้าถึงอาคารพยาบาลผูพ้ ิการจําเป็ นต้องลงมาเดิน ที ทาง
รถยนต์เพือเข้าถึงการรับบริ การเป็ นต้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

118

จุดทีตังอาคารไม่เหมาะสม
อาคารสําคัญตัต่างๆงอยูใ่ นจุดทีไม่เหมาะสมต่อการเข้าถึงได้โดยสะดวกสําหรับผูพ้ ิการและเจ้าหน้าที เช่น โรงครัว
ทีเจ้าหน้าทีสามารถนําอาหารไปยังอาคารต่างๆ อาคารพยาบาลทีคนพิการควรจะเข้าถึงได้ง่ายและปลอดภัยแต่ก็อยูไ่ กลเกิน
กว่าผูพ้ ิการจําเดินทางไปถึงในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุฉุกเฉิน การเข้าถึงของรถพยาบาลก็ยงั ไม่สะดวกมากนัก
จากข้อมูลที ได้รับและสภาพปั ญหาที พบ ผูว้ ิจัยพบว่าปั ญหาหลักสําคัญของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค คือ ปั ญหาการจัดวางอาคารและระบบสัญจรภายในโครงการ ซึ งปั ญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ห้
และผูร้ ับบริ การภายในพืนที ประเด็นทีผูว้ ิจยั ให้ความสําคัญ คือ การออกแบบปรับปรุ งผังโครงการคือ การกําหนดระยะทาง
ระหว่างกลุ่มอาคารต่างๆ ควรจัดวางวางกลุ่มอาคารใหม่ โดยกําหนดให้อยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสม คํานึ งถึงความต้องการของ
ผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การแต่ละประเภท กําหนดเส้นทางสัญจรผ่านจุดและเส้นทางต่างๆภายในพืนที เส้นทางจราจรควรมีความ
ต่อเนืองในการเข้าถึงจุดต่างๆของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแคได้ง่าย ไม่กีดขวางกันและกันและมี
ความปลอดภัยหากมีเหตุฉุกเฉิน

สรุ ปผลการวิจัย

ข้อมูลจากการสํารวจทางกายภาพและการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่ วมร่ วมกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลทีได้ไปทํา
การวิเคราะห์และร่ างแบบผังโครงการ โดยการจัดวางกลุ่มอาคาร ระบบเส้นทางจราจร ออกแบบสภาพแวดล้อมเพือผูพ้ ิการ
และทุพลภาพ สามารถสรุ ปแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมได้ ดังนี
1) ตําแหน่ งของอาคารพยาบาล-กายภาพบาบัด และอาคารอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ครัว สํานักงาน และ
อาคารกิจกรรม ควรจะตังอยูบ่ ริ เวณทีเป็ นจุดศูนย์กลางของโครงการโดยทีมีอาคารของผูร้ ับบริ การอยูล่ อ้ มรอบ
เพือเป็ นการง่ ายต่ อการเข้าถึงของผูร้ ั บบริ ก ารและเป็ นการเพิมความรวดเร็ วในการให้บ ริ ก ารและเข้า ไป
ช่วยเหลือของผูใ้ ห้บริ การ
2) เส้นทางการสัญจรภายในศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค ต้องมีความเชือมโยงกันและ
สามารถร่ นระยะเวลาการเดินทางโดยรวมจากผังโครงการเดิมได้ ทังในรู ปแบบของการสัญจรด้วยยานพาหนะ
และการสัญจรด้วยเท้า โดยขนาดความกว้างของทางสัญจรสําหรับยานพาหนะต้องเอือต่อการเข้าถึงสําหรับ
รถยนต์ขนาดใหญ่ เพือความรวดเร็ วในการให้บริ การและการให้ความช่วยเหลือทีทันท่วงที
จากการวิพากษ์ผงั โครงการและการออกแบบร่ างผังโครงการใหม่ ตัวแทนทุกภาคส่ วนของศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิ การ
สังคมผูส้ ู งอายุบา้ นบางแค กรุ งเทพมหานครได้เสนอรายละเอียดการจัดวางความสัมพันธ์ของกลุ่มอาคารโดยใช้แบ่งกลุ่ม
อาคารตามประเภทการใช้งาน เพือให้ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถเชือมต่อและตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ห้บริ การทุก
ฝ่ ายได้โดยสะดวก สามารถแบ่งเป็ นโซนต่าง ๆ ดังนี
1)
กลุ่มอาคารพักอาศัยของผูพ้ ิการ ซึ งได้แยกประเภทความพิการเป็ น ลักษณะ คือ คนพิการและทุพลภาพ
เพือจัดสรรสิ งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับลักษณะความพิการ แต่ละอาคารจะแยกตามลักษณะเฉพาะของความพิการ
เช่น คนพิการติดเตียงคนพิการทีนังด้วยรถเข็น
2)
กลุ่มอาคารสํานักงาน เป็ นส่ วนทํางานของเจ้าหน้าทีฝ่ ายต่างๆ ทังผูบ้ ริ หาร งานธุรการ งานพัสดุและงาน
ซ่อมบํารุ ง นอกจากนีแล้วยังเป็ นพืนทีต้อนรับผูเ้ ข้าเยียมชมโครงการ
3)
อาคารพยาบาลและส่ วนกายภาพบําบัด จัดวางในตําแหน่งที ใกล้กบั อาคารที พักอาศัยของผูพ้ ิการและทุ
พลภาพ สามารถเดินเชือมต่อถึงกันได้
4) โรงครัวและทานอาหาร จัดวางอยูก่ ลางพืนทีเพือรองรับการบริ การในส่ วนต่างๆได้โดยสะดวก
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5)
หอประชุมและอาคารสันทนาการ จัดไว้ในพืนทีด้านหน้าโครงการ เพราะสามารถรองรับกลุ่มผูเ้ ข้าเยียม
โครงการในลักษณะทีเป็ นหมู่คณะแล้ว ยังเป็ นพืนทีสาหรับการทํากิจกรรมร่ วมกันของผูพ้ ิการและผูเ้ ยียมชมได้
6)
ส่ วนที พักอาศัยของเจ้าหน้าที และผูใ้ ห้บริ การจัดวางแยกออกไปจากผูร้ ับบริ การ เพือให้เกิ ดความเป็ น
ส่วนตัวของผูป้ ฏิบตั ิหน้าที
7)
ขยายขนาดถนนเป็ น เลนโดยรอบของโครงการ เพืออํานวยความสะดวก และเพิมเส้นทางการเดิ น
ภายในโครงการให้มีความต่อเนืองเชือมโยงถึงกัน
ในรายละเอียดความต้องการย่อยของการใช้งานของแต่ละกลุ่มอาคาร จําเป็ นต้องมีการออกแบบอย่างมีส่วนร่ วม
เพิมเติม เนืองจากแต่ละอาคารมีรูปแบบการใช้งานและมีความต้องการประโยชน์ใช้สอยเฉพาะทีแตกต่างกันออกไป อย่างไร
ก็ตามแบบร่ างของผังโครงการใหม่สาํ หรับศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นบางแค ถือเป็ นจุดเริ มต้นสําหรับ
แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวติ ของผูท้ ีเกียวข้องภายในพืนที อันจะนําไปสู่ การพัฒนาโครงการในอนาคต
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Integration Associated with Visual Perception in ADHD
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการศึ กษาถึงปั ญหาของลักษณะสมาธิสนที
ั ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก
สมาธิ สันและนําข้อมูลมาออกแบบพัฒนาชุดของเล่นส่ งเสริ ม กายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตา
สําหรับเด็กสมาธิ สัน ศูนย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพือให้เกิ ดคุณภาพชี วิตทีดี ขึนสําหรับเด็ก
โดยรวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม เด็ ก ที มี ล ัก ษณะสมาธิ สั นช่ ว งอายุ – ปี ที ศู น ย์ก ายภาพบํา บัด คณะกายภาพบํา บั ด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํานวน คน และคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็ นชาย คน, หญิง คน รวมไปถึงข้อมูลจาก
ผูเ้ ชียวชาญทางด้านการกายภาพบําบัดและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตัวแปรทีทําการศึกษาคือการรับรู ้ทางสายตาในเรื องสมาธิของ
เด็กทีมีลกั ษณะสมาธิสนช่
ั วงอายุ 3 – ปี จากการเล่นชุดของเล่นดีขึนหรื อไม่ ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการวิจยั
ใช้เวลา ปี เนือหาทีใช้ในการทดสอบคือ สมาธิสน,ซนอยู
ั
ไ่ ม่นิง,หุ นหันพลันแล่นและการรับรู้ทางสายตาของเด็กสมาธิสนั
ผลการวิจยั พบว่าหลังจากได้ทาํ การทดลองชุดของเล่น เด็กมีศกั ยภาพในเรื องสมาธิทีดีขึน ค่าเฉลียโดยรวมทุกด้าน
เท่ากับ . อยู่ในระดับดี เมือเปรี ยบเที ยบกับก่อนทดสอบอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี ย คือ . วัดผลประเมิ น
โดยผูป้ กครองและนักกายภาพบําบัดให้คะแนนการแสดงออกในเรื องสมาธิเป็ นตัวชีวัดของเด็กแต่ละคนทุกหลังเล่นกิจกรรม
จากชุดของเล่น ผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้คือ ระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื องสมาธิ โดยใช้ชุดของ
เล่ น หลัง ทดสอบสู งกว่า ก่อ นทดสอบมี ค วามแตกต่างอย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที ระดับ . ในทุ กด้านซึ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานทีตังไว้ คือ H1: U1 < U สมมติฐานมีนยั สําคัญการยอมรับ H ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้
คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนา, ชุดของเล่น, กายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาท, การรับรู้ทางสายตา, เด็กสมาธิ สนั
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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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เด็ก สมาธิ สันหรื อสามารถเรี ยกอี กอย่างได้ว่า เด็ กไฮเปอร์ มาจากชื อภาษาอังกฤษคํา เต็ม ว่า Attention Deficit
Hyperactivity Disorder หรื อทีเรี ยกย่อว่า ADHD เป็ นภาวะสมาธิสนเป็
ั นอาการของโรคทางจิตเวชเด็กทีพบได้มากในเด็กวัย
เรี ยนเป็ นกลุ่มอาการที เกิ ดตังแต่วยั เด็ก (ก่ อนอายุ ปี ) มีความผิดปกติทางพฤติกรรมชนิ ดหนึ งทีแสดงออกซําๆ จนเป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก ประกอบด้วยพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกับอายุ หรื อระดับ พัฒนาการในเรื องของการขาดสมาธิ
ความหุ นหันพลันแล่น ยังตัวเองไม่ค่อยได้ หรื อความซุ กซนไม่ ยอมอยู่นิงแล้วก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์
การเรี ยนและการสมาคมกับ ผูอ้ ืน โดยลักษณะอาการดังกล่าวของเด็ก จะทําให้เกิ ดผลเสี ยต่อตัวเด็กอย่างมาก ซึ งปั จจัย
ดังกล่าวจะนํามาสู่ปัญหาทางสังคมทีเกิดขึนจากตัวเด็กในอนาคตได้
การศึ กษาวิจยั ออกแบบและพัฒนาชุดของเล่น เพือส่ งเสริ ม กายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทาง
สายตาสําหรับเด็กสมาธิ สนั เป็ นสิ งทีช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กบั เด็กทีมีปัญหาของเรื องสมาธิ สนได้
ั มีการพัฒนาศักยภาพ
รับรู ้ทางสายตาเพือเพิมสมาธิ ได้ดีขึนจาก แนวคิดของ การทํากิจกรรมบําบัด Sensory Integration หรื อ SI มาใช้ เป็ นส่ วนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดของเล่น กิจกรรมบําบัด Sensory Integration เป็ นทฤษฎีทีเป็ นการผสานความรู้สึกเป็ นกระบวนการ
ทางระบบประสาทที จัด การหรื อ รั บ เอาความรู้สึ ก ต่ างๆ ที ร่ างกายรั บ เข้ามาและมี ก ารตอบสนองต่อความรู ้ สึ ก นันการ
ตอบสนองจะขึนกับความสามารถของสมองในการทีจะจัดกลุ่มหรื อคัดกรองความรู้สึกและรวมทังการผสานของประสาท
สัมผัสต่างๆเหล่านันเพือสามารถตอบสนองต่อสิ งเร้านันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผลงานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นชินงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของการบรู ณาการองค์ความรู้ทงั สาขาวิชาไม่ว่าจะ
เป็ น ศาสตร์ แห่ งจิ ตวิทยาการศึ กษา,กิ จกรรมบําบัดและศาสตร์ แห่ งศิ ลปะการออกแบบ โดยจะนําองค์ความรู้ดงั กล่า วมา
ออกแบบและพัฒนาเป็ นชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิ
สัน ลักษณะการเล่นจะเป็ นในรู ปแบบฝึ กทักษะความสามารถการรับรู ้ทางสายตาเพือเพิมศักยภาพของเด็กสมาธิสนั พร้อมทัง
เสริ มสร้างจินตนาการและกระตุน้ ระบบการรับรู ้ของตัวเด็ก โดยทักษะดังกล่าวทีได้จากการบูรณาการการรับรู้สายตาผ่านการ
เล่นนันจะช่วยให้เด็กมี สมาธิ ได้ดีขึน ซึ งจะส่ งผลทําให้สภาวะทางอารมณ์ของเด็กมีความผ่อนคลายไม่กดดัน เด็กมีบุคลิก
สามารถแสดงออกสื อสารได้เหมาะสมและทําให้เกิดการควบคุมอารมณ์ของเด็กทีดีขึน การออกแบบจะการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการใช้งานของตัวเด็กเป็ นหลัก โดยชุดของเล่นจะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กมีการพัฒนาทางอารมณ์ มีสมาธิ ได้ดียงขึ
ิ น
ทักษะเหล่านี จะช่วยส่ งผลให้คุณภาพชี วิตของเด็กสมาธิสันไปในทางทีดี และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ
ทีจะมุง่ เน้นการสร้างศักยภาพและความสามารถเพือการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มเด็กสมาธิสนได้
ั มีคุณภาพชีวติ ทีดียงขึ
ิ น

วิธีดําเนินการวิจัย

ในขันตอนการดําเนิ นวิจยั การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาท
การรับรู ้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนั ผูว้ ิจยั ใช้วิธีดาํ เนิ นการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม, ความต้องการด้านต่างๆของกลุ่ม
ตัวอย่าง,ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเฉพาะทางจากผูเ้ ชียวชาญ และศึกษาเอกสารทางวิชาการต่างๆทีเกียวข้อง รวมไปถึงศึกษา
ทฤษฎี ท างสถิ ติและการจัดลําดับของการดําเนิ น วิจยั จึง ได้กาํ หนดขันตอนการดําเนิ นงานและกรอบแนวคิ ดในการวิจยั
ดังต่อไปนี
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ตัวแปรตาม

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ศักยภาพและทักษะในเรื องสมาธิ ของเด็กที มี
ลักษณะสมาธิ สัน ในช่วงอายุ – ปี หลังจาก
ได้รับการเล่นและฝึ กทักษะจากชุดของเล่น

ตัวแปรต้น

ศักยภาพและทัก ษะในเรื องสมาธิ ข องเด็ ก ที มี ล ัก ษณะ
สมาธิสนั ในช่วงอายุ – ปี มีความสามารถการรับรู้ทาง
สายตาและสมาธิมีคุณลักษณะเป็ นอย่างไร

การพัฒนาการรับรู ้ทางสายตาและระดับสมาธิ
ของตัวเด็ก

โดยสมมติฐานทางการวิจยั คือวิธีการใช้ชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทาง
สายตาสําหรับเด็กสมาธิสนให้
ั ผลลัพธ์นอ้ ยกว่าวิธีการของกิจกรรมปรกติ
H 0 : 1 =  2

H

1

:

 
1

2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจยั
1.ประชากรที ทําการศึ กษาในงานวิจยั คื อกลุ่มเด็กที มีลกั ษณะสมาธิ สันในช่ วงอายุ 3 – 5 ปี และพักอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครฯ
2.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการ
รับรู้ ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิ สัน ผูว้ ิจัยได้ทาํ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรหรื อกลุ่มเด็กทีมีลกั ษณะสมาธิ สัน
ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี ทีกําลังกายภาพบําบัดทีศูนย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํานวน 10คน โดย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)เป็ นชาย 4 คน หญิง 6 คน สําหรับการศึกษาหาข้อมูล
ของงานวิจยั
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
ในการออกแบบและพัฒนาชุ ดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตา
สําหรั บ เด็กสมาธิ สัน ผูว้ ิจ ัยได้กาํ หนดและเลื อกใช้เครื องมื อที จะใช้ในการวิเคราะห์หาผลของงานวิจยั โดยเลื อกใช้จาก
เครื องมือ อุปกรณ์ หรื อสิ งของทีใช้ เป็ นสื ออิเล็กทรอนิ กส์ กล้อง เครื องบันทึกเสี ยงจากสัมภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงแบบสอบถามเพือใช้ในการวัดหาความเข้าใจและระดับพัฒนาการในเรื องสมาธิของ
เด็กผ่านชุดอุปกรณ์ของงานวิจยั เพือทีจะได้ผลข้อมามูลตามผลของตัวแปรงานวิจยั ซึงข้อมูลทีได้จะเป็ นข้อมูลนํามาวิเคราะห์
ในการพัฒนางานวิจยั โดยได้กาํ หนดเครื องมือทีใช้ในงานวิจยั มีดงั ต่อไปนี
แบบสัมภาษณ์ (interviews) ความเข้าใจในเรื องของปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะสมาธิ สันทีส่งผลกระทบต่อ
พฤติ ก รรมของเด็ กผูว้ ิจ ัย เลื อ กใช้วิธี แ บบสัม ภาษณ์ ที ไม่ มี โ ครงสร้ าง (unstructured interview) หลี ก เลี ยงคํา ถามที ทําให้
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ผูป้ กครองและนักกายภาพบําบัดรู ้สึกอึดอัดใจ โดยการสัมภาษณ์เป็ นประเด็นกว้างๆ ทีเกียวข้องกับปั ญหาและพฤติกรรมของ
ลักษณะสมาธิสนที
ั ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
นักกายภาพบําบัดผูด้ ูแลกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าเด็กสมาธิ สันไม่สามารถทําการวิเคราะห์, แยกแยะ คัด
กรองสิ งเร้าทีเข้ามาพร้อมกันทีละมากๆ เมือมีปัญหาดังกล่าว เด็กจะเกิด การกระตุน้ จากสิ งรอบตัวจะมากเกินไปจนทําให้เด็ก
เกิดการสับสนได้ ฉะนัน การให้มีเด็กมีชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มการรับรู ้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนที
ั พอเหมาะจึงเป็ นสิ ง
สําคัญทีจะทําให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี การจัดสิ งเร้าทีพอเหมาะทําได้โดยให้สถานทีเงียบสงบและเป็ นระเบียบสําหรับเด็ก
ผูป้ กครองทีมีเด็กภาวะสมาธิในการดูแล ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะสมาธิสนที
ั ส่ งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก คือ ความเข้าใจในพฤติกรรมของลักษณะสมาธิสนั โดยแนวทางการช่วยเหลือผูว้ ิจยั ต้องสร้าง
ความเป็ นระบบระเบียบ, ความสมําเสมอ, การสื อสารทีชัดเจน, ชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มการรับรู ้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิ
สันควรจะมีวธิ ี การให้รางวัลในการดําเนินการเล่นโดยควรมีการลงโทษและอธิบายกติกาเพือช่วยเหลือการกระทําของเด็ก
แบบสัง เกต (observation) โดยจากการเฝ้ าสั งเกตของกลุ่ ม ตัวอย่า งค้น พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งมี ค วามผิด ปกติท าง
พฤติกรรมชนิ ดหนึ งทีแสดงออกซําๆ จนเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก ประกอบด้วยพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกับอายุ หรื อ
ระดับ พัฒนาการในเรื องของการขาดสมาธิ ความหุนหันพลันแล่น ยังตัวเองไม่ค่อยได้ หรื อความซุกซนไม่ ยอมอยูน่ ิ งแล้ว
ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ พฤติ ก รรม อารมณ์ การเรี ยนและการสมาคมกับ ผู ้อื น โดยข้อ มู ล จะถู ก บัน ทึ ก ในเครื องมื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ก็คือกล้องดิจิตอล เพือบันทึกภาพ และ คอมพิวเตอร์พกพามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาพ จากเครื องมือ
อิเล็กทรอนิ กส์

ภาพที 1 การจัดเก็บข้อมูลรวมจากการสัมภาษณ์(interviews)และสังเกต(observation)กับกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถาม (questionnaire)

จากผลการสัมภาษณ์ (interviews),สังเกต (observation)ความรู ้ ความเข้าใจในปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะ
สมาธิสนั จึงทําให้เห็นประเด็นและแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการ
ประสาทการรับ รู ้ท างสายตาสําหรั บ เด็กสมาธิ สัน โดยการออกแบบชุ ด ของเล่นผูว้ ิจัยเลื อกใช้ท ฤษฎี เ กี ยวกับ การผสาน
ความรู้สึก (Sensory Integration) ซึงเป็ นกระบวนการกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทนํามาปฏิบตั ิใช้ในงานวิจยั เพือให้
การพัฒ นาประสาทการรั บ รู้ ท างสายตาสํา หรั บ เด็ก สมาธิ สั นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และมี ข ้อ บกพร่ อ งน้อ ยที สุ ด โดย
กายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทมีความหมายและผลของการศึกษาดังต่อไปนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 2 แสดงการทํางานของทฤษฎีเกียวกับการผสานความรู ้สึก (Sensory Integration)เพือบูรณาการข้อมูลความรู ้สึกหรื อ
สื อสัมผัสทีอยูร่ อบตัว ทีมา: ผูเ้ ขียน
จากภาพแสดงการทํางานของทฤษฎีเกียวกับการผสานความรู ้สึก (Sensory Integration)สามารถอธิ บายได้วา่ SIคือ
กระบวนการทํางานของสมองเพือจัดการกับข้อมูลทีได้รับจากการรับความรู ้สึกเพือใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมต่างๆ ใน
ชี วิต ประจําวัน โดย ระบบประสาทความรู ้สึกพืนฐานทัง 5ที สําคัญคือ การมองเห็ น (Visual)การรั บรส (taste)การสัมผัส
(touch)การได้/รับ รู้ กลิ น (smell)การได้ยิน (hearing)มีส่ วนสําคัญมากในการดํารงชี วิตทําให้เ ราสามารถรั บรู ้ และเข้าใจ
สิ งแวดล้อมรอบตัวเรา และทําให้เรามีการตอบสนองทีเหมาะสมกับสิ งเร้าความรู ้สึกทีเข้ามา
แนวคิ ดและความสําคัญของทฤษฎี การผสานความรู้สึก (Sensory Integration)ข้างต้น ผูว้ ิจยั เลือกระบบประสาท
ความรู้สึก การมองเห็นมาพัฒนาการของทักษะในเรื องสมาธิเพือให้เกิ ดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับ
ความตืนตัวนํามาใช้ในการพัฒนาเด็กสมาธิสันให้มีการรับรู้ทางสายตาแบบบูรณาการประสาทสร้างความรู ้สึกและรวมทัง
การผสานของประสาทสัมผัสทางสายตาของเด็กสมาธิ สันเพือสามารถตอบสนองต่อสิ งเร้านันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ในการกระตุน้ หรื อส่งเสริ มเด็กสมาธิสนให้
ั มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
จากการศึ กษาค้นคว้าวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับกลุ่มตัวอย่างและข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญ จึ งสามารถดําเนิ นการ
พัฒนาการออกแบบชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนั
โดยมีรูปแบบและวิธีการเล่นมีดงั ต่อไปนี
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ภาพที 3 ตําแหน่งการเล่นของชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตา
สําหรับเด็กสมาธิสนที
ั ได้รับการพัฒนา ทีมา: ผูเ้ ขียน

จากภาพตําแหน่งการเล่นชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสําหรับ
เด็กสมาธิสนงานวิ
ั
จยั ใช้(Sensory Integration)ในระดับที คือการผสมผสานการรับรู้ความรู้สึกจากการมองเห็นจะทําให้เกิด
ประสานสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ (Eye-Hand Coordination)มีการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception)และความสามารถ
การทํากิจกรรมทีมีจุดมุ่งหมาย (Perposeful Activity)โดยวิธีการเล่นของชุดของเล่นก็คือ ของเล่น บอร์ดเกม เด็กผูเ้ ล่นจะต้อง
จับคู่เชือมโยง ระหว่างตําแหน่งตัวสัตว์ทีเด็กคุน้ เคยวางตามตําแหน่งของพืนทีอาศัยของสัตว์แต่ละตัว โดยเริ มเดินไปตามจุด
ต่างๆของทางเดิมทีของชุดของเล่นเตรี ยมไว้ ซึงจุดมุ่งหมายของเล่นดังกล่าวจะช่วย ให้เด็กมีทกั ษะมิติสัมพันธ์ระหว่างตาและ
มือและความรู ้รอบตัวเกียวกับสัตว์เป็ นสิ งเชือมโยง.

ภาพที 4 ภาพการเล่นและทดสอบชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสําหรับ
เด็กสมาธิ สนที
ั ได้รับการพัฒนา ทีมา: ผูเ้ ขียน
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การออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสําหรับ
เด็กสมาธิสนได้
ั กาํ หนดกรอบแนวทางของงานวิจยั โดยให้มีสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทัง ข้อก็คือ
. เพือศึกษาถึงปั ญหาและพฤติกรรมของลักษณะสมาธิ สันทีส่งผลกระทบต่อพฤติ กรรมของเด็กแล้วนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ผ่านทฤษฎีทีเกียวข้องเพือเป็ นแนวทางในงานแก้ปัญหา
. ออกแบบและพัฒนาชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสําหรับ
เด็กสมาธิสนที
ั ได้จากการศึกษาถึงปั ญหาและพฤติกรรมของสมาธิสนเด็
ั กในระดับชันประถมศึกษา
. สร้างชุ ดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบบูรณาการประสาทการรับรู้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิ สัน
และนําชุดของเล่นดังกล่าวมาพัฒนาศักยภาพของเด็กสมาธิ สัน ศูนย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เพือให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีดีขึนสําหรับเด็ก
โดยตังสมมติฐานในงานวิจยั คือ กลุ่มเด็กสมาธิสนหลั
ั งจากทดสอบเล่นชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบ
บู รณาการประสาทการรั บ รู ้ ท างสายตามี ผ ลความเข้าใจมากขึ นก่ อ นทดสอบ กํา หนดนัยสํา คัญทางสถิ ติ ที ระดับ .
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า กลุ่ ม เด็ ก ที มี ล ัก ษณะสมาธิ สั น ในช่ ว งอายุ – ปี ที ศู น ย์ ก ายภาพบํา บั ด คณะกายภาพบํ า บั ด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํานวน คนหลังจากได้ทาํ การทดลองเล่นกิ จกรรมโดยชุดของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดแบบ
บูรณาการประสาทการรับรู ้ทางสายตาสําหรับเด็กสมาธิสนผลปรากฏว่
ั
า เด็กมี ระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื องสมาธิทีดีขึน
โดยค่าเฉลี ยโดยรวมทุ กด้านเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับ ดี เมือเปรี ยบเที ยบกับก่ อนทดสอบกลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ทาง
สายตาในเรื องสมาธิ อยู่ในระดับ ปานกลางโดยมีค่าเฉลีย คือ 3.42 โดยการผลความรู ้ดงั กล่าวถูกประเมินโดยผูป้ กครองและ
นักกายภาพบําบัดของเด็กจากสังเกต (observation),สัมภาษณ์ (interviews) พูดคุยกับเด็กการสัมภาษณ์เป็ นประเด็นกว้างๆ ที
เกี ยวข้องกับพฤติ กรรมสมาธิ สัน เมือผูป้ ระเมิ นได้รู้ระดับความเข้าใจและพฤติกรรมสมาธิ สัน ของเด็กก็กาํ หนดเกณฑ์ให้
คะแนนทีแบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นตัวชี วัดของกลุ่มตัวอย่างของเด็กแต่ละคนทุกครังเมือหลังเล่นกิจกรรมจากชุด
ของเล่น
ตารางที 1 ผลการเข้าใจความแตกต่างของก่อนทดสอบและหลังทดสอบเรื องระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื องสมาธิ ของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย t-test
ระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื องสมาธิของเด็กทีมีลกั ษณะสมาธิสนั ในช่วงอายุ – ปี
ข้อ
พฤติกรรมสมาธิ สนั
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ
t
xˉ
SD
แปลผล
xˉ
SD แปลผล
1 สมาธิในกิจกรรม
3.43
0.72
ปานกลาง
4.43
0.48
ดี
21.301*
2 ทํากิจกรรมจนเสร็ จ
3.29
0.82
ปานกลาง
4.32
0.50
ดี
21.788*
3 วอกแวกง่าย, เบือง่าย
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 หลีกเลียงใช้สมาธิ
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 จดจําอุปกรณ์
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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ตารางที 2 ผลรวมการเข้าใจในเรื องระดับการรับรู ้ทางสายตาในเรื องสมาธิ ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 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 นไปตามความสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้คือเด็กสมาธิ สันศูนย์กายภาพบําบัดคณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดลมีผลระดับการรับรู้ทางสายตาในเรื องสมาธิ โดยใช้ชุดของเล่น หลังทดสอบสูงกว่าก่อน
ทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ในทุกด้านซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ คือ H1: U1< U2
สมมติฐานมีนยั สําคัญการยอมรับ H1

สรุ ปผลการวิจัย

ผลจากการศึ กษาวิจยั ทําให้คน้ พบว่าพัฒนาการระดับการรั บรู ้ ทางสายตาในเรื องสมาธิ ของกลุ่ มเด็กทีมี ลักษณะ
สมาธิ สันอยู่ใ นระดับที ดี ทุกด้านของพฤติ กรรมสมาธิ สัน ทังนี อาจเป็ นเพราะว่า ศู น ย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้จดั กิจกรรมทีส่งเสริ มพัฒนาการระดับสมาธิของเด็กทุกด้านให้แก่เด็กในเบืองต้น และเมือเด็กได้มีชุด
ของเล่นเพือส่ งเสริ มกายภาพบําบัดทีตัวเด็กสามารถเล่นหรื อดําเนินการได้เองก็สามารถช่วยทักษะในเรื องสมาธิ ให้กบั เด็ก.
โดยผลดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้องกับ ทฤษฎี ก ารผสานความรู้ สึ ก (Sensory Integration) ที มุ่ ง เน้น พัฒ นาระบบประสาท
ความรู ้สึก,การมองเห็ นมาพัฒนาการของทักษะในเรื องสมาธิเพือให้เกิ ดความสามารถในการปรับสภาพอารมณ์และระดับ
ความตืนตัว โดยสามารถนําเอาไปใช้ในชี วิตประจําวันในรู ปแบบของกิจกรรมการดําเนินชีวิตของเด็กตามวัยตามบทบาท
และตามบริ บททีดํารงอยูเ่ ช่น กิจวัตรประจําวัน การเรี ยนรู้, การเล่น, การเคลือนไหว การแสดงออกและควบคุมความหุนหัน
พลันแล่นการยังตัวเองไม่ค่อยได้ของเด็ก ซึงจะส่งผลให้เกิดทักษะการเรี ยนรู้และการอยูร่ ่ วมกันทางสังคมกับผูอ้ ืน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลงได้ดว้ ยดีนนเป็
ั นเพราะความกรุ ณาของท่านอาจารย์ ดังนันจึงขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์
ทีปรึ กษาในเรื องขันตอนกระบวนการดําเนิ นงานวิจยั และให้คาํ อบรมสังสอนแนะนําความรู ้ต่างๆและขอขอบคุณข้อคิดเห็น
ต่ า งๆในงานวิ จ ัย จากท่ า นอาจารย์ เสาวณิ ต ทองมี และคณะอาจารย์ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบ
จากข้อ แนะนํา ที ดี มี ป ระโยชน์ ข องท่ า นอาจารย์ มาเป็ นงานวิจัย ที ดี ๆ มี ป ระโยชน์ต่ อสั งคม และนํา ประโยชน์ ความรู้
แนวความคิดทีดีมากมายสู่ผทู ้ าํ วิจยั ขอขอบพระคุณ “คุณของครู ทุกท่าน”
ขอกราบขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ ที
สนับสนุนในการทําวิจยั เพือให้ผวู ้ ิจยั ได้มีโอกาสทําประโยชน์แก่เด็กผูม้ ีปัญหาในเรื องสมาธิ สนและเป็
ั
นตัวแทนค่อยบริ หาร
จัดการทําให้เกิดงานวิจยั ฉบับนี
ท้ายนี ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ศูนย์กายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทีให้การแนะนําและช่วยเหลือ
ผู ว้ ิจัย ในเรื องข้อมู ลต่ า งๆที เกี ยวข้องกับ งานวิจ ัย โอกาสนี ผู ว้ ิจัย จึ ง ใคร่ ข อขอบพระคุณ สํา นักบริ ห ารโครงการวิจ ัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ทีเป็ นผูส้ นับสนุ นทุ นโครงการวิจัย
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ประจําปี
ในครังนีเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที นี ทีช่วยเพือผลิตผลงานเพือสร้างองค์ความรู ้และเปิ ดโอกาสให้ผวู้ ิจยั ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิมเติมเพือยังประโยชน์ให้แก่ตน้ เอง นักศึกษา และประเทศชาติ

เอกสารอ้ างอิง

ยุวนา ไขว์พนั ธ์2555. การศึกษาพฤติกรรมอยู่ไม่ นิงของเด็กทีมีความสามารถพิเศษทีมีภ าวะสมาธิสันจากการใช้ โปรแกรม
ปรั บพฤติกรรมโดยใช้ เทคนิคการบําบัดพฤติกรรมทางปัญ ญา (CNT). วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. แหล่งทีมา:http://ir.swu.ac.th/xmlui/handle/123456789/3919?show=full
สริ นยา ศรี เพชราวุธ. การทํากิจกรรมบําบัด Sensory Integration. เอกสารการสอน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่.แหล่งทีมา: https://home.kku.ac.th/autistic/th/images/stories/docandpdf/si.pdf
พีรวัส นาคประสงค์2548. ผลของการใช้ กจิ กรรมศิลปะประกอบบทเรียนเพือเพิมความใส่ ใจต่ อการเรียนของเด็กสมาธิสัน.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปกร.แหล่งทีมา: http://www. thapra.lib.su.ac.th/ objects/
thesis/fulltext/snamcn/Pheerawat_Narkprasong/fulltext.pdf.
ยุวดี พรธาราพงศ์2554. การออกแบบชุ ดอุปกรณ์ การระบายสีเพือส่ งเสริมพัฒ นาการ และช่ วยฝึ กสมาธิสําหรับเด็กสมาธิสัน.
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพฯ. แหล่งทีมา:
https://doi.org/10.14456/jrmutp.2012.27
อ า พ ร ต รี สู น 2554. สม า ธิ สั น ( Attention Deficit / Hyperactivity Disorders ; ADHD). อ อ น ไ ล น์ .แ ห ล่ งที ม า :
https://home.kku.ac.th/autistic/wp/wp-content/uploads/2012/02/ADHD%E0%B8%A0%E0%B8%B 2% E0% B
8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA
% E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%991.pdf
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การออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ชุดโต๊ ะเก้ าอีพร้ อมพืนทีสํ าหรับใส่ วางชุ ดอุปกรณ์ เพือใช้ ในการเรียนรู้ แบบแสดง
บทบาทสมมติสําหรับนักเรีย นทีพิการทางสายตา ชันประถมศึกษา
โรงเรีย นมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพชรบุรี
Multifunctional Study Table and Chair Design Project for Elementary Students with Visual
Impairments of the Christian Foundation for the Blind, Phetchaburi
โสรัจ พฤฒิโกมล *
Soraj Pruettikomon1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี จัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ 3ข้อดังต่อไปนี ) ออกแบบโต๊ะเก้าอี ที ใช้ในการเรี ยนการสอนวิ ชา
ภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตาทีเป็ นเครื องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยสอดคล้องกับความสามารถของเด็กพิการ
ทางสายตาในระดับชันประถมศึกษา ) ศึ กษาพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ ลักษณะการเรี ยนการสอน อุปกรณ์ทีช่ วยเรี ยนรู ้ วิชา
ภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตา การเรี ยนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ การปฏิสัมพันธ์ของเด็กพิการกับผูส้ อน เพือ
นํามาเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจยั โดยใช้วิธีการดําเนิ นงานวิจยั ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษ
สอบถาม สังเกตุ ลงพืนที เก็บข้อมูลเพือใช้ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผูพ้ ิการ และนํา
ข้อมูลที ได้มาทําการออกแบบ ผลิต ปรับปรุ งแก้ไข และนําผลงานกลับไปประเมินผล โดยประชากรตัวอย่าง คือ อาจารย์
เจ้าหน้าที และนักเรี ยนโรงเรี ยนธรรมมิกวิทยา
สรุ ปผลการทดสอบจากประชากรตัวอย่าง 30 คนแบ่งออกเป็ นครู และนักเรี ยน แบ่งออกเป็ นเพศชาย 12 คน หญิง
18 คน อายุเฉลีย 7-60 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญาตรี ถึงระดับปริ ญญาเอก ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี และอยากให้ปรับปรุ งเรื อง
ความปลอดภัย และประโยชน์ใช้สอยให้เพิมมากขึน
คําสําคัญ : เด็กพิการทางสายตา, การออกแบบเพือมวลชน, การฝึ กพัฒนาการ, บทบาทสมมุติ, ชุดอุปกรณ์
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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

สาขาวิชาการออกแบบผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1
Department of Industrial Products Design, Faculty of Architecture and Desgin, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Salaya,
Puttamonthon, Nakhonphathom 73170, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : soraj.pru@rmutr.ac.th,

บทนํา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากโครงการพระราชดําริ ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์พระเทพราชสุดา ทีได้จดั ตังมูลนิ ธิ และโรงเรี ยน
สําหรับผูพ้ ิการทางสายตาขึนมากมาย ทังมูลนิ ธิโรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพฯมูลนิ ธิธรรมิกชนทีก่อตังทัวประเทศไทย
ปั จจุบนั มีทงสิ
ั น แห่ ง และวิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ฯลฯ ซึ งโรงเรี ยนเหล่านี ได้จดั ให้มีการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆทังประถมศึกษา การเรี ยนวิชาชีพ การเรี ยนเพือใช้ชีวติ ประจําวันให้เป็ นปกติและระดับมหาวิทยาลัย ซึงจากที
กล่าวมาข้างต้นในหลายหลักสูตร ต่างจัดทําสื อเพือการเรี ยนรู้สําหรับเด็กทีพิการทางสายตาขึนหลายรู ปแบบ แต่ปัญหาทีเกิด
ขึนกับเด็กคือขาดสื อการเรี ยนรู้ทางวิชาการทีเหมาะสมทียังมีผจู ้ ดั ทําน้อย สื อทีช่วยในเรื องของการสร้างพัฒนาการ ฝึ กทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ หรื อพัฒนาการด้านการเรี ยนภาษาสําหรับเด็กซึ งส่ วนมากสื อเหล่านี จะมีและพบเห็ นมากในเด็กปกติ แต่
สําหรับเด็กทีพิการทางสายตายังไม่คอยได้ถูกพัฒนาอย่างจริ งจังและสร้างขึนอย่างเป็ นรู ปธรรม เฟอร์ นิเจอร์ สาํ หรับเด็กใน
ปัจจุบนั มีความหลากหลาย ทังทางด้านการออกแบบ และการใช้งานเฟอร์นิเจอร์เป็ นส่วนหนึงของกิจกรรมทีเด็กใช้ และเป็ น
กิ จกรรมที ใช้สําหรั บ การเรี ยน การศึ กษา ค้น คว้าหาความรู ้ การเล่นผสมผสาน ซึ งต้องใช้ในสถานที สําคัญๆ เช่ น บ้าน
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โรงเรี ยนฯลฯ ซึงหากเราต้องการให้เด็กมีพฒั นาการหรื อมีการพัฒนาทางด้าน สติปัญญาหรื อความฉลาดทางอารมณ์ควรต้อง
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ ทีมีความเหมาะสม
เด็กวัยเรี ยนนี เป็ นวัยแห่ งการเตรี ยมพร้อมทังด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ งแวดล้อมที
ช่วยส่งเสริ มการพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรื อสิ งแวดล้อมใหม่ได้
อย่างราบรื น เด็กในวัยนีจะมีการเรี ยนรู้เพิมขึน เนื องจากเป็ นวัยทีเข้าโรงเรี ยน เด็กจะเริ มเรี ยนรู ้ในสิ งทีอยูใ่ กล้ตวั ก่อนแล้วจึง
ค่อยเป็ นประสบการณ์ไปหาสิ งแวดล้อมทีอยูไ่ กลตัวออกไป สําหรับเด็กทีเริ มเข้าเรี ยน จะสามารถเรี ยนรู้ได้ดี ถ้าทางโรงเรี ยน
ได้จ ัด สภาพแวดล้อม โดยปล่อยให้เด็กได้มี การเคลือนไหว และเข้าร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ จะทําให้เด็ กมี พฒ
ั นาการทีดี
เนืองจากได้ใช้จินตนาการในการเรี ยนรู ้ผสมผสาน (อิทธิพล, 2545)
ดัง นันจากที ได้ก ล่ าวมาข้า งต้น สื อการเรี ยนการสอนสํา หรั บ เด็ก ที ตอบสนองความต้อ งการและเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการของเด็กพิการทางสายตาได้เป็ นอย่างดีนนั จะทําให้เด็กพิการทางสายตาได้สนุกกับการเรี ยนไปพร้อมกับการฝึ ก
การกระตุน้ ระบบรับสัมผัส ซึ งเป็ นระบบทีมีความสําคัญอย่างมากในเด็กพิการทางสายตา จนมีคาํ กล่าวว่า “มือคือตาของคน
ตาบอด” เพราะเป็ นประสาทสัมผัสที สําคัญทีสุ ดในผูพ้ ิการทางสายตา การรับความรู ้สึกโดยการจับต้องจะทําให้ทราบถึง
คุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด รู ปร่ าง ความหยาบ ละเอียด ความแข็งหรื ออ่อนนุ่ม ความยืดหยุน่ เป็ นต้น (โดโรที, 2530)

ภาพที 1 ผูว้ จิ ยั ลงพืนเพือสังเกตุพฤติกรรมในการใช้งานโต๊ะเก้าอี ทีโรงเรี ยนมูลนิธิธรรมมิกชน จังหวัดเพรชบุรี
สาเหตุของการเลือกโรงเรี ยนมูลนิธิธรรมมิกชน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนันเนทืองจากโรงเรี ยนแห่ งนีเป็ นโรงเรี ยนที สร้าง
ขึนเกือบทุกจังหวัดภายในประเทศ สําหรับรองรับผูพ้ ิการทางสายตาซึ งผูว้ ิจยั คิดว่าจะใช้เป็ นกลุ่มประชากรทีจะใช้ในการ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ เนืองจากจากการลงพืนทีเก็บข้อมูลในหลายๆภาคส่ วนพบว่าโรงเรี ยนมูลนิ ธิธรรมิกชน
มีความขาดแคลนอุปกรณ์ สือการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะสื อการเรี ยนการสอนทางด้านภาษา และเครื องใช้จาํ นวนมากทําให้
ผูว้ ิจยั มี ความสนใจที จะใช้เป็ นกลุ่มประชากรตัวอย่างเพือทดสอบประเมินผลผลิตภัณฑ์ รวมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนีและช่วยเหลือให้เด็กกลุ่มนี มีสือทีตรงตามความต้องการและช่วยพัฒนาศักยภาพของ
เด็กมากขึนด้วย
วัตถุประสงค์
1) เพือศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ลักษณะการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ อุปกรณ์ทีช่วยเรี ยนรู ้ของเด็กพิการทาง
สายตา การปฏิสมั พันธ์ของเด็กพิการกับผูส้ อน เพือนํามาเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2) เพือออกแบบและพัฒนาโต๊ะเก้าอีและชุดอุปกรณ์สือการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ทีใช้ในการเรี ยนการสอน
ของเด็กพิการทางสายตาทีเป็ นเครื องมือในการพัฒนาการเรี ยนรู้ โดยสอดคล้องกับความสามารถของเด็กพิการทางสายตาใน
ระดับชันประถมศึกษา
3) เพือทดสอบความพึงพอใจของเฟอร์ นิเจอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของเด็ก
พิการทางสายตา กลุ่มตัวอย่าง นักเรี ยนชันปฐมศึกษาโรงเรี ยนมูลนิธิธรรมิกชน จังหวัดเพรชบุรี

วิธีการดําเนินงานวิจัย

2.1 ขันตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษางานวิจยั และทฤษฎี ทีเกียวข้องเพิมเติมโดยการศึกษานี จะเน้นทีรายละเอียดและงานสําหรับเด็กพิการทาง
สายตา ขันตอน วิธีการของเทคนิ คการ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด และหน่วยงานต่างๆ เป็ น
ต้น
2) สํารวจขันตอนการทําผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่าง ๆ ต่อผลิตภัณฑ์โดยศึกษาตังแต่เริ มต้นกระบวนการออกแบบ
และขันตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สาํ หรับเด็กพิการทางสายตา และทฤษฏีต่างๆเพือใช้ในการออกแบบ
3) สํารวจความต้องการทีมีผลต่อผลิตภัณฑ์ การสํารวจครังนีจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1. เป็ นการสํารวจความ
ต้องการของ ครู และผูป้ กครอง เพือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าต้องการอย่างแท้จริ ง 2. เป็ นการสํารวจความ
ต้องการของผูเ้ ชียวชาญทางด้าน การออกแบบ จิตวิทยาสําหรับเด็ก ของผลิตภัณฑ์ เพือตอบสนองหรื อแก้ปัญหา คุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการสําหรับเด็กพิการทางสายตา
4) ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอีและชุดอุปกรณ์สอนภาษาอังกฤษตามความต้องการ
ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการสําหรับเด็กพิการทางสายตา การรวบรวมข้อมูล (เลือกผลิตจากข้อมูลทีได้
จากการเก็บข้อมูล) มาทําการพัฒนาและจัดทําเป็ นภาพสาม มิติ เพือให้ผเู ้ ชียวชาญเลือก
5) ทําการวิเคราะห์รูปแบบของเฟอร์ นิเจอร์จากการออกแบบและการระดมความคิดของผูเ้ ชียวชาญ มาช่วยในการ
ตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตภัณฑ์ทีออกแบบ คุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ตามความต้องการสําหรับเด็กพิการทางสายตา และว่าง
รู ปแบบเพือทําให้กระบวนการในการผลิตเป็ นไปตามแนวทางอุตสาหกรรม
6) ทําการผลิ ตโดยนําผลที ได้จ ากการคัด เลื อกการระดมความคิ ดของผูเ้ ชี ยวชาญ มาช่ วยในการตัด สิ น ใจเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ทีออกแบบ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการสําหรับเด็กพิการทางสายตามาผลิต
7) ทดสอบความพึงพอใจของเด็กและครู ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
2.2 หลักและวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์ ข้อมูลเพือการออกแบบ วิเคราะห์ W 1 H
What = ออกแบบเฟอร์ นิเจอร์และอุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กพิการทางสายตา
Who = เด็กพิการทางสายตา ชันประถมศึกษา
When = ใช้เวลาเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษและสามารถเก็บสิ งของ อุปกรณ์ต่างๆให้มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเกิดความ
ปลอดภัย
Where = ใช้ทีโรงเรี ยนธรรมมิกวิทยาหรื อรงเรี ยนสอนเด็กพิกาทางสายตาแหล่งต่างๆทีซึ งขาดเรื องงบประมาณและความ
ปลอดภัยตํา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Why = เพือเสริ มสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ทีเสริ มสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความปลอดภัยให้กบั โรงเรี ยนสอน
คนตาบอดต่างๆให้มีประสิทธิภาพ
How = ใช้สาํ หรับเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ และเป็ นทีอุปกรณ์สิงของต่างๆให้กบั เด็กพิการทางสายตา
วิเคราะห์ ข้อมูลเพือการออกแบบ วิเคราะห์ S W O T
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ( Strengths )
เป็ นวัสดุ ทีแปลกใหม่ และมี ราคาต้นทุนตํา และมีสมรรถภาพในด้านความแข็งแรงที สู งและปลอดภัย สามารถ
ตอบสนองต่อโรงเรี ยนสอนเด็กพิการทางสายตาทีขาดแคลนเรื องของงบประมาณในด้านของเฟอร์นิเจอร์ และมีชุดอุปกรณ
เสริ มทักษะด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กพิการทางสายตา
จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ( Weaknesses )
เป็ นงานออกแบบทีแปลกใหม่ ทําให้ผใู ้ ช้งานไม่มนใจในตั
ั
วของเฟอร์ นิเจอร์และอุปกรณ์เท่าทีควร
โอกาส ( Opportunities )
ปั จจุบนั เฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆสําหรับเด็กพิการทางสายตามีราคาทีค่อนข้างสู ง และมีความปลอดภัยอยูใ่ นเกณฑ์ขนตํ
ั า
กว่าเกณฑ์เป็ นอย่างมาก ซึงเราเลยคิดวิเคราะห์เฟอร์ นิเจอร์ สาํ หรับเด็กพิการทางสายตาทีตอบสนองความต้องการต่างๆนํามา
ผลิตเป็ นตัวผลิตภัณฑ์ และในตลาดยังไม่มีอุปกรณ์สาํ หรับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้กบั เด็กพิการทางสายตา
อุปสรรค ( Threats )
เนืองจากความต้องการของเด็กพิการมีหลากหลายและต้องคํานึ งถึงความปลอดภัย จึงจําเป็ นต้องหาวิธีทีป้ องกัน
สําหรับตัวของเฟอร์ นิเจอร์และอุปกรณ์สาํ หรับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
กระบวนการออกแบบ
3.1 ทําการออกแบบและผลิต

ภาพที 2 การออกแบบจากรู ปทรงเลขาคณิ ตและผสมผสานรู ปทรงสัตว์และทําให้เด็กพิการได้สัมผัสภาพนู นพร้ อมกับใส่
ประโยชน์ใช้สอยเพิมเติม เช่น ทีเก็บอุปกรณ์ ที กันของตก ทีอ่านหนังสื อเบรลเป็ นต้น ภาพการทดสอบการใช้งาน
เพือทําการปรับปรุ งแก้ไข
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ภาพที 3 แสดงภาพโต๊ะเก้าอีทีเสร็ จสมบูรณ์สามารถว่างชุดอุปกรณ์สาํ หรับการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กพิการเรื อง
ภาษาอังกฤษ ภาพการทดสอบหาข้อบกพร่ องเพือปรับปรุ งแก้ไข

ภาพที 4 ผูเ้ ชียวชาญ คุณครู ช่วยกันประเมินผลการใช้งานของเด็กนักเรี ยนเพือหาแนวทางในการปรับปรุ ง

สรุ ปผลการวิจัย

4.1 สรุ ปผลของการเก็บข้อมูลในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
1. ความเสมอภาค ทุ กคนในสังคมสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเที ยมกัน ไม่มีการแบ่ง แยกและเลือกปฏิ บ ัติ ชุ ด
อุปกรณ์ออกแบบให้เกิ ดความเท่าเทียม มีการปรับปรุ งหรื อเปลียนแปลงได้ เด็กนักเรี ยนพิการางสายตาสามารถใช้งานได้
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อย่างถูกต้อง ใช้การสัมผัสและทิศทางของเข็มนาฬิกามาช่วย อุปกรณ์มีรูปแบบของการฝึ กทักษะทางด้านภาษาร่ วมด้วย เด็ก
ปกติสามารถนําไปเล่นได้
อุปสรรค ขาดทีเก็บอุปกรณ์ทาํ ให้ของสู ญหายดูแลรักษายากควรมีทีเก็บอยูภ่ ายในโต๊ะเก้าอีเพือช่วยในการค้นหาและ
อยากให้มีรูปแบบหลากหลาย(สามารถเปลียนเรื องได้) เพือให้เกิดการอยากพัฒนา โดยเพิมระดับของความยากของเกม
2. ความยืดหยุ่น ใช้งานได้ทงกั
ั บผูท้ ี ถนัดซ้ายและขวา หรื อปรับความสู งตําให้ขึนลงได้ตามความสู งของผูใ้ ช้ ชุด
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้หลายวัย แต่ควรสี สันเพือให้คนตาบอดเลือนรางสามารถเข้าใจและเกิ ดความสนุ กในการใช้งาน
ส่วนเด็กตาบอดสนิ ทอยากให้มีรูปภาพ ภาพนูน อักษรเบรลเพือช่วยให้เด็กพิการสามารถฝึ กจินตนาการได้มากขึน
3. ความเรี ยบง่ายและเข้าใจได้ดี เช่น มีภาพ คําอธิบาย หรื อสัญลักษณ์สากล สําหรับคนทุกกลุ่มไม่วา่ จะมีความรู ้ระดับ
ไหน อ่านหนังสื อออกหรื อไม่ ชุ ดอุปกรณ์ ควรออกแบบให้มีสัญลักษณ์สือความหมายและแบ่งประเภท เช่น หมวดสัตย์
หมวดอาหาร หมวดผลไม้เป็ นต้น และควรมีคาํ อธิบายประกอบเพือช่วยให้เด็กเรี ยนรู ้และเข้าใจได้ง่ายขึน
4. ความเข้าใจง่ายมีขอ้ มูลคําอธิบายหรื อรู ปภาพประกอบการใช้งานทีเพียงพอ ชุดอุปกรณ์ควรมีภาพประกอบ มีอกั ษร
หรื อสัญลักษณ์ มีทีใส่ ชินงานแบบพอดี และควรให้คุณครู ช่วยฝึ กฝนให้เด็กพิการเข้าใจถึงวิธีการเล่น
5. มีค วามปลอดภัยขณะใช้ง าน ทนทานต่อการใช้งานที ผิด พลาด ชุ ดอุป กรณ์ ค วรเลือกใช้วสั ดุที มี ค วามแข็งแรง
ทนทานแต่ไม่เป็ นอันตรายต่อเด็ก เช่นไม้แต่เป็ นไม้ทีทําการเก็บผิวให้สวยงามไม่มีเสี ยนหรื อวัสดุส่วนเกิ นทีเป็ นอันตรายต่อ
เด็ก อุปสรรค เข็มนาฬิกามีอนั ตรายในการใช้งานสําหรับเด็กหากเด็กนํามาหักหรื องัดอาจเกิดอันตรายได้
6. ทุ่นแรง สะดวก ทําให้ไม่ตอ้ งออกแรงมาก ชุดอุปกรณ์ควรมีนาหนั
ํ กไม่มากเข้าใจง่าย รู ปทรงกลมมีคุณสมบัติทีดี
ช่วยให้ง่ายกับการเล่นของเด็ก แต่ควรมีทีใส่ อุปกรณ์เพือเลือกใช้หรื อนํามาเล่น
7. สถานทีทีเหมาะสมและใช้งานในเชิงปฏิบตั ิได้โดยการออกแบบคิดเผือสําหรับคนร่ างกายใหญ่โตคนทีเคลือนไหว
ร่ างกายยาก ชุ ดอุป กรณ์ ควรมี ขนาดสัดส่ วนควรไม่เล็กหรื อใหญ่เกิน ไปควรใช้ร่วมกับชุ ดโต๊ะเก้าอี ได้เหมาะสม มีที เก็บ
อุปกรณ์และควรมีรูปแบบสวยงาม
จากข้อแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ ครู โดยใช้หลักเกณฑ์จาก Universal Design 7ประการ มาเป็ นเกณฑ์ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การออกแบบพัฒนาขึนอีกครังโดยนําข้อแนะนําต่างๆมาประยุกต์โดยนําเสนอดังต่อไปนี
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ภาพที 5. การพัฒนาชุดอุปกรณ์ในการเสริ มทักษะทางด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษ จัดทําภาพนูนเพือให้ง่ายต่อการ
สัมผัสปรับปรุ งพัฒนาตามคําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญ
ข้ อเสนอแนะของงานวิจยั
จากการทําโครงการออกแบบโต๊ะเก้าอีเพือใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับเด็กนักเรี ยนทีพิการทาง
สายตา เพืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับโรงเรี ยนธรรมมิกวิทยา ซึ งผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ใน
ครังนี เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผูพ้ ิการ ผลจากการนําผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์ นิเจอร์ตน้ แบบและอุปกรณ์ให้เด็ก
พิการทางสายตาทดลองกับกลุ่มเป้ าหมาย ความสามารถในการใช้งานอยู่ในระดับ ดี สามารถทําให้เด็กพิการทางสายตาใช้
งานได้อย่างเหมาะสม และกลุ่มเป้ าหมายมีความสนใจในตัวเฟอร์ นิเจอร์ และชุดอุปกรณ์ทีมีสีสันและการใช้งานได้อย่าง
สอดคล้องและเป็ นการผลิตทีมีการใช้งานง่าย โดยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
งานวิจ ัยฉบับนี ได้ทาํ การอกอแบบร่ วมไปกับเด็กพิการทางสายตา มี การเก็บ ข้อมูลที ได้จากเด็กพิการโดยการใช้
แบบสอบถาม และเครื องมือในการสัมภาษณ์ถอดความแปลความหมายร่ วมกับการสังเกตุ พร้อมทังนําผลทีได้มายืนยันโดย
ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นคนตาบอดและนักออกแบบทีทํางานด้านชุดอุปกรณ์สําหรับคนพิการ จึงได้ทาํ การผลิตและนําไปทดสอบ
เพือดูประสิ ทธิ ภาพของผลงานการอกอแบบ กระบวนการเหล่านี คือองค์ความรู ้ แนวทางในการทําการออกแบบโดยให้คน
พิการมีส่วนร่ วมในทุกขันตอน ตังแต่การค้นคว้าปั ญหา การออกแบบพัฒนา จนถึงขันตอนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ทําให้
นักออกแบบทีเข้าร่ วมในกระบวนการต่างๆสามารถเข้าใจแนวทางในการออกแบบสําหรับคนพิการมากขึน
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งานวิจยั นี สามารถดําเนิ นการไปได้ดว้ ยดี จนสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีได้วางไว้ ซึ งได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ และขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ ทีได้ให้คาํ แนะนําและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั นี ผูจ้ ดั ทําจึง
ใคร่ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษากระบวนการดําเนิ นงานและระบบการบริ หารความเสี ยงตามกรอบแนวคิด
การบริ หารความเสี ยงตามแนวคิดของ COSO ของกลุ่มออมทรั พย์ตาํ บลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และเพือ
เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี ยงภายใต้องค์ประกอบทัง องค์ประกอบตามแนวคิดของ COSO โดย
กลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการดําเนินงานในกลุ่มออมทรัพย์ฯ รวมจํานวน คน วิธีการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพซึงได้ทาํ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลคือ ) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึงได้จากการสัมภาษณ์ประธาน และคณะกรรมการใน
กลุ่มออมทรัพย์ ) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิซึงได้จากการศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากนโยบายในการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
รายงานประจําปี โครงสร้างของกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนสังเกตการณ์ ระเบียบ ข้อกําหนด คู่มือในการปฏิบตั ิงาน เอกสารที
ใช้ในการปฏิบตั ิงานรวมถึงได้ทาํ การศึกษาบทความและผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ตาํ บลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับแนวทางของ COSOโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมากซึงพบเพียงบางปั จจัยทีต้องปรับปรุ ง
ให้เหมาะสม อันได้แก่ ด้านสารสนเทศและการสื อสาร ควรต้องมีการจัดทําคู่มือการบริ หารความเสี ยงทังภายนอกและภายใน
ด้านการประเมิ นความเสี ยงในส่ วนของการกําหนดนโยบายการเงินต้องมีความชัดเจนในด้านการประเมินความเสี ยงจาก
สภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของสมาชิ กและการมองหาเงิ นทุนสํารอง ในด้านความเสี ยงองค์กรจะต้องมันใจว่าคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานทุ กคน มี ความรู้ความเข้าใจในการบริ หารความเสี ยงขององค์กรอย่างเพียงพอ โดยจะต้องมีการประเมิน จาก
แบบทดสอบหรื อจากการจัดกิจกรรมทีเหมาะสม เพือให้การบริ หารความเสี ยงขององค์กรมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
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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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การบริ หารความเสี ยงมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจมาก แนวทางในการบริ หารความเสี ยงจึงได้รับความสนใจ
และมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื องทังระดับ ภายในและภายนอกองค์กรโดยผูเ้ ชี ยวชาญ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way A Commission (COSO) ทีได้พฒั นาแนวทางการบริ หารความเสี ยงทีมีมาตรฐานในระดับ
สากลขึนเพือให้บริ ษทั หรื อองค์กรต่างๆ ได้ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ ปั จจุบนั สถานการณ์การเปลียนแปลงต่างๆ ในทุกด้านมีการ
ปรับเปลียนอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะการเข้าสู่ สมาคมอาเซียน ซึ งสถานการณ์ดงั กล่าวสามารถเป็ นไปได้ทงโอกาสและความ
ั
เสี ยงต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า การเตรี ยมความพร้อมให้แก่ประชาชนสังคมระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
การปรับตัวเพือรองรับผลกระทบต่อการเปลียนแปลงและสามารถพัฒนาเพือผลประโยชน์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จัดตังโครงการในชุมชนเพือเตรี ยมตัวก่อตังองค์กรการเงินซึงองค์กรการเงินของหมู่บา้ น คือ กองทุนเงินล้านสัจจะวันละบาท
กองทุนหมู่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์เพือผลผลิต กลุ่มออมทรัพย์หมู่บา้ น จัดทําขึนเพือให้สมาชิกขององค์กรสามารถพึงพาตนเอง
และช่วยเหลือตนเองได้
จากการที ผูว้ ิจยั ได้เข้าไปศึกษาองค์กรการเงินของหมู่บา้ นคือ กลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บา้ น ตําบลนําน้อย อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ งมีกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บา้ นกลุ่มหลักจํานวน กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์หมู่ หมู่ หมู่ และ
หมู่ ในเบื องต้น ทราบว่ามี เงิ นสัจ จะหมุนเวียนอยู่กลุ่มละ ล้านบาท พบว่าปั ญหาและความเสี ยงที องค์กรมี อยู่ คื อ
กรรมการและสมาชิ กขาดความรู้ทางด้านการบริ หารงานและการบัญชี จึงก่อให้เกิดปั ญหาในด้านการดําเนิ นงานและความ
เสี ยงหลักๆ คือ ด้านการกูย้ ืมสมาชิกกูย้ มื เงินและไม่ชาํ ระหนี คืนต่อกลุ่มออมทรัพย์ทาํ ให้เกิดปั ญหาหนี สูญเป็ นจํานวนมาก
เพราะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์จะมีกลุ่มเครื อญาติทีทําให้เกิ ดความเกรงใจและง่ายในการดําเนินเอกสารจึงง่ายต่อการ
กูย้ มื และการเก็บเอกสารไม่ได้เก็บรักษาไว้ในทีรัดกุม กรรมการแต่ละคนเก็บเอกสารไว้ทีตนเองเนืองจากไม่มีตเู ้ ก็บ เอกสารมี
การจัดเก็บแค่ระยะเวลา ปี แล้วก็ทาํ ลาย ทําให้ยากแก่การตรวจสอบย้อนหลัง
จากผลการศึ กษาสภาพการดําเนิ นงานดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงประสงค์ทีจะศึกษาทีจะทําโครงงานเรื องการบริ หารความ
เสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย เพือทีจะให้ทางกลุ่มออมทรัพย์ได้ทราบถึงปัญหาและความเสี ยงทีเกิดขึนแล้วและนํา
แนวทางการบริ หารความเสี ยงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี ยงได้ดียงขึ
ิ น
เพือลดความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์
วัตถุประสงค์ ของการโครงงาน
1. เพือศึ กษาการดําเนิ นงานและระบบการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
2. เพือเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิจยั
งานวิจยั นีจะศึกษาเฉพาะการบริ หารความเสี ยงภายในกลุ่มออมทรัพย์ โดยใช้กรอบแนวคิดของ COSO เท่านัน
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1.1 ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับกลุ่มออมทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กลุ่มออมทรัพย์ หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพือช่วยเหลือตนเองและช่ วยเหลือซึ งกันและกัน
โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนําเงินออมมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็ นประจําอย่างสมําเสมอ เพือใช้เป็ นทุนให้สมาชิกที
มีความจําเป็ นเดือดร้อนกูย้ มื เงินไปใช้ในการลงทุนและประกอบอาชีพหรื อเพือสวัสดิการของตนเองและครอบครัว
แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์
1.1.1 การรวมคนในหมู่บา้ นให้ช่วยเหลือซึ งกันและกันโดยรวมคนที มีฐานะแตกต่างกันให้
ช่วยเหลือกันอันจะเป็ นการยกฐานะคนยากจน
1.1.2 การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยรวมกลุ่มกันออมเงินแล้วกูไ้ ปทําทุน
1.1.3 การนําเงิ นทุนไปดําเนิ นการด้วยความขยัน ประหยัดและถูกต้องเพือให้ได้ทุนคืน และมี
กําไรเป็ นรายได้
1.1.4 การลดต้นทุนในการครองชีพโดยการจัดตังศูนย์สาธิ ตการตลาดเป็ นการรวมกันซื อ-ขาย
สามารถลดต้นทุนในการซื อสิ นค้าอุปโภค-บริ โภค และปั จจัยการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต เมือดําเนิ นการระดมเงิน
ออมมาได้ระยะหนึ งจนสมาชิ กมีความเข้าใจในการดําเนิ นงานของกลุ่มแล้วกลุ่มสามารถนําเงินทุนทีมีอยูม่ าดําเนิ นกิ จกรรม
เพือช่วยเหลือหรื อแก้ไขปั ญหาของสมาชิกและชุมชน
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
1) ส่งเสริ มให้มีการประหยัดและออมเงินในรู ปเงินสัจจะ
2) ให้บริ หารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก
3) ให้มีประสบการณ์ในการบริ หารและจัดทําเงินทุนด้วยตนเอง
4) ส่งเสริ มให้มีความสามัคคี การทํางานร่ วมกันและการช่วยเหลือซึงกันและกัน
5) ให้มีประสบการณ์ในการบริ หารและจัดการเงินทุนของตนเอง
ประโยชน์ทีได้รับจากการดําเนิ นงานกลุ่มออมทรัพย์
1) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีการออมเงินและนําเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลด
ภาระการกูย้ ืมเงินจากแหล่งอืนๆ ทีต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสูง
) พัฒนาคนให้มีคุณธรรม ประการ คือ ซือสัตย์ เสี ยสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็น
ใจและไว้วางใจซึงกันและกัน
3) ฝึ กประสบการณ์การบริ หารเงินทุนให้กบั บุคคลในชุมชน
4) พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านต่างๆ เช่น การเป็ นผูน้ าํ การปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย
5) ส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทํางาน
ร่ วมกัน
1.2 ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการบริ หารความเสี ยง
ความเสี ยง (Risk)คื อ การวัดความสามารถทีจะดําเนิ นการให้วตั ถุประสงค์ของงานประสบความสําเร็ จ
การตัดสิ นใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และข้อจํากัดด้านเทคนิคทีเผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทําโครงการเป็ นชุดของกิจกรรม
ทีจะดําเนิ นการเรื องใดเรื องหนึ งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที มีอยูอ่ ย่างจํากัด มาดําเนิ นการให้ประสบความสําเร็ จภายใต้
กรอบเวลาอันจํากัด ซึ งเป็ นกําหนดการปฏิบตั ิการในอนาคต ความเสี ยงอาจเกิ ดขึนได้ตลอดเวลา อันเนื องมาจากความไม่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แน่ นอน และความจํากัดของทรัพยากรโครงการผูบ้ ริ หารโครงการจึงต้องจัดการความเสี ยงของโครงการ เพือให้ปัญหาของ
โครงการลดน้อยลงและสามารถดําเนินการให้ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายทีตังไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภาพ
1.2.1 การบริ ห ารความเสี ยง (Risk management) คือ การบริ หารปั จจัยและควบคุ มกิ จ กรรมรวมทัง
ขบวนการ การดําเนิ นงานต่างๆ โดยองค์กรจะเกิ ดความเสี ยหายเพือให้ระดับและขนาดของความเสี ยหายที จะเกิดขึนใน
อนาคตอยูใ่ นระดับทีองค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กรเป็ นสําคัญการบริ หารความเสี ยงเป็ นกลวิธีทีเป็ นเหตุผลทีนํามาใช้ในการบ่งชี วิเคราะห์ประเมินแต่การติดตามและ
สื อสารความเสี ยงทีเกียวข้องกับกิจกรรมหน่วยงานหรื อกระบวนการการดําเนินงานขององค์กรเพือช่วยให้องค์กรลดความ
สูญเสี ยให้เหลือน้อยทีสุดและเพิมโอกาสให้แก่ธุรกิจมากทีสุด
1.2.2 การจัดการความเสี ยง หรื อ การบริ หารความเสี ยง (Risk managment) คือการจัดการความเสี ยง ทัง
ในกระบวนการในการระบุ การวิเคราะห์ (risk analysis) และประเมิน (risk assessment) ดูแลและตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี ยงทีสัมพันธ์กบั กิจกรรม หน้าทีและกระบวนการทํางาน เพือให้องค์กรลดความเสี ยหายจากความเสี ยงมากทีสุด อัน
เนืองมาจากภัยทีองค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึง หรื อเรี ยกว่า อุบตั ิภยั
1.2.3 นิ ยามของความเสี ยงมีความหมายในหลากหลายแง่มุม เช่น ความเสี ยง คื อ โอกาสที เกิ ดขึนแล้ว
ธุรกิจจะเกิด
ความเสี ยหาย (Chance of loss)
ความเป็ นไปได้ทีจะเกิดความเสี ยหายต่อธุรกิจ (Possibility of loss)
ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทีจะเกิดขึน (Uncertainty of event)
การคลาดเคลือนของการคาดการณ์ (Dispersion of actual result)
1.2.4 ปั จจัยความเสี ยง (Risk factor) ปั จจัยความเสี ยง หมายถึง การเข้าใจว่าองค์กรมีความเสี ยงหรื อไม่
จะไม่มีประโยชน์เพียงพอ ถ้าไม่สามารถระบุได้วา่ ความเสี ยงนันๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไร เนื องจากปั จจัยความเสี ยงแต่ละ
ชนิ ดมีผลกระทบไม่เท่าเทียมกัน ปั จจัยความเสี ยงบางชนิ ดมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในระดับกิจการโดยรวม ในขณะที
ปั จจัยความเสี ยงบางชนิ ดมีผลกระทบในระดับกิจกรรมเท่านัน นอกจากนี ปั จจัยบางอย่างจะมีผลกระทบเพียงในระยะสันๆ
แต่ปัจจัยบางอย่างส่ งผลกระทบในระยะยาว และบางชนิดมีผลกระทบทังในระยะสันแล้วต่อเนื องไปจนถึงระยะยาว ดังนัน
บุคลากรของกิจการจึ งต้องทําความเข้าใจและสามารถระบุได้วา่ ความเสี ยงนันๆ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไรเป็ นปั จจัยทีเกิดขึน
ภายในองค์กรหรื อเป็ นปั จจัยภายนอก
2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ภริ ดา พิรานนท์ ( ) ได้ศึกษาเรื องการประเมินผลการบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตของ
กลุ่มสตรี แม่บา้ น หมู่ที ตําบลทรายแดง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง จากงานวิจยั ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึ กษาได้ทาํ ทฤษฎี การ
ประเมินผลการบริ หารจัดการมาใช้ในด้านการบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์และทฤษฎี การประเมินผล มาใช้ในการจัดทํา
แบบสํารวจในการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชยาภรณ์ หน่อแก้ว ( )ได้ศึกษาเรื องการบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตหมู่ที บ้านท่าตอน
ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จากงานวิจัยดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึ กษาได้นาํ แนวทางในการแก้ไขการบริ หาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์มาเป็ นแนวทางในการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ เพือทีจะได้ทราบถึงปั ญหาที
เกิดขึนและจัดทําคู่มือในการแก้ไขปั ญหาความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ธี ระชน สุ ขประเสริ ฐ ( ) ได้ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
กรณี ศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร จากงานวิจยั
ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึกษาได้นาํ ทฤษฎีปัจจัยที ส่งผลต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต มาเป็ นตัวอย่างในการ
ตังประเด็นคําถามในแบบสํารวจการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์แล้วนําข้อมูลทีได้มาเคราะห์และประเมินผลต่อไป
สิ ริลกั ษณ์ พลนอก ( ) ได้ศึกษาเรื องการดําเนิ นงานของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต อําเภอสว่างวีระ
วงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จากงานวิจยั ดังกล่าวทางกลุ่มผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาสภาพการดําเนิ นงานของ
กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต มาเป็ นแนวทางในการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลขององค์กรในการบริ หารความเสียง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แหล่ งข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลทีเก็บรวบรวมด้วยวิธีการใช้ แบบสั มภาษณ์ ในการสัมภาษณ์เกียวกับการดําเนิ นงาน
ด้านการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสอบถามประธาน และ
คณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ ผูจ้ ดั ทําบัญชี เจ้าหน้าทีเงินกู้ เจ้าหน้าทีการเงิน รวมจํานวน คน เพือทราบเกียวกับ
การดําเนิ นงานและเพือหาแนวทางในการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ตาํ บลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พร้อมทังมีการสังเกตการปฏิบตั ิงานจริ งของกลุ่มออมทรัพย์ เพือใช้เป็ นข้อมูลในการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์
ต่อไป
1.2 ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ การศึ ก ษาครั งนี ได้เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้แ ก่ การค้น คว้า จากตํา ราสื อ
อิ เล็กทรอนิ กส์และข้อมูลงานวิจยั เพือนํามาจัดทําวิจยั ในการบริ หารความเสี ยงของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. การรวบรวมข้ อมูล
ส่วนที 1 เก็บรวมรวมข้อมูลทัวไปเกียวกับกลุ่มออมทรัพย์
ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลทัวไป เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากหนังสื อ แหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยศึ กษาทฤษฎี
เกียวกับกลุ่มออมทรัพย์ ทฤษฎีเกียวกับการบริ หารความเสี ยง ทฤษฎี เกียวกับการควบคุมภายในและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
กลุ่มออมทรัพย์และการบริ หารความเสี ยง
ส่วนที 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพือศึกษาความเสี ยง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือศึกษาความเสี ยง ผูศ้ ึ กษาได้นาํ แบบสั ม ภาษณ์ ไปสัมภาษณ์บุคลากรที เกี ยวข้องในกลุ่มออม
ทรัพย์ตาํ บลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 4 กลุ่ม รวม คน
ส่วนที 3 เก็บรวบรวมข้อมูลเพือประเมินความเสี ยง
ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ลเพือประเมิน ความเสี ยง ทางกลุ่ มผูศ้ ึ กษาเก็ บ ข้อมูลโดยการลงพืนที สั ม ภาษณ์ และสั ง เกตการ
ปฏิบัตงิ านจริง เพือระดมความคิดเห็นของผูท้ ีเกียวข้อง จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการวิเคราะห์เชิงเนือหา โดยมีการ
แยกประเภทและหมวดหมู่ของข้อมูล และมีการแปลความหมายข้อมูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ร่วมด้วย เพือนําข้อมูลมา
ศึกษาและประเมินความเสี ยงในการกูย้ มื เงินและการทํางานของเจ้าหน้าทีทําให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทําวิจยั ได้เริ มจากการศึกษาข้อมูลพืนฐานขององค์กร โดยการสอบถามปัญหาทีเกิดขึน
ภายในองค์ก ร โดยการสัม ภาษณ์ แ ละสัง เกตการปฏิ บ ัติงานจริ ง ในกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพือนํา ข้อมู ลที ได้ม าวิเคราะห์แ ละ
ดําเนิ นการในการจัดทําวิจยั เพือช่วยลดความเสียงทีเกิดขึนและบรรลุตามวัตถุประสงค์วางไว้

ผลการทําวิจัย

ตารางแสดงข้อมูลในแต่ละด้านของแบบสัมภาษณ์
รายการ
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2. การกําหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์
4. การประเมินความเสี ยง
5. การตอบสนองความเสี ยง
6. กิจกรรมการควบคุม
7. สารสนเทศและการสื อสาร
8. การติดตามและประเมินผล

ค่าเฉลีย
4.0
4.4
4.0
3.9
4.0
3.8
3.7
4.0
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เกณฑ์
มาก
มากทีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

กลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าสภาพโดยรวมของ กลุ่มออมทรัพย์อยูใ่ นระดับ
มาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วสามารถสรุ ปได้ดงั นี
- ด้ านสภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร เมือพิจารณาแล้วอยู่ในค่าเฉลีย 4.0 ซึ งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรัพย์ มีการ
กําหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทีดี จากการสัมภาษณ์พบว่าคณะกรรมการส่ วนใหญ่เคยดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ คณะกรรมการกองทุนอืนๆ มากกว่า ปี ขึนไป ซึงคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์มาจากการเลือกตัง โดยเปิ ด
โอกาสให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการเลือกตังคณะกรรมการฯ เป็ นการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ทีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความถนัดของคณะกรรมการแต่ละคน มีการกําหนดปรัชญาและรู ปแบบในการทํางานชัดเจน คณะกรรมการมี
ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ มี ภาวะความเป็ นผูน้ าํ การมีส่วนร่ วม และยังได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที
พัฒนาชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผเู้ กียวข้องทางด้านบัญชีการเงิน ในเรื องของปั จจัยทีเกียวข้องกับการเลือกนโยบายการ
บัญชีพบว่ากลุ่มออมทรัพย์ได้เลือกนโยบายบัญชีทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ น เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
เงิ น สด และรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด ลูกหนี การประมาณหนี สิ น การรั บ รู ้ รายได้และการจ่ายเงิ น ปั น ผล ซึ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
- ด้ า นการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ อยู่ ใ นค่ า เฉลี ย 4.4 ซึ งอยู่ใ นเกณฑ์ มากที สุ ด กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ มี ก ารกํา หนด
วัตถุประสงค์โดยพิจารณาจากผลสํารวจความต้องการของสมาชิกและดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ งร่ วมไปด้วย
พันธกิ จ วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ งมีการตกลงร่ วมกันของคณะทํางาน โดยมีการถ่ายทอดผ่านประธาน
ของกลุ่มออมทรัพย์มายังคณะกรรมการผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามสายงาน ทังด้านข้อมูลรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ ก็ได้มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน กลุ่มออมทรัพย์ มีการกําหนดมาตรการใน
การส่ งเงิ น สัจจะสะสม การส่ งคืนเงินกู้ ของสมาชิกไว้ในระเบียบกลุ่ม และดําเนินการตามมาตรการอย่างจริ งจัง ด้านการ
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บริ หารเงินทุนและทรัพยากรโดยภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง กลุม่ ออมทรัพย์ มีการกํากับดูแลในเรื องการนํา
เงินออม (สัจจะสะสม) ของกลุ่มเข้าฝากสถาบันการเงินต่างๆ ตามระเบียบของกลุ่มฯ กลุ่มออมทรัพย์ มีการจัดทําเอกสาร/
หลักฐานการเงินตามระเบียบที กําหนด และปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ กลุ่มออมทรัพย์มีการกําหนดระเบียบในการ
บริ หารจัดการเงินทุนและ ทรัพยากรให้สอดคล้องกับระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชน
- ด้ านการระบุเหตุการณ์ อยูใ่ นค่าเฉลีย 4.0 ซึ งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก กลุ่มออมทรัพย์ มีการระบุเหตุการณ์ความเสี ยงได้
อย่างน่ าเพียงพอ โดยมี การระบุเหตุการณ์ เสี ยงทังภายในและภายนอก ซึ งมี การระบุเหตุการณ์ ความเสี ยงที จะเกิดขึนใน
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ ทังภายในและภายนอก และมีการกําหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขร่ วมกัน และกลุ่ม
ออมทรัพย์ ยังมีการประชุมสมาชิกและบุคลากรเพือชีแจงผลการดําเนินงานในทุกเดือนหลังจากทีได้ปิดงบการเงินเสร็ จสิ น
แล้ว แต่ยงั มีปัจจัยทีองค์กรไม่ได้มีการระบุเหตุการณ์ความเสี ยงทีเกิดขึน เช่น ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนจากการทีสมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์ไม่รู้ระเบี ยบ ข้อบังคับ ของกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ไม่กาํ หนดระเบี ยบกลุ่มฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อ
ปรับปรุ งระเบี ยบให้เป็ นปั จจุบนั กลุ่มออมทรัพย์ไม่เผยแพร่ ระเบียบกลุ่มฯ ให้สมาชิ กทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่ นบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์หน้าทีทําการกลุ่มฯ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และความเสี ยงจากสภาวะภายนอก ที กลุ่มออมทรัพย์ไม่ได้
ระบุ เ หตุ ก ารณ์ เ สี ยงเกี ยวกับ สภาพเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บ ัน การเปลี ยนแปลงทางด้า นการเมื อ ง ที อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี
- ด้ านการประเมิน ความเสี ยง ค่ าเฉลี ยอยู่ที 3.9 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ มาก กลุ่ มออมทรัพย์ มี การประเมิน ความเสี ยงที
สอดคล้องตามแนวทางของ COSO ในระดับทีเพียงพอ ซึ งคณะกรรมการให้ความสําคัญกับการประเมินความเสี ยงในระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรมเป็ นอย่างมาก ในการประชุมคณะกรรมการซึ งมีการกําหนดให้ประชุมทุกเดือน เพือหารื อเกียวกับ
การดําเนิ นงานต่างๆ และเพือวิเคราะห์เหตุการณ์ของความเสี ยงพร้อมทังประเมินโอกาสที จะเกิดความเสี ยงนันขึนอย่าง
สมําเสมอ และคณะกรรมการผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนยังประเมินความเสี ยงในระดับกิจกรรมเสนอต่อทีประชุมในทุกๆ เดือนด้วย
เช่นกัน แต่ยงั มีบางส่ วนทีพบว่าในด้านการประเมินความเสี ยงทีเกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงานทีไม่มีความเข้าใจมากพอถึงผลกระทบ
จากความเสี ยงต่างๆ ทีจะเกิ ดขึนซึ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อเป้ าหมายขององค์กรได้ ซึ งในส่ วนนี กลุ่มออมทรัพย์ได้มีการจัด
อบรมให้กบั คณะกรรมการผูป้ ฏิบตั ิงานเพือเพิมทักษะความรู ้ในการทํางานอย่างสมําเสมอ แต่ในด้านการบริ หารเงินทุนและ
ทรัพยากร กลุ่มออมทรัพย์ยงั ขาดผูม้ ีความรู ้ดา้ นการ จัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี กลุ่มออมทรัพย์ จัดทํา
เอกสาร/หลักฐาน การเงิ นไม่ถูกต้องตามระเบี ยบที กําหนด หรื อ ไม่ ปรั บ ปรุ ง ให้เ ป็ นปั จจุบ ัน กลุ่มออมทรัพย์ไม่มี ก าร
ตรวจสอบบัญชี หลักฐานการเงิน จากคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
- ด้ านการตอบสนองความเสี ยง อยู่ในค่าเฉลีย . ซึ งอยู่ในเกณฑ์ มาก มีการวิเคราะห์สาเหตุการกําหนดวิธีการ
ควบคุมเพือป้ องกันความเสี ยงและลดความเสี ยงอย่างเหมาะสม ในทุกๆ ด้าน โดยมีการกําหนดระดับความเสียง เช่น หากการ
ทํางานส่ วนใดทีคณะกรรมการไม่ถนัด และระดับความเสี ยงมีมาก จะหลีกเลียงโดยการจ้างหน่ วยงานภายนอกมาทําแทน
ส่วนของเรื องทีผูป้ ฏิบตั ิงานคิดว่ามีความเสี ยงและไม่แน่ใจในการตัดสิ นใจ หรื อไม่สามารถตัดสิ นใจได้ ก็จะนําเข้าทีประชุม
หรื อปรึ กษาประธานกลุ่มออมทรัพย์ก่อนในเบืองต้น ซึงในการกําหนดระดับความเสี ยงนันเพือทีจะให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถ
รับรู ้และทําความเข้าใจและนําไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพือใช้ในการตัดสิ นใจเบืองต้นในการทํางานได้
- ด้ านกิจ กรรมการควบคุม อยู่ในค่ าเฉลีย 3.8 ซึ งอยู่ในเกณฑ์ มาก การดําเนิ นงานด้านกิ จกรรมการควบคุม โดย
ภาพรวมถือว่าสอดคล้องกับการบริ หารความเสี ยงของ COSO กลุ่มออมทรัพย์มีการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงานโดยมีการ
จัดทําขันตอนและคู่มือในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกติกาในการทํางาน มีการแบ่งแยกหน้าทีอย่าง
ชัดเจน ทังยังมีการพัฒนาคณะกรรมการฯ เกียวกับการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื อง เช่น อบรม สัมมนา และ ศึกษาดูงานกับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กลุ่มองค์กรกองทุนอืนๆ ทีประสบความสําเร็ จเพือพัฒนาความรู ้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนให้สมาชิก
รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริ มตามความต้องการของสมาชิก และให้การสนับสนุนด้านเงินทุน และ กลุ่มออมทรัพย์มี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที ทันสมัย เพือสนับสนุนการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน
- ด้ านสารสนเทศและการสื อสาร อยูใ่ นค่าเฉลีย 3.7 ซึ งอยูใ่ นเกณฑ์ มาก เนื องด้วยสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจของ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ และคณะกรรมการมีความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ งเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการทํางาน หากแต่ยงั มี
ปั ญหาด้านระบบสารสนเทศที ยังไม่มีการพัฒนาทําให้เกิ ดความล่าช้าในการทํางานอยู่บา้ ง และควรมีการปรับปรุ งระบบ
ประชาสัมพัน ธ์ ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพและพร้ อมใช้ง านอยู่เ สมอ เช่น การปรั บ ปรุ ง ซ่ อมแซมหอกระจายข่ าว จัด ทําบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารให้เป็ นปั จจุบนั กลุ่มออมทรัพย์ควรมีการชี แจงสถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มฯ เพือให้
สมาชิกเกิดความไว้วางใจคณะกรรมการโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์
- ด้ านการติดตามและประเมินผล ค่าเฉลียอยูท่ ี 4.0 ซึงอยูใ่ นเกณฑ์ มาก แต่มีความเสี ยงมาก เพราะการติดตามหนีของ
องค์กรยังไม่มีความชัดเจนในการตามหนี ของบุคลากร ทําให้เกิ ดปั ญหาหนี สู ญอาจส่ งผลให้องค์กรเกิ ดสภาพคล่องด้าน
เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มออมทรัพย์ ควรมีการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงินให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั เช่น ทะเบี ยนคุม
เงินสัจจะสะสม ทะเบี ยนคุมลูกหนี ทะเบี ยนคุมดอกเบี ยเงินกู้ และกลุ่มออมทรั พย์ควรมีการกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร-ขาดทุน ปี ละ ครัง จากบุคคลภายนอกทีได้รับการแต่งตังร่ วมกับ
ตัวแทน สมาชิกกลุ่ม

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ กษา การบริ ห ารความเสี ยงของกลุ่ มออมทรั พย์ ตําบลนําน้อย โดยภาพรวมมี สภาพการพัฒ นาอยู่ 8
ด้าน ซึงผูว้ จิ ยั มีสรุ ปประเด็นและนํามาอภิปรายดังนี
- ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของกลุ่มออมทรัพย์ ตําบลนําน้อย อยูใ่ นระดับ มาก ทังนีเพราะกลุ่มออมทรัพย์
มีการกําหนดโครงสร้ างทีเหมาะสมกับขนาดขององค์กร และมีการกําหนดระเบียบข้อบังคับเกียวกับความรับผิดชอบของ
บุคลากรอย่างชัดเจน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของชยาภรณ์ หน่อแก้ว ( ) ในด้านสภาพปั จจุบนั ของกลุ่มออมทรัพย์เพือ
การผลิ ต หมู่ที คือ กลุ่มออมทรั พย์มีการวางแผนแก้ปัญหาการส่ งเงินทุกประเภททีเกิ นกําหนด มี การวางแผนพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
- ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ อยูใ่ นระดับ มากทีสุ ด เพราะทางกลุ่มออมทรัพย์มีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
การดําเนิ นงานและชีแจงนโยบายของกลุ่มออมทรัพย์ให้กบั บุคลากรและสมาชิกทราบอย่างชัดเจน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั
ของภริ ดา พิรานนท์ (2553) ด้านสภาพแวดล้อม คือ การบริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ มีความสมบูรณ์ชดั เจน ด้านนโยบาย
และตรงตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสตรี แม่บา้ น
- ด้านการระบุเหตุการณ์เสี ยง อยูใ่ นระดับมากด้านการประเมินความเสี ยงและด้านการตอบสนองความเสี ยงครังนี
เป็ นเพราะกลุ่มออมทรัพย์มีการระบุเหตุการณ์เสี ยง คือ บุคลากรมีการแบ่งแยกหน้าทีในการทํางานอย่างชัดเจนและมีการระบุ
ปั จจัยเสี ยง จัดลําดับความเสี ยง และจัดทําแบบแผนการบริ หารความเสี ยงอย่างชัดเจนซึ งมี การจัดประชุ มเกี ยวกับการให้
สมาชิ กกูย้ ืมเงิ น เพือเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเกี ยวกับหนี สู ญ หรื อการผิดชําระหนี การจัดประชุ มเกียวกับการให้
สมาชิกกูย้ มื เพือเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาเกียวกับหนีสูญหรื อการผิดนัดชําระหนี และเพือติดตามความก้าวหน้าในการ
ที สมาชิ ก ไม่ ช ํา ระหนี ซึ งสอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของชยาภรณ์ หน่ อ แก้ว (2553) ในด้า นแนวคิ ด ด้า นการจัด การคื อ
คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้าทีตรงตามความรู ้ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าทีได้ดีตามตําแหน่ งทีได้รับมีบทบาทการทํางาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ของคณะกรรมการต่างๆ สังการในการทํางานของคณะกรรมการมีความชัดเจนและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของธีระชน สุข
ประเสริ ฐ (2550) ทีได้ทาํ การศึกษาแนวทางแก้ไขปั ญหากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในเขตเทศบาลตําบลลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร จากการศึ กษาพบว่าในภาพรวมปัจจัยทีส่งผลต่อการดําเนิ นการของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในเขตเทศบาล
ตําบลลานกระบื ออําเภอลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากด้านการบริ หารเงิ นทุนและทรัพยากรมี
ค่าเฉลียมากทีสุดอยูใ่ นระดับมากและด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรมีค่าเฉลียน้อยที สุดอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่วนด้านข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
- ด้านกิจกรรมการควบคุม อยูใ่ นระดับ มาก กลุ่มออมทรัพย์มีการกําหนดตัวชีวัดผลสําเร็ จในการดําเนิ นงานเพือ
นํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานจริ งกับแผนการปฏิบตั ิงานทีวางไว้ และด้านเอกสารมีการแยกเอกสารแต่ละราย
ซึงง่ายต่อการค้นหารายชือสมาชิกในแต่ละราย ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของธีระชน สุขประเสริ ฐ (2550) ทีพบว่าในภาพรวม
ปัจจัยทีส่งผลต่อการดําเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตใน เขตเทศบาลตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ด้านการบริ หารเงินทุนและทรัพยากรมีค่าเฉลียมากทีสุด อยูใ่ นระดับมาก และด้าน
การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรมีค่าเฉลียน้อยทีสุด อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ปั ญ หากลุ่ ม ออมทรั พ ย์เ พื อการผลิ ต ได้แ บ่ ง หมวดหมู่ เ ป็ น 3 ด้า น คื อ ด้า น คณะกรรมการกลุ่ ม ควรให้มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการเป็ นประจํา จัด หลักสู ตรอบรมเพิมความรู ้ และประชาสัมพัน ธ์การดําเนิ นงานอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส ด้าน
สมาชิ ก ควรมี การรวมกลุ่ม นําเงิ นไปลงทุน ประกอบอาชี พและนําเงินที กู้ไปลงทุน ตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ ด้าน
เจ้าหน้าที ผูร้ ับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ควรเข้าร่ วมประชุมกลุ่มอย่างสมําเสมอ ตรวจสอบการจัดทําเอกสาร
การจัดทําบัญชีของกลุ่ม และส่งเสริ มให้กลุ่มมีกิจกรรมเครื อข่าย
- ด้านการสารสนเทศและการสื อสาร อยู่ในระดับมากกลุ่มออมทรัพย์มีการจัดระบบการสื อสารทังภายในและ
ภายนอก เพือรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศในการเข้าถึงของข้อมูล และป้ องกันการเสี ยหายทีอาจเกิดขึนในองค์กร
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิริลกั ษณ์ พลนอก (2553) ทีพบว่าปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพือการ
ผลิตอําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี คือ การจัดทําระบบบัญชีเอกสารทางการเงินและทะเบียนกลุ่ม ยังไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี รองลงมาคือสมาชิกบางคนขาดความรู ้เข้าใจในการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต การจัดสรร
สวัสดิการของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตยังไม่เป็ นรู ปธรรมและทัวถึง ดังนันการจัดทําสารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็ นข้อมูล
ทีมีคุณภาพสามารถนําไปใช้งานได้จึงเป็ นเรื องสําคัญอีกอย่างหนึ งขององค์กร
- ด้านการติดตามและประเมินผล อยูใ่ นระดับ มาก กลุ่มออมทรัพย์มีการประชุมเพือรายงานแผนการดําเนิ นงาน
และการชําระหนี ของลูกหนี ในขันต่อมามีการติดตาม และพัฒนาผลการดําเนิ นงาน เพือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ผลการดําเนินกับวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ และทุกๆ ปี จะมีการให้บุคลากรและสมาชิก ประเมินความพึงพอใจ ซึงสอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของชยาภรณ์ หน่ อ แก้ว (
) ที ว่า คณะกรรมการควรส่ ง เสริ ม ให้ส มาชิ ก มี ก ารออมอย่า งสมําเสมอ
คณะกรรมการควรจัดสรรทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด คณะกรรมการควรมีความเสี ยสละและเห็น
แก่ ป ระโยชน์ส่วนร่ วม คณะกรรมการควรกระตุน้ ให้สมาชิ กมีส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารกลุ่ม ฯ และคณะกรรมการควร
ปฏิบตั ิงานตรงตามแผนทีวางไว้ ซึงควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือง
ข้ อเสนอแนะ
1. การจัดทําวิจยั ครังนี เป็ นกรณี ศึกษาการบริ หารความเสี ยงให้กบั กลุ่มออมทรั พย์ ตําบลนําน้อย อําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา สําหรับการศึกษาครังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปั ญหา การควบคุมภายในและด้านการจัดทําบัญชีให้กลุ่มออม
ทรัพย์เพือให้ครอบคลุมในด้านการดําเนินงานขององค์กร
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2. การจัดทําวิจยั การบริ หารความเสี ยงให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ผูศ้ ึกษาต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจทีค่อนข้าง
ละเอียดในเรื องการบริ หารความเสี ยง เพือให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

เอกสารอ้ างอิง

จันทนา สาขากร, นิ พนั ธ์ เห็ นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรี จนเพชร.
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ครังที 1), กรุ งเทพ
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ณัชธิ ญา ปั ทมทัตตานนท์.
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับความเสี ยงในการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ น และศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้านการบริ หารความเสียงในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึงมีกองทุนหมู่บา้ น จํานวน กองทุน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ใช้การสุ่ มตัวอย่าง การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างวิธีการคํานวณจากสู ตรของ Taro
Yamane ที ระดั บ ความเชื อมันร้ อ ยละ 95 ได้ ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งทังสิ นจํา นวน 75 คน ซึ งได้แ ก่ ประธานและ
คณะกรรมการกองทุ นหมู่บา้ น ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา พบว่าสถานภาพทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ - ปี ระดับการศึ กษา ชันมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลียต่อเดือน
5,000-10,000 บาท การบริ หารความเสี ยงกองทุ นหมู่บา้ นอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความเสี ยงในระดับปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านทีมีความเสี ยงมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และความเสี ยงระดับน้อยคือ ด้าน
การระบุเหตุการณ์ ซึ งแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในของหมู่บา้ นคือ
ประธานและกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นควรให้ความสําคัญและสนใจในเรื องการบริ หารความเสี ยงเพือลดปั ญหาความเสี ยง
ทีอาจเกิดขึนโดยการตรวจสอบการดําเนินงานของบุคลากรภายในกองทุนอย่างน้อยปี ละ ครัง และแนวทางปฏิบตั ิในการ
แก้ไขปั ญหาการบริ หารความเสี ยงด้านการะระบุเหตุการณ์คือ กองทุนหมู่บา้ นควรมีการสอบทานข้อมูลด้านรายได้ของผูก้ ยู้ ืม
ก่อนการทําสัญญากูย้ ืมเพือไม่ให้มีผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้ นในขณะทีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
คําสําคัญ : การบริ หารความเสียง, กองทุนหมู่บา้ น
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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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การบริ หารความเสี ยงในภาครัฐเป็ นส่ วนหนึงของความรับผิดชอบของภาครัฐทีมีต่อประชาชนและทรัพย์สินของ
รัฐ อันทําให้เกิดการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี และกองทุนหมู่บา้ นก็ถือเป็ นอีกหนึงหน่วยงานของภาครัฐ โครงการกองทุน
หมู่บา้ นจัดทําขึนเพือกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวติ และบรรเทาปั ญหาความยากจนของประเทศ โดย
ประเทศไทยมีจาํ นวน กองทุนหมู่บา้ นทังหมด 79,000 กองทุน จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ กองทุนละ 1 ล้านบาท หรื อ
หมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท โดยโครงการกองทุนหมู่บา้ นให้สมาชิกในหมู่บา้ นทําการกูย้ ืมได้รายละ ไม่เกิน 20,000 บาท และ
จะต้องส่ งเงิ นคืนภายใน 2 ปี นับตังแต่วนั กูย้ มื (http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program1-4.jsp?t_ser=9526 สื บค้นเมือ 24
สิ งหาคม 2559 : หน้า 1) โดยรัฐบาลเชือว่าผูก้ จู้ ะสามารถนําเงินไปประกอบอาชีพเพือต่อยอดรายได้และสามารถส่งเงินคืนได้
ตามระยะเวลาทีกองทุนหมู่บา้ นได้กาํ หนดไว้
จากการทีได้เข้าศึ กษากองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี ซึ งมีกองทุนทังหมด กองทุน พบว่าปั ญหาและความเสี ยง
ส่ วนใหญ่ทีกองทุนมี อยู่ คือสมาชิ กกูย้ ืมเงินไปแล้วไม่คืนตามระยะเวลาทีกําหนด โดยวันครบกําหนดคือ วันที ของทุก
เดือน ยอดเงินชําระเดือนละ , บาท ทําให้เกิดหนีสูญ เป็ นจํานวนมากหรื อสมาชิกบางรายคืนเงินไม่ครบทําให้มียอดหนี
คงค้างหลายปี และไม่มีการติดต่อทวงถามหนี ทําให้เงิ นทุนหมุนเวียนในกองทุนมีไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิ ก
(กองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา) ซึ งจะส่ งผลให้การดําเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที
วางไว้
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ทางผูศ้ ึกษาจึงสนใจทีจะทําวิจยั เกียวกับการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ น ใน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพือจะช่วยเป็ นแนวทางการแก้ปัญหาให้กบั กองทุนหมู่บา้ นทีดําเนิ นงานในด้านนีให้เป็ นไปอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ เพือให้กองทุนหมู่บา้ นเป็ นศูนย์กลางทางการเงินให้กบั
หมู่บา้ นหรื อชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาระดับความเสี ยงในการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2. เพือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบริ หารความเสี ยงการบริ หารความเสี ยงให้กบั กองทุนหมู่บา้ นใน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการทําวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนือหา
ทฤษฎี เกี ยวกับแนวทางการบริ หารความเสี ยง องค์ประกอบความเสี ยง ปั จจัยความเสี ยง การประเมินความเสี ยง
ทฤษฎี เกียวกับกองทุนหมู่บา้ น วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บา้ นและทฤษฎีเกี ยวกับการดําเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นใน
อําเภอนาทวีรวมไปถึงงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการบริ หารความเสี ยงกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี
2. ขอบเขตด้านสถานที กองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3. ขอบเขตด้านเวลา ปี การศึกษา 2559
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
1.1 ทฤษฎีเกียวกับการบริ หารความเสี ยง
การบริ หารความเสี ยง คือ การจัดการความเสี ยง ทังในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ประเมิน ดูแล
ตรวจสอบ และควบคุมความเสี ยงทีสัมพันธ์กบั กิจกรรม หน้าทีและกระบวนการทํางาน เพือให้องค์กรลดความเสี ยหายจาก
ความเสี ยงมากทีสุด อันเนืองมาจากภัยทีองค์กรต้องเผชิญ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง หรื อเรี ยกว่า อุบตั ิภยั
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ความเสี ยง คือ การวัดความสามารถทีดําเนินการให้วตั ถุประสงค์ของงานประสบความสําเร็ จภายใต้การ
ตัดสิ นใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และข้อจํากัดด้านเทคนิคทีเผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดทําโครงการเป็ นชุดของกิจกรรม ที
จะดําเนิ นการเรื องใดเรื องหนึ งในอนาคต โดยใช้ทรั พยากรที มีอยู่อย่างจํากัด มาดําเนิ นการให้ประสบความสําเร็ จ ภายใต้
กรอบเวลาอันจํากัด ซึ งเป็ นกําหนดการปฏิบตั ิการในอนาคต ความเสี ยงจึงอาจเกิดขึนได้ตลอดเวลา อันเนื องมาจากความไม่
แน่ นอน และความจํากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ ริ หารโครงการจึงต้องจัดการความเสี ยงของโครงการ เพือให้ปัญหาของ
โครงการลดน้อ ยลง และสามารถดํา เนิ น การให้ ป ระสบความสํา เร็ จ ตามเป้ า หมายที ตังไว้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ( http://www.eg.mahidol.ac.th/qa/index.php?option= com_ content&view=article&id=8 2 &Itemid=1 13
สื บค้นเมือ สิ งหาคม
: หน้า )
1.2 ทฤษฎีเกียวกับการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามคําจํากัดความของ “COSO” หมายถึง กระบวนการหรื อขันตอนการทํางานทีเป็ น
ผลมาจากการออกแบบโดยคณะกรรมการ ผู บ้ ริ ห าร หรื อ บุ ค ลอื นๆ ขององค์ ก รเพื อก่ อ ให้ เ กิ ด ความมันใจได้อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลว่า องค์กรจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี
1. ความมีประสิ ทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
2. ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายทีใช้บงั คับองค์กรนันๆ (โสภา นาจันหอม, 2556, หน้า 81)
.งานวิจยั /โครงงานทีเกียวข้ อง
จิรายุ หาญตระกูล (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้นาํ ทฤษฎีการบริ หารความเสียงของกองทุนหมู่บา้ นมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยการ
บริ หารความเสี ยง โดยนํามาใช้ในการออกแบบแบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นประเด็นปั จจัยการบริ หารความเสี ยง
ให้กบั คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
สิ ริรัตน์ เกียรติพริ ิ ยะ (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง ประสิ ทธิภาพการดําเนินกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ในด้าน
ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้เ งิ น กองทุ น หมู่บ ้า นและปั ญ หาจากผูก้ ู้เ งิ น จากกองทุ น หมู่บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง ในเขตอําเภอเมื อง
นครสวรรค์ จัง หวัด นครสวรรค์ จากงานวิจัย ดัง กล่ า วผู้ศึ ก ษาได้น ํา แบบสอบถามมาเป็ นแนวทาง ใช้ใ นการจัด ทํา
แบบสอบถามเพือใช้สอบถามคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีวธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คนึ งนิ จ ศิริสมบูรณ์, ฉันธะ จันทะเสนา และดวงตา สราญรมย์ (2552-2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อ
การบริ หารงานกองทุนหมู่บา้ นในเขตอําเภอสี คิว จังหวัดนครราชสี มาจากงานวิจยั ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวทางการศึกษา
ปั จ จัย เสี ยงที มี ผ ลต่ อ การบริ หารงานกองทุ น หมู่ บ้า นมาใช้เ ป็ นตัว อย่ า งในการตังประเด็ น การสอบถามเพื อใช้เ ป็ น
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มตัวอย่างแล้วนําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์และประเมินผลต่อไป
อํานวย แสงโนรี (2554) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยเสี ยงและความสามารถบริ หารความเสี ยงของกองทุ นหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยเสี ยงต่อการบริ หารจัดการกองทุน หมู่บา้ นและชุมชนเมือง และเพือประเมิน
ระดับความสามารถบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ น และชุมชนเมือง ในการศึ กษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลสัมภาษณ์
เจาะลึกประธานกองทุนหมู่บา้ นและ ชุมชนเมือง จํานวนทังสิ น 80 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า การดําเนินงานของกองทุน
หมู่บา้ นและ ชุมชนเมือง สามารถแบ่งปัจจัยเสียงต่างๆ ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านการบริ หารจัดการหนีของ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นและด้านการทุจริ ตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น โดยพบว่า มากกว่าร้อยละ 60 ไม่เกิ ดข้อผิดพลาดใน
ด้านการบริ หารจัดการหนี และไม่เกิ ดปั ญหาด้านการทุจริ ต มากกว่าร้อยละ 95 ผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เสี ยงโดยแบ่ง ปัจจัยเสี ยงออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านการบริ หารจัดการหนีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและ ด้านการ
ทุ จริ ตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น เพือให้ง่ายต่อการประเมินระดับความสามารถใน บริ หารความเสี ยงของกองทุน
หมู่บา้ น
ชยาภา คําเมรี (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื อง การบริ หารงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลตําบลโพน
ทอง อําเภอเชี ยงยืน จังหวัดมหาสารคาม จากงานวิจยั ดังกล่าว ผูศ้ ึกษาได้นาํ ทฤษฎีการบริ หารงานของกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองมาใช้ในการศึกษาสภาพปั ญหาการบริ หารงานของกองทุนหมู่บา้ นเพือนําข้อมูลทฤษฎี ทีเกียวกับการบริ หารงาน
มาเป็ นตัวอย่างในการจัดทําคู่มือการบริ หารความเสี ยงให้กบั กองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วิธีการดําเนินการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ ึกษาในการดําเนินงานครังนี
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการเก็บรวมรวมข้อมูลความรู ้จากหนังสื อแหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยศึกษา
ทฤษฎีเกียวกับการบริ หารความเสี ยง ทฤษฎีเกียวกับกองทุนหมู่บา้ น ทฤษฎีเกียวกับการควบคุมภายในและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ทีเกียวกับกองทุนหมู่บา้ นและการบริ หารความเสี ยง
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามที ผูศ้ ึ กษาได้สร้างขึน โดย
สอบถามจากประธานกองทุนหมู่บา้ น เหรัญญิกตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและสมาชิกรวมทังสิ นจํานวน
75 คน
1.3 นําข้อมูลทีได้รับจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติต่อไป
2. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยผูเ้ ชียวชาญทีมีความรู ้ในเรื องการบริ หารความเสี ยง
เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็ นว่ามีเนื อหาครอบคลุม น่ าเชื อถือในการศึกษา ภาษา ที ใช้มีความหมายรัดกุมและตรงกับเรื องที
ต้องการศึกษาหรื อไม่
2.2 ผูศ้ ึกษาได้นาํ แบบสอบถามตอนที1 เป็ นหัวข้อคําถามเกียวกับสถานภาพทัวไปของ ผูต้ อบแบบสอบถามมาแจก
แจงความถีและคํานวณค่าร้อยละตามสถิติเชิงพรรณนา โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และกองทุนทีสังกัด
ของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.3 นําแบบสอบถามตอนที 2 และ 3 คําถามความคิดเห็ นมาตรวจให้คะแนน และนําคะแนนมาคํานวณหาค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของค่าเฉลีย เกณฑ์คะแนนทีใช้สาํ หรับแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ตามแนวทาง ของเบสท์ (Best, 1978: 174) เพือวิเคราะห์การบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา มีดงั นี
คะแนนเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า มีระดับความเห็นมากทีสุด
คะแนนเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นมาก
คะแนนเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า มีระดับความเห็นน้อย
คะแนนเฉลี ย 1.00-1.49 หมายความว่า มี ร ะดับ ความเห็ น น้อยมาก เกณฑ์ค ะแนนการวิเ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธ์
สหสัมพันธ์ (r) ค่า r จะอยูร่ ะหว่าง –1ถึง +1 ถ้า r เข้าใกล้ -1 และ +1;แสดงถึงความสัมพันธ์สูงและถ้า r เข้าใกล้ 0;แสดงว่า
ความสัมพันธ์ตาโดย
ํ กําหนดค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) มีดงั นี
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า +1 ถึง -1 โดยมีเกณฑ์ ดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
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 ในระดับค่อนข้างตํา
ค่า r อยูใ่ นช่วง 0.20 หมายความว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา 39
ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า 0 ถือว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั เชิงเส้นตรง
หากค่า r มีค่าเป็ นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน
หากค่า r มีค่าเป็ นบวก (-) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าง

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
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ข้ อมูลสถานภาพทัวไป
สถานภาพทัวไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างกองทุนหมู่บา้ นอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มีอายุ 41-50 ปี ระดับการศึ กษาชันมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ประกอบอาชี พเกษตรกร รายได้เฉลียต่อเดื อน 5,00010,000 บาท
ข้ อมูลเกียวกับการบริหารความเสียงของกองทุนหมู่บ้าน
ตารางที ข้อมูลเกียวกับการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ น
ข้อ
ปัจจัยด้านการบริ หารความเสียง
ค่าเฉลีย
S.D.
ระดับความเสี ยง
1
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1.1 ประธานและคณะกรรมการในกองทุน หมู่บ ้าน ให้ค วาม
4.00
.493
มาก
สนใจต่อการบริ หารความเสี ยงของกองทุน หมู่บา้ น
1.2 ประธานกองทุ น หมู่ บ ้ า นมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที ตาม
3.89
.481
มาก
ความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที รับผิดชอบ
. กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดระบบโครงสร้าง
3.60
.545
มาก
บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างชัดเจนถูกต้อง
2
การกําหนดวัตถุประสงค์
2.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการกําหนดวัตถุประสงค์และ ระเบียบการ
3.89
.481
มาก
ในเรื องการกูย้ มื เงินและชําระคืนเงินกู้ อย่างชัดเจน
2.2 กองทุ น หมู่ บ ้ า นมี ก ารดํา เนิ น งานด้า นการบริ หาร ทาง
3.65
.647
มาก
การเงิ น อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพือให้บ รรลุตาม วัตถุ ประสงค์
และเป้ าหมายทีวางไว้
2.3 คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้านมีส่วนร่ วมในการ กําหนด
3.52
.601
มาก
วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บา้ น
3
การระบุเหตุการณ์
3.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจตกตํา ทําให้มีผลกระทบต่อ การกูย้ มื
3.89
.481
มาก
เงินและการชําระเงินกู้
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3.2 สมาชิกผูก้ ยู้ มื ไม่ชาํ ระเงินกูต้ ามระยะเวลาทีระบุ ไว้ใน
สัญญาเงินกูข้ องกองทุนหมู่บา้ น
3.3 ผูก้ ยู้ มื มีการเปลียนแปลงทีอยูอ่ าศัยในระหว่าง สัญญาเงินกู้
ของกองทุนหมู่บา้ น ทําให้เกิดอุปสรรค ในการติดตามและทวง
ถาม
ข้อ
ปัจจัยด้านการบริ หารความเสียง
4
การประเมินความเสี ยง
4.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดประชุม เพือวิเคราะห์ โอกาสทีจะ
เกิดความเสี ยงและประเมินความเสี ยงที เกิดขึน
4.2 ประธานกองทุนหมูบ่ า้ นมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิ งานและ
นโยบาย เพือใช้ในการประเมินความเสี ยง
4.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้มีการจัดทํา กระบวนการ
ประเมินความเสี ยงอย่างเหมาะสมใน กรณีทีผูก้ ผู้ ิดนัดชําระ
5 การจัดการความเสี ยง
5.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดการกับความเสียงทีอาจ เกิดขึนใน
เรื องหนีสูญได้อย่างชัดเจน
5.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นมีการแบ่งแยก ความ
รับผิดชอบในการจัดการเกียวกับลูกหน
5.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการจัดประชุมบุคลากรทุกคน ภายใน
องค์กรในเรื องการจัดการกับความเสี ยง ทีจะเกิดขึน
6 กิจกรรมการควบคุม
6.1 กองทุนหมู่บา้ นจัดให้มีการฝึ กอบรมบุคลากร ภายใน
องค์กรให้มีความรู ้เพียงพอในเรื องการจัดการ กับความเสี ยง
6.2 กองทุนหมู่บา้ นจัดให้มีการสอบทานความ ถูกต้องของ
ข้อมูลกับสมาชิกผูก้ ยู้ มื ก่อนการทําสัญญาเงินกู้
6.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการแต่งตังคณะกรรมการใน การปฏิบตั ิ
หน้าทีดูแลควบคุมงบประมาณภายใน องค์กรและการอนุมตั ิ
การกูย้ มื เงิน
ข้อ ปัจจัยด้านการบริ หารความเสียง
7 สารสนเทศและการสื อสาร
7.1 กองทุนหมู่บา้ นมีการน าเครื องมือเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ดําเนิ นงานภายในองค์กร เช่น คอมพิวเตอร์ เครื องปริ นเตอร์
เป็ นต้น
7.2 บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้ นมีความสามารถ ในการใช้
โปรแกรมต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น Microsoft Word และ
Microsoft Excel
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2.77

.909

ปานกลาง

1.89

.649

น้อย

ค่าเฉลีย

S.D.

ระดับความเสี 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

ค่าเฉลีย
3.28

S.D.
1.203

ระดับความเสี ยง
ปานกลาง

3.76

4.761

มาก
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7.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้มีการพัฒนา โปรแกรมที
ใช้ในการดําเนินงานของกองทุนหมู่บา้ น ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกๆ 1
ปี
การติดตามประเมินผล
8.1 กองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจําปี เพือ
ประเมินการทํางานของบุคลากรภายในองค์กร
8.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้มีการติดตาม การทวงถาม
หนีทุกเดือน
8.3 กองทุนหมู่บา้ นมีการติดตามและประเมินผล การใช้
เครื องมือเทคโนโลยีมาปฏิบตั ิงานในกองทุน หมูบ่ า้ น ทุก ๆ 1
ปี

3.04

1.179

ปานกลาง

3.44

.793

ปานกลาง

3.40

.637

ปานกลาง

2.64

.968

ปานกลาง
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จากตารางที แสดงข้อมูลเกียวกับการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ น ผลการศึกษา พบว่า
ด้านการบริ หารความเสี ยงกองทุ นหมู่บา้ นอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมือพิจารณาตามหลักแนวคิดของ COSO
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีค่าเฉลียความเสี ยงมากทีสุดคือ 4.00 ซึงอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นคําถามเกียวกับ
ประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นให้ความสนใจต่อการบริ หารความเสี ยงของกองทุ นหมู่บา้ นaจากประเด็น
คําถามดังกล่าวประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นยังขาดความรู้ทางด้านการบริ หารความเสี ยงและไม่ให้ความ
สนใจในการบริ หารความเสี ยง
ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลียความเสี ยงมากทีสุดคือ 3.89 ซึงอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นคําถามเกียวกับ
กองทุนหมู่บา้ นมีการกําหนดวัตถุประสงค์และระเบียบการในเรื องการกูย้ ืมเงินและชําระคืนเงินกู้ ซึงแสดงให้เห็นว่า กองทุน
หมู่บา้ นไม่ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ทีชัดเจนและไม่ได้วางระเบียบในการให้กยู้ ืมเงินตลอดจนด้านการกําหนดชําระคืน
เงินกูท้ ีชัดเจน
ด้านการระบุเหตุการณ์ มีค่าเฉลียความเสี ยงมากทีสุดคือ 3.89 ซึงอยูใ่ นระดับมาก ในประเด็นคําถามเกียวกับปั ญหา
ด้านเศรษฐกิ จตกตํา ทําให้มีผลกระทบต่อการกูย้ ืมเงินและการชําระเงินกู้ ซึ งจะเห็ นได้ว่าปั ญหาด้านเศรษฐกิ จตกตํานันมี
ผลกระทบต่อกองทุนหมู่บา้ นในระดับทีมาก
ด้านการประเมินความเสี ยง มีค่าเฉลียความเสี ยงมากที สุ ดคือ 3.44 ซึ งอยู่ในระดับปานกลาง ในประเด็นคําถาม
เกียวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดทํากระบวนการประเมินความเสี ยงอย่างเหมาะสมในกรณี ทีผูก้ ผู้ ิดนัดชําระ
ซึงคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นไม่มีการวางแผนการจัดทํากระบวนการประเมินความเสี ยง จึงส่งผลให้ผกู ้ ยู้ มื เงินผิดชําระ
ด้า นการจัด การความเสี ยง มี ค่ า เฉลี ยความเสี ยงมากที สุ ด คื อ 3.73 ซึ งอยู่ ใ นระดับ มาก ในประเด็ น คํา ถาม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจัดการเกียวกับลูกหนี แสดงให้เห็นว่าทางคณะกรรมการ
ไม่ได้มีการแบ่งแยกความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม มีค่าเฉลียความเสี ยงมากที สุ ดคือ 3.76 ซึ งอยู่ในระดับมาก ในประเด็นคําถามเกี ยวกับ
กองทุ น หมู่ บา้ นจัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับสมาชิ กผูก้ ู้ยืมก่อนการทําสัญญาเงิ นกู้ เนื องจากกองทุน
หมู่บา้ นยังขาดความรอบคอบในการสอบทานข้อมูลของผูก้ กู้ ่อนทําสัญญาเงินกู้
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ด้านสารสนเทศและการสื อสาร มีค่าเฉลียความเสี ยงมากทีสุดคือ 3.76 ซึ งอยูใ่ นระดับปานกลาง ในประเด็นคําถาม
บุ ค ลากรภายในกองทุ น หมู่บ้านมีค วามสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการดําเนิ นงาน เช่น Microsoft Word และ
Microsoft Excel บุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้ นยังขาดความรู ้และทักษะในการใช้โปรแกรมดังกล่าวในการดําเนินงาน
ด้านการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลียความเสี ยงมากที สุ ดคือ 3.44 ซึ งอยู่ในระดับปานกลาง ในประเด็นคําถาม
เกี ยวกับกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจําปี เพือประเมิ นการทํางานของบุคลากรภายในองค์กร จากประเด็น
คําถามดังกล่าวกองทุนหมู่บา้ นอาจมีการมีการจัดการประชุมประจําปี ค่อนข้างน้อย จึงทําให้มีการประเมินการทํางานของ
บุคลากรภายในองค์กรน้อยลงเช่นกัน

อภิปรายผลการวิจัย

ด้านสภาพแวดล้อ มภายในองค์กรมี ระดับ ความเสี ยงอยู่ใ นระดับ มากจากปั จจัยด้านการบริ ห ารความเสี ยงใน
ประเด็นคําถามเกียวกับประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นให้ความสนใจต่อการบริ หารความเสี ยงของกองทุน
หมู่ บ ้า น ซึ งแนวปฏิ บ ัติ ในการบริ ห ารความสี ยงกองทุ น หมู่ บ ้า นคื อ ประธานและคณะกรรมการในกองทุน หมู่บ ้านให้
ความสําคัญและสนใจในเรื องการบริ หารความเสียงเพือลดปัญหาความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนโดยการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบุคลากรภายในกองทุนอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง
ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์มีระดับความเสี ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หาร ความเสี ยงในประเด็น
คําถามเกียวกับประธานและคณะกรรมการในกองทุนหมู่บา้ นให้ความสนใจต่อการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ น ซึง
แนวปฏิบตั ิในการบริ หารความสี ยงกองทุนหมู่บา้ นคือจะต้องมีการวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค์การดําเนินงานของ
กองทุนอย่างชัดเจนและควรจัดทําระเบียบการในเรื องการกูย้ ืมเงินอย่างเคร่ งครัดและจะต้องกําหนดระยะเวลาในการชําระ
เงินคืนทีแน่ นอนซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริรัตน์ เกียรติพิริยะ(2553) ซึ งพบว่ามีวตั ถุประสงค์เพือประมวลข้อมูลและ
เสนอแนวทางในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง การดําเนิ น งานกองทุน หมู่บ ้านและชุ มชนเมือง ให้มีป ระสิ ทธิ ภาพบรรลุ ตาม
เป้ าหมายของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองต่อไป
ด้านการระบุเหตุการณ์ มีระดับความเสี ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี ยงในประเด็นคําถาม
เกียวกับปั ญหาด้านเศรษฐกิ จตกตํา ทําให้มีผลกระทบต่อการกูย้ มื เงินและการชําระเงินกู้ ซึ งมีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความ
สี ยงคือ กองทุ นหมู่บา้ นควรมีการสอบทานข้อมูลด้านรายได้ของผูก้ ู้ยืมก่อนการทําสัญญากู้ยืม เพือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
กองทุนหมู่บา้ นในขณะทีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านการประเมิ น ความเสี ยง มีระดับ ความเสี ยงอยู่ในระดับปานกลางจากปั จ จัยด้านการบริ ห ารความเสี ยงใน
ประเด็นคําถามเกียวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดทํากระบวนการประเมินความเสียงอย่างเหมาะสมในกรณี ที
ผูก้ ผู้ ิดนัดชําระ ซึ งมีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความสี ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นจะต้องมีการจัดทํา
กระบวนการประเมินความเสี ยงอย่างเหมาะสมในกรณี ทีผูก้ ูผ้ ิ ดนัดชําระ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอํานวย แสงโนรี
(2554) ซึ งพบว่ามีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยเสี ยงต่อการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง และเพือประเมิน
ระดับความสามารถบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองจากการศึ กษาพบว่า การดําเนินงานของกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง สามารถแบ่งปัจจัยเสี ยงต่างๆ ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ด้านการบริ หารจัดการหนีของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นและด้านการทุจริ ตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
ด้านการจัดการความเสี ยง มีระดับความเสี ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี ยงในประเด็นคําถาม
เกียวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการจัดการเกี ยวกับลูกหนี ซึ งมีแนวปฏิบตั ิในการ
บริ หารความสี ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นควรมีการแบ่งแยกความรับผิดชอบในการวางแผนในการ
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จัดการเกียวกับลูกหนี และหากลูกหนี ไม่ชาํ ระเงินคืนตามระยะเวลาที กําหนดคณะกรรมการจะต้องมีการติดต่อทวงถามหนี
อย่างสมําเสมอ
ด้านกิจกรรมการควบคุมมีระดับความเสี ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี ยงในประเด็นคําถาม
เกี ยวกับกองทุนหมู่บา้ นจัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับ สมาชิกผูก้ ู้ยืม ก่อนการทําสัญญาเงิ นกู ้ ซึ งมีแนว
ปฏิ บตั ิในการบริ หารความสี ยงคื อกองทุนหมู่บา้ นจะต้องมีการแต่งตังคณะกรรมการที รับผิด ชอบในการสอบทานความ
ถูกต้องของข้อมูลของสมาชิก ผูก้ ยู้ มื ก่อนทําสัญญาเงินกูซ้ ึงคณะกรรมการทีได้แต่งตังขึนนันต้องมีความเป็ นกลาง เพือให้ เกิด
ความเป็ นธรรมแก่สมาชิกผูก้ ยู้ มื ทุกคน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรายุ หาญตระกูล(2557) ซึงพบว่าการบริ หารปั จจัยและ
ควบคุ มกิ จกรรมการดําเนิ นงานต่างๆ ในทุกด้านเพือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที จะเกิดความเสี ยหายขาดประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลโดยเฉพาะการจัดประชุมทีไม่เป็ นไปตามระเบียบฯข้อบังคับและเงือนไขของกองทุนหมู่บา้ น
ด้านสารสนเทศและการสื อสารมีระดับความเสี ยงอยูใ่ นระดับมากจากปั จจัยด้านการบริ หารความเสี ยงในประเด็น
คําถามเกียวกับบุคลากรภายในกองทุนหมู่บา้ นมีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการดําเนิ นงาน เช่น Microsoft
Word และ Microsoft Excel ซึ งมีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารความสี ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ กองทุนหมู่บา้ นควรมีการจัดอบรม
ให้กบั บุคลากรของกองทุนในเรื องการนําระบบสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft
Word และ Microsoft Excel เพือให้การทํางานมีความสะดวกรวดเร็ วมากยิงขึน
ด้านการติดตามประเมินผลมีระดับความเสี ยงอยูใ่ นระดับปานกลางจากปัจจัยด้านการบริ หารความเสี ยงในประเด็น
คําถามเกียวกับกองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจําปี เพือประเมินการทํางานของบุคลากรภายในองค์กร ซึ งมีแนว
ปฏิ บตั ิในการบริ หารความสี ยงกองทุนหมู่บา้ นคือ กองทุนหมู่บา้ นได้มีการจัดการประชุมประจําปี อย่างน้อยปี ละ 1-2 ครัง
เพือประเมินและติดตามการทํางานของบุคลากรภายในองค์กร
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครังต่อไปหากจะมีการต่อยอดจากเรื องนี ควรวิจยั เกียวกับการบริ หารความเสี ยงของกองทุนหมู่บา้ นทียัง
ไม่ได้มีการศึกษาในงานวิจยั เพือเปรี ยบเทียบผลการศึกษา
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ในการจัดทําวิจยั ครังนีบรรลุวตั ถุประสงค์สาํ เร็ จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์และช่วยเหลือจาก ดร.พัชริ นทร์ บุ ุ
นุ่ น ทีกรุ ณาเสี ยสละเวลาให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดี คณะผู ้
ศึกษารู้สึกซาบซึ งในความกรุ ณาตระหนักถึงความตังใจและความอนุ เคราะห์ของอาจารย์จึงขอขอบพระคุณไว้เป็ นอย่างสูง
รวมถึงขอขอบคุณผูป้ ฏิ บตั ิงานของกองทุนหมู่บา้ นในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลาสําหรับคําแนะนําและข้อมูลภายในองค์กร
ตลอดจนให้ความร่ วมมือทีดีตลอดมา
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บทคัดย่ อ

การศึ กษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยที ส่ งผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริ ษทั
ทีมีอยูใ่ นดัชนี sSET ระหว่างปี 2556-2559 จํานวนทังสิ น 64 บริ ษทั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยั พบว่า อัตราส่ วน
หนีสิ น (RISK) และกําไรของบริ ษทั (YEND) มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ แต่จาํ นวนพนักงาน
ภายในบริ ษทั (SIZE) การหมุนเวียนของลูกหนี (COMPAR) การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (COMPINV) และผลตอบแทน
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (PROF) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คําสําคัญ : ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ, ดัชนี sSET, การตรวจสอบบัญชี
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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

บทนํา

การสอบบัญชี เป็ นศาสตร์ ทีมีมาไม่ นาน มี ความสําคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศไทย เป็ นวิชาชี พที
เกิดขึนในโลกหลังการปฏิ วตั ิอุสาหกรรม เป็ นเรื องราวของการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึ กรายการทางการบัญชี
การทดสอบการผ่านบัญชีเอกสาร งบการเงินตลอดจนการให้ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินต่างๆ ซึงการสอบบัญชี
เริ มมาตังแต่สมัยรัชกาลที 5 โดยมีการตังหน่วยสอบบัญชีรัฐบาลเพือทําการตรวจสอบบัญชีของหน่วยราชการต่างๆภายหลังมี
การเปลียนแปลงการปกครองรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจดั ตังสํานักงานคณะกรรมการการตรวจสอบเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2476 ซึ งมี หน้าที ตรวจสอบบัญชี ของ หน่ วยราชการต่างๆ ตลอดทังรัฐวิสาหกิ จ ภายใต้การบังคับบัญชาของประธานการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน
ปั จจุบนั การสอบบัญชี เป็ นวิชาชี พที เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิ น ธุ รกิ จในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก เนื องจากการ
ดําเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั ทังในด้านการบริ หารและการดําเนิ นงานรวมไปถึงระบบบัญชี การวางแผนภาษี และวิธีการจัดทํา
บัญชี มี รู ป แบบวิ ธี ก ารที หลากหลายและมีค วามซับ ซ้อนมากขึ น ผู ส้ อบบัญชี จึ ง เข้า มามี ส่ วนสําคัญในฐานะผูท้ ําหน้าที
ตรวจสอบและตรวจทานรายงานทางการเงิน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินทีกิจการได้จดั ทําขึนนันถูกต้องตาม
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทัวไปหรื อไม่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ว่ามีการแสดงข้อมูล
ทีเหมาะสมและเพียงพอ เพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจในเชิงเศรษฐกิจ ของผูใ้ ช้งบการเงินในกลุ่มต่าง ๆ (จันทร์เพ็ญ ธงไชย
2551)
ซึ งสิ งที ผูท้ าํ การสอบบัญชี จะได้รับเป็ นค่าตอบแทนหรื อเรี ยกว่า ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี โดยค่าธรรมเนียม
สอบบัญชี สาํ หรับแต่ละสํานักงานสอบบัญชีขึนอยูก่ บั ความเหมาะสม และความเสี ยงในการตรวจสอบ แต่ในปั จจุบนั กลับ
พบว่าค่าธรรมเนี ยมสอบบัญชีขอแต่ละบริ ษทั มีความแตกต่างและเหลือมลําระหว่างกัน สาเหตุปัจจัยประการหนึ ง ได้แก่
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทีมีการแข่งขันกันสูงและเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว สํานักงานสอบบัญชีเองก็จดั เป็ นธุรกิจประเภทหนึงที
มีการแข่งขันกันสู ง ฉะนันกลยุทธ์ทีถูกนํามาใช้ก็คือ ค่าธรรมเนียมหรื อค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีทีถูกนํามาใช้เพือการ
แข่งขันและความอยูร่ อดของธุรกิจ
ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพือเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและเป็ นหลักเกณฑ์อา้ งอิง รวมถึงต่อยอดองค์
ความรู้ในการพัฒนาทางด้านการกํากับดูแลอีกด้วย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
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เพือศึ กษาปั จ จัยที มีผลต่ อการกําหนดค่ าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย (sSET)

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากร ในการวิจัยครั งนี ประกอบด้วย ค่ าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษ ทั ที จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี sSET ตังแต่ปี 2556 ถึ งปี 2559 จํานวน 118 บริ ษ ัท (ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย,
2560, มกราคม 25)
2. กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั ครังนี บริ ษทั ทีจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี sSET ตังแต่ปี
2556 ถึงปี 2559 ซึ งไม่รวมบริ ษทั ทีจดทะเบี ยนในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จํานวน 10 บริ ษทั เนื องจากมีลกั ษณะการ
ประกอบธุ รกิ จไม่เหมื อนกับกลุ่มธุ รกิ จอืน ๆ และบริ ษทั ที มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน 4 ปี จํานวน 44 บริ ษทั จึ งได้กลุ่มตัวอย่าง
ทังสิ น 64 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560, มกราคม 25)
3. ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
3.1 ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
3.1.1 SIZE คือ จํา นวนลู ก จ้า งภายในองค์ก รที ผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตทํา การตรวจสอบ
3.1.2 COMPAR คือการหมุนเวียนลูกหนีการค้า
3.1.3 COMPINV คือ การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
3.1.4 PROF คือ ความสามารถในการทํากําไร (ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ )
3.1.5 RISK คือ อัตราส่ วนหนีสิ นต่อสิ นทรัพย์รวม
3.1.6 YEND คือ กําไรขององค์กรทีเกิดขึนในแต่ละงวดบัญชี
3.2 ตัวแปรตาม คือ ADFEES ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั

Independent Variable
SIZE
COMPAR
COMPINV
PROF
RISK
YEND

Dependent Variable
AUDIT FEE

ภาพที แสดงกรอบความคิด

5. สมมติฐานการวิจยั
Ha1 SIZE มีค วามสัม พัน ธ์กับ การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Hb1 COMPAR มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hc1 COMPINV มีค วามสัม พัน ธ์กับการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hd1 PROF มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
He1 RISK มีค วามสัม พัน ธ์กับการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษ ทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hf1 YEND มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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) ซึ งเป็ นข้อ มู ล ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ประกอบด้ว ย รายงานทางการเงิ น (Financial Statement)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1 ของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี sSET ตลอดจน
เอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง เอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร เว็บไซต์ต่างๆ และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยเก็บข้อมูลบริ ษทั
ได้กลุ่มตัวอย่างบริ ษทั มา 64 บริ ษทั ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ดังรายละเอียดต่อไปนี
7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลีย ค่าสู งสุด ค่าตําสุด และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
7.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
7.3 การทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis)

ผลและวิจารณ์ ผล

ตารางที 1. ผลการศึกษาค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีศึกษา มีดงั นี

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

ตารางที 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เมือพิจารณาค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี (ADFEES) ของบริ ษทั ที
เป็ นกลุ่ มตัวอย่างทังหมด 256 ข้อมู ล พบว่าค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี มีค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 2,910,960 บาท จํานวน
พนักงานภายในบริ ษทั (SIZE) ทังหมดมีค่าเฉลียเท่ากับ 1,660 คน สภาพการหมุนเวียนของลูกหนี (COMPAR) พบว่าสภาพ
คล่องของลูกหนี การค้าในบริ ษทั มีค่าเฉลียเท่ ากับ 0.93 ซึ งหมายถึง ลูกหนี การค้าของบริ ษทั มี ความคล่องตัวที สู งสามารถ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เปลียนเป็ นสิ นทรัพย์ได้เร็ ว สภาพการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (COMPINV) พบว่าสภาพคล่องของสิ นค้าคงเหลือในบริ ษทั
มี ค่ า เฉลี ยเท่ ากับ 0.13 ซึ งหมายถึ ง สิ น ค้า คงเหลื อ ของบริ ษ ัท มี ค วามคล่ อ งตัว สู ง สามารถเปลี ยนเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ด้เ ร็ ว
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (PROF) พบว่าผลตอบแทนทีจะได้รับจากเงิ นปั นผลหรื อกําไรจากการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับร้อยละ 8.41 อัตราส่ วนหนี สิ น (RISK) พบว่าบริ ษทั มีความเสี ยง อยู่ในระดับตําเนื องจาก
ธุรกิ จยังมีส่วนของสิ นทรัพย์มากกว่าส่วนของหนี สิ นรวม 0.48 เท่า และกิ จการยังมีในส่ วนของกําไรอยูท่ ีร้อยละ 1.61 โดย
เฉลีย
ตารางที 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

ตารางที 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความเป็ นอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์
ในทิ ศ ทางเดี ยวกับ ตัวแปรตาม สามารถกล่ าวได้ด ัง นี SIZE COMPAR COMPINV PROF RISK และ YEND เกิ ด การ
เปลียนแปลงจะมีผลต่อการเปลียนแปลงการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไปในทิศทางเดียวกัน ซึงหมายความว่า
หากบริ ษทั มีขนาดใหญ่ขึน มีการหมุนเวียนของลูกหนีเร็วขึน การหมุนเวียนของสิ นทรัพย์เร็ วขึน ผลตอบแทนต่อส่ วนของผู้
ถือหุ ้นดีขึน ความเสี ยงเพิมขึน และกําไรจากการดําเนิ นงานขององค์กรดีขึน ก็จะส่ งผลต่อค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
สู งขึนตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันหากกิจการมี RISK เพิมสูงขึนก็จะส่ งผลทําให้ PROF ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
จะน้อยลง ซึงก็จะส่ งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพือตรวจสอบตัวแปรทีจะมีผลกระทบต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชี วา่ ตัวแปรต่าง ๆ เพือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรว่าทีอยูใ่ นระดับนัยสําคัญต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 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

167
Sig.

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

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

ตารางที 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า จํานวนพนักงานของบริ ษทั (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การกําหนดค่าธรรมการเนียมการตรวจสอบบัญชี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับ
สมมติฐาน H0 ทีว่าจํานวนพนักงานไม่มีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี (COMPAR) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งปฏิเสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรับสมมติฐาน H0 ทีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนีไม่
มีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (COMPINV) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งปฏิ เสธสมมติฐาน H1 แต่ยอมรั บสมมติ ฐาน H0 ที ว่าไม่มีผลต่อการกําหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
ผลตอบแทนจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (PROF) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
อย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ที ระดับ .05 ซึ งปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H1 แต่ ยอมรั บ สมมติ ฐ าน H0 ที ว่า ไม่ มี ผ ลต่ อ การกํา หนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
อัตราส่ วนหนี สิ น (RISK) มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .001 ซึงยอมรับสมมติฐาน H1 อัตราส่ วนหนีสิ นมีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี
กําไรของบริ ษทั (YEND) มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .010 ซึงยอมรับสมมติฐาน H1 กําไรของบริ ษทั มีผลต่อการกํา หนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชี

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัยที มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การกํา หนดค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี ของบริ ษ ัท ที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดว้ ยกัน 2 ปั จจัย คือ RISK ความเสี ยง ซึ งคํานวณจากหนีสิ นต่อสิ นทรัพย์
รวม และ YEND กําไรจากการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ ซึ งสัม พัน ธ์กัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .001 และ .01 ซึ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจันทร์เพ็ญ ธงไชย (2551) พบว่า ซึงอาจมาจากความเสี ยงใน
การดําเนิ นงานของกิจการมีผลต่อการพิจารณารับงานสอบบัญชีในการประเมินความเสี ยงหรื อโอกาสทีจะเกิ ดข้อผิดพลาด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ของข้อมูลในงบการเงิน ทําให้ผสู้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังและใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึนจึงส่งผล
ให้สาํ นักงานสอบบัญชีมีการเรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีจาํ นวนมากขึน และนุปกรณ์ หาญภูวดล (2556) มี
ผลกระทบต่อความสามารถของการทํางานของผูบ้ ริ หาร ในกิ จการทีมีความสามารถในการทํากําไรตํา จะมี ความกดดัน
ทางด้านการเงิ นซึ ง ซึ งเป็ นงานตรวจสอบเพือพิสูจน์ ความสามารถในการดําเนิ น งานอย่างต่อเนื อง ดังนันในกิ จการที มี
ความสามารถ ในการทํา กําไรตําย่อ มมี ค่ า สอบบัญ ชี ที สู ง กว่า กิ จ การที มี ค วามสามารถในการทํา กํา ไรสู ง กว่า การวัด
ความสามารถในการทํา กํา ไร Ming‐Wei Zhang, Steven Myrteza, (1996) ศึก ษาปั จ จัย ที มี ผ ลต่อ ค่า ธรรมเนี ย มการ
ตรวจสอบในมุม มองของชาวออสเตรเลีย พบว่า จะดูจ าก auditee size, audit complexity, audit time, audit quality,
and audit risk ส่ วนปั จ จัยตัวอื น ๆ ประกอบด้วย SIZE COMPAR COMPINV และ PROF ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับการ
กําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ Kamal Naser, Rana Nuseibeh, (2008) ศึกษา
ปัจจัยทีมีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ พบว่า corporate size, Status of the audit firm, industry type, degree
of corporate complexity, and risk มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
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รายงานการวิจยั เรื อง “ปั จจัยที มีผลต่อการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ที จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศ” คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการกําหนดค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบ ซึ งการ
ดําเนิ นการวิจยั สามารถสําเร็จตามกําหนดระยะเวลาด้วยความกรุ ณาในการให้คาํ แนะนําอย่างดียงจากอาจารย์
ิ
ประจําสาขาวิชา
การบัญชี คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านมาทียังมิได้เอ่ยถึง ณ โอกาสนี
ขอขอบคุ ณ เพื อน ๆ ที มี ส่ ว นช่ วยในการจัด เก็ บ ข้อ มูล จากจากตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทัง กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และ
ก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริ การ และกลุ่มเทคโนโลยี ทีทําให้ได้ขอ้ มูลในการทําวิจยั ในครังนี
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีให้กาํ ลังใจ และให้ความร่ วมมือ ประกอบกับให้ปัจจัยในการจัดทํางานวิจยั ครังนีจน
ทําให้งานวิจยั สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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การศึกษามูลค่ าทางบัญชี ทส่ี งผลต่ อราคาหลักทรัพ ย์
ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ 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 ขุนเดือ และ ธัญญารัตน์ เสมอนุ่น2
Patcharin Bunnoon1* , Anchaleerat Khundar 2 and Thanyarat Samernoon 2

บทคัดย่ อ

การศึ กษามูลค่ าทางบัญชี ทีส่ งผลต่อราคาหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ น ค้าอุป โภค
บริ โภค มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษามูลค่าทางบัญชี และปั จจัยทีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุน้ และอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เพือนําข้อมูลมาใช้ใน
การศึ กษาหรื อประเมินราคาหลักทรัพย์ ประชากรทีใช้ในการศึกษาข้อมูลในการวิจยั ครังนี คือ บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค.ได้จาํ นวนบริ ษทั ทีมีขอ้ มูลทีผ่านเงือนไขการวิเคราะห์ทางสถิติทงสิ
ั น
บริ ษทั จากประชากรทังหมด บริ ษทั รวมจํานวนข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์ ทังสิ น Firm-Years โดยดําเนิ นการเก็บ
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ตังแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ..2558 สถิติทีใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สมการถดถอย
เชิ งพหุ คูณ ผลการศึ กษาพบว่า อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ น้ และอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ มีความสัมพันธ์ต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ผลการศึ กษาพบว่าอัตราส่ วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ ที ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติเท่ากับ .028 ซึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทีกําหนดไว้ที 0.05 ในขณะทีอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วน
กําไรต่ อหุ ้น ไม่มี ผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ในบริ ษทั ที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่มสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
คําสําคัญ : งบการเงิน, มูลค่าทางบัญชี, ราคาหลักทรัพย์
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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
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ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ถือเป็ นสถาบันในตลาดทุนทีจัดตังขึน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทําหน้าที เป็ นศู นย์กลางการซื อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนและเพือส่ งเสริ มการออมทรั พย์และการ
ระดมทุนทังจากในประเทศและต่างประเทศ การทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นแหล่งทีสามารถระดมเงินทุนได้จาก
ทังในและต่างประเทศ ทําให้มีผปู้ ระกอบการจํานวนมากทีต้องการขยายกิ จการนําหลักทรัพย์ของตนเองเข้าจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย และทําการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน ทําให้มีบ ริ ษทั ทีจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพิมขึนอย่างต่อเนื องและมีผทู ้ ีสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิมขึน
ทังนี อาจเกิ ดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถทําได้ง่ายและสะดวกมากขึนส่ งผลให้การซื อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ปาริ ชาติ ประจักษ์สูตร์ , 2555, หน้า )
การลงทุ น ในตลาดหลักทรัพย์ราคาหลักทรัพย์ก็เป็ นสิ งสําคัญโดยในกลุ่ม อุต สาหกรรมสิ น ค้าอุป โภคบริ โ ภค
เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีอตั ราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ ้นที สู งกว่าหลายๆอุตสาหกรรมรวมทังสู งกว่าอัตราเฉลียของ
ตลาด ซึ งหมายถึงการเป็ นกลุ่มหลักทรัพย์ทีมีราคาสู งแต่ในขณะเดียวกันกลับมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีตําทีสุ ด อีก
ทังในอุตสาหกรรมกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคนี เป็ นสิ งทีจําเป็ นในชี วิตประจําวันของทุกคนอย่างหลีกเลียงไม่ได้ คือความ
ต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภคนันไม่ได้ขึนอยูก่ บั ฤดูกาล การเมือง หรื อความผันผวนของเศรษฐกิจเช่นเดียวกับสินค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอืน ซึงถือได้วา่ เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีความน่าสนใจโดยผลตอบแทนจาก การลงทุนทีได้รับมากหรื อน้อย
นันส่วนหนึงขึนอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพของตลาดทุนซึงสังเกตได้จากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทีประกาศในตลาดหลักทรัพย์
กับราคาหลักทรัพย์ (เบญจพร เดชะ, ปภาวริ นท์ น่วมโพธิ, สุพรรษา นิสนธิ, 2558, หน้า ) ในการศึกษาในครังนีผูจ้ ดั ทําใช้
ข้อมูลจาก งบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นข้อมูลเพือศึกษามูลค่าทางบัญชีทีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค (อริ ษา สุรัสโม, 2554, หน้า )
การวิจัยครั งนี ได้น ําเอาตัวแปรที รวบรวมจากการศึ กษาในอดี ตมาว่าใช้ในการศึ กษา ได้แ ก่ อัตราส่ วนเงิ นทุน
หมุนเวียน อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ ้น และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั ทีมีขอ้ มูลครบมาทําการ
วิเคราะห์มูลค่าทีแท้จริ งของราคาหลักทรัพย์ ซึงจะช่วยให้นกั ลงทุนและผูท้ ีสนใจในธุรกิจกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สามารถ
ตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม ทําให้ทราบถึงปั จจัยทีส่ งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย อีกทังยังสามารถเพิมมุมมองการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กลุ่มประชากร จากการศึกษาขอมูลทีได้จาก Set Smart ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
คื อตังแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 มีจ าํ นวนทังสิ น บริ ษ ัท เนื องจากเป็ นการศึ กษาความสัม พันธ์ในเชิ งการพยากรณ์
ดังนันผูว้ ิจยั คัดเลือกเฉพาะบริ ษทั ทีมีขอ้ มูลสมบูรณ์ครบตามทีต้องจัดเก็บรายตัวแปรเพือใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรับการทดสอบครังนี คือ โดยมีการศึ กษา 2 ส่ วน คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Regression analysis)
1. ผลการวิเคราะห์สติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Regression analysis)
2.1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้สาํ หรับการสรุ ปและรายงานผลในรู ปแบบของ ตาราง ข้อความ
2.2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้อตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ประกอบด้วยอัตราส่วนต่างๆ ดังนี
2.2.1) อัตราส่ วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) ประกอบด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน =

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียน
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(1)

สิ นทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือ สิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง สามารถจะเปลียนเป็ นเงิ นสด เช่น เงิ นสด เงิน
ฝากธนาคาร เป็ นต้น หรื อสินทรัพย์อืนทีเปลียนเป็ นเงินสดได้เร็ ว โดยปกติจะไม่เกิน ปี เช่น ตัวเงินรับ ลูกหนีการค้า สิ นค้า
คงเหลือ หนีสิ นหมุนเวียน (Current Liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันทีกิจการต้องชําระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ปี เช่น
เจ้าหนีการค้าเงินเบิก เกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื จากธนาคารระยะสัน ตัวเงิน อัตราส่ วนนีใช้สาํ หรับการวิเคราะห์งบการเงิน
ของแต่ ละบริ ษ ัทเพือทราบผลการดําเนิ น งาน สภาพคล่องทางการเงิ น รวมถึ งประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ นงานและการ
บริ หารงานของแต่ละบริ ษทั ได้อย่างครอบคลุม
2.2.2) อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio)
อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้น =

ราคาตลาดของหุ ้น

(2)

กําไรต่อหุ ้น

ราคาตลาดของหุน้ (Market Price) เป็ นราคาทีตกลงซือขายหุ น้ กัน หากความต้องการซือหุ น้ มีมากกว่าการเสนอขาย
หุ ้นราคาของหุน้ ก็จะสู ง แต่ถา้ ความต้องการเสนอขายมีมากกว่าความต้องการเสนอซื อหุ น้ จะส่ งผลให้ราคาตลาดของหุ้นนัน
ตกตํา กําไรต่อหุ น้ (Earnings Per Share) คือ จํานวนเงินกําไรสําหรับงวดบัญชีหนึงๆ ซึ งเป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญหนึงหุ้น การ
คํานวณกําไรต่อหุ ้นจะแสดงเฉพาะส่วนของผลตอบแทน ทีเป็ นของหุ ้นสามัญเท่านัน จํานวนเงิ นทีคํานวณได้จะเป็ นเครื อง
วัดผลการดําเนิ นงานเพือให้ทราบว่าในงวดหนึงๆผูถ้ ือหุ น้ สามัญได้รับผลตอบแทนเท่าไร อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ คือ
กําไรสุทธิ ต่อหุน้ ประจํางวด ซึงเป็ นตัวเปรี ยบเทียบราคา สามารถสะท้อนมูลค่าของกิจการ
2.2.3) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV Ratio)
ใช้อตั ราส่วนนีในการประเมินมูลค่าหุน้ สามารถแก้ไขข้อจํากัดของการประเมินมูลค่าหุน้ โดยใช้กระแสเงินสดจาก
เงิ นปั นผล และการใช้อตั ราส่วนราคาต่อกําไรในกรณี ทีกิจการไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อมีผลการดําเนินงานขาดทุน ทังนี มีมูลค่า
ตามบัญชี ต่อหุ ้นเป็ นมูลค่าเบืองต้นทีใช้วดั มูลค่าสิ นทรัพย์ซึงธุ รกิ จมีการจดบันทึกไว้ จึงเป็ นตัวแปรประเภทหนึ งทีมีความ
น่าเชือถือทีจะใช้ในการประเมินมูลค่าหุน้ สามัญ สามารถคํานวณได้ดงั นี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ =

สิ นทรัพย์ทงหมด
ั

หนีสิ นทังหมด

จํานวนหุ้นสามัญทังหมด

(3)

ราคาตามบัญชีต่อหุน้ หมายถึง สิ ทธิส่วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุน้ ณ วันใดวันหนึ ง ราคาตามบัญชีต่อหุ ้น หมายถึง สิ ทธิ
ส่ วนได้เ สี ยของผูถ้ ื อหุ ้น ที จะได้รั บ คื อตามอัต ราส่ วนเฉลี ยของมู ลค่ าสุ ท ธิ ข องสิ น ทรัพย์ทีเป็ นของผู ถ้ ื อหุ ้น ซึ งจะได้รั บ
ผลตอบแทน ณ วันใดวันหนึ ง หุ ้นสามัญ (Common Stock) คือ เป็ นตราสารทีออกโดยบริ ษทั มหาชนจํากัด (บมจ.) ทีต้อง
ระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผูถ้ ือหุน้ สามัญจะมีสิทธิร่วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
2.2.4) กําไรทางบัญชี ต่อหุ ้น หมายถึง รายได้รวมหักค่าใช้จ่ายรวม จะเป็ นการวัดผลการดําเนินงานทีมีเป็ น
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขอย่างชัดเจน ตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางบัญชี โดยทียังไม่มีการคิดคํานวณถึงผลกระทบทางธุรกิจ
ทีไม่สามารถวัดค่าได้ ซึงสามารถคํานวณได้จาก กําไรสุทธิหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญทีเรี ยกชําระแล้ว
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กําไรทางบัญชีต่อหุน้ =

กําไรสุ ทธิ

(4)

จํานวนหุ ้นสามัญ
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ผลและวิจารณ์ ผล

การศึกษามูลค่าทางบัญชีทีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบสหสัมพันธ์ สามารถแสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) เป็ น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กนั เองระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิ จหรื อตัวแปรอิสระทีได้เลื อกนํามาศึ กษาทังหมด 3 ปั จจัย ซึ ง
ได้แ ก่ อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้น อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี อัตราส่ วนเงิ น ทุน หมุน เวียน โดยในการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรใช้คาํ สัง Pearson correlation
ตารางที 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

จากตารางที ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน เป็ นวิธีการทางสถิติทีศึ กษาความสัม พันธ์
ระหว่างตัวแปร ตัวโดยสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าตังแต่ - ถึง ค่าลบ แสดงความสัมพันธ์ทางลบหรื อทางตรงกัน
ข้าม ค่าบวก แสดงความสัมพันธ์ทางบวกหรื อทางเดียวกัน การบอกระดับหรื อขนาดของความสัมพันธ์จะใช้ตวั เลขของค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์
สําหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์โดยทัวไปอาจใช้เกณฑ์ ดังนี ค่า r ระดับของความสัมพันธ์
. - . มีความสัมพันธ์กนั สู งมาก
. - . มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
. - . มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
. - . มีความสัมพันธ์ในระดับตํามาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลทีได้จากการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามภายใต้การทดสอบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระดับทีค่านัยสําคัญ . และ . พบว่า อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนกับอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กําไรต่อหุ ้น มีค่า r = 607 ≤ p. แสดงว่ากิจการมีทรัพย์สินหมุนเวียนมากพอทีจะชําระหนีระยะสันทําให้มีความคล่องตัวใน
การชําระหนี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับนักลงทุนมีความมีความเชือมันในความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
ของกิจการ

ตารางที 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 วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุน้ , อัตราส่ วนเงินทุน
หมุนเวียน
b. Dependent Variable: ราคาหลักทรัพย์
จากตารางที ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรอิสระทังสามตัวแปรมี ความสัมพันธ์กบั ราคา หลักทรัพย์ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ 0.069 และค่าสัมประสิ ทธิการพยากรณ์เท่ากับ 0.371 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
โดยมีค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานเท่ากับ 14.02
การทดสอบค่าสถิติ (Durbin-Watson) จะขึนอยูก่ บั ขนาดตัวอย่าง และจํานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอยเพือ
ทดสอบความคลาดเคลือนทีมีความสัมพันธ์กนั ในสมการถดถอย ถ้า Durbin-Watson มีค่าใกล้ 2 หรื อมีค่าระหว่าง 1.5 ถึง 2.5
จะสรุ ปได้ว่า ตัวแปรอิ สระเป็ นอิสระต่อกัน แต่ถา้ Durbin-Watson < 1.5 แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระอยูใ่ นทิศ
ทางบวก และถ้า Durbin-Watson มีค่าใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั (นงลักษณ์ วิรัชชัย,
) ซึ งจากการ
คํานวณสัมประสิ ทธิถดถอยพบว่าค่าสถิติ (Durbin-Watson) อยูท่ ี 1.903 แสดงว่าความคลาดเคลือนแต่ละค่าเป็ นอิสระกัน
ตารางที 3 แสดงค่าสัมประสิ ทธิของตัวแปรอิสระทีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
Unstandardized
Standardized
Collinearity statistics
ค่าสัมประสิ ทธิ
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
จากตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ปัญหา Multicollinearity หมายถึง ตัวแปรที นํามาใช้พยากรณ์ไม่ควรมีความสัมพันธ์
กันสู งเกิ นไป ดังนัน จึ งทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ค่าที เหมาะสมไม่ควรเกิ น 4 หรื อ 5 หากเกิ นกว่านี
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แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั เอง (นงลักษณ์ วิรัชชัย,
) จาก ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้วา่ ค่า VIF ของตัวแปร
ในตารางการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิของตัวแปรอิสระทังสามมีค่าเท่ากับ 1.867, 1.846 และ1.216 ตามลําดับ ซึงมีค่าตํากว่า 5
ทุกตัวแปร แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity
ผลทีได้จากการทดสอบพบว่ามีตวั แปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวทีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
0.05 ได้แก่ อัตราส่ วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ซึ งมีค่าเท่ากับ เท่ากับ . < α 0.05 (Sig) ดังนัน ตัวแปรอัตราส่ วนราคาต่อ
มูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามสามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับความเชือมันเท่ากับ % และสําหรับตัวแปรอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนซึ งมีค่าเท่ากับ . > α 0.05 (Sig) ซึ งมีค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญ จึ งไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันเท่ากับ %
และอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุน้ มีค่าเท่ากับ . > α 0.05 (Sig) ซึงมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ อัตราส่วน
ราคาตลาดต่อกําไรต่อหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ ไม่สามารถนํามาใช้ในการพยากรณ์ได้ สามารถสรุ ปผลการ
ทดสอบรายตัวแปร พบว่า
1) อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
จากการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนเงิ น ทุน หมุน เวีย นไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ กับราคาหลักทรั พย์ข องบริ ษ ัท ที จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีคํานวณได้ เท่ากับ
. ซึ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที กําหนดไว้ (α) ที . อาจเนื องมาจากอัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนเป็ นอัตราส่ วนที
สะท้อนถึงสภาพคล่องของบริ ษทั ซึ งเป็ นการบอกถึงการชําระหนี ในระยะสันเท่านัน อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนอาจไม่ได้
แสดงถึงกําไรทีบริ ษทั สร้ างอย่างเห็ นได้ชดั ทีจะกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนจึงไม่ได้เป็ นปั จจัย
หลักในการตัดสิ นใจ (เบญจพร เดชะและคณะ, 2558) จึ งส่ งผลให้อตั ราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพัน ธ์อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกบั ราคาหลักทรัพย์
2) อัตราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ้น
จากการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุ ้นไม่มีความสัมพัน ธ์กบั ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษ ทั ที จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ซึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีคํานวณได้ เท่ากับ
. ซึงมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทีกําหนดไว้ (α) ที .05เนืองจากราคาตลาดต่อกําไรหุน้ เป็ นอัตราส่วนทีแสดงถึงว่านัก
ลงทุนจะยอมจ่ายเงินเพือซือหุ น้ เป็ นกีเท่าของกําไรต่อหุ ้น หากตัดสินใจซือหุ น้ ตัวนันจะใช้เวลากีปี ทีผลตอบแทนหรื อกําไรที
บริ ษทั ทําได้ จะเท่ ากับเงิ นทังหมดที ซื อไป ซึ งผูล้ งทุ นอาจสนใจเพียงส่ วนต่างของราคาหลักทรัพย์ในระยะสันๆ หรื อ
อาจจะให้ความสนใจกับภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็ นปั จจัยหลักในการตัดสิ นใจมากกว่าอัตราส่ วนราคาตลาดต่อ
กําไรต่ อหุ ้น (เบญจพร เดชะและคณะ,
) จึ งทําให้อตั ราส่ วนราคาตลาดต่อกําไรต่อหุ ้น ไม่มี ค วามสัม พันธ์กับ ราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริ โภค
3) อัตราส่ วนมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
จากผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่ วนมูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้นมีความสัมพันธ์กันกับราคาหลักทรัพย์ ซึ งมี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติทีคํานวณได้เท่ากับ .028 ซึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทีได้กาํ หนดไว้ (α) ที . ซึงอัตราส่วนนีจะบอก
ให้รู้วา่ ราคาหุน้ ณ ขณะนันสู งเป็ นกีเท่าของมูลค่าตามบัญชี แสดงว่าเราซื อหุน้ ทีตํากว่ามูลค่าทางบัญชี หมายความว่า เราซื อ
หุ น้ ได้ในราคาทีถูกกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั (ณัฏฐ์ ณ ตะกัวทุ่ง, 2558) จึงอาจทําให้เป็ นตัวเลือกทีสําคัญในการตัดสิ นใจ
ลงทุน จึงทําให้อตั ราส่วนมูลค่าตางบัญชีต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กบั ราคาหลักทรัพย์อย่างมีนยั สําคัญ
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อย่างไรก็ดีในการศึกษามูลค่าทางบัญชีทีส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ยังคงสามารถพัฒนาการศึกษาโดยอาจเพิมตัวแปรในการศึกษาทีหลากหลายและให้
มากกว่านีเพือใช้ในการวิเคราะห์ทีมีค่าความแม่นยํามากยิงขึน

กิตติกรรมประกาศ
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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 ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อ 1) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารปลู ก ข้า วไรซ์ เ บอรี และข้า วสั ง ข์ห ยด 2) วิ เ คราะห์
โครงสร้างของต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยด 3) เปรี ยบเที ยบต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คื อ เกษตรกรในจังหวัด
พัทลุง ทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี จํานวน 30 ราย และปลูกข้าวสังข์หยด จํานวน 30 ราย คัดเลือกโดยวิธีโควตาตามพืนทีการ
เพาะปลูก ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื องมือในการวิจยั ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าร้อย
ละ
จากผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที ปลูกข้าวไรซ์เบอรี และกลุ่มตัวอย่างทีปลูกข้าวสังข์หยดทังหมดใน
จังหวัดพัทลุงใช้วิธีการปลูกด้วยวิธีหว่านแทนการปั กดํา ) ต้นทุนรวมจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 3,253.86 บาท
ต่ อ ไร่ ประกอบด้วย วัต ถุดิ บ ทางตรง ค่ า แรงงานทางตรง และค่ า ใช้จ่า ยในผลิ ต เท่ า กับ 407.74 , 1,130.00 และ
1,716.12 บาทต่ อไร่ ตามลําดับ ในส่ วนของต้นทุนรวมทีเกิ ดจากการปลูกข้าวสังข์หยด เท่ ากับ 3,655.34 บาทต่ อไร่
ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 254.42 , 999.34 และ 2,232.34
บาทต่อไร่ ตามลําดับ โดยต้นทุนรวมในการปลูกข้าวสังข์หยด สู งกว่าข้าวไรซ์เบอรรี เท่ากับ 401.48 บาท/ไร่ ) อัตรา
กําไรขันต้นของข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 42.24 % ส่ วนอัตรากําไรขันต้นของข้าวสังข์หยดเท่ากับ 23.81%
คําสําคัญ : ต้นทุน ผลตอบแทน ข้าวไรซ์เบอรี ข้าวสังข์หยด
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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.

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขา วิชาการบัญชี คณะ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง
ตําบล ไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
1

Assistant professor Department of Accounting, Faculty of College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology

Srivijaya , Trang Campus, Maifad, Sikoa, Trang 92150, Thailand
Rarin.kh26@gmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

บทนํา

180

พืนทีในภาคใต้เป็ นทีราบริ มทะเล และเป็ นทีราบระหว่างภูเขา ส่วนใหญ่ใช้นาฝนในการทํ
ํ
านา และฝนจะมา
ล่าช้ากว่าภาคอืนๆ ด้วยเหตุนีการทํานาในภาคใต้จึงล่าช้ากว่าภาคอืน ชาวนาในภาคนี ปลูกข้าวเจ้าในฤดูนาปี กันเป็ น
ส่ วนใหญ่ ส่ วนน้อยในเขตชลประทานของจังหวัด เช่น นครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา มีการปลูกข้าวนาปรัง
และปลูกแบบนาสวน บริ เวณพื นที ดอน และที สู งบนภู เขา ชาวนาปลูกข้าวไร่ เช่ น การปลูกข้าวไร่ เป็ นพื ชแซม
ยางพารา การเลือกพันธุ์ขา้ วและช่วงเวลาปลูกข้าวของเกษตรกรหรื อชาวนา พันธุ ์ขา้ วทีนิ ยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (กรมวิชาการเกษตร, 2556)
1. พันธุ์ข ้า วชนิ ด ไม่ไวแสง เกษตรกรสามารถเพาะปลู ก ได้ทงนาปี
ั
และนาปรัง โดยมี อ ายุก ารเก็บ เกี ยว
ประมาณ 4 เดือน ส่ วนมากให้ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 100 ถัง เนืองจากข้าวชนิดนี มีการตอบสนองต่อปุ๋ ยดี ตัวอย่าง
เช่ น ข้า วพัน ธุ์สุ พ รรณบุ รี, ข้า วพัน ธุ ์ ชัย นาท, ข้า วพัน ธุ์ก ข. 23, ข้า วพัน ธุ์เ จ้า หอมคลองหลวง, ข้า วพันธุ์ เ จ้า หอม
สุ พรรณบุรี และ ข้าวไรซ์เบอรี ช่วงเวลาปลูกทํา ได้ตลอดทังปี ขึนอยู่กบั สภาพนํา เหมาะกับวิธีทาํ นาโดยการปักดํา
หรื อการหว่านข้าวตม แต่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าวติ ดต่อกันตลอดทังปี เป็ นเวลานาน จําเป็ นต้องปลูกคันด้วยพื ช
หมุนเวียนในบางฤดูกาล ซึ งจะช่วยให้ตดั วงจรศัตรู พืชและรักษาสภาพพืนดินทีใช้ในการเพาะปลูกข้าว ให้คงความ
สมบูรณ์อยูต่ ลอด
2. พันธุ ์ขา้ วชนิดไวแสง โดยเกษตรกรปลูกได้เฉพาะนาปี มีวนั เก็บเกียวผลผลิตทีค่อนข้างแน่นอน ส่วนมาก
จะให้ผลผลิ ตที ไม่สูงมากนัก เพราะการปลูกข้าวประเภทนี ตอบสนองต่อปุ๋ ยตํา ข้าวไวแสงเป็ นข้าวพันธุ์ทอ้ งถินที
ชาวนาในภาคใต้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ นคัดเลือกสายพันธุ์มาเป็ นเวลานานในปั จจุบนั สามารถรวบรวมพันธุ์ขา้ วได้
มากกว่า 300 ชนิ ดมีพืนที ปลูก และความนิ ยมปลูกแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดขึ นอยู่กบั สภาพ
พืนทีและความนิ ยมบริ โภคข้าวของคนในพืนที ข้าวพันธุ์พนเมื
ื องจัดเป็ นข้าวไวต่อช่วงแสง จะปลูกเฉพาะในช่วงละ
ปี เท่านันพันธุ์ เช่ น ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก ข้าวพันธุ์หอมมะลิ ข้าวพันธุ ์กข.15 ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 ข้าวพันธุ์
เหลืองประทิว 123 และข้าวพันธุ์ปินแก้ว 56 ช่วงเวลาในเพาะปลูกทีเหมาะสมต่อเกษตรกรประมาณเดือนกรกฎาคม
ถึง สิ งหาคม โดยเกษตรกรจะนับวันเก็บเกียวย้อนขึนมา โดยให้ขา้ วมีอายุ 3 ถึง 4 เดือน โดยถ้าใช้การวิธีหว่านอายุ
ข้าวจะสันลง โดยต้องพิจารณาประกอบกับสภาพนํา ในเขตหน้านําฝน ซึ งอาจใช้วิธีหว่านข้าวแห้ง หรื อปักดํา
ในจัง หวัด พัท ลุ ง มี ก ารปลู ก ข้า วเล็บ นก (PTNC 84210 ) เป็ นอัน ดับ หนึ งของจัง หวัด โดยมี พื นที ปลู ก
ประมาณ 207,536 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 45 ของพืนทีปลูกทังจังหวัด แต่เนืองจากเกษตรประสบกับปัญหาราคาข้าวตกตํา
เกษตรกรบางส่ วนในจังหวัดพัทลุงได้หนั มาเพาะปลูกข้าวพันธุ์ไรเบอร์รีและพันธุ ์ขา้ วสังข์หยดอย่างจริ งจัง ควบคู่กบั
การปลูกข้า วพัน ธุ์เ ล็บ นกซึ งเป็ นพันธุ ์ ด ังเดิ ม ที ปลูก แต่ เกษตรกรได้ป ระสบกับ ปั ญหาคุณ ภาพข้า ว ช่ องทางการ
จําหน่ายข้าวว่าในระยะยาวจะส่ งผลอย่างไร และราคาของผลผลิตจะเกิดความคุม้ ค่าหรื อไม่ การตัดสิ นใจเลือกปลูก
ข้าวของเกษตรกรขึนอยู่กบั ต้นทุนและผลตอบแทนทีจะได้รับ (สําเริ ง แซ่ กนั , 2548) ปั ญหาของเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุงคื อ ไม่ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ซึ งจะใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกปลู กข้าว
ผูว้ ิจยั จึงสนใจการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวพันธุ์ไรเบอรี และข้าวพันธุ์สังข์หยดของเกษตรกร
ในจังหวัดพัทลุง เพือนําผลการวิจยั มาใช้ในการสนับสนุนทางเลือกในการตัดสิ นใจของเกษตรผูป้ ลูกข้าวต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยด ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
. เพือวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนในการผลิตข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุง
. เพือเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึ กษาครั งนี คื อ เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงที ปลู กข้าวไรซ์เบอรรี จํา นวน 83 ราย และ
เกษตรกรที ปลูก ข้าวสั งข์หยด จํา นวน , ราย กลุ่ ม ตัว อย่า งทัง กลุ่ม คัด เลื อกโดยวิธี โควตาตามพื นที การ
เพาะปลูก โดยแยกเป็ น
-เกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรรี จํานวน 30 ราย
-เกษตรกรทีปลูกปลูกข้าวสังข์หยด จํานวน 30 ราย
ตารางที 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ในจังหวัดพัทลุง
ลําดับ
ภาค/จังหวัด/อําเภอ
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
ทีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
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ตารางที 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรทีปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
ลําดับที
อําเภอ
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
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ทีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เพือเก็บข้อมูลจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น
ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพอืน กรรมสิ ทธิ ทีนา แหล่งเงินทุนทีใช้ใน
การทํานา แรงงานในครอบครัวแบบเต็มเวลา หนีสิ นทีเกิดขึนในการทํานาแต่ละปี และรู ปแบบการจําหน่าย
ตอนที 2 วิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้า วสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย วิธีการ
ปลูก ขันตอนการเตรี ยมดิน ขันตอนการหว่านเมล็ด ขันตอนการเก็บเกียว และประเภทปุ๋ ยทีใช้
ตอนที 3 การวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนในการผลิตข้าวไรซ์เบอรี และข้า วสังข์หยดของเกษตรกรใน
จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย พืนทีในการปลูกข้าว วัตถุดิบทางตรง ค่างแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
ตอนที 4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัด
พัทลุง ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวม รายได้ต่อไร่ รายได้รวม และราคาขายต่อกิโลกรัม
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วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ประกอบด้วยต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว
ไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยด ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
2) การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ สรุ ปผลจากการศึ กษากระบวนการ
ปลูกข้าว ปั ญหาและอุปสรรคของเกษตรในการปลูกข้าว
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
1) สถิติพืนฐาน คือ ความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ตน้ ทุนรวมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยด โดยจําแนกต้นทุนเป็ น วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต (TC = DM + DL + OH) (ดวงมณี โกมารทัต, 2546)
3) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของเกษตรกร
ตารางที 3 แสดงข้อมูลทัวไปของเกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
รายการ

เพศ
อายุ

ชาย
หญิง

ตํากว่า 25 ปี
25 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
อาชีพอืน
เกษตรกร
ประมง
ค้าขาย
รับจ้าง
อืนๆ

ข้าวไรซ์เบอรี
จํานวน ร้อยละ

ข้าวสังข์หยด
จํานวน ร้อยละ

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
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ตารางที 3 (ต่อ)

รายการ

กรรมสิ ทธิทีนา
เจ้าของ
เช่า
แหล่งเงินทีใช้ลงทุนในการทํานา
เงินทุนตัวเอง
เงินกู้
เงินทุนตัวเองและเงินกู้
แรงงานในครอบครัวแบบเต็มเวลา
ไม่มี
1-3 คน
4-6 คน
มากกว่า 6 คน
หนีสิ นทีเกิดขึนจากการทํานาในแต่ละปี
ไม่มี
น้อยกว่า 10,000
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
มากกว่า 40,000 บาท
รู ปแบบการจําหน่าย
ข้าวเปลือก
ข้าวสาร

ข้าวไรซ์เบอรี
จํานวน ร้อยละ
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ข้าวสังข์หยด
จํานวน 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 กลุ่มตัวอย่างทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ในจังหวัดพัทลุงส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มี
อายุมากกว่า 50 ปี ขึนไป ร้อยละ 76.7 อาชีพอืนนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูม้ ี กรรมสิ ทธิ ในที ดิ นปลูกข้าว ร้ อยละ 100 แหล่งทุ นในการปลูกข้าวมาจากเงิ นทุ นของตัวเอง ร้อยละ 100 โดย
แรงงานแบบเต็มเวลา มาจากสมาชิกในครอบครัว มีจาํ นวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่ วนใหญ่ไม่มีหนี สิ นทีเกิ ดจากการ
ปลูกข้าว ร้อยละ 96.7 และมีการจําหน่ายเป็ นข้าวเปลือก ร้อยละ 100
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างทีปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายุมากกว่า
ปี ขึนไป ร้อยละ 53.3 อาชีพอืนนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิ ใน
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ทีดินปลูกข้าว ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกข้าวมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มา
จากสมาชิกในครอบครัว มีจาํ นวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่วนใหญ่ไม่มีหนีสิ นทีเกิดจากการปลูกข้าว ร้อยละ 83.3
ร้อยละ 100
ตารางที 4 แสดงวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง
รายการ

วิธีการปลูก
นาหยอด
นาหว่าน
นาดํา
ขันตอนการเตรี ยมดิน
แรงงานตนเอง
จ้างแรงงาน
ขันตอนการหว่านเมล็ด
แรงงานตนเอง
จ้างแรงงาน
ขันตอนการเก็บเกียว
แรงงานตนเอง
แรงงานเครื องจักร/รถเกียวข้าว
จ้างแรงงานคน
ประเภทปุ๋ ยทีใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย์
ปุ๋ ยเคมี
ทังปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี

ข้าวไรซ์เบอรี
จํานวน ร้อยละ

ข้าวสังข์หยด
จํานวน 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 เกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ ขันตอนการปลูก
ข้าวส่ วนใหญ่ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิ น จ้างแรงงาน ร้อยละ
86.7 การหว่านเมล็ด จ้างแรงงาน ร้อยละ 73.3 การเก็บเกี ยว ใช้แรงงานเครื องจักร/รถเกี ยวข้าวร้ อยละ 100 ปุ๋ ยทีใช้
เป็ นปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 90
ส่ วนเกษตรกรทีปลูกข้าวสังข์หยด ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ 100 ขันตอนการปลูกข้าวส่ วนใหญ่
ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิน จ้างแรงงาน ร้อยละ 70 การหว่าน
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เมล็ด จ้างแรงงาน ร้อยละ 63.3 การเก็บเกียว ใช้แรงงานเครื องจักร/รถเกียวข้าวร้อยละ
ปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 36.6
ตอนที ต้ นทุนในการปลูกข้ าวไรซ์ เบอรีและข้ าวสั งข์ หยดในจังหวัดพัทลุง
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ใช้ปุ๋ยทังปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละ

ตารางที 5 แสดงต้นทุนรวมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ต้นทุน
ข้าวไรซ์เบอรี
ข้าวสังข์หยด
จํานวนเงิน/ไร่ (บาท)
ร้อยละ
จํานวนเงิน/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 ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี 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
ตารางที 6 แสดงค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยดของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ค่าแรงงานทางตรง
ข้าวไรซ์เบอรี
ข้าวสังข์หยด
จํานวนเงิน/ไร่ (บาท)
ร้อยละ
จํานวนเงิน/ไร่ (บาท)
ร้อยละ
ค่าเตรี ยมดิน
650
57.52
401.67
40.19
ค่าจ้างหว่าน
80
7.08
66.01
6.60
ค่าปักดํา
0
ค่าเก็บเกียว
400
35.40
531.67
53.20
รวม
1,130
100.00
999.34
100.00
จากตารางพบว่า ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี ส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน
รองลงมาเป็ นค่าแรงในการเก็บเกี ยว และค่ าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิ น 650, 400 และ 80 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ
. , . และ . ตามลําดับ
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ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวสังข์หยด ส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานในการเก็บเกียว รองลงมาเป็ นค่าแรง
ในการเตรี ยมดิน และค่าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิ น 531.67 , 401.67 และ 66.0 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 53.20, 40.19
และ 6.60 ตามลําดับ
ตารางที 7 แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ข้าวไรซ์เบอรี
ข้าวสังข์หยด
จํานวนเงิน/ไร่
ร้อยละ
จํานวนเงิน/ไร่
ร้อยละ
(บาท)
(บาท)
ค่าปุ๋ ย
1,000.00
58.27
946.24
42.38
ค่ากําจัดศัตรู พืช
10.04
0.58
8.37
0.37
ค่าเสื อมราคาเครื องมือ อุปกรณ์
702.01
40.91
786.84
35.24
ค่าซ่ อมแซม
205.95
9.22
ค่านํามันเชือเพลิง
4.07
0.24
276.89
12.40
ค่าเช่าทีนา
อืนๆ
8.33
0.37
รวม
1,716.12
100.00
2,232.64
100.00
จากตารางพบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 1,716.12 บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายทีสู งทีสู ดคือ ค่า
ปุ๋ ย รองลงมาเป็ นค่าเสื อมราคาเครื องมือและอุปกรณ์ ค่ากําจัดศัตรู พืช และค่านํามันเชือเพลิง เป็ นเงิน 1,000 , 702.01,
10.04 และ 4.07 บาท คิดเป็ นร้อยละ . , . , . และ . ตามลําดับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวสังข์หยด เท่ากับ , . บาท/ไร่ ค่าใช้จ่ายทีสู งทีสู ดคือ ค่าปุ๋ ย รองลงมาเป็ น
ค่า เสื อมราคาเครื องมือและอุปกรณ์ ค่านํามันเชื อเพลิง ค่ าซ่ อมแซม ค่ากําจัดศัตรู พืช และอืนๆ เป็ นเงิ น . ,
786.84, 276.89, 205.95, 8.37 และ 8.33 บาท คิดเป็ นร้อยละ . , . , . , . , . และ . ตามลําดับ
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ตอนที 3 การวิเคราะห์ ผลตอบแทน
ตารางที 8 แสดงจํานวนผลผลิตและรายได้ในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
ผลผลิต (กก./ไร่ )
รายได้ต่อไร่ (กก./ไร่ )
ราคาขายต่อกิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอรี
452.67
5,633.07
12

188

ข้าวสังข์หยด
318.32
4,797.83
15.10

จากตารางพบว่า ผลผลิตของเกษตรกรที ปลูกข้าวไรซ์เบอรี ในจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 452.67 กิ โลกรั ม/ไร่
และมีรายได้ในการขายข้าวเปลือก เท่ากับ 5,633.07 บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท สําหรับผลผลิต
ของเกษตรกรที ปลูกข้าวสังข์หยด เท่ากับ 318.32 กิ โลกรั ม/ไร่ และมีรายได้ในการขายข้าวเปลือกเท่ ากับ 4,797.83
บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 15.10 บาท
ตารางที 9 แสดงการวิเคราะห์อตั รากําไรขันต้นของปลูกข้าวไรซ์เบอรี และสังข์หยด
ข้าวไรซ์เบอรี
ข้าวสังข์หยด
ขาย
5,633.07
4,797.83
ต้นทุนขาย
3,253.86
3,655.34
กําไรขันต้น
2,379.21
1,142.49
อัตรากําไรขันต้ น
42.24%
23.81%
จากการวิจยั พบว่า ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวไรซ์เบอรี มีอตั รากําไรขันต้นต่อไร่ เท่ากับ 42.24% และข้าว
สังข์หยด เท่ากับ 23.81% โดยข้าวไรซ์เบอรี มีอตั ราผลตอบแทนขันต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยด คิดเป็ น 18.43%

สรุ ปผลและอภิปรายผล

สรุ ปผล
1. กลุ่มตัวอย่างทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายุมากกว่า ปี ขึนไป
ร้อยละ 76.7 อาชีพอืนนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 73.3 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ีกรรมสิ ทธิในทีดินปลูกข้าว
ร้อยละ 100 แหล่งทุนในการปลูกข้าวมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 100 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มาจากสมาชิกใน
ครอบครัว มีจาํ นวน 1-3 คน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ไม่มีหนีสิ นทีเกิดจากการปลูกข้าว ร้อยละ 96.7 และมีการจําหน่ายใน
รู ปแบบข้าวเปลือก ร้อยละ 100

. กลุ่มตัวอย่างทีปลูกข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีอายุมากกว่า 50 ปี
ขึนไป ร้อยละ 53.3 อาชี พอืนนอกจากการปลูกข้าว คือ เกษตรกร ร้อยละ 90 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูม้ ี กรรมสิ ท ธิ ใน
ทีดินปลูกข้าว ร้อยละ 90 แหล่งทุนในการปลูกข้าวมาจากเงินทุนของตัวเอง ร้อยละ 90 โดยแรงงานแบบเต็มเวลา มา
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จากสมาชิกในครอบครัว มีจาํ นวน 1-3 คน ร้อยละ 93.3 และส่วนใหญ่ไม่มีหนีสิ นทีเกิดจากการปลูกข้าว ร้อยละ 83.3
และมีการจําหน่ายในรู ปแบบข้าวเปลือก ร้อยละ 100
. เกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ขันตอนการปลูกข้าวส่ วน
ใหญ่ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิ น จ้างแรงงาน คิ ดเป็ นร้อยละ
86.7 การหว่านเมล็ด จ้างแรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 73.3 การเก็บเกียว จ้างแรงงานคิดเป็ นร้อยละ 100 ปุ๋ ยทีใช้เป็ นปุ๋ ยเคมี
คิดเป็ นร้อยละ 90
. เกษตรกรทีปลูกข้าวสังข์หยด ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ขันตอนการปลูกข้าวส่ วน
ใหญ่ใช้วิธีการจ้างแรงงานมากกว่าการใช้แรงงานตนเอง ประกอบด้วย การเตรี ยมดิน จ้างแรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 70
การหว่านเมล็ด จ้างแรงงาน คิดเป็ นร้อยละ 63.3 การเก็บเกียว จ้างแรงงานคิดเป็ นร้อยละ 100 ใช้ปุ๋ยทังปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละ
ปุ๋ ยเคมี คิดเป็ นร้อยละ 36.6
. ต้นทุนในการปลูกข้า วไรซ์เบอรี ของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 3,253.86 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง 407.74 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 1,130.00 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายในผลิต 1,716.12 บาทต่อ
ไร่
. ต้นทุ นในการปลูกข้าวสังข์หยดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 3,655.34 บาทต่ อไร่ ประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง 254.42 บาทต่อไร่ ค่าแรงงานทางตรง 999.34 บาทต่อไร่ และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,232,64 บาทต่อ
ไร่
. ต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต คิดเป็ นร้อยละ 12.53, 34.73 และ 52.74 ตามลําดับ และต้นทุนในการปลูกข้าวสังข์หยด ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 6.96, 27.34 และ 61.08 ตามลําดับ
8. ค่าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี ส่ วนใหญ่เป็ นค่าแรงงานในการเตรี ยมดิน รองลงมาเป็ น
ค่าแรงในการเก็บเกียว และค่าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิน 650, 400 และ 80 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ . , . และ
. ตามลําดับ
. ค่ าแรงงานทางตรงในการปลูกข้าวสังข์หยด ส่ วนใหญ่เป็ นค่ าแรงงานในการเก็บเกี ยว รองลงมาเป็ น
ค่าแรงในการเตรี ยมดิน และค่าแรงในการจ้างหว่าน เป็ นเงิน 531.67 , 401.67 และ 66.0 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.20,
40.19 และ 6.60 ตามลําดับ
. ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 1,716.12 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ ย ค่ากําจัดศัตรู พืช
ค่าเสื อมราคาเครื องมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่านํามันเชื อเพลิง ค่าเช่าทีน่า และอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ 58.27, 0.58,
40.91, 0 , 0.24 , 0 และ 0 ตามลําดับ
11. ค่าใช้จ่ายในการผลิตของข้าวสังข์หยด เท่ากับ 2,232,64 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ค่าปุ๋ ย ค่ากําจัดศัตรู พืช
ค่าเสื อมราคาเครื องมือและอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่านํามันเชื อเพลิง ค่าเช่าทีนาและอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ 42.38, 0.37,
35.24, 9.22, 12.40, 0 และ 0.37 ตามลําดับ
11. ผลผลิตของเกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ในจังหวัดพัทลุง เท่ากับ 452.67 กิโลกรัม/ไร่ และมีรายได้ใน
การขายข้าวเปลือก เท่ากับ 5,633.07 บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 12 บาท
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. ผลผลิ ต ของเกษตรกรที ปลู ก ข้า วสั ง ข์ห ยด เท่ า กับ 318.32 กิ โ ลกรั ม /ไร่ และมี ร ายได้ใ นการขาย
ข้าวเปลือกเท่ากับ 4,797.83 บาท/ไร่ รายได้จากการขายกิโลกรัมละ 15.10
. ผลตอบแทนจากการปลูกข้า วไรซ์เบอรี ม อัตรากําไรขันต้นเท่ ากับ 42.24% และ ข้าวสังข์หยด เท่ากับ
23.81% โดยข้าวไรซ์เบอรี มีอตั ราผลตอบแทนขันต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยด

อภิปรายผลการวิจัย
. เกษตรกรทีปลูกข้าวทัง ชนิด ทังข้าวไรซ์เบอรี และข้า วสังข์หยด ใช้วิธีการปลูกแบบนาหว่าน ร้อยละ
100 แทนการทํานาแบบนาดํา ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ วาทิ นี จันทร์ ช่ วงโชติ (2557) ได้ศึ กษา เรื อง การ
เปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 แบบหว่านและปักดําของเกษตรกร อําเภอสําโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การปลูกข้าวแบบนาดําให้ผลผลิตทีสู งกว่านาหว่าน แต่ตน้ ทุนแรงงานจะเพิมขึนจากการ
จ้างปักดํา ทังนี เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในจังหวัดพัทลุงทีมีการจ้า งแรงงานในการทํานา ตังแต่การเตรี ยมดิน การหว่าน
เมล็ด ไปจนถึงกระบวนการเก็บเกียว การทํานาแบบนาดําจึงเป็ นการลดต้นทุนแรงงานของเกษตรกร
. ในขันตอนกระบวนการเก็บเกี ยว มีการใช้รถเกียวข้าวคิ ดเป็ นร้อยละ ทังเกษตรกรที ปลูกข้าวไรซ์
เบอรี และข้าวสังข์หยด เนื องจากการจ้างรถเกียวข้าวมีตน้ ทุนตํากว่าการจ้างแรงงานคน และใช้เวลาในการเก็บเกี ยว
น้อยกว่าแรงงานคน
3. ชาวนาผูป้ ลูกข้าวทังสองชนิ ดในจังหวัดพัทลุง เป็ นเกษตรกรทีมีกรรมสิ ทธิ ในทีนาเป็ นของตนเอง ร้อยละ
100 จะเห็นได้ว่าในปั จจุบ ัน เกษตรกรที เช่ าพืนที นาเพือทํานามี อตั ราที ลดลงและมีการเปลียนอาชี พจากทํา นาไป
ประกอบอาชีพอืน โดยจะเห็นว่าเกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรรี และข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุง ส่ วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า ปี ร้อยละ . และ . ตามลําดับ
. ต้นทุนรวมในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 3,253.86 บาทต่อไร่ ตํากว่าต้นทุนรวมในการปลูกข้าวสังข์
หยด ซึ งเท่ากับ 3,655.34 บาทต่อไร่ ต้นทุนทีเกิ ดขึนประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
ในการผลิต ข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 407.74, 1130.00 และ 1,716.12 บาทต่อไร่ ข้าวสังข์หยด เท่ากับ 254.42, 999.34,
และ 2,232.64 บาทต่อไร่ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์แล้ว สาเหตุทีทําให้ตน้ ทุนในการปลูกข้าวสังข์หยดมีตน้ ทุนสู งกว่า
เนืองมากจากค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการซ่ อมแซมเครื องมือ และค่านํามันเชือเพลิงทีมากกว่า หากสามารถหาวิธีแก้ไขได้
จะทําให้ตน้ ทุนในการผลิตต่อไร่ ลดลง
. จากการศึกษาของ นงลักษณ์ จิวจู (2556) เรื อง การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ปลูก ข้า วระหว่างพันธุ์ ขาวตาแห้ง กับ พัน ธุ์ไ รซ์เ บอร์ รี ของเกษตรกรตําบลท่ า ไม้ อํา เภอพรานกระต่ าย จัง หวัด
กําแพงเพชร พบว่า ต้นทุนการปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์ รี มีตน้ ทุนเท่ากับ 2,785.43 บาทต่อไร่ วัตถุดิบเท่ากับ 739.99
บาทต่ อไร่ ค่าแรงงานเท่ากับ 1,713.63 บาทต่ อไร่ และค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับ 331.81 บาทต่ อไร่ ซึ งจะเห็ นว่า
ต้นทุ นวัต ถุดิ บทางตรงในการทํานาของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร สู งกว่าต้นทุ นวัต ถุดิ บของเกษตรกรใน
จังหวัดพัท ลุง แต่ค่าใช้จ่ายในการทํา นาของเกษตรกรในจังหวัด พัทลุ งสู ง กว่า เกษตรกรในจังหวัด กําแพงเพชร
สําหรับค่าแรงงานทางตรงอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน
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. ค่าปุ๋ ยของเกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี คิดเป็ นร้อยละ 58.27 ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทังหมด ส่ วนค่า
ปุ๋ ยของเกษตกรทีปลูกข้าวสังข์หยด คิดเห็นร้อยละ 42.38 จะเห็นได้วา่ เกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี มีค่าใช้จ่ายทีเป็ น
ค่าปุ๋ ยสู งกว่า ทังนี เนืองมากจากเกษตรกรที ปลูกข้าวสังข์หยดมีการใช้ปุ๋ยนิ นทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี ร้อยละ 36.7 ในขณะที
เกษตรกรทีปลูกข้าวไรซ์เบอรี ร้อยละ 90
9. เมือเปรี ยบเทียบผลผลิตต่อไร่ ของเกษตรกรพบว่า ข้าวไรซ์เบอรี ให้ผลผลิต เท่ากับ 452.67 กิโลกรัม/ไร่
ส่ วนข้าวสังข์หยดให้ผลผลิต เท่ากับ 318.32 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะทีกระบวนการปลูกข้า วใช้วิธีนาหว่านเหมือนกัน
ทังนี อาจอาจแตกต่างในกระบวนการดูแลรักษา โดยเกษตรกรที ปลูกข้าวไรซ์เบอรี ใช้ปุ๋ยเคมี ร้อยละ ในขณะผู ้
ปลูกข้าวสังข์หยดใช้ปุ๋ยเคมีเพียง ร้อยละ 36.7
10. เมือเปรี ยบเทียบรายได้จากการขายข้าวเปลือกของเกษตรกรพบว่า ผูป้ ลูกข้าวไรซ์เบอรี มีรายได้ เท่ากับ
5,633.07 บาท/ไร่ มีราคาขายกิโลกรัมละ 12 บาท ข้าวสังข์หยดเท่ากับ เท่ากับ 4,797.83 บาท/ไร่ มีราคาขายกิโลกรัม
ละ 15.10 บาท จะเห็นว่ารายได้จากข้าวไรซ์เบอรี สู งกว่า แม้ว่าราคาขายต่อกิโลกรัมจะตํากว่า ทังนี เกิ ดจากจํา นวน
ผลิตต่อไร่ ทีสู งกว่า
11. อัตรากําไรขันต้นของข้าวไรซ์เบอรี เท่ากับ 42.24% และข้าวสังข์หยด เท่ากับ 23.81% โดยข้าวไรซ์เบอรี
มีอตั ราผลตอบแทนขันต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยด เท่ากับ 18.43% ดังนัน ข้าวไรซ์เบอรี ถือได้วา่ เป็ นข้าวทีให้อตั รากําไร
ขันต้นสู งกว่าข้าวสังข์หยดถึงแม้ราคาขายแต่กิโลกรัมจะตํากว่า
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลแตกต่างระหว่างการปลูกข้าวอินทรี ยข์ องข้าวไรซ์เบอรี และข้าวสังข์หยด
เพือเป็ นทางเลือกในการปลูกข้าวของเกษตรกร
. รัฐบาลควรมีช่องทางการสนับสนุนในด้านความรู ้เกี ยวกับช่ องทางการจัดจําหน่าย และเทคโนโลยีใน
การทํานาของเกษตรในจังหวัดพัทลุงเพือส่งเสริ มการประกอบอาชีพทียังยืนต่อไป
. รั ฐบาลควรมีการเผยแพร่ ความรู ้เรื องปุ๋ ยอิ นทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี และวิธีการจัดการที ถูกต้องเพือลดต้นทุ น
ให้กบั เกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
. ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์แทนการจําหน่ายในรู ปข้าวเปลือก เพือเพิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิมรายได้
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การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้ าว ในเขตพืนที อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
Analysis of costs and returns of rice cultivation in Amphoe Si Prachan. Suphanburi Province
วราภรณ์ นาคใหม่ * ศิริมา แก้วเกิด2
Waraporn Nakmai1* , Sirima Kaewkerd 2

บทคัดย่อ

การศึ กษานี มีวตั ถุประสงค์เพือการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพืนทีอําเภอศรี ประจันต์
จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยแบ่งตามขนาดและเพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อการปลูกข้าวโดยข้อมูลทีใช้
ในการศึ ก ษาเป็ นข้อมู ล ปฐมภูมิ จากการสุ่ ม ตัว อย่า งและสัม ภาษณ์ ชาวนาตัว อย่า งในเขตอําเภอศรี ป ระจัน ต์ จัง หวัด
สุพรรณบุรีโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษารวม ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นนาข้าว ขนาดเล็ก ( ไร่ ) จํานวน ตัวอย่าง นาข้าว ขนาดกลาง ( - ไร่ ) จํานวน ตัวอย่าง และนาข้าวขนาดใหญ่ ( ไร่ ขึนไป) จํานวน
ตัวอย่าง
ถ้าพิจารณาผลผลิตและรายได้จากปลูกข้าว โดยแยกตามขนาด พบ ว่าจํานวนผลผลิตเฉลียต่อไร่ ขา้ ว ขนาดเล็ก เท่ากับ
, ขนาดกลาง เท่ากับ , และขนาดใหญ่ เท่ากับ , ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม) ต้นทุนรวม (บาทต่อ
ขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ ากับ , . ขนาดกลาง เท่ ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ ากับ , . ต้นทุนคงที
ทังหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . ต้นทุน
ผันแปรทังหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ ากับ
, . จํานวนผลผลิ ต (กิ โลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , ขนาดกลาง เท่ ากับ ,
และขนาดใหญ่
เท่ากับ ,
ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ
. ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิ โลกรั ม) ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ .
ปริ มาณการผลิตคุม้ ทุน (กิโลกรัมต่อไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ากับ
, . และ ราคาขายคุม้ ทุน (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ
. ตามลําดับ ปั ญหาการผลิตและการตลาดของชาวนาจะคล้ายคลึงกัน โดยปัญหาการผลิตทีสําคัญทีสุด ได้แก่ ปั ญหาราคา
ปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช เป็ นต้น มีราคาแพง ส่ วนปั ญหาการตลาดทีสําคัญทีสุด ได้แก่ ปั ญหาตลาดไม่มี
ความแน่นอน ราคาข้าวขึนๆ ลงๆ
คําสําคัญ : ชาวนาปลูกข้าว ต้นทุนและผลตอบแทน จุดคุม้ ทุน อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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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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บทนํา

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม มี ก ารทํา ไร่ ท ํา นาเป็ นส่ ว นใหญ่ ดิ น แดนพื นที ที เพาะปลู กย่อ มมี
ความสําคัญ นันหมายถึงหากพืนทีดินดํามีธาตุอินทรี ยอ์ ุดมสมบูรณ์ พืชผลย่อมเติบโตงอกงามให้ดอกผลอย่างเต็มที แต่
หากดินขาดสารอาหาร ดอกผลก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ชาวนาไทยมีการทํานาสองแบบ คือ การทํานาในช่วงทีเหมาะสม
คือฤดูฝน ซึงมีฤดูนีปี ละครัง เรี ยกว่า นาปี ส่ วนการทํานาในฤดูอืนเพิมขึนคือทําในฤดูแล้ง จึงเรี ยกว่านาปรัง ผลผลิตจาก
นาปี และนาปรังอาจไม่เหมือนกัน เนืองจากนาปี เป็ นการทํานาปี ละครัง ในวิถีชีวติ ของคนไทยนันผูกพันธ์กนั มานานนับ
แต่โบราณจนถึงปั จจุบนั เพียงแต่ในปั จจุบนั มีเครื องไม้เครื องมือช่วยในการทํานา ซึงมีความแตกต่างจากสมัยโบราณ ที
ใช้ววั หรื อควายทีใช้ในการไถนา และใช้แรงงานคนเป็ นส่วนใหญ่บทบาทสําคัญของข้าวในวิถีแห่งชีวติ คนไทยและคน
ในเอเชียนันมุ่งปลูกข้าวใช้เพือการปริ โภค ใช้เพือการแลกเปลียน กับปั จจัยอืนๆ ทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ เช่น เสือผ้า ยา
รักษาโรค หรื ออาหารประเภทอืนด้านการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิ ดความไม่สมดุลในแร่ ธาตุและ
กายภาพของดิ นทําให้สิงมีชีวิตทีมีประโยชน์ในดิ นนัน สู ญหายและไร้ สมรรถภาพ ความไม่สมดุลนี เป็ นอันตรายจะ
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างต่อเนื อง และดิ นสู ญเสี ยความสามารถในการดูดซับแร่ ธาตุส่งผลให้ดินเสื อมคุ ณภาพ ทํา
ให้ผลผลิตมีแร่ ธาตุ และวิตามินตํา เป็ นผลให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารเสริ มในพืช พืชจะอ่อนแอ ขาดภูมิตา้ นทาน
โรคและทาให้การคุกคามของแมลงและเชือโรคเกิดขึนได้ง่าย ซึงจะนําไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเชือราเพิมขึน
นอกจากนี ดิ นที เสื อมคุณภาพนัน จะเร่ งการเจริ ญเติบโตของวัชพืชให้แข่งกับพืชเกษตร และนําไปสู่ การใช้
สารเคมีสังเคราะห์กาํ จัดวัชพืช ข้อบกพร่ องเช่นนี ก่อให้เกิ ดวิกฤติในห่ วงโซ่อาหารและระบบการเกษตร ซึ งทําให้เกิ ด
ปัญหาทางสุขภาพ และสิ งแวดล้อมอย่างยิง เกษตรอินทรี ยจ์ ะเป็ นหนทางของการแก้ปัญหาเหล่านันได้ เนืองด้วยเกษตร
อิ น ทรี ย ์ คื อ การทําการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพืนที การเกษตรที ไม่มี สารพิ ษตกค้าง และหลีกเลี ยงจากการ
ปนเปื อนของสารเคมีทางดิน ทางนํา และทางอากาศ เพือส่ งเสริ มความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในระบบนิเวศน์ และฟื นฟูสิงแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสงั เคราะห์(นริ นทร์,2557)
นอกจากนีการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมียงั ทําให้เกษตรกรมีตน้ ทุนทีคาด ว่าจะสู งกว่า
ผู ้ท ําวิ จัยจัด ทํา วิ จ ัย ขึ นเพื อศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ต ้น ทุ น และผลตอบแทนของการปลู ก ข้า ว ในเขตพื นที
อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุ รี สําหรั บข้อมูลที ได้จากการศึ กษานี จะใช้เป็ นแนวทางสําหรั บเกษตรกรหรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้อง ใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการตัดสิ นใจในการทํานาเพือตอบสนองต่อความต้องการของผูผ้ ลิต รวมทัง
เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ีสนใจศึกษาโดยทัวไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาสภาพทัวไปและปั ญหาของการการปลูกข้าว ในเขตพืนทีอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพืนทีอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ในเขตพืนทีอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี คือ
ศึกษาต้นทุนการปลูกข้าว ตังแต่ขนตอนการไถ่
ั
กลบหน้าดิน เตรี ยมเม็ดพันธุ์ขา้ ว หว่านข้าว การดูแลบํารุ งรักษา
การป้ องกันกําจัดโรค แมลงและศัตรู พืช การเก็บเกียว
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การศึกษา
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ เพือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ในเขตพืนทีอําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยแบ่งลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น ลักษณะ คือ
. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที ปลู กข้าวในเขตพืนที อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าตาราทีเกียวข้องกับการทําวิจยั ตลอดจนเอกสาร
เผยแพร่ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพือศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และหลักการทางวิชาการ ซึงมีความสําคัญในการนํามา
ประกอบการวิเคราะห์ และกําหนดแนวทางการศึ กษา ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ในเขตพืนที อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ชาวนาตัวอย่างในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย ตามวัตถุประสงค์
ของการศึ กษารวม ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นนาข้าว ขนาดเล็ก ( - ไร่ ) จํานวน ตัวอย่าง นาข้าว ขนาดกลาง ( ไร่ ) จํานวน ตัวอย่าง และนาข้าวขนาดใหญ่ ( ไร่ ขึนไป) จํานวน ตัวอย่าง
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้สาํ หรับการวิจยั ครังนี คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง โดยประยุกต์จากงานวิจยั ของจุฑา
ทิ พย์ สองเมื อง และคณะ ( ) เรื อง “การเปรี ยบเที ยบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรี ยแ์ ละข้าวใช้
สารเคมีของเกษตรกร ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี” แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
ข้ อมูลส่ วนที 1. เป็ นข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามของเกษตรกรการเพาะปลูกข้าว ใน
เขตพืนทีอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการ
วิเคราะห์ในรู ปตาราง และภาพ ประกอบคําอธิบายโดยค่าสถิติทีใช้ คือ ความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ข้ อมู ลส่ วนที 2. เป็ นการรวบรวมข้อ มูล เกี ยวกับ ต้น ทุ น จากการเพาะปลู กข้า ว วิเ คราะห์ โดยใช้ส ถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางและภาพประกอบคําอธิบาย โดยอภิปรายเป็ นร้อย
ละโดยหาค่าเฉลียของต้นทุนต่อไร่ สําหรับการคํานวณต้นทุนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี
. ต้นทุนรวมต่อไร่ ในการศึกษาครังนีประกอบด้วย ต้นทุนรวมทีเกิดขึนทังทีเป็ นเงินสด และไม่เป็ นเงินสด
จําแนกเป็ นสองชนิด คือ ต้นทุนคงทีและต้นทุนผันแปร แสดงได้ดงั นี
ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงที + ต้นทุนผันแปร
2. ต้นทุนคงที ต่อไร่ ในการศึ กษาครังนี ประกอบด้วย ค่าใช้ทีดิ น ค่าภาษี บาํ รุ งท้องที ค่าเสื อมราคาเครื องมือ
และอุปกรณ์การเกษตรโดยแสดงรายละเอียดดังนี
3. ต้นทุนผันแปรทังหมดในการศึกษาครังนี ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืน ๆ แสดง
รายละเอียดดังนี
ข้ อมู ลส่ ว นที 3 เป็ นการรวบรวมข้อมู ลเกี ยวกับ ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกข้าว ในเขตพืนที อําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ป
ตารางประกอบคํา อธิ บ าย โดยอภิ ป รายเป็ นร้ อ ยละโดยหาค่ า เฉลี ยของผลตอบแทนต่ อ ไร่ สํา หรั บ การคํา นวณ
ผลตอบแทนต่าง ๆ ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี
. ผลผลิตเฉลีย (กก./ไร่ ) = ผลผลิตเฉลียต่อหนึงฤดูกาลปลูก
2 . ราคาขายเฉลีย (บาท/กก.) = ราคาขายเฉลียต่อกิโลกรัมจากการจําหน่ายโดยอิสระ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3. รายได้ทงหมด
ั
= จํานวนผลผลิตเฉลีย (กก./ไร่ ) x ราคาขายเฉลีย (บาท/กก.)
4. กําไรส่วนเกินทีเป็ นเงินสด = รายได้ทงหมด
ั
– ต้นทุนผันแปรทีเป็ นเงินสด
5. กําไรส่วนเกิน = กําไรส่วนเกินทีเป็ นเงินสด – ต้นทุนผันแปรทีไม่เป็ นเงินสด
6. กําไรสุทธิ = กําไรส่ วนเกิน – ต้นทุนคงที หรื อ (รายได้ทงหมด
ั
– ต้นทุนรวม) ข้อมูลส่ วนที
ข้อเสนอแนะอืนๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิ จ ัย ครั งนี ผู้วิ จ ัย ได้ด ํา เนิ น การสั ม ภาษณ์ เ กษตรกรที ปลู ก ข้า ว ในเขตพื นที อําเภอศรี ประจัน ต์
จังหวัดสุ พรรณบุ รี ที เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง ดําเนิ น การโดยนัด หมายล่วงหน้าตามวัน เวลาที กลุ่ มตัวอย่างอนุ ญาตให้เข้า
สัมภาษณ์

ผลและวิจารณ์ ผล

ขนาดเล็ก ( - ไร่ ) จํานวน ตัวอย่าง นาข้าว ขนาดกลาง ( - ไร่ ) จํานวน ตัวอย่าง และนาข้าวขนาด
ใหญ่ ( ไร่ ขึนไป) จํานวน ตัวอย่าง ส่วนข้อมูลทุติยภูมิเป็ นข้อมูลเพือสนับสนุนความสมบูรณ์ของการศึกษา โดยได้
รวบรวมส่ วนใหญ่เ กษตรกรผูป้ ลูกข้าวมีอายุโดยเฉลี ยอยู่ระหว่าง - ปี ซึ งเป็ นช่ วงอายุที เหมาะกับ การทํางาน
การศึ กษาจบชันประถมปี ที ส่ วนประสบการณ์การปลูกข้าวมากกว่า ปี จํานวนสมาชิกในครัวเรื อนมีขนาด - คน
สมาชิกทีช่วยในการเพาะปลูกข้าวเต็มที ร้อยละ . ลักษณะการถือครองทีดินเป็ นของตนเองร้อยละ . เนื อที
เพาะปลูกข้าวเฉลีย
. ไร่ เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการปลูกข้าวส่ วนใหญ่เป็ นของตนเอง แหล่งเงินกู้
ส่วนใหญ่กูจ้ ากแหล่งเงิ นกูใ้ นระบบ โดยเฉพาะธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็ นแหล่งเงินกูท้ ีสําคัญ
ร้อยละ . อัตราดอกเบีย % ต่อปี ภาวะหนี สิ นของเกษตรกรเป็ นผูม้ ีหนี สิ นร้อยละ . โดยมี หนี สิ นเฉลียต่อ
ครัวเรื อนทีกูย้ มื , บาท และหนีสิ นรวมเฉลียต่อครัวเรื อนทังหมดเท่ากับ , บาท
ต้นทุนรวมจากการปลูกข้าวเฉลียต่อไร่ ขนาดเล็ก เท่ากับ , . บาท ขนาดกลาง เท่ากับ
. บาท
และขนาดใหญ่ เท่ากับ
. โดยต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที ขนาดเล็ก เท่ากับ 364.35 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 9.20 ขนาดกลาง เท่ากับ . คิดเป็ นร้อยละ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . คิดเป็ นร้อยละ . และ
ต้นทุนผันแปรขนาดเล็ก เท่ากับ , . บาท คิดเป็ นร้อยละ 90.15 ขนาดกลาง เท่ากับ , . คิดเป็ นร้อยละ .
และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . คิดเป็ นร้อยละ . ซึงต้นทุนคงทีประกอบด้วยค่าใช้ทีดิน ค่าภาษีบาํ รุ งท้องที และ
ค่าเสื อมราคาเครื องมือและอุปกรณ์การเกษตร ส่วนต้นทุนผันแปรส่วนใหญ่เป็ นค่าแรงงาน รองลงมาคือค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอืน เป็ นต้น
จํานวนผลผลิตเฉลีย (กิโลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , ขนาดกลาง เท่ากับ , และขนาด
ใหญ่ เท่ากับ ,
ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิ โลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาด
ใหญ่ เท่ากับ . รายได้ทงหมด
ั
(บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ากับ , .
และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . ต้นทุนผันแปร (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ากับ
, . และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . กําไรส่ วนเกิน (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง
เท่ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . ต้นทุนคงทีทังหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ .
ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . กําไรสุ ทธิ (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , .
ขนาดกลาง เท่ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . ตามลําดับ
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ต้นทุนรวม (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ากับ , . และขนาดใหญ่
เท่ากับ , . ต้นทุนคงทีทังหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ากับ . และ
ขนาดใหญ่ เท่ากับ . ต้นทุนผันแปรทังหมด (บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ากับ
, . และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . จํานวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , ขนาดกลาง
เท่ากับ , และขนาดใหญ่ เท่ากับ , ต้นทุนผันแปร (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง
เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . ราคาขายเฉลีย (บาทต่อกิ โลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง
เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . ปริ มาณการผลิตคุม้ ทุน (กิโลกรัมต่อไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาด
กลาง เท่ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ากับ , . และ ราคาขายคุม้ ทุน (บาทต่อกิโลกรัม) ขนาดเล็ก เท่ากับ
. ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . ตามลําดับ
สรุ ปผลการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว ในเขตพืนที อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี อภิปรายผลได้ ดังนี
1. ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนทีสําคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงงาน และค่าวัตถุดิบ จะ
เห็นได้วา่ ในการปลูกข้าวของเกษตรกรมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงมาก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมนึก
เอือจิ ระพงษ์พนั ธ์ ทังนี อาจเนืองมาจากการปลูกข้าวปั จจุบนั เกษตรมีค่าใช้จ่ายมาก ทังค่าเสื อมราคาอุปกรณ์ ค่าจ้างรถ
เกี ยวข้าว ค่านํามันเชื อเพลิ ง ค่าปุ๋ ยเคมี ค่าจ้างไถนา ค่าบํารุ งฮอร์ โมนบํารุ งข้าว ค่ายากําจัดวัชพืช จะเห็นได้ว่าความ
จําเป็ นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากขึนทําให้ตน้ ทุนในการผลิตเพิมสูงมากขึนตามไปด้วย
2. ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวนาของเกษตร จะเห็นได้วา่ ผลผลิตต่อไร่ ทีได้ยงั ตําอยูเ่ มือเปรี ยบเทียบกับต้นทุน
ทีต้องจ่าย ทังนีอาจเนืองมาจากเกษตรส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้ทีจะนํามาใช้เพิมประสิ ทธิภาพ ในการผลิตข้าวเพือให้ได้
ผลผลิตทีมากขึนตลอดจนประสบปั ญหาภัยแล้งจึงทําให้ผลผลิตต่อไร่ ทีได้ตาํ และเมือพิจารณาจากจํานวนผลผลิตเฉลีย
(กิโลกรัมต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , ขนาดกลาง เท่ากับ , และขนาดใหญ่ เท่ากับ , ราคาขาย
เฉลีย (บาทต่อกิโลกรัม)ขนาดเล็ก เท่ากับ . ขนาดกลาง เท่ากับ . และขนาดใหญ่ เท่ากับ . รายได้ทงหมด
ั
(บาทต่อขนาดไร่ ) ขนาดเล็ก เท่ากับ , . ขนาดกลาง เท่ากับ , . และขนาดใหญ่ เท่ากับ , .
ซึ งเป็ นสัดส่ วนทีค่อนข้างตํา ผลการวิจัยที ได้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนี รนาท ศรี เจริ ญและคณะ (2554) ที ได้
ศึกษาการพัฒนาบัญชี ตน้ ทุนการผลิตข้าวเพือวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรทีมีนาเป็ นของตนเอง ตําบลบ้านวัง
ยาว อําเภอโกสุ มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า รายได้จากการปลูกข้าวจ้าวทีเป็ นนาหว่าน เฉลียไร่ ละ 6,571.25 บาท
ผลตอบแทนทีเป็ นกําไรเฉลียไร่ ละ 3,328 บาท อัตรากําไรต่อยอดขาย เท่ากับ 50.65% ทังนี เนื องจากการปลูกข้าวของ
เกษตรมีตน้ ทุนในการผลิตสูงมากเมือเทียบกับรายได้หลังหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงทําให้มีอตั รากําไรต่อต้นทุน
เพียงร้อยละ 7.49
3. อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) จะเห็นได้วา่ การลงทุนปลูกข้าว ให้ผลตอบแทนตํามาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของสุ ขใจ ตอนปั ญหา (2554) ทีได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5
ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบว่า เกษตรกรทีมีพนที
ื เพาะปลูกขนาดเล็ก (10-30 ไร่ ) มีอตั ราผลตอบแทนจาก
เงิ น ลงทุ น (ROI) เท่ ากับ ร้ อยละ 9.16 อาจเนื องมาจากการลงทุ นปลู กข้าวของเกษตรกรรายย่อยให้ผลผลิ ตต่อไร่ ตาํ
ในขณะทีต้นทุนในการผลิตสู งขึน จึงทําให้กาํ ไรสุทธิเฉลียต่อไร่ ตาํ
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ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาครังนี พบว่าต้นทุนผันแปรการปลูกข้าว ในส่วนของต้นทุนค่าวัสดุ โดยเฉพาะค่าปุ๋ ยเคมีและค่า
เมล็ดพันธุ์มีตน้ ทุนสู ง ปั ญหาศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมีราคาแพงและมีขอ้ สังเกตเพิมเติมคือเกษตรกรไม่มีการจดบันทึกรายรับ
รายจ่าย ผูศ้ ึกษาจึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี
. การใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ดแทนปุ๋ ยเคมีโดยอาจซื อหรื อเลียงสัตว์เอง เช่ น โค กระบื อ เพือให้ได้มูลสัตว์เป็ นปุ๋ ย
อิ นทรี ยแ์ ละยังสามารถนําหญ้าที เป็ นวัชพืชในนาข้าวมาให้สัตว์เลียงกิ น ช่ วยลดการใช้ยาฆ่ าแมลงในการกําจัด และ
ปัญหาวัชพืชได้อีกทางหนึ ง ซึงจากผลการวิจยั การเปรี ยบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวอินทรี ยแ์ ละข้าว
ใช้สารเคมีของเกษตรกรในเขตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี พบว่าเกษตรกรทีผลิตข้าวอินทรี ยม์ ีตน้ ทุนการผลิตที ตํา
กว่าเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวใช้สารเคมี (จุฑาทิพย์ สองเมือง และคณะ,
) และยังส่ งผลดี กบั สุ ขภาพที ได้บริ โภคข้าว
อินทรี ย ์
. เมล็ดพันธุ์ขา้ วเกษตรกรควรคัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง ซึ งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตไม่ตอ้ งซื อพันธุ์
ข้าวจากภายนอกโดยมีหลักการคัดเลือกพันธุ์ขา้ วของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชี พราษฎรไทยบริ เวณชายแดนเชี ยงราย
( ) ดังนี
) เกษตรกรจําเป็ นต้องรู ้จกั ลักษณะประจําพันธุ์ขา้ วทีจะคัดเลือก เช่น ลักษณะลําต้น สี อายุ รสชาติ
ความต้องการนําและแสง เป็ นต้น เพือที ว่าเมื อทําการคัดพันธุ์ขา้ วก็จะสามารถระบุได้ว่าข้าวที มี คุณภาพที ดี ตรงตาม
พันธุ์เป็ นอย่างไร ) เลือกเก็บรวงข้าวพันธุ์ทีต้องการ จากกอที ไม่มีโรคหรื อไม่มีแมลงรบกวน เลือกรวงทีสมบูรณ์ติด
เมล็ดดี รวงยาวเป็ นต้น ) คัดเลือกเมล็ดทีมีความสมบูรณ์ดี รวมทังมีลกั ษณะตรงตามสายพันธุ์ทีต้องการ ทังนีวิธีนีจะทํา
ครังแรกเท่านัน ปี ต่อไปเกษตรกรเพียงปลูกรักษาพันธุ์ไว้และทําการสุ่มตรวจคุณภาพเป็ นระยะ ๆ เท่านันก็เพียงพอ
. การสะท้อนการใช้จ่าย โดยเกษตรกรควรจัดทําบันทึกรายรับรายจ่ายเพือให้ทราบข้อมูลเป็ น “กระจกส่ องเงา”
สะท้อนผลการทํางาน สะท้อนการใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน และนําไปใช้เป็ นข้อมูลปรับปรุ งการผลิตในรอบต่อ ๆ ไป
.จัดกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรทีมีกระบวนการเพาะปลูกและการจําหน่าย
แปลงตัวอย่างทีมีกาํ ไรสูงสุดจากการปลูกข้าว’

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ เทศบาลตําบลวังยาง สํานักเกษตรอําเภอศรี ประจันต์ ผูน้ าํ ชุมชน ชาวนาปลูก
แห้ว ชาวนาปลู กข้าว วิสาหกิ จชุม ชน รศ.ระวิวรรณ สุ วรรณศร และรศ.ดร.กิ ต ติ บุ ญเลิ ศ นิ รั น ดร์ ที คอยให้การ
สนับสนุน พัฒนาและชีแนวทางในการดําเนิ นการวิจยั ตลอดทุกช่วงเวลาของการดําเนินการด้วยความเอาใจใส่อย่างดี
เยียม ในการศึกษา ตลอดจนได้กรุ ณาแก้ไขและปรับปรุ งจนงานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พีและน้อง และบุคคลท่านอืน ๆ ทีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที ได้
กรุ ณาให้คาํ แนะนํา และข้อคิดอันเป็ นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ ตลอดมา ตังแต่ตน้
จนกระทังงานวิจยั ฉบับนีสมบูรณ์ การสนับสนุนและเป็ นกําลังใจสําคัญทีสุดของข้าพเจ้าตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย์ทุกท่านทีประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ กรุ ณาอบรมสังสอนให้ศิษย์มีความรู ้ ความสามารถและมีความมานะ
พยายาม อันประมาณค่ามิได้จนงานวิจยั ได้สาํ เร็ จ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณไว้เป็ นอย่างสูง
สุดท้ายนี ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิงว่าวิจยั ฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีสนใจ อนึงหากมีขอ้ บกพร่ องประการ
ใด ข้าพเจ้าขออภัยและขอน้อมรับไว้เพียงผูเ้ ดียว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กนกกาญจน์ ศรี สุรินทร์ สิ ริมา บูรณ์กุศล และ ธนาศักดิ ข่ายกระโทก.( ).ต้ นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้ าวนา
ปรัง กรณี ศึกษา บ้านฮี หมู่ ตําบลคําเจริ ญ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี .การประชุมวิชาการและ
นําเสนอ ผลงานวิจยั ระดับชาติ ราชธานีวชิ าการ ครังที .
จริ น ทร์ เทศวานิ ช (
) “ทฤษฎีการผลิ ต ต้ น ทุ น และผลตอบแทนการผลิต ทางการเกษตร”ในประมวลสาระ
ชุ ด วิ ช าเศรษฐศาสตร์ เ กษตรและการจัด การทรั พ ยากรการเกษตร หน่ ว ยที หน้ า - นนทบุ รี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จิตติยา สุระนรากุล และคณะ
) “การเปรียบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรทีปลูกผักระหว่ างการใช้ ป๋ ยุ
มูล
กระบื อและปุ๋ยเคมี” แก่นเกษตร ปี ที ฉบับที ปี พ.ศ. .
จุ ฑาทิ พย์ สองเมื อง และคณะ 2551“การเปรี ย บเทีย บต้ นทุน และผลตอบแทนจากการปลู กข้ าวอินทรี ย์ และข้ าวใช้
สารเคมีของ
เกษตรกรในอาเภอลาลู กกา จัง หวัด ปทุม ธานี” การวิจัยพืนฐาน คณะบริ ห ารธุ รกิ จมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.
ชาลิสา สุ วรรณกิจและกนกเนตร เปรมปรี .2559.การเปรีย บเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนระหว่ างการปลูกข้ าวเกษตร
อินทรีย์ กับเกษตรเคม.สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ.
นริ นทร์ พันธุ์ครู 2557“เกษตรอินทรี ยค์ ืออะไร” (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.sahavicha.com/? name= know
ledge&file=readknowledge&id= (สื บค้นวันที ตุลาคม )
นี รนาท ศรี เ จริ ญและคณะ. 2554การพั ฒ นาบั ญ ชี ต้ น ทุ น การผลิต ข้ า วเพื อวิเ คราะห์ ผ ลตอบแทนของเกษตรกรที
มี น าเป็ นของตนเอง ตําบลบ้านวังยาว อําเภอโกสุ มพิสัย จัง หวัดมหาสารคาม. รายงานวิจัย.มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ราตรี ล้วนจิรพันธ์
“การเปรียบเทียบต้ นทุนและผลตอบแทนระหว่ างการปลูกข้ าวอินทรีย์และการปลูกข้ าวใช้
สารเคมี ในอาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี” การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์
บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรธัช บุ ญประเทื อง 2550 “วิเ คราะห์ เปรี ย บเทีย บต้ น ทุน และผลตอบแทนในการผลิต กะหลําปลีปลอดสารพิษ กับ
กะหลําปลี
กระแสหลักของเกษตรในศูนย์พฒั นาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่”
วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิ ริพร เผือกยิม 2551“การวิเ คราะห์ ประสิ ทธิ ภ าพการผลิต ข้ าวหอมมะลิ โดยใช้ ป๋ ุยพื ชสดในพืนที ตําบลไผ่ อําเภอ
ราศี ไ ศล จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ปี การเพาะปลูก 2549/50” ค้น คว้า อิ ส ระปริ ญญาเศรษฐศาสตร มหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สมศักดิ เพียบพร้อม 2554 “อุปสงค์ อุปทานสิ นค้ าเกษตรและการประยุกต์ ” ใน ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตร และการจัดการทรัพยากรการเกษตร หน่วยที 2 หน้า 1-61นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
สมพงษ์ เจษฏาธรรมสถิต, ศักดา อินทรวิชยั , บัญญัติ เศรษฐฐิติ และเกรี ยงไกร แก้วตระกูลพงษ์.(2552). การสํ ารวจเพื อ
ปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพของกระบวนการเก็บเกียวและขนส่ งข้ าวเปลือก กรณี ศึกษา : พืนที ปลูกข้าวจังหวัด
ชัยนาท. ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
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ความพร้ อมในการบริ หารงานการคลังด้ วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี
The resdiness in finance administration with the operation of electronic systems (e-LAAS) subdistrict administration organization
in Suphan Buri province
จุรีพร สุขสมกิจ * จุฑามาศ ศรี บุญตา2
Jureeporn Suksomgij1* Jutamart Sriboonta2
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) และเพือเปรี ยบเทียบความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ ห ารส่ วนตําบลในจัง หวัด สุ พรรณบุ รี กลุ่ ม ตัว อย่า งที ศึ กษา คื อ บุ ค คลากรองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบลจัง หวัด
สุพรรณบุรี จํานวนทังสิ น 77 กลุ่มตัวอย่าง ได้รับการตอบกลับมาคิดเป็ นร้อยละ 95.06 เครื องมือทีใช้คือแบบสอบถามมี
ความเชื อมัน 0.978 วิเคราะห์ข อ้ มูลโดยใช้สถิติเ ชิ งพรรณนา และทดสอบสมมติฐ านโดยการทดสอบที (t-test) การ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และทดสอบค่ า เฉลี ยรายคู่ ต ามวิ ธี ข องฟิ ชเชอร์ (Fisher’s least significant
difference :LSD) ผลการวิจยั พบว่า ) ภาพรวมทัง 4 ด้าน บุคลากรมี ความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงตามลําดับ
ดังนี ด้านการสนับ สนุ นจากผูบ้ ังคับ บัญชา ด้านเทคโนโลยี ด้านความรู ้และประสบการณ์ และด้านบุค ลากร 2)
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่า เพศ และอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และเขตพืนที มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .
คําสําคัญ : ระบบ e-LAAS, องค์การบริ หารส่วนตําบล, 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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2
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ในทศวรรษทีผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ได้ก่อให้เกิ ดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กว้างขวาง ประเทศทีพัฒนาหลายประเทศประสบผลสําเร็จในการรักษาอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพืนฐานของ
เศรษฐกิจแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ ในขณะเดียวกันความสะดวกของระบบสื อสารนําสมัย ทําให้ความเปลียนแปลงของ
เศรษฐกิจเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ ว ทัวโลกเริ มมองเห็นความสําคัญของการสร้างฐานความรู้ในสังคมท่ามกลางกระแสโลกาภิ
วัตน์ อันทําให้คุณภาพชีวติ ของประชาชนในสังคมดี การเปลียนแปลงนีส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทัวโลกตืนตัวและได้ทุ่มเท
ทรัพยากรเพือการบริ หารกิ จกรรมบ้านเมืองและสังคมของตนให้ทนั โลกทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกติกา
ใหม่ของสังคม (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ. 2545, หน้า 6)
จากการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ในปั จจุบนั จึงทําให้สถาบันแต่ละสถาบัน ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการเงิน สถาบันการ
ลงทุน หรื อแม้แต่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ตอ้ งเปลียนบทบาทการดําเนิ นงานต่าง ๆ ให้ทนั สมัยต่อการนําข้อมูลต่าง ๆ
มาใช้ในการบริ หารจัดการธุรกิจหรื อหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถินก็ถือเป็ นหน่วยงานหนึงทีมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาท้องถิน จึ งจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของท้องถินในทุก ๆ ด้าน เพราะในอดีตองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถินยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณและสถิติจากการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ไม่
ว่าจะเป็ นในด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การบัญชี หรื อแม้แต่ขอ้ มูลในส่ วนของบุคคลากรต่าง ๆ ของท้องถิน ที
สามารถนํามาใช้ในเชิ งการวิเคราะห์และประสิ ทธิภาพการทํางานขององค์ปกครองส่วนท้องถินเพือสนองนโยบายต่างจาก
รัฐบาลทีได้มอบหมายให้ปฏิบตั ิ การได้มาซึ งข้อมูลเพือนํามาใช้ในการวางแผนการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินนันย่อมต้องมีการนําข้อมูลแต่ละพืนทีมาวิเคราะห์ แต่ในขณะเดี ยวกันข้อมูลทีมีอยู่นนกลั
ั บเป็ นข้อมูลที กระจัด
กระจายอยูค่ นละส่ วนงานขององค์กร ทําให้ขอ้ มูลที ได้มาไม่ทนั กาล ในบางครังข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรง
กับความเป็ นจริ ง รวมถึ งเสี ยเวลาในการค้นหาหรื อสื บค้นมาก จึ งจําเป็ นต้องสร้างระบบงานที เป็ นประโยชน์ต่ อการ
ดําเนิ นงานประจําวันขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้เกิดมาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน โดยจัดเก็บไว้ใน
รู ปแบบของระบบทีสามารถนําไปใช้งานในองค์กรได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง น่าเชือถือ ได้มาตรฐานในการทํางานรวมถึง
สามารถรวบรวมข้อมูลทังหมดมาไว้ทีส่วนกลางเพือการวิเคราะห์ในเชิ งนโยบายด้วยข้อมูลทีถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
มีความทันสมัย และตรวจสอบได้ง่าย (กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิน, 2559)
โครงการระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล หรื อ (Electronic Local Administrative
Accounting Systems : e – LAAS ) ซึงประกอบด้วย งานด้านซอฟต์แวร์ระบบบัญชีและฮาร์ดแวร์เพือรองรับระบบ โดย
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน ได้ให้ทางหน่วยงานสถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TURAC) เขียนโปรแกรมระบบงานดังกล่าวในวงเงิน 50 ล้านบาท (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิน, 2561, มีนาคม 2) ซึง
ลักษณะของโปรแกรมเป็ นลักษณะWeb Based Application คื อผูใ้ ช้งานสามารถทําธุ รกรรมผ่านระบบ Onlineจาก
หน่ วยงานต้นสังกัดผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตตามสิ ทธิส่วนงานทีรับผิดชอบภายใต้ระบบความปลอดภัยสูงจาก
ส่วนกลาง ซึ งข้อมูลทีป้อนเข้าไปส่ งไปยังส่ วนกลางหรื อกรมส่ งเสริ มการปกครองปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลถื อเป็ นนโยบายของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ นในการดําเนิ นการปรับปรุ งระบบการ
บริ หารงานด้านการคลังท้องถินเข้าสู่ ระบบอิเลคทรอนิ คส์
ซึงผูใ้ ช้งานสามารถบันทึกบัญชีผ่านระบบออนไลน์
จากหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตามสิ ทธิส่วนงานทีรับผิดชอบภายใต้ระบบความปลอดภัยการปกครอง
ส่วนท้องถิน (กรมส่ งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิน, 2561, หน้า 2) แต่ปัจจุบนั องค์กรป้ องครองส่วนท้องถินแต่ละแห่ง
ทัวประเทศมี การจัด ทํารายงานทางการเงิน และบัญชี ดว้ ยระบบมือและได้มีการพัฒนาโปรแกรมทางบัญชี เพือเพิม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้านการคลังขององค์กร ช่วยในการจัดทําบัญชีและรายงานทีมีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันทัวประเทศ ง่ายต่อการติดตาม และประมวลผลสถานการณ์การคลังในภาพรวม
ดังนันจึงทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทีจะศึกษาเรื องความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ขององค์การบริ ห ารส่ วนตํา บล ในจัง หวัด สุ พรรณบุ รี เพือนํา ข้อมู ลมาพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขการ
บริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบ
กับเพือเตรี ยมความพร้อมทังทางบุคลากร เทคโนโลยี และความรู้ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพือให้พร้อมใช้และใช้ประโยชน์
จากระบบ (e-LAAS) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และจะส่งผลทําให้การดําเนินงานเกิดประสิ ทธิผลเพิมมากขึนต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึ กษาระดับความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพือเปรี ยบเทียบความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ หัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรีจาํ นวน
ทังสิ น 81 คน (กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน, 2561, มีนาคม 5)
2. กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั คือ หัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน
ทังสิ น 81 คน เนืองจากจํานวนประชากรทีศึกษามีจาํ นวนทีแน่ นอน (Finite populations) สู ตรทีใช้ในการหาขนาดของ
ตัวอย่างจึงใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมันร้อยละ และความคลาดเคลือน . ในการ
คํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (Taro Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 67 คน แต่เนืองจากจํานวนประชากร
มีจาํ นวนน้อยผูว้ จิ ยั จึงนําประชากรทังหมด 81 คนมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
. เครื องมื อที ใช้ในการเก็ บรวมรวมข้อมูลครังนี เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ที ผูว้ ิจ ัยได้สร้ างขึ นจาก
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารที เกี ยวข้อง เพือสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน ฉบับ ซึงแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่ วนที แบบสอบถามเป็ นข้อมูลทัวไปเกี ยวกับสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน และเขตพืนที
ส่วนที แบบสอบถามเกียวกับความพร้อมการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
บุคลากร ด้านเทคโนโลยี และด้านความรู ้และประสบการณ์
โดยลักษณะการให้คะแนนของแต่ละคําถามนันแบ่งออกเป็ น ระดับ ดังนี (rating scale) และมีระดับการวัด
ประเภทช่วง (interval scale) การให้คะแนนในแต่ละข้อถือตามเกณฑ์ต่อไปนี
หมายถึง มีความพร้อมมากทีสุด
หมายถึง มีความพร้อมมาก
หมายถึง มีความพร้อมปานกลาง
หมายถึง มีความพร้อมน้อย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หมายถึง มีความพร้อมน้อยทีสุด
ส่วนที 3 ข้อเสนอแนะทัวไป
4. ขันตอนในการสร้างเครื องมือ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างเครื องมือและหาคุณภาพของเครื องมือตามลํา ดับ
ขันตอน ดังนี
4. ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องเพือกําหนดขอบเขตในการสร้างเครื องมื อให้สอดคล้องกับ
ตัวแปรทีศึกษา
4.2 ทดสอบความเทียงตรง (validity) ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถามทีสร้างขึนตามเนื อหา
และนําไปปรึ กษาคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญร่ วมกันวิจารณ์และแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับเนือหาทีวิจยั โดยให้คะแนน
เป็ น ระดับ คือ
= สอดคล้อง = ไม่แน่ใจ - = ไม่สอดคล้อง โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ต้องมีค่าตังแต่ . ขึนไป โดยทําการทดสอความเทียงตรงจากผูเ้ ชียวชาญทางด้านการบัญชี และระบบคอมพิวเตอร์ ELAAS จํานวน 3 ท่านโดยค่าความเทียงตรงรวมทังฉบับและแยกรายด้านมีค่าเท่ากับ 0.67 ซึ งถือว่ามากกว่าเกณฑ์ขึนตํา
ของระดับความเทียงตรงทียอมรับได้
4. การหาความเชื อมัน (reliability) ผูว้ ิจ ัยได้ด าํ เนิ น การหาค่าความเชื อมันของเครื องมื อ โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ เจ้าหน้าที บัญชี องค์การบริ ห ารส่ วนตําบลในจังหวัดชัยนาท ซึ งไม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน คน และนําข้อมูลทีได้ มาตรวจสอบหาสัมประสิ ทธิ ความเชือมัน โดยใช้สัมประสิ ทธิ แอลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าทีได้จากข้อ คําถามในภาพรวมทังฉบับและ
แยกในรายด้านมีค่า 0.978 ซึงถือว่ามากกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าของระดับความเชือมันทียอมรับได้
4.4 นําแบบสอบถามทีได้ทดลองใช้แล้ว มาปรับปรุ งแก้ไขและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ว
นําไปเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เพือนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐาน
ในการวิจยั ต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ผูว้ ิจัยติดต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินเพือขอข้อมูลเกียวกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัด
สุพรรณบุรี
5. ส่ งแบบสอบถามไปถึ งผูท้ ี เป็ นกลุ่ มตัวอย่างทุ กรายโดยผูว้ ิจัยส่ ง ด้วยตนเอง รวมถึ งส่ งทาง E-mail
ให้กบั หัวหน้าบัญชีทีรู ้จกั และรับแบบสอบถามคืน
5. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและดําเนินการตรวจสอบการจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการศึกษาวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแจกแจงความถีหาค่าร้อยละ และ
นําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพนฐาน
ื
ด้วยวิธีการหาค่าเฉลีย และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิ บาย โดยแปลความหมายเฉลียระดับความพร้อม
การบริ หารงานการคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยกําหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของ
ชูศรี วงษ์รัตนะ ( , หน้า ) ดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพร้อมมากทีสุด
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพร้อมมาก
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพร้อมปานกลาง
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพร้อมน้อย
ค่าเฉลีย . - . หมายถึง มีความพร้อมน้อยทีสุด
6.3 ทดสอบและเปรี ยบเที ยบความแตกต่างค่าเฉลียของ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์การ
ทํางาน
และเขตพืนที
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 3
กลุ่ ม ขึ นไป เมื อมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ จึ ง เปรี ยบเที ย บรายคู่ โ ดยใช้วิ ธี ข องฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least Signification
Difference : LSD)

สรุ ปผลการวิจัย

ในการวิจยั ครังนี ได้นาํ แบบสอบถามแจกไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าบัญชีองค์การบริ หารส่ วนตําบลใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวนทังสิ น 81 ชุด และได้กลับมาจํานวน 77 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 95.06 โดยผลการวิจยั สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี
ตอนที 1 สรุ ปลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าบุ คลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ 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 ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 74.00 มี
ประสบการณ์ในการทํางาน 4 - 6 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.60 ปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นองค์การบริ หารส่วนตําบลทีอยูใ่ นเขตอําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี และอําเภอสองพีน้อง คิดเป็ นร้อยละ 16.90
ตอนที 2 ความพร้อมการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทัง 4 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้าน
บุคลากร
ด้านเทคโนโลยี และด้านด้านความรู ้และประสบการณ์ โดยจําแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี
1. ด้า นการสนับ สนุ น จากผูบ้ ัง คับ บัญ ชา พบว่าหั วหน้า บัญชี ข ององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลในจัง หวัด
สุ พรรณบุ รี
ได้รั บ การสนับ สนุ น จากผูบ้ ังคับบัญชาเกี ยวกับ การใช้งานระบบบัญชี บริ หารการคลัง (e-LAAS)
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที สุ ด เรี ยงตามลําดับ ได้ด ังนี ผูบ้ ัง คับ บัญชาเห็ น ถึ งความสําคัญในการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การปกครองส่วนท้องถินเพือช่วยให้การทํางานมีความสะดวกสบายและยังดําเนิ นงาน
ได้รวดเร็ ว รองลงมาผูบ้ งั คับมีการสนับสนุนในเรื องอุปกรณ์การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการ
ใช้งาน และผูบ้ งั คับบัญชามีการจัดฝึ กอบรมเกียวกับการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
2. ด้านบุคลากร พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุน
จากผูบ้ ัง คับ บัญชาเกี ยวกับ การใช้ง านระบบบัญ ชี บ ริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ใ นระดับมากที สุ ด เรี ย ง
ตามลําดับ ได้ดัง นี ผูป้ ฏิ บ ัติ งานได้รับ การฝึ กอบรมการใช้ง านระบบบัญ ชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพียงพอต่อ การ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ปฏิ บตั ิงาน รองลงมาผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถนําความรู ้ทีได้รับการฝึ กอบรมมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง และการใช้งาน
ระบบ (eLAAS) ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้รวดเร็วยิงขึน
3. ด้านเทคโนโลยี พบว่าหัวหน้าบัญชี ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมใน
การบริ หารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด เรี ยงตามลําดับได้ดงั นี การอบรม
ใช้งานระบบ (e-LAAS) ทําให้เกิ ดความผิดพลาดน้อยลงเมือนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง คู่มือในการใช้งานระบบมี
รายละเอียดครบถ้วนและเข้าใจง่ายต่อการนําไปใช้จริ ง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ เหมาะสม
ต่อการใช้งานระบบ (e-LAAS)
4. ด้านความรู ้และประสบการณ์ พบว่าหัวหน้าบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด เรี ยงตามลําดับได้
ดังนี มีการเข้าใช้งานระบบบัญชีการบริ หารงานคลังด้วยคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยูเ่ ป็ นประจํา และมีการพัฒนาความรู้
เกียวกับปั ญหาการใช้งานโดยสอบถามจากหน่วยงานทีเกียวข้องระบบ ประกอบกับอ่านคู่มือ รองลงมามีการถ่ายทอด
ความรู ้ จ ากประสบการณ์ การใช้งานระบบ (e-LAAS) แก่ ผูอ้ ื น และผู ใ้ ช้หมันทําความเข้าใจการใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็ นประจํา
5. ภาพรวมทัง 4 ด้าน พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ทีบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทัง 4 ด้าน มีความพร้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้าน
โดยเรี ยงตามลําดับค่าเฉลียและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานได้ดงั นี ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้านบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี และด้านความรู ้และด้านประสบการณ์
ตอนที 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์
(e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยจําแนกตามสถานภาพทัวไปของหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และเขตพืนที
ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี
1. จําแนกตามเพศ เป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีมีเพศแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
2. จําแนกตามอายุ เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอายุตากว่
ํ า 25 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี และมากกว่า 45 ปี พบว่าหัวหน้า
ฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีมีอายุแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลัง
ด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีตังไว้
3. จําแนกตามระดับการศึ กษา เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช. กลุ่มอนุ ปริ ญญา/ปวส. กลุ่ม
ปริ ญญาตรี และกลุ่มสู งกว่าปริ ญญาตรี พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีมี
ระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.1 ด้า นบุ ค ลากร พบว่า หั วหน้า ฝ่ ายบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบลในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ที มี
การศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กับกลุ่มปริ ญญาตรี มี ความพร้ อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และกลุ่มประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง กับ
กลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .001
3.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ข ององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลในจังหวัด สุ พรรณบุ รี ที มี
การศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ กับกลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มีความพร้อมในการบริ หารงานการ
คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3.3 ด้านความรู้ แ ละประสบการณ์ พบว่า หัว หน้า ฝ่ ายบัญ ชี ข ององค์การบริ ห ารส่ วนตํา บลในจังหวัด
สุ พรรณบุ รี
ที มีการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กลุ่มระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง กับกลุ่ม
ปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี
มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3.4 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที มี การศึ กษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กลุ่มระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง กับกลุ่มปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี มี
ความพร้ อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .01
4. จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน เป็ น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มตํากว่า 1 ปี 1 - 3 ปี 4 - 6 ปี 7 - 9 ปี และมากว่า 9 ปี
พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ที มีประสบการณ์ การทํางานแตกต่างกันมี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
4.1 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ ห ารส่ วนตําบลในจังหวัด สุ พรรณบุรี ที มี
ประสบการณ์ทาํ งานตํากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1-3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ มากกว่า 9 ปี มีความพร้อมในการ
บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
4.2 ด้า นความรู้ แ ละประสบการณ์ พบว่า หั วหน้า ฝ่ ายบัญชี ข ององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลในจังหวัด
สุพรรณบุรี
ทีมีประสบการณ์ทาํ งาน ตํากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และ
มากกว่า 9 ปี มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
4.3 ภาพรวม พบว่ า หั ว หน้ า ฝ่ ายบัญ ชี ข ององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลในจัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ที มี
ประสบการณ์ทาํ งาน ตํากว่า 1 ปี กลุ่มประสบการณ์ 1- 3 ปี กับกลุ่มประสบการณ์ 7-9 ปี และมากกว่า 9 ปี มีความพร้อม
ในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
5. จําแนกตามเขตพืนที เป็ น 10 เขตพืนที คือ เขตพืนทีอําเภอดอนเจดีย ์ เขตพืนทีอําเภอเดิมบางนางบวช เขต
พืนทีด่านช้าง เขตพืนทีอําเภอหนองหญ้าไซ เขตพืนทีอําเภอบางปลาม้า เขตพืนทีอําเภอเมืองสุ พรรณบุ รี เขตพืนที
อําเภอศรี ประจันต์ เขตพืนที อําเภอสองพีน้อง เขตพืนที อําเภอสามชุก และเขตพืนที อําเภออู่ทอง พบว่าหัวหน้าฝ่ าย
บัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีอยู่เขตพืนทีทีแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีตังไว้
5.1 ด้านบุคลากร พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีทํางานอยู่
ในเขตพืนทีอําเภอบางปลาม้า เขตพืนทีอําเภอสองพีน้อง กับเขตพืนทีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี และเขตพืนทีอําเภอดอน
เจดีย์ มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 และเขตพืนทีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี กับเขตพืนทีอําเภอเมืองอู่ทอง มีความพร้อมในการบริ หารงานการ
คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีทํางาน
อยูใ่ นเขตพืนทีอําเภอเมืองสุพรรณบุรี เขตพืนทีอําเภอดอนเจดีย ์ เขตพืนทีอําเภอสามชุก กับเขตพืนทีอําเภอหนองหญ้า
ไซ และเขตพืนทีอําเภอด่านช้าง มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และเขตพืนทีอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี เขตพืนทีอําเภอเมืองอู่ทอง กับเขตพืนที
อําเภอเดิมบางนางบวช มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3.3 ด้านความรู้ แ ละประสบการณ์ พบว่า หัว หน้า ฝ่ ายบัญ ชี ข ององค์การบริ ห ารส่ วนตํา บลในจังหวัด
สุพรรณบุรี
ทีทํางานอยูใ่ นเขตพืนทีอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี กับเขตพืนทีอําเภอหนองหญ้าไซ และเขตพืนที
อําเภอด่ านช้าง มีค วามพร้ อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และเขตพืนทีอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี เขตพืนทีอําเภอเมืองอู่ทอง กับเขตพืนทีอําเภอเดิม
บางนางบวช มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
3.4 ภาพรวม พบว่า หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีทํางานอยูใ่ น
เขตพืนที อําเภอเมื องสุ พ รรณบุ รี กับ เขตพืนที อํา เภอดอนเจดี ย ์ และเขตพื นที อํา เภอสามชุ ก มี ค วามพร้ อมในการ
บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และเขต
พืนทีอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี
เขตพืนทีอําเภอเมืองอู่ทอง กับเขตพืนทีอําเภอเดิมบางนางบวช และเขตพืนที
อําเภอศรี ประจันต์ มีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ ความพร้อมของหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี
พบว่าทัง 4 ด้าน มีความสําคัญและหัวหน้าฝ่ ายบัญชีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ งอาจะเป็ นเพราะว่า
ปั จจุบนั การทํางานภายใต้ระบบปฏิบตั ิการหรื อระบบการทํางานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนันจําเป็ นต่อการ
บริ หารจัดการงานภายใต้เครื อข่าย (network) เพราะรัฐบาลให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการงานแบบเป็ นระบบ
เพือให้การทํางานสามารถตรวจสอบความโปร่ งใส ความยุติธรรม ความรวดเร็ ว และทีสําคัญอีกประการก็คือ เพือเป็ น
การจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลเดียวกัน (data bases) เพือให้ง่ายต่อการใช้งานในทุก ๆ ภาคส่ วน แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของวรรณา เจริ ญนาน (2556) ศึกษาเรื องความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (eLAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี
ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารงานคลังด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี มีความพร้อมในการบริ หารอยูใ่ น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ระดับปานกลาง ซึ งอาจจะเป็ นเพราะว่าในปี 2556 นัน ระบบ (e-LAAS) เริ มมีการนํามาใช้แต่ยงั ไม่มีนโยบายทีชัดเจน
จากภาครัฐว่าจะให้ประเทศไทยเป็ นประเภททีมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการอย่างเต็มรู ปแบบ จึงทําให้
ความพร้อมในการบริ หารงานคลังยังมีความพร้อมอยู่ในระดับกลาง เพราะบุคลากรอาจจะยังไม่เห็นถึงความจําเป็ น
ประกอบกับยังไม่มีการศึกษาการใช้ระบบอย่างแท้จริ ง
1. ด้า นการสนับ สนุ น จากผูบ้ ัง คับ บัญ ชา พบว่าหั วหน้า บัญชี ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลในจัง หวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาเกี ยวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที สุ ด อาจะเป็ นเพราะว่าผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นบุคคลทีสําคัญทีสุ ดในอันดับต้น ๆ ขององค์กรเพราะเมือ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความสําคัญกับการใช้ระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ก็จะทําให้การทํางานในส่ วนต่าง ๆ เริ มมี
การใช้ดาํ เนินงานอย่างต่อเนือง ประกอบกับทําให้องค์กรเกิดการกระตุน้ ถึงการศึกษาวิธีการใช้ของระบบ (e-LAAS) ซึง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของทองสุ ข บุญศรี (2558) ศึกษาเรื อง ปั จจัยการบริ หารจัดการทีส่งผลต่อการใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยการบริ หารจัดการทีมีผล
ต่อระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม อยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านการควบคุมโดยผูบ้ งั คับบัญชา จะอยูใ่ นระดับมากทีสุด รองลงมาด้นการจัดหาบุคคล ด้านการสังการ ด้าน
การจัดองค์กร และด้านการวางแผน
2. ด้านบุ ค ลากร พบว่า หัว หน้า บัญชี ข ององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลในจังหวัด สุ พ รรณบุรี มี ค วามพร้อม
เกียวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ซึงอาจเป็ นเพราะว่าหัวหน้าฝ่ าย
บัญชี หรื อทางด้านอืนทีเกียวข้องกับการใช้งานบนระบบ e-LAAS จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้การใช้งานอย่างสมําเสมอ เพราะ
เมือใดทีบุคลากรในองค์กรเกิดปั ญหา หรื อต้องการปรึ กษา เกียวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS หัวหน้าบัญชีซึง
เป็ นผูท้ าํ งานเกียวกับการบริ หารงานคลังโดยตรง จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องให้คาํ ปรึ กษาแก่ผขู ้ อรับคําปรึ กษา เพราะฉะนัน
บุคคลากรจึงเป็ นต้องมีความพร้อมในการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) อย่างสมําเสมอและแท้จริ ง ซึ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจิรวดี สื บสุ นทร (2553) ศึกษาเรื อง ปั ญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการบริ หารงาน
คลังท้องถินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโพธิชัย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที
สนับสนุนให้การบริ หารงานคลังโดยการนําโปรแกรมบัญชีระบบบัญชี บุคคลผูม้ ีความรู้ ความสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ทีแล
เห็ นความสําคัญในการพัฒนาการบริ หารงานคลังในทุก ๆ ด้าน ยึดหลักการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที ดี ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็น ความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
ใช้จิตวิทยา
มีความยุติธรรม ประกอบกับบุคลากรปฏิบตั ิงานในส่วนการคลังมีความพร้อม บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ทีดี ปฏิ บัติงานเป็ นทีม ซึ งการนําโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช้นนั จึ งเป็ นการ
เริ มต้นทีดี ในการสร้างมาตรฐานการทํางานการบริ หารเป็ นไปอย่างมีระบบตามหลักการบริ หารงานจัดการทีดี และมี
ประสิทธิ ภาพมันคง ได้ขอ้ มูลทีถูกต้องทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ขอ้ มูลทางการคลังเป็ นเครื องมือใน
การวางแผนพัฒนาได้อย่างรวดเร็ วเป็ นปัจจุบนั ก่อให้เกิดการเกิดการควบคุมภายในทีดี
3. ด้านเทคโนโลยี พบว่าหัวหน้าบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัด สุ พรรณบุรี มี ความพร้ อม
เกียวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด อาจเป็ นเพราะว่าความพร้อม
เรื องของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิ งทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องตระหนักถึงการรับรองของระบบคอมพิวเตอร์
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
ที ต้องมีความเสถี ยร รองรับต่อการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (internet) และ
ความรวดเร็ วในการประมวลผลของเครื องคอมพิวเตอร์ทีจําเป็ นต้องใช้ควบคู่กบั ระบบ (e-LAAS) ด้วย ซึ งสอดคล้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กับ ผลงานวิจัยของวรรณา เจริ ญนาน (2556) ความพร้อมในการบริ ห ารงานคลังด้วยระบบบัญชี ค อมพิวเตอร์ (eLAAS)ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า เทคโนโลยีมีส่วนสําคัญต่อการใช้ระบบ
(e-LAAS) โดยหน่ วยงานจะต้องมีความพร้อมในการเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีจาํ นวนทีเพียงพอกับบุคลากร
ทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบงบประมาณ เกียวกับระบบข้อมูลรายรับ และเกียวกับระบบบัญชี
4. ด้านความรู ้ และประสบการณ์พบว่าหัวหน้าบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี มี
ความพร้อมเกียวกับการใช้งานระบบบัญชีบริ หารการคลัง (e-LAAS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด อาจเป็ นเพราะว่า
ทักษะความรู้ และประสบการณ์ ในการใช้ระบบ (e-LAAS) จําเป็ นต่อการให้ความรู ้ต่อบุคลากรท่านอืน ๆ รวมถึ ง
แนวทางการแก้ไขปั ญหาเมือเกิดปั ญหาในการใช้ระบบ (e-LAAS) สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรพรรณ อิ นทรแหยม
(2556) ศึ กษาเรื องปั จจัยที มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตามระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (eLAAS) ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประสบการณ์และความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบ ในด้านระยะเวลาในการเข้าใช้งาน จํานวนครังทีเข้ารับการฝึ กอบรม สถานการณ์เข้าใช้งาน และระดับความรู้
ความเข้าใจทีแตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบตั ิงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปัจจัยด้านการนําเข้าข้อมูล
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านความเหมาะสมของระบบ และด้านความช่วยเหลื อจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถินทีแตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบตั ิงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
จากการเปรี ยบเทียบความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี พบความแตกต่างจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลได้ดงั นี
1. จําแนกตามเพศ พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมีเพศแตกต่าง
กันมี ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณา เจริ ญนาน (2556) ศึกษาเรื องการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิ วเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดจันทบุรี พบว่า เพศ การศึ กษา ตําแหน่ งหน้าที และ
ประสบการณ์ ต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในจังหวัดจันทบุรีแตกต่างกัน
2. จําแนกอายุ พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีมีอายุแตกต่างกันมี
ความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภาพร พรมโคตร (2559) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดหนองคาย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดย
ส่วนมากมีตาํ แหน่งงาน คือ เจ้าหน้าทีการเงินและ บัญชีหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเกียวกับการเงินและบัญชี
และส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งาน ระยะเวลา 6-10 ปี สํา หรั บ ข้อ มูล เบื องต้น เกี ยวกับ การใช้ร ะบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เคย เข้ารับการฝึ กอบรมเกียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เริ มทดลองการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี 2555-2556 การเปรี ยบเทียบปัจจัย
ส่วนบุคคลข้าราชการหน่วยงานคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถินในเขตจังหวัดหนองคาย กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
และประสบการณ์การทํางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3. จําแนกระดับการศึกษา พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของประภาพร พรมโคตร (2559) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินใน
เขตจังหวัดหนองคาย ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับ
การศึ กษาปริ ญ ญาตรี โดยส่ ว นมากมี ต าํ แหน่ ง งาน คื อ เจ้า หน้า ที การเงิ น และ บัญชี ห รื อ ผูท้ ี ได้รั บ มอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานเกียวกับการเงินและบัญชี และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน ระยะเวลา 6-10 ปี สําหรับข้อมูลเบืองต้น
เกี ยวกับการใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เคย เข้ารับการฝึ กอบรมเกี ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เริ มทดลองการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี
2555-2556 การเปรี ยบเทียบปัจจัย ส่ วนบุคคลข้าราชการหน่วยงานคลังขององค์กรปกครอง ส่ วนท้องถินในเขตจังหวัด
หนองคาย กับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยภาพรวม พบว่า เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งาน พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ทีมีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมหญิง ตุม้ เมืองโดน (2558) ศึ กษาเรื อง ปั ญหา
และแนวทางแก้ไขปั ญหาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ น (e-LAAS) ในเขตอําเภอเมื อง
จังหวัดนครราชสี มา ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS)
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ที มีประสบการณ์ การทํางานแตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน (e-LAAS) ด้านระบบงบประมาณ ด้านระบบรายรับ ด้านระบบรายจ่าย
ด้านระบบบัญชี และด้านระบบรายงานผูบ้ ริ หาร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
5. ด้านเขตพืนที พบว่าหัวหน้าฝ่ ายบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุรี ทีอยู่เขตพืนทีที
แตกต่างกันมีความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจ ัยของทรงสิ ทธิ ประสานศัก ดิ (2559) ศึ ก ษาเรื อง ปั จ จัยที มีผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตจังหวัดอุดรธานี นายกองค์ ก รปกค รอง
ส่ วนท้องถิน ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และผูอ้ าํ นวยการกองคลังหรื อหัวหน้าส่ วนการคลังองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา และด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการดําเนิ นงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ปั จจัยที มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลังขององค์ ก รป กคร องส่ วนท้ อ งถิ นในเขตจังหวัดอุดรธานี ก าร
บริ หารงานคลังโดยรวม ปั จจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการได้รับการอบรมเพิมพูนความรู้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และการบริ ห ารงานค ลั ง การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน
ตามความคิดเห็นของนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
หรื อหัวหน้าส่ วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดอุดรธานี จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดอุดรธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

214

ข้อเสนอแนะทัวไป
1. จะเห็นได้วา่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพืนที หัวหน้าฝ่ ายบัญชีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล มี
ความคิดเห็นทีแตกต่างกัน เพราะฉะนันหน่วยงานควรจะต้องให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และการฝึ กอบรม แก่ผทู้ ีเกียวข้องกับ
การใช้โปรแกรม e-LAAS โดยอาจจะพิจารณาถึงระดับการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพืนที เพือให้หวั หน้าฝ่ ายบัญชีเกิด
ความรู ้ และมีความเชียวชาญเกียวกับการการใช้โปรแกรม e-LAAS เพิมมากขึน
2. เขตพืนทีในแต่ละพืนทีมีการทํางานทีเหมือนกัน เนื องจากองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีโครงสร้างองค์กร
ทีเหมือนกัน แต่สิงทีอาจจะต่างกันคือทักษะความรู้ และความชํานาญ เพราะฉะนัน ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรนัน ๆ
ควรจะต้องให้ความรู ้ ในหลาย ๆ รู ปแบบ เกี ยวกับการใช้โปรแกรม e-LAAS แก่หัวหน้าฝ่ ายบัญชี หรื อผูท้ ี เกี ยวข้อง
เพือให้การทํางานเกิดประสิ ทธิผลและประสิทธิภาพมากขึน
ข้อเสนแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรจะต้องทําการศึ กษาเชิ งลึ ก โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์ ผูท้ ี เกี ยวข้องกับ การใช้โปรแกรม e-LAAS
เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และตรงกับความต้องการในการพัฒนามากยิงขึน
2. ควรจะต้องเพิมเติมตัวแปรให้มากขึน เพือให้เกิดความหลากหลาย และได้ประเด็นหรื อประโยชน์เพิมมาก
ขึนกว่าเดิม รวมถึงควรจะต้องเพิมคําถามปลายเปิ ดในแบบสอบถามในแต่ละข้อเพือจะได้มองเห็นถึงมิติอืน ๆ เพิมขึน
3. ควรจะต้องศึ กษาถึงสภาพปั ญหาการใช้โปรแกรม e-LAAS เพิมเติมเพือให้ทราบถึงสภาพปั ญหา อันจะ
ส่งผลทําให้ประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมลดน้อยลง
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งานวิจยั เรื องความพร้อมในการบริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุ รี เล่มนี จัด ทําขึ นเพือศึ กษาความพร้ อม และเปรี ยบเทียบความพร้อมในการ
บริ หารงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดสุ พรรณบุ รี ซึ ง
สําเร็ จลุล่วงไปด้วยภายใต้ความอนุเคราะห์จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลทุก ๆ พืนที ในจังหวัดสุ พรรณบุ รี รวมทัง
องค์การปกครองส่วนท้องถินทีอนุเคราะห์ให้ขอ้ มูล และตอบแบบสอบถามงานวิจยั เรื องนี
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ที อนุ เคราะห์ให้งบประมาณในการจัดทํางานวิจยั
ดัง กล่ า ว ตลอดจนอาจารย์ทุ ก ๆ ท่ า นที ให้ค ํา ปรึ ก ษาและให้ค ํา แนะนํา และให้ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการตรวจ
แบบสอบถาม
ขอขอบคุ ณพระคุณบิ ดา มารดา ตลอดจนเพือน ๆ ร่ วมงานทุ กท่ าน ที ให้กาํ ลัง ใจและให้ค วามช่วยเหลื อ
เกียวกับงานวิจยั เรื องดังกล่าว จนทําให้งานวิจยั เรื องนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Taro Yamane. 1973. Statistics : An Introductory Analysis. 3rd. Harper and Row, New York.
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การปรับปรุ งกระบวนการการเบิก-จ่ ายวัสดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยของโรงพยาบาลแห่ ง
หนึง โดยใช้ แนวคิดของลีน
Improvement of Consumable Supplies Requisition Process to Reduce Waiting Time in a
Hospital Using the Lean Concept
ปรี ชา พรพยุหเกียรติ * และจิระพงค์ เรื องกุน
Preecha Pornphayuhakread1* and Jirapong Ruanggoon1

บทคัดย่ อ

การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยการรับ
วัสดุสินเปลืองไว้ใช้ของหน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึง เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายก่อนปรับ
กระบวนการในเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า ระยะเวลาการรอคอยเฉลียอยูท่ ี 9.67 วัน ช้ากว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้ 7 วัน วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของการเบิก-จ่ายโดยใช้เทคนิ ค 5W1H แผนผังก้างปลา และแผนภูมิ
กระบวนการ พบว่า ปั ญหาความล่าช้าเกิดขึนจากกระบวนการทํางานทีมีหลายขันตอนและซําซ้อน ความไม่สมบูรณ์
ของเอกสารเบิก-จ่าย สถานทีจัดเก็บวัสดุ และปั ญหาด้านบุคลากร หลังจากนันได้ปรับกระบวนการทํางานโดยใช้
เทคนิ ค ECRS ตัดขันตอนการทํางานทีไม่จาํ เป็ น รวมขันตอนการทํางาน จัดลําดับงานใหม่ และจัดสถานทีจัดเก็บวัสดุ
ให้ง่ายต่อการทํางาน เก็บข้อมูลระยะเวลาการเบิก-จ่ายภายหลังการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 พบว่า ระยะเวลาการรอคอยเฉลียอยูท่ ี 6.67 วัน ทําให้ระยะเวลาการรอคอยการ
รับวัสดุสินเปลืองลดลง 3 วัน และเร็ วกว่าเกณฑ์ทีกําหนด
คําสําคัญ : การปรับปรุ งกระบวนการ, การเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลือง, แนวคิดลีน
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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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โรงพยาบาลมีพนั ธกิ จหลักในเรื องบริ การวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผปู้ ่ วย ให้บริ การทางการแพทย์ พยาบาล
และสาธารณสุ ข เพือส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ป้ องกันโรคหรื อภาวะเสี ยงต่อการเกิ ด โรค และการฟื นฟูส ภาพภายหลังการ
เจ็บป่ วย ในการดําเนิ นการดังกล่าวนี หน่ วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลต่างมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนการ
ดําเนิ นงานเพือให้โรงพยาบาลบรรลุตามพันธกิจทีได้กาํ หนดไว้ กลุ่มงานพัสดุเป็ นกลุ่มงานหนึ งทีมีส่วนสําคัญดังกล่าว
ซึ งผลงานวิจยั ของเรณู (2559) พบว่า หากหน่วยงานไม่มีการบริ หารงานพัสดุทีเหมาะสมแล้วอาจทําให้เกิดความเสี ยง
ขึนในหลายประการ เช่น การสูญหายหรื อเสี ยหายของพัสดุ พัสดุเสื อสภาพไม่สามารถใช้งานได้ และการถูกเรี ยกเงิน
คื นในการจัด หาพัสดุ เป็ นต้น ความเสี ยงเหล่ านี ส่ งผลกระทบต่อ การดําเนิ น งานของหน่ ว ยงานในภาพรวม ส่ วน
ผลงานวิจัยของตาลทิ พย์ และคณะ (2557) แสดงให้เห็ นว่า หากการบริ หารพัสดุเกิดความบกพร่ อง ล่าช้า ย่อมส่ งผล
กระทบต่อคุณภาพการให้บริ การแก่ผปู้ ่ วยและบริ การต่างๆ ของโรงพยาบาล ในทางกลับกัน หากการบริ หารพัสดุใน
โรงพยาบาลมีประสิ ทธิ ภาพจะส่งผลให้การบริ การผูป้ ่ วยมีประสิทธิ ภาพและคุณภาพตามมา ดังนันการบริ หารงานพัสดุ
เพือสนับ สนุ น โครงการ กิ จ กรรม และการดําเนิ น งานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้บ รรลุตามเป้ าหมาย มุ่ง เน้น ความ
คล่องตัว และลดความความผิดพลาดต่างๆ จึงมีความสําคัญยิง
กลุ่มงานพัสดุของโรงพยาบาลแห่ งหนึ งก่อตังเมือปี พ.ศ. 2556 เพือสนับสนุนการปฏิ บตั ิงานสํานักงานของ
หน่ วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล มีหน้าที ในการจัดหาวัสดุสํารองคลังหรื อวัสดุสินเปลืองให้กบั หน่ วยงาน วัสดุที
จัดซื อมานันนํามาใช้ในการทํางานประจําวันของพนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ A4 กระดาษทิ ชชู่ ลวดเย็บกระดาษ
และแฟ้มเอกสาร เป็ นต้น วัสดุเพือการทําความสะอาดสํานักงาน เช่น ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา สเปรย์ดบั กลินฆ่า
เชือ ไม้กวาด และไม้ถูพืน เป็ นต้น กลุ่มงานพัสดุยงั ทําหน้าที กํากับดูแล และประมาณการใช้วสั ดุของหน่ วยในแต่ละ
เดือน โดยการเบิกวัสดุของแต่ละหน่วยงานนันทางคลังได้กาํ หนดให้เบิกได้เดือนละครัง
การเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองในช่วงแรกเริ มของปี ทีก่อตัง ทางกลุ่มงานยังคงใช้ระบบมือ (manual) ซึ งปั ญหาที
พบ คือ การสู ญหายของเอกสาร ความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย และปั ญหาของการตรวจสอบและตัดยอดวัสดุ
(stock) ส่งผลให้หน่วยผูร้ ับบริ การได้รับของทีต้องการเบิกช้ากว่าทีควรจะเป็ น ในปี พ.ศ. 2560 ทางกลุ่มงานพัสดุได้นาํ
ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เ พือเพิมความสะดวกในการทํา งานทังหน่ ว ยงานที ขอเบิ ก และหน่ ว ยพัส ดุ เ องที เป็ นผู ้
ให้บริ การ หน่วยงานต่างๆ สามารถทําเรื องเบิก-จ่ายและตรวจสอบยอดวัสดุผ่านระบบสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะ
ทําการเบิ ก-จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ แต่ยงั คงต้องให้ผบู้ งั คับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาลงนามอนุมตั ิ โดยรอง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเป็ นผูอ้ นุมตั ิคนสุดท้าย ทําให้ยงั มีการสูญหายของเอกสาร และมีความล่าช้าจากการทีต้องรอ
อนุมตั ิตามสายงาน ซึงในบางครังระยะเวลาในการเบิก-จ่ายนานถึง 17 วัน ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ขาดวัสดุสินเปลือง
เพือนํามาใช้งาน และเกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การจากการทีต้องเสี ยเวลาในการรอคอยการเบิกจ่าย ดังนันการปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยจึงมีความจําเป็ น
การลดระยะเวลการรอคอยสามารถทําได้โดยการนําแนวคิดของลีนมาประยุกต์ใช้ ดังเช่น ผลการวิจยั ของ ธนิ
ตา, จิราพร, และนภาพร ( ) ทีได้นาํ แนวคิดลีนเข้ามาประยุกต์ใช้เพือพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน โดย
มุ่ง เน้น การลดความสู ญเปล่าที เกิ ดขึ นในขันตอนการทํางาน ทําให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยลงได้ ช่ วยให้
พยาบาลมีเวลาเพียงพอทีจะให้ความช่วยเหลือและดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีคุณภาพยิงขึน ขณะทีชุติพร และปณิ ธาน (2559)
ได้ทาํ การปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การและจัดระบบคิวเพือลดระยะเวลาการรอคอยของผูร้ ับบริ การในคลินิกทันตก
รรมแห่งหนึงโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค ECRS ซึงประกอบด้วยการตัดขันตอนการทํางานทีไม่จาํ เป็ น การรวมขันตอน
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การทํางาน การจัดลําดับงานให้เหมาะสม และการปรับปรุ งการทํางานหรื ออุปกรณ์เพือให้ง่ายต่อการทํางาน ทําให้เวลา
รอคอยลดลงถึงร้อยละ 50.69 ช่วยให้คลินิกแห่ งนีรองรับการให้บริ การได้จาํ นวนมากขึน
จากสภาพปั ญหาระยะเวลาการรอคอยการเบิ ก-จ่ ายพัสดุ และประโยชน์ ของการนําแนวคิด ลีน มาใช้เ พือ
ปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิ ภาพเพิมขึนข้างต้นนี ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทีจะศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการ
เบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองโดยใช้แนวคิดลีนของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายเพือทําให้
การบริ ห ารงานของกลุ่ มงานพัสดุ เป็ นไปอย่างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ และสร้ างความพึงพอใจให้กับ หน่ วยงานต่ างๆ ใน
โรงพยาบาลได้ดียงขึ
ิ น
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพือปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยการรับวัสดุสินเปลืองไว้ใช้ของ
หน่วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึง
ทบทวนวรรณกรรม
ลี น เป็ นแนวทางที เป็ นองค์ร วมและนํา ไปสู่ ค วามยังยืน (holistic & sustainable approach) โดยอาศัย การ
ดําเนิ นงานทีพยายามใช้ทรัพยากรทีน้อยลงแต่ได้ผลงานมากกว่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีสุด
(Pepper & Spedding, 2010; Kuma et al., 2015) สิ งทีลดน้อยลงคือ ความสู ญเปล่า (waste) ซึ งเกียวข้องกับเวลา การใช้
แรงงาน เครื องมือ และพืนทีปฏิบตั ิงาน หัวใจสําคัญของลีนคือ การเปลียนจากความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของ
ผูร้ ับผลงาน มุ่งเน้นการปรับปรุ งเปลียนแปลงอย่างไม่รู้จบ โดยอาศัยแนวคิด กิจกรรม และวิธีการทีจะช่วยผลักดันให้
วัฒนธรรมขององค์การเป็ นไปในทิศทางทีเหมาะสม ผ่านการพัฒนาจิตสํานึ กทีดี ในการทํางานของพนักงานทุกระดับ
การนําแนวคิดลีนเข้ามาใช้ในการทํางานช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจทีเชือมโยงกันด้วยการบริ หารห่ วง
โซ่คุณค่า (value chain) เพิมมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ และความได้เปรี ยบในการแข่งขัน การนําแนวคิดลีนเข้ามาใช้
ให้ประสบความสําเร็ จนันขึนอยู่กบั การมี ส่วนร่ วมของพนักงาน โดยมีผบู ้ ริ หารระดับสู งขับเคลือน ผลักดัน และการ
กําหนดทิศทาง ซึ งจําเป็ นต้องเข้าใจถึงปั ญหาอุปสรรคและประโยชน์ทีจะได้รับจากการดําเนิ นการโดยใช้แนวคิดลีน
(Mann, 2014)
แนวคิดลีนมีพืนฐานมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า ซึ งมุ่งเน้นความต่อเนื องของการไหลของงานโดย
ปราศจากความสูญเสียและความสิ นเปลือง หลักการสําคัญแบบลีนมี 5 ประการ ได้แก่ 1) การระบุคุณค่าของสิ นค้าหรื อ
บริ การสู่ ลูกค้า เพือสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าเป็ นสําคัญ 2) การระบุสายธารแห่ งคุณค่า (value
stream) ทําให้เกิ ดคุณค่าในตัวสิ นค้าหรื อบริ การ 3) การดําเนิ นการให้เกิ ดกระบวนการไหลอย่างต่อเนือง เพือไม่ให้เกิด
ความสู ญเปล่า 4) ระบบดึง (pull system) จากความต้องการของลูกค้า เพือให้เกิ ดความสมดุลระหว่างการผลิตและการ
ขาย โดยทีลูกค้าเป็ นตัวกําหนดจํานวนสิ นค้าทีจะทําการผลิต ซึงแตกต่างจากการผลิตแบบผลัก (push system) ทีปฏิบตั ิ
กันมาช้านาน และ 5) การพยายามปรับปรุ งแก้ไขไปสู่ความเป็ นเลิศเพือนําไปสู่ ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Womack
& Jones, 2003; StenZel, 2007; Gündüz, 2015)
การนําแนวคิดลีนเข้ามาใช้ในการปรับกระบวนการทํางานสามารถช่วยลดระยะเวลาการทํางาน การรอคอย
และเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานได้ ดังเช่นผลงานของเมืองมนต์ ( ) เรื อง “การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการบริ หารคลังสินค้า: กรณี ศึกษาบริ ษทั โซลูเซี ย เคมีคลั ส์(ประเทศไทย) จํากัด”
พบว่า เมือนําแนวคิดลีนเข้ามาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารคลังสิ นค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้บริ ษทั ลด
กิจกรรมการทํางานทีซําซ้อน ลดเวลาในการทํางาน พนักงานสามารถทํางานได้ง่ายขึน สามารถตรวจสอบการทํางาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ส่งผลให้มีการบริ หารคลังสิ นค้ามีประสิทธิภาพเพิมขึน สอดคล้องกับอรรถพร และรุ่ งฉัตร ( ) ทีได้ทาํ การศึกษาการ
ปรับปรุ งการให้บริ การของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสันป่ าข่อย จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้เทคนิ คลีนและ
การจําลองสถานการณ์เพือหาแนวทางการลดการรอคอยของลูกค้าและเพือเพิมความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที เข้า มาใช้
บริ การ ซึ งพบว่า สามารถลดเวลาเฉลียของการรอคอยของลูกค้าจาก . นาที เหลืออยูท่ ี . นาที หรื อลดลงถึงร้อย
ละ .
เทคนิ คการลดความสู ญเปล่าทีสําคัญ คือ เทคนิค ECRS ซึ งประกอบด้วยหลักการกําจัด การรวม การจัดใหม่
และการทําให้ง่ า ย ซึ งมาจากคํา ว่า Eliminate, Combine, Rearrange และ Simplify โดยสรุ ป ได้ว่า ECRS คื อ การตัด
ขันตอนการทํางานทีไม่จาํ เป็ นในกระบวนการออกไป รวมขันตอนการทํางานเข้าด้วยกันเพือประหยัดเวลาหรื อแรงงาน
ในการทํางาน มีการจัดลําดับงานใหม่ให้เหมาะสม และปรับปรุ งวิธีการทํางานหรื อสร้างเครื องมืออุปกรณ์ขึนมาช่วยให้
สามารถทํางานได้ง่ายขึน เทคนิค ECRS สามารถนํามาใช้ลดความสู ญเปล่าทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการดําเนินงาน
ดังตัวอย่างผลงานวิจยั ของธนิดา สุ นารักษ์ ( ) ทําการปรั บปรุ งการทํางานและเพิมประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ
ผลิ ตให้กับ สายการผลิ ต ขดลวดแม่เหล็ก โดยประยุกต์ใช้หลักการศึ กษาการเคลื อนไหวและเวลา การปรับ สมดุ ล
สายการผลิต และการลดความสู ญเปล่าด้วยเทคนิค ECRS ซึงได้มีการรวมขันตอนการปฏิบตั ิงาน การออกแบบอุปกรณ์
ช่ วยในการปฏิ บ ัติงาน การจัด ทําเวลามาตรฐานเพือปรับ ความสมดุลของสายการผลิ ต จากนันทําการเปรี ยบเทียบ
ประสิ ทธิ ภาพสายการผลิต ค่าความแปรปรวน และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานของแต่ละขันตอนการทํางาน
จากผลการดําเนิ นการดังกล่าว พบว่า ประสิทธิภาพสายของการผลิตเพิมขึนร้อยละ 75.7
ขณะที ผลงานของอรพรรณ และนิ วิท ( ) ทําการวิจัยเพือลดปริ มาณของเสี ยทีเกิ ดขึนในการผลิ ตห้อง
สะอาดโดยใช้เทคนิ คการปรับปรุ งงาน โดยทําการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาแล้วจึงปรับปรุ งงานด้วยการกระตุน้ ให้
เกิดจิ ตสํานึ กของการประหยัด การเพิมค่าแรงจูงใจ การจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานเทคนิคการควบคุมด้วยการมองเห็ น
(visual control) และการทําให้ง่ายขึน (simplify) ตามหลัก ECRS เก็บข้อมูลภายหลังการปรับปรุ งงานเป็ นระยะเวลา 3
เดื อน พบว่า สามารถลดความสูญเปล่าลงได้ โดยค่าเฉลียของปริ มาณของเสี ยก่อนการปรับปรุ งงานอยู่ที ร้อยละ 75.72
ขณะทีภายหลังทําการปรับปรุ งงานแล้ว ของเสียมีปริ มาณลดลง อยูท่ ีร้อยละ 55.03 จากแนวคิดและผลงานวิจยั ข้างต้นนี
แสดงให้เห็นว่า แนวคิดลีนสามารถนํามาปรับกระบวนการทํางานเพือลดระยะเวลาการรอคอย ลดความสูญเปล่า และ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้เป็ นอย่างดี ในการวิจยั ครังนี จึ งได้นาํ แนวคิดลีนเข้ามาใช้ศึกษาเพือปรับปรุ ง
กระบวนการเพือลดการระยะเวลารอคอยการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองของโรงพยาบาล

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เรื องการปรับปรุ งกระบวนการการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองเพือลดการรอคอยของโรงพยาบาลแห่ ง
หนึงโดยใช้แนวคิดของลีน มีขนตอนการวิ
ั
จยั ดังนี
1. ศึ กษาระยะเวลาการเบิ ก-จ่ ายวัสดุ สินเปลือง โดยเก็ บ รวบรวมข้อมู ลจากบันทึ กการเบิ ก-จ่ ายวัส ดุ
สิ นเปลือง และบันทึกข้อร้องเรี ยน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560
2. วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าและหาแนวทางแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิ
กระบวนการ และแผนผังก้างปลา สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปัญหา โดยอาศัยการระดมสมองพนักงานภายในกลุ่มงาน
พัสดุ ซึงประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าทะเบียนคุมทรัพย์สิน หัวหน้าคลังพัสดุ รองหัวหน้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คลังพัสดุ เจ้าหน้าทีพัสดุ พนักงานธุรการ พนักงานคลัง และพนักงานทะเบียนคุมทรัพย์สิน รวมจํานวน 16 คน จากนัน
ได้ร่วมกันระดมสมองเพือหาแนวทางการแก้สาเหตุของปั ญหาทีเกิดขึน
3. ประยุกต์ใช้เทคนิ ค ECRS ปรับปรุ งกระบวนการ โดยนําปั ญหาทีวิเคราะห์ได้มาปรับปรุ งกระบวนการ
ตามแนวทาง 4 ประการ ได้แก่ 1) การตัดขันตอนการทํางานทีไม่จาํ เป็ น 2) การรวมขันตอนการทํางานเข้าด้วยกัน 3) การ
จัดลําดับงานให้เหมาะสม และ 4) การปรับปรุ งสถานทีเพือให้ง่ายต่อการทํางาน
4. ศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองหลังการปรับปรุ งกระบวนการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บันทึ กการเบิ ก-จ่ายวัสดุสินเปลือง และบันทึ กข้อร้องเรี ยน เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน ตังแต่เดือนพฤศจิ กายน – ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษาระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองในเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560 พบว่า ระยะเวลา
การเบิก-จ่ายมีความล่าช้ากว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ 7 วันทําการ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองก่อนการปรับกระบวนการ
เดือน
ระยะเวลาการเบิก-จ่ายเฉลีย
สรุ ปผลการเบิกจ่าย-วัสดุสินเปลือง (เร็ ว ปกติ ช้า)
กรกฎาคม 60
วัน
ช้า
สิ งหาคม 60
วัน
ช้า
กันยายน 60
วัน
ช้า
เฉลีย 3 เดือน
9.67 วัน
ช้า
จากปั ญหาความล่าช้าทีเกิดขึน ผูว้ จิ ยั ได้ระดมสมองร่ วมกันกับพนักงานภายในกลุ่มงานพัสดุ เพือค้นหาสาเหตุ
ของปั ญหาโดยใช้เทคนิค 5W1H ดังตารางที 2
ตารางที 2 การวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองโดยใช้เทคนิ ค 5W1H
5W1H
คําถาม
คําตอบ
Who ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ กลุ่มงานพัสดุ
What อะไรคือปั ญหา
การจ่ายวัสดุล่าช้า มีการทํางานซับซ้อน
Where ปัญหาเกิดทีไหน
คลังพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ
When ปัญหาเกิดเมือไหร่
เมือ ปี ทีผ่านมา
Why ทําไมถึงเกิดปั ญหา มีการเบิกของจากหน่วยงาน ส่งตามสายงาน ซึงใช้เวลานานในการลงชือ มีการ
ทํางานซับซ้อน และใช้เวลาในการจัดของตามทีหน่วยเบิกนาน
How ทําการเบิกจ่ายวัสดุ
. หน่วยงานทําเรื องเบิกวัสดุ และส่ งตามสายงานผ่านระบบสารสนเทศ
อย่างไร
2. กลุ่มงานพัสดุตรวจสอบและเช็คเอกสารเบิก-จ่าย
. จัดของตามใบเบิกทีหน่วยเสนอมา และเช็คของทีจัดว่าถูกต้องหรื อไม่
. โทรแจ้งหน่วยงานให้มารับวัสดุทีขอเบิก
ปั ญหาเกิ ดขึนจากขันตอนการเบิ กจ่ายตามสายงานทีมีหลายขัน และต้องให้หัวหน้าของแต่ละหน่ วยงานลง
นามอนุ มตั ิตามลําดับการบังคับบัญชา รวมทังปั ญหาภายในหน่วยคลังพัสดุเองทีมีการทํางานซําซ้อน และมีความล่าช้า
ในการจัด วัส ดุ ต ามที หน่ วยงานต่ างๆ ขอเบิ ก ปั ญหาความล่ าช้าที เกิ ด ขึ นนันมี ส าเหตุ ม าจากกระบวนการทํางาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

222

โดยเฉพาะการเดิ นทางของเอกสารที ต้องได้รับการเซ็ นอนุ มตั ิการเบิ ก-จ่ายตามสายงาน และมีขนตอนการทํ
ั
างานที
ซําซ้อน รวมทังสาเหตุใ นเรื องของเอกสารที มีการหล่ นหายระหว่างการส่ งเรื องอนุ มตั ิ ตามสายงาน ประกอบกับมี
เอกสารทีไม่สมบูรณ์จึงทําให้ตอ้ งส่ งเอกสารกลับไปแก้ไข ใช้เวลาในการเบิก-จ่ายยาวนานขึน (ดูภาพที 1 ประกอบ)

บุคลากร
ขาดความรู ้
ความเข้าใจใน
การทํางาน
การเดินทางของ
เอกสาร
กระบวนการทํางาน

ขาดการ
ประสานงานกัน

สถานทีจัดเก็บ

การจัดประเภทวัสดุ

การทํางาน
ซําซ้อน

เอกสารหล่นหาย

เอกสาร

การจัดวางวัสดุ
ปัญหาความ
ล่ าช้ าในการ
เบิกจ่ ายวัสดุ
เอกสารไม่สมบูรณ์

ภาพที 1 การวิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้าในการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองด้วยแผนผังก้างปลา

ความล่าช้ายังมีสาเหตุมาจากสถานทีจัดเก็บวัสดุ ซึงเกิดจากการทีไม่ได้มีการออกแบบพืนทีการจัดวางวัสดุไว้
ให้เป็ นระเบียบ และไม่ได้แยกประเภทของวัสดุ ทําให้เสี ยเวลาในการจัดของ/วัสดุ นอกจากนี สาเหตุของความล่าช้ายัง
เกิดขึนจากบุคลากรทีขาดการประสานงาน และขาดความรู ้ความเข้าใจในการทํางาน ประกอบกับในด้านกระบวนการ
ทํางาน พบว่ามีเส้นทางเดิ นของเอกสารทีไม่จาํ เป็ น และมีการทํางานทีซําซ้อนของการตัดยอดวัสดุทีมีการใช้ทงระบบ
ั
มือและการตัดยอวัสดุผ่านระบบสารสนเทศ และความซําซ้อนของขันตอนการตรวจเช็ควัสดุ ซึ งเกิ ดจากการขาดการ
สื อสารกันระหว่างพนักงานภายในคลังพัสดุเอง จึงทําให้เกิดการเสี ยเวลาโดยไร้ประโยชน์
ความล่าช้าของการเบิ ก-จ่ ายวัสดุ ยงั เกิ ด ขึ นจากการขออนุ ม ตั ิ การเบิ ก-จ่ ายตามสายงานที ค่ อนข้างยาว ใน
บางครั งระยะเวลาของการเบิก-จ่ายยังเพิมขึนจากการที ต้องรอหัวหน้าแผนกลงนามเพือเสนอเรื องเบิก-จ่ายระหว่าง
แผนก จนกว่าจะมาถึงแผนกพัสดุ ในบางครังใช้เวลานานถึ ง 17 วัน ขณะทีในด้านบุคลากร ปั ญหาความล่าช้าเกิดขึน
เนืองจากบุคลากรขาดความรู ้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ ทําให้การทํางานผ่านระบบสารสนเทศนันยังไม่
สามารถลดระยะเวลาการเบิก- จ่ายได้ดีเท่าทีควร อีกทังบุคลากรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในระบบการเบิกจ่ายวัสดุ ดังที
มีปรากฏให้เห็นว่ามีการส่งเอกสารเบิก-จ่ายผิดหน่วยงาน เอกสารทีส่งถึงแผนกพัสดุมีความผิดพลาด และยังมีเอกสารที
หน่ วยงานเสนอเรื องมาแต่ไม่ถึงแผนกพัสดุเนื องจากเอกสารหล่นหายระหว่างขันตอนการอนุมตั ิตามสายงาน สาเหตุ
ของความล่าช้ายังเกิ ดจากสถานทีจัดเก็บวัสดุ โดยพบว่า มีการจัดวางของไม่เป็ นประเภท กระจัดกระจาย และไม่เป็ น
ระเบียบ ทําให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน และเสียเวลาในการจัดวัสดุตามใบเบิก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ปั ญหาความล่าช้าของการเบิก-จ่าย ส่ งผลกระทบต่อการทํางานภายในภายในโรงพยาบาล และมีผลทางอ้อม
ต่อการให้บริ การผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาลอีกด้วย จากปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาทีได้วิเคราะห์นนั ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
ปรับเปลียนกระบวนการโดยใช้เทคนิ ค ECRS เพือแก้ปัญหา มุ่งเน้นการลดความสู ญเปล่าในการทํางาน โดยการตัด
ขันตอนการทํางานทีไม่จาํ เป็ นออก ความล่าช้าเกิดขึนจากการตัดยอดวัสดุทีซําซ้อนกันของการใช้ระบบมือ (manual)
และการตัดยอดวัสดุผ่านระบบสารสนเทศ ดังนันจึ งได้ปรับกระบวนการทํางานใหม่ โดยลดขันตอนการตัดยอดวัสดุ
แบบมือออก รวมทังได้มีการรวมขันตอนการทํางาน จากการทีภายในหน่ วยคลังพัสดุเองทีมีการเช็คยอดวัสดุซาหลาย
ํ
ครังโดยทีไม่มีการสื อสารกันภายในหน่ วยงาน ส่ งผลให้มีการทํางานซําซ้อนและเพิมระยะเวลาในการจ่ายวัสดุ ทาง
ผูว้ ิจยั จึ งได้การรวมขันตอนการตรวจเช็คยอดวัสดุไว้ทีพนักงานคนใดคนหนึ ง เพือลดการทํางานที ซําซ้อน และลด
ระยะเวลาการรอคอย รวมทังได้มีการจัดลําดับงานใหม่ ดังแสดงในภาพที 2
ผูท้ าํ เบิกในระบบ
EMR ลงนาม

หน.แผนก/หน.
หน่วย ลงนาม

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วจัด
ของจ่าย

หน.คลังลุหภัณฑ์
ลงนาม

ผูท้ าํ เบิกในระบบ
EMR ลงนาม

หน.แผนก/หน.
หน่วย ลงนาม

หน.กลุ่มงานพัสดุ
ลงนาม

หน.กลุ่มงาน
ลงนาม

หน.กลุ่มงานพัสดุ
ลงนาม

ธุรการ รพ.

เสนอ ผอ.รพ.
รอง ผอ.รพ.ลงนาม

กลุ่มงานพัสดุ

ธุรการ รพ.

เส้นทางการเดินของเอกสารก่อนปรับกระบวนการ

หน.คลังลุหภัณฑ์
ลงนาม

หน.กลุ่มงาน
ลงนาม

เจ้าหน้าที
ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วจัด
ของจ่าย

ธุรการ รพ.

เสนอ ผอ.รพ.
รอง ผอ.รพ.ลงนาม

กลุ่มงานพัสดุ

ธุรการ รพ.

เส้นทางการเดินของเอกสารหลังปรับกระบวนการ

ภาพที 2 การปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายวัสดุ
ผูว้ ิจยั ได้มีการจัดลําดับงานใหม่ โดยการปรับการเดินทางของเอกสารเบิก-จ่ายตามสายงานทีต้องรอหัวหน้า
กลุ่มงานพัสดุลงนามอนุ มตั ิ ซึงก่อนปรับกระบวนการนันจะอยูใ่ นลําดับที 8 การรอหัวหน้าแผนกลงนามอนุมตั ิกระทบ
ต่อระยะเวลารอคอยเอกสารเบิ ก-จ่ายเป็ นอย่างมาก ดังนันจึงได้มีการจัดลําดับการเดิ นทางของเอกสารใหม่ โดยได้
เปลียนขันตอนการลงชืออนุมตั ิของหน้าหน้ากลุ่มงานพัสดุมาอยูใ่ นลําดับที 10 ดังภาพที 2
ผูว้ จิ ยั ยังได้มีการปรับปรุ งสถานทีภายในคลังพัสดุใหม่ โดยได้จดั หมวดหมู่ของวัสดุและทําแยกจัดเก็บตามประเภทของ
วัสดุ ได้แก่ ห้องวัสดุใช้ทาํ ความสะอาด ห้องวัสดุใช้ในสํานักงาน และห้องวัสดุทวไป
ั รวมทังได้ทาํ การจัดระเบียบการ
วางวัสดุในแต่ละห้องให้สามารถเคลือนย้ายได้ง่าย และปรับให้สามารถเดินทํางานได้อย่างคล่องตัว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นอกจากนี ทางคลังพัสดุได้มีการอบรมให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจแก่พนักงานภายในโรงพยาบาล เพือให้มี
ความผิดพลาดของเอกสารเบิก-จ่าย หรื อการส่งเอกสารผิดหน่วยงานลดลงให้เหลือน้อยทีสุด แก้ปัญหาทีเกิดจากสาเหตุ
ด้านบุคลากร สําหรับภายในหน่วยคลังพัสดุดว้ ยนันได้มีการหมุนเวียน เพือให้พนักงานสามารถทําหน้าทีแทนกัน ได้
เพือป้ องกันความล่าช้าที เกิ ดจากการลา และกรณี ทีพนักงานเกิ ดอุบตั ิเหตุจนไม่สามารถมาทํางานได้เป็ นระยะเวลา
ยาวนาน ผลจากการปรับกระบวนการทํางานทําให้ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุลดลง และเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด ดัง
แสดงในตารางที 3
ตารางที ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองหลังการปรับกระบวนการ
สรุ ประยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลือง
เดือน
ระยะเวลาเฉลีย
(เร็ ว ปกติ ช้า)
พฤศจิกายน 60
วัน
ปกติ
ธันวาคม
วัน
ปกติ
มกราคม 61
วัน
เร็ ว
เฉลีย 3 เดือน
6.67 วัน
เร็ว
จากตารางที 3 จะเห็นว่า ระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุภายการปรับกระบวนการในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม
พ.ศ. 2560 และเดื อนมกราคม พ.ศ. 2561 อยู่ที 6.67 วัน เร็ วขึนกว่าก่ อนปรั บกระบวนการเป็ นเวลา 3 วัน และเร็ วกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้
ผลการวิจยั ครังนีแสดงให้เห็ นว่า แนวคิดลีนสามารถนํามาปรับใช้เพือปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายเพือช่วย
ลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวัสดุสินเปลืองของโรงพยาบาลได้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของธนิตา และคณะ ( )
ทีได้นาํ แนวคิดลีน และเทคนิ ค ECRS มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน
ของโรงพยาบาลระยอง โดยสามารถลดความสู ญเปล่าในเรื องขันตอนการทํางาน และทําให้ระยะเวลาการรอคอยของ
ผูป้ ่ วยลดลง รวมทังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธนิดา ( ) ทีได้มีการปรับปรุ งการทํางานและเพิมประสิ ทธิภาพใน
กระบวนการผลิตด้วยเทคนิค ECRS กระบวนการผลิตทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิมขึน
ผลการวิจยั ครั งนี ยังเป็ นไปตามแนวคิดลี นซิ กส์ซิกมา (lean six sigma) ซึ งนําหลักการ DMAIC มาปรับปรุ ง
กระบวนการลดข้อผิดพลาดต่างๆ โดยเริ มจากการระบุปัญหาหรื อข้อผิดพลาด กําหนดเป้ าหมายการปรับปรุ ง การ
เปรี ยบเทียบผลการปฏิ บตั ิงานปั จจุบนั เทียบกับความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพือนํามาวิเคราะห์ถึงสิ งทียังเป็ นช่องว่าง
(gap) และแหล่งของความผิดพลาดต่างๆ แล้วจึงดําเนินการปรับกระบวนการเพือแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ งถือเป็ นการปรับ
กระบวนการใหม่ดว้ ยการออกแบบทางเลือกของการแก้ปัญหาทีสร้างสรรค์ โดยมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื องเพือเป็ น
การควบคุ มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ การนําหลักการดังกล่าวนี มาใช้สามารถลดระยะเวลาการรอคอยดังเช่น
ผลงานวิจัยของ Pandit & Debmallik (2016) ที สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของการให้บริ การทางรั งสี วิทยาใน
โรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองเพือลดระยะเวลาการรอคอยการรับ
วัสดุสินเปลืองไว้ใช้ของหน่ วยงานในโรงพยาบาลแห่งหนึง โดยได้ทาํ การศึกษาระยะเวลาการเบิ ก-จ่ายวัสดุสินเปลือง
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วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าและหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และ
แผนผัง ก้างปลา จากนันได้ร่วมกันระดมสมองเพือหาแนวทางการแก้สาเหตุของปั ญหาที เกิ ดขึน แล้วจึ งประยุกต์ใช้
เทคนิค ECRS ปรับปรุ งกระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลือง
ผลการปรั บ ปรุ ง กระบวนการเบิก-จ่ายวัสดุ สินเปลื องด้วยการตัดขันตอนการทํางานที ไม่จาํ เป็ น การรวม
ขันตอนการทํางานเข้าด้วยกัน การจัดลําดับงานให้เหมาะสม และการปรับปรุ งสถานทีเพือให้ง่ายต่อการทํางานทําให้
สามารถลดระยะเวลาการรอคอยการจ่ายวัสดุลงได้ กล่าวคือ จากก่อนปรับปรุ งกระบวนการทีมีระยะเวลาเฉลีย 9.67 วัน
ภายหลังการปรับปรุ งกระบวนการระยะเวลาการเบิก-จ่ายอยูท่ ี 6.67 วัน ลดลงร้อยละ 31.02
ผลการวิจยั ในครังนีแสดงให้เห็นว่าแนวคิดลีนสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
พัสดุของโรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี ดังนันโรงพยาบาลอืนๆ จึงสามารถนําผลการวิจยั ทีได้ในครังนีไปปรับใช้เพือการ
เบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองภายในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน โดยควรเริ มต้นทําการศึกษาระยะเวลาการ
เบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองว่ามีความล่ามากน้อยเพียงใด หากพบว่าล่าช้ากว่าจึงทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาพร้อม
หาแนวทางไข
โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ 5W1H แผนภูมิกระบวนการ และแผนผัง ก้างปลา ซึ งเพือให้
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้อย่างครอบคลุมนันควรได้ให้พนักงานทีเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้
ข้อมูล และระดมสมองร่ วมกันพิจารณาถึงสาเหตุและหาแนวทางการแก้สาเหตุของปั ญหาทีเกิดขึน หลังจากนันจึ งทํา
การปรับปรุ งกระบวนการ ซึ งควรได้ดาํ เนิ นการการตัดขันตอนการทํางานทีไม่จาํ เป็ น การรวมขันตอนการทํางาน การ
จัดลําดับงานให้เหมาะสม และการปรับปรุ งสถานใหม่เพือให้ง่ายต่อการทํางาน การปรับกระบวนการดังกล่าวนี จะทํา
ให้หน่วยงานสามารถลดระยะเวลาการเบิก-จ่ายวัสดุสินเปลืองลงได้เป็ นอย่างดี

เอกสารอ้ างอิง

ชุติพร รัตนพันธ์ และปณิ ธาน พีรพัฒนา. 2559. การปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การเพือลดการรอคอยโดยใช้แนวคิด
ลีนและ การจําลองสถานการณ์ : กรณี ศึกษาคลินิกทันตกรรม จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาลัย บัณ ฑิต ศึ กษาการ
จัดการ มข. 9(1): 135-150.
ตาลทิ พย์ เดชสุ วรรณ, เชาวนี วัฒนาวรากุล, สุ ดิน ลาเต๊ะ, และภานี สุ วรรณมณี . 2557. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
งาน
พัสดุโรงพยาบาลพัทลุง. วารสารเครื อข่ ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุ ขภาคใต้ 1(2): 25-36.
ธนิดา สุ นารักษ์. 2555. การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพสายการผลิต กรณีศึ กษา: สายการผลิต ขดลวดแม่ เหล็ก (Stator) รุ่ น
D
Frame. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี พ.ศ. 2555 วันที 17-19
ตุลาคม 2555. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, กรุ งเทพฯ.
ธนิ ตา ฉิ มวงษ์, จิราพร นิลสุ , และนภาพร วาณิชย์กุล.
. การประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพือพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป้ ่ วย เบาหวานในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลระยอง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุ ข24(1): 121-135.
เมืองมนต์ ป้ องมิตรอมรา, 2545 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิมประสิ ทธิภ าพของกระบวนการบริหาร
คลังสินค้ า: กรณีศึกษาบริษัทโซลูเชีย เคมีคัลล์ ประเทศไทย จํากัด. มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
เรณู วงษ์ษาหาญ. 2559. การจัดการความเสี ยงทางด้านพัสดุของเทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรื อจังหวัด
ขอนแก่น.
วารสารวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 11(36): 70-79.
อรพรรณ วิชยั เดช และนิ วทิ เจริ ญใจ. . การปรับปรุ งงานเพอลดของเสี ยในการผลิตห้องสะอาด. วารสาร วไลยอลง
กรณ์ ปริทศั น์ 1(2): 77-92.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

226

อรรถพร เกตุ แ ค และรุ่ งฉั ต ร ชมภู อิ น ไหว. 2555. การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของธนาคารโดยใช้ เทคนิ ค ลีน .
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
Gündüz, M. 2015. Value stream performance measurement in lean manufacturing business. International Business
and
Management 10(3): 40-47.
Kumar, S. , Luthra, S. , Govindan, K. , Kumar, K. , & Haleem, A. 2015. Barriers in green lean six sigma
productdevelopment process: an ISM approach. Production Planning & Control 27(7-8): 604-620.
Mann, D. 2014. Creating a lean culture: tools to sustain lean conversions (3rd ed.). Taylor & Francis, Boca Raton,
Florida.
Pandit, A. P., & Debmallik, T. 2016. Alean six sigma approach to reduce waiting and reporting time in the
radiology department of a tertiary care hospital in Kolkata. Medical Science 2(6): 21-28.
Pepper, M. P. J., & Spedding, T. A. 2010. The evolution of lean Six Sigma. International Journal of Quality
& Reliability Management 27(2): 138-155.
Stenzel, J. 2007. Lean accounting: Best practices for sustainable integration. John Wiley & Sons, Hoboken,
New Jersey.
Womack, J. P., & Jones, D. T. 2003. Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation.
Simon & Schuster, New York.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

227

ปัจ จัยทีส่ งผลต่ อการคํานวณต้ นทุนการผลิต กรณีศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของ
ชุ มชนบ้ านหนองไม้ แก่ น
ตําบลท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
English Title

Factors affecting to Manufacturing costs Determination Case Study: Agricultural Product Processing Group
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บทคัดย่อ

การศึ กษาปั จจัยทีส่งผลต่อการคํานวณต้นทุนการผลิต กรณี ศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
ชุ มชนบ้านหนองไม้แก่ น ตําบลท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาปั ญหา การคํานวณ
ต้นทุนตามสภาพจริ งสําหรับการจัดทําบัญชีตน้ ทุนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของชุมชน จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชุมชนแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้าน
หนองไม้แก่น มีกระบวนการผลิตสินค้าตามคําสังของลูกค้า แต่ไม่ได้มีการบันทึกต้นทุน อย่างครบถ้วน ส่งผลให้มูลค่า
ต้นทุนผลิ ตภัณฑ์ทีคํานวณไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ทําให้มีการรับรู้ผล การดําเนิ นงานผิดพลาด จากประเด็น
ปั ญ หาดัง กล่ า วจึ ง นํา มาสู่ ก ารออกแบบบัตรต้น ทุ น งานสังทํา และการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู้มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งในการให้
ความสําคัญและสร้ างความเข้าใจการคํานวณต้นทุนที แท้จริ ง ตามลักษณะของ การคํานวณต้นทุนอย่างเป็ นระบบ
ให้แก่กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตําบลท่าชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สามารถบันทึ กต้นทุนงานสังทําได้อย่างถูกต้อง ทําให้ชุมชนทราบถึงผลการดําเนิ นงานที แท้จ ริ งในแต่ละงวดเวลา
ส่งผลให้มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกรายการต้นทุนในการผลิตได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิงขึน
คําสําคัญ : ต้นทุนงานสังทํา, บัตรต้นทุนงานสังทํา
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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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ต้นทุนในการผลิตสิ นค้าถือได้ว่าเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ งทีมีความสําคัญมากในการกําหนดราคาขายและสามารถ
นําไปใช้เพือเพิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้า ซึงจะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่หรื อแม้แต่กระบวนการผลิตกล้วยที
ทําการศึกษา ก็จะมีการคํานวณต้นทุนการผลิตหลังจากการผลิตทุกครัง การกระทํานีเพือทีจะได้ทราบต้นทุนของการผลิตใน
งานนันๆ และสามารถจะกําหนดราคาขายทีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จากกล้วยได้ ทังนี เพือทีจะได้มาซึ งผลกําไร วิธีทีจะทํา
ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด คือ การลดต้นทุน เพือเพิมผลกําไรจะต้องอาศัยความร่ วมมือกันภายในกลุ่มการผลิต และการลด
ต้นทุ น นันจะต้องไม่ มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ น ค้าที ผลิ ต หากเมื อทราบถึ งต้น ทุ น ของสิ น ค้าในแต่ละขันตอนแล้ว ก็ จะ
สามารถกําหนดราคาสิ นค้าได้ ในส่ วนของการกําหนดต้นทุนการผลิตเพือนําไปซึ งการผลิตและส่ งผ่านไปยังการตังราคาขาย
เพือการจัดจําหน่ายนัน จะต้อง มีความละเอียดและรอบคอบค่อนข้างสูงเพราะทังหมดจะต้องมีความสอดคล้องซึงกันและกัน
ในทุกขันตอน ทังนี จะส่งผลให้เกษตรกรผูผ้ ลิตสามารถวางแผนการผลิตตลอดจนวางแผนการขายได้อย่างต่อเนื องนันเอง
(ทศพรไชยประคอง และคณะ, 2559)
การดําเนิ นงานของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตําบลท่าชะมวง อําเภอรั ต
ภูมิ จังหวัดสงขลา เริ มต้นจากในอดีตส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกพืช (ยางพารา) เลียงสัตว์เป็ นส่วนใหญ่ ชาวบ้าน
ในชุมชนจะปลูกพืชหลายชนิดเพือการบริ โภคและในส่ วนทีเหลือจากบริ โภค ก็นาํ ไปขาย และ ทีขาดไม่ได้ทุกครัวเรื อนจะ
มีการต้องปลูก คื อ กล้วย ซึ งก็จะมี กล้วยนําว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ เมื อก่ อนจะมีการนํากล้วยมาทําขนมและนํามาแปรรู ป
ภายในครั วเรื อน เช่น ทําข้าวต้มมัด กล้วยตาก กล้วยฉาบต่างๆทุกรู ปแบบ ดังนันทางชุมชนบ้านหนองไม้แก่นจึงได้มีการ
จัดตังกลุ่มภายในชุ มชน และมีการนํากล้วยมาแปรรู ปรวมกันโดยการทํากล้วยฉาบขาย เพือเพิมรายได้ให้แก่ ชาวบ้านและ
สมาชิกในกลุ่ม ซึงราคาเดิมค่อนข้างตํา เมือแปรรู ปใหม่ๆ ราคา บาท และเพิมขึนมาเป็ น บาท บาท ตามลําดับ และทาง
กลุ่มชุมชนได้มีการพัฒนารู ปแบบจากกล้วยฉาบแบบธรรมดามาเป็ นกล้วยกรอบแก้วในรสชาติต่างๆ ทีแปลกใหม่และมีการ
พัฒนาตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความสวยงามและเป็ นทีต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภค ซึ งราคาทีขายก็ไม่แพงมากและมีการผลิต
อย่างต่อเนืองตลอดทังปี เนืองจากวัตถุดิบมีปริ มาณมากทังในกลุ่มและในชุมชน
จากการลงพืนทีกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น พบปั ญหาสําคัญคือ ทางกลุ่ม
ชุมชนยังไม่มีการคํานวณต้นทุนงานสังทําทีชัดเจน จึ งทําให้ทางกลุ่มไม่สามารถทราบได้วา่ ต้นทุนงานสังทําในการผลิตแต่
ละหน่วยเป็ นอย่างไร จึงทําให้เกิดความยุ่งยาก และซับซ้อนในการจัดทําบัญชี และใช้ระยะเวลาใน การทําบัญชีเป็ นระยะ
เวลานาน ซึงในการจัดทําบัญชีแต่ละครังอาจเกิดข้อผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบเอกสารข้อมูลทีเกิดขึนในระหว่างการ
ดําเนิ นงาน
จากการศึกษาประเด็นปั ญหาดังกล่าวข้างต้นทีมาของของคําถามการวิจยั เราจะมีกระบวนการอย่างไรให้ การบันทึก
บัญชี ตน้ ทุนมีความถูกต้องชัดเจน ทางกลุ่มผูว้ ิจยั จึงสนใจในการจัดทําวิจยั ทางการบัญชีเรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อการคํานวณ
ต้นทุนการผลิต กรณี ศึกษา: กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตําบล ท่าชะมวง อําเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา สําหรับการออกแบบการจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทํา และการจัดทําบัญชีบตั รต้นทุนงานสังทํา เพือแก้ไข
ปัญหาการคิดต้นทุนทีไม่สอดคล้องกับสภาพจริ ง ทําให้ได้กระบวนการเอกสาร แบบฟอร์มสําหรับการบันทึกรายการต้นทุน
งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของชุมชน
การทบทวนวรรณกรรม
อารี กมล ต.ไชยสุ วรรณและคณะ (2560) ได้ทาํ การศึกษา การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพร
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุ วรรณ ตําบลบ้านกลาง อําเภอสอง จังหวัด จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมี ผลกําไรสุ ท ธิ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทางการบัญชี เฉลียเท่ากับ , . บาท ต่อครัวเรื อนต่อปี มีอตั รากําไรส่วนเกินต่อยอดขายรวมเท่ากับ ร้อยละ . และมี
ยอดขาย ณ จุดเสมอตัว เฉลียเท่ ากับ , . บาทต่อครัวเรื อนต่อปี การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า
เกษตรกรมีกาํ ไรสุ ทธิ เหนื อต้นทุนเงินสด เท่ากับ , . บาทต่อครัวเรื อนต่อปี หรื อมากกว่ากําไรสุทธิ ทางการบัญชี .
เท่า จากผลตอบแทนทางการบัญชีและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทําให้ทราบว่า กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกสมุนไพรตําบล
บ้านกลาง อําเภอสอง จังหวัดแพร่ มีรายได้รวมจากการปลูกสมุนไพรเป็ นอาชีพเสริ มและรายได้หลักเพียงพอ มีค่าใช้จ่าย ที
สามารถประหยัดได้และสามารถดํารงชีพอยูไ่ ด้ นอกจากนี การทําความร่ วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลและกลุ่มเกษตรกร
จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการในห่วงโซ่อุปทานสมุนไพรได้อย่างยังยืน
ยศนนท์ ศรี วิจ ารย์และกิ ตติ (2560) ได้ท าํ การศึ กษา เรื องต้น ทุ นและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาหยอดของ
เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วทีเลือกปลูกข้าวแบบ นาหยอดใช้ปัจจัย
การผลิ ตด้านเมล็ ดพัน ธุ์ . กิ โลกรั มต่ อไร่ ใช้ปุ๋ ยเคมี ในอัตรา . กิ โลกรั มต่ อไร่ และมี ตน้ ทุน การผลิตตําเท่ากับ
, . บาทต่อไร่ และได้รับผลตอบแทน , . บาทต่อไร่ สูงกว่าเกษตรกรทีปลูกข้าวแบบนาดําและนาหว่าน ทีได้รับ
ผลตอบแทนเท่ากับ , . และ . บาทต่อไร่ ตามลําดับ ดังนันการให้ความรู ้ ในการปลูกข้าวแบบนาหยอดจึงเป็ น
สิ งสําคัญ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าว และเพือเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรผูผ้ ลิต เมล็ดพันธุ์ให้กบั ศูนย์ขา้ วชุมชน และ
เกษตรกร ผูป้ ลูกข้าวทัวๆ ไปได้หนั มาสนใจทํานาในรู ปแบบนาหยอดเพิมมากขึน เพือให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงขึน
และสามารถพึงพาตนเองได้ในระยะยาว
ดุ ษฎี บุ ญธรรม (2556) ได้ทาํ การศึ กษา เรื องการวิเคราะห์ ตน้ ทุ นการผลิตของแท่งชิ นงานในอุต สาหกรรม จาก
การศึกษาพบว่า ผลจากการทีปรับเปลียนวิธีการคํานวณต้นทุน การผลิตใหม่โดยปรับมาใช้การคํานวณต้นทุนกิจกรรม ทําให้
ทราบถึงความแตกต่างของต้นทุน แท่งชินงานทัง ชนิ ดพบว่าต้นทุนการผลิตแท่งชินงาน ชนิ ดที และชนิ ดที นันมีส่วน
ต่างกับการคิดต้นทุน แบบเดิมอยูท่ ี - . % และ - . % ตามลําดับ ส่วนการต้นทุนการผลิตแท่งชินงาน ชนิ ดที และชนิดที
นัน แตกต่างกับการคิดต้นทุนแบบเดิมอยูท่ ี . % และ . % ตามลําดับ จากการคํานวณต้นทุนกิจกรรมทําให้ทราบว่า
ทางบริ ษทั สามารถที จะทําการลดราคาขายหรื อให้ส่วนลดต่าง ๆ ของแท่งงานชนิ ดที และ ชนิ ดที ลงได้ เมือเกิ ดการ
แข่งขันในเรื องของราคา ส่ วนต้นทุ นแท่งชิ นงานชนิ ดที และชนิ ดที มีตน้ ทุ นกิ จกรรมมากกว่าการคิดต้นทุนแบบเดิม
ดังนันอาจจะต้องทําการพิจารณาอย่างถีถ้วนก่อนทีจะลดราคาหรื อให้ส่วนลดต่างๆกับลูกค้าเพือไม่ให้ขาดทุน
ปรี เ ปรม นนทลี รัก ษ์แ ละคณะ (2554) ได้ท ํา การศึ กษา เรื องการประยุก ต์ใ ช้ร ะบบบัญ ชี ต ้น ทุ น งานสังทํา ใน
หน่ วยงานโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธุ รกิ จ จากการศึ กษาพบว่า การคิดต้นทุนสิ งพิมพ์ของโรงพิมพ์นันไม่ได้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 โดยไม่ได้รวมต้นทุนแปลงสภาพมาคิดเป็ นต้นทุนการผลิตของสิ งพิมพ์ตน้ ทุนการผลิตทีคํานวณ
ได้จึงไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ส่งผลให้มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือตํากว่าต้นทุนทีเกิดขึนจริ ง และแสดงมูลค่าทีไม่ถูกต้อง
ในงบการเงิน ผลจากการศึกษานําเสนอต้นแบบการคํานวณต้นทุนงานสังทํา กําหนดให้ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ วัตถุดิบซึงเป็ นวัสดุมาตรฐานทีใช้ในการผลิต โดยเสนอวิธีการปั นส่ วนค่าแรงงานการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายการผลิตและคํานวณหาอัตราคิดเข้างานของแต่ละงาน ต้นแบบการคิดต้นทุนแสดงให้เห็นต้นทุนการผลิตทีถูกต้อง
ช่วยให้ผบู ้ ริ หารสามารถนําข้อมูลด้านต้นทุนมาใช้ในการบริ หารงานและตัดสินใจ
จตุพร พินิจนึ กและนภาพร วงศ์วชิ ิต (2559) ได้ทาํ การศึกษา เรื องการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน การผลิตเส้น
ไหมกลุ่มผูป้ ลูกหม่อนเลียงไหมตําบลเนิ นยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูป้ ลูกหม่อนเลียง
ไหม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ มากกว่า 50 ปี การศึ กษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการผลิตเส้น ไหม
ส่วนใหญ่ 0-5 ปี แหล่งเงินทุนส่ วนใหญ่จากทุนส่วนตัว ต้นทุนผันแปรต่อผลผลิตเส้นไหม 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1,215.41 บาท
ประกอบด้วย ค่าแรงเลียงไหมจํานวน 449.94 บาท ค่าแรงสาวไหมจํานวน 300.08 บาท ค่าแรงเก็บใบหม่อนจํานวน 281.25
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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บาท ค่าปุ๋ ยเคมี จํานวน 49.95 บาท ค่าถ่านจํานวน 44.97 บาท ค่าพันธุ์หม่อน จํานวน 29.17 บาท ค่าแรง เตรี ยมดิ นจํานวน
25.04 บาท ค่าแรงปลูกหม่อน จํานวน 25.04 บาท และค่านําต้มสาว ไหมจํานวน 9.97 บาท ตามลําดับ ผลตอบแทนจากเส้น
ไหมพุ่งกิโลกรัมละ 1,700 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ1.49 ซึ งมีค่ามากกว่า1 สรุ ปคือมีความคุม้ ค่าต่อการ
ลงทุน
จากการศึ กษาและรวบรวมทฤษฎีและงานวิจยั หรื อโครงงานทีเกียวข้องกับการจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทําและมา
ใช้เป็ นรู ปแบบในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบต้นทุนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนทางตรงหรื อต้นทุนทางอ้อมสามารถนํามา
เป็ นแนวทางในการศึกษาและดําเนินงานในการจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทําสําหรับผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้วของชุมชนบ้าน
หนองไม้แก่นซึงจะมีการศึกษา ทีสอดคล้องกับการดําเนิ นงานของการจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทํา

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั ประยุกต์เพือนําผลการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาการคิดต้นทุนของกลุ่ม
แปรรู ปผลิตภัณฑ์เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ตามปรากฏการ ทีเกิดขึนจริ งสําหรับ
การออกแบบฟอร์ ม และบัตรต้นทุนงานสังทํา มาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน การผลิตจริ ง โดยมีวิธีการศึกษาดังนี
1. แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลทีเก็บรวบรวมด้วยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เกียวกับการดําเนินงาน ในการจัดทําบัญชี
ของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ตังอยูบ่ า้ นเลขที 23/3 หมู่ที 14 ตําบลท่าชะมวง อําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 โดยสอบถามจากผูท้ ีจัดทําบัญชี เพือทําให้ทราบเกียวกับผล การดําเนินงานของกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจยั ต่างๆทีเกี ยวข้องที ได้รับการเผยแพร่ ในรู ปแบบของหนังสื อและสื ออินเทอร์ เน็ต เพือนํามาใช้ในการจัดทําบัญชี
ต้นทุนงานสังทําและการออกแบบฟอร์มทางการบัญชีสาํ หรับการผลิตกล้วยกรอบแก้วของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การลงพืนทีจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เพือการออกแบบเอกสารทางการบัญชี
ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์กบั การดําเนินงานเกียวกับต้นทุนทีใช้จ่ายจริ ง หากพบข้อบกพร่ อง จะทําการปรับปรุ งแก้ไข
ข้อผิดพลาดนันๆ ตามความเหมาะสมและจําเป็ นต่อการจัดทําบัญชีของการวิจยั
การจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทําและ
ออกแบบฟอร์มให้กบั กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จะต้องคํานึงถึงรูปแบบและโครงสร้างของ
การดําเนินงาน
เพือให้สามารถออกแบบฟอร์มทางการบัญชีมาใช้ในการบันทึกบัญชีตน้ ทุนงานสังทําและสามารถใช้ในการดําเนินงานได้
จริ ง (ยศนนท์ ศรี วจิ ารย์และกิตติ, 2560)
2.1 การออกแบบฟอร์ มในการบันทึกบัญชีของการวิจยั ในครังนี จะออกแบบฟอร์ มทีมีรูปแบบไม่ยงุ่ ยาก เข้าใจง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และผูจ้ ดั ทําบัญชีของกลุ่มสามารถจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทําได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 เกณฑ์ ใ นการวิ เ คราะห์ ใ ช้แ บบสั ม ภาษณ์ ใ นการสอบถามข้อ มู ล เบื องต้น ของกลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น โดยจะสอบถามข้อมูลทัวไปและเอกสารทีใช้ในการลงบัญชีของกลุ่มแปรรู ป
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น เพือใช้ในการจัดทําต้นทุนงานสังทําและออกแบบฟอร์ มทางการ
บัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีและเพือให้เห็นถึงข้อบกพร่ องในการจัดทําบัญชีของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

232

2.3 กระบวนการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ประธานและผูจ้ ดั ทําบัญชี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในส่ วน
ของลักษณะต้นทุนงานสังทําของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น มาใช้ในการออกแบบ
ฟอร์มเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของกลุ่มชุมชนและเป็ นแบบฟอร์ มทีสามารถ
ใช้งานได้จริ ง

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการออกแบบการจัดทําบัญชี ผูจ้ ดั ทําบัญชีได้นาํ ข้อมูลทีได้จาการศึกษา สัมภาษณ์ และข้อมูลในการบันทึกบัญชี
มาวิเคราะห์และสรุ ปผลจากข้อมูลทีได้จากการรวบรวมจนได้การจัดทําบัญชีทีสอดคล้องกับการจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทํา
ทีเหมาะสมกับกระบวนการทํางานของกลุ่มชุมชน และทําการออกแบบฟอร์มทีเหมาะสมกับการจัดทําบัญชีให้ง่ายยิงขึนดังนี
แบบฟอร์ มทางการบัญชี
ใบคุมวัตถุดบิ

บั ต รลงเวลาทํา งาน
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“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
บั ต รบัน ทึก เวลางาน

ต้ นทุนงานสั งทํา
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งบกําไรขาดทุน
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของชุมชนบ้ านหนองไม้แก่น (1)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา 1 เดือน สินสุ ด 31 มกราคม 25X1

ราคาขาย (3)
หัก ต้นทุนขาย : (4)
วัตถุดิบในการผลิต (4.1)
ค่าแรงงานในการผลิต (4.2)
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (4.3)
กําไรขันต้น (5)
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน (6) (ค่าผูจ้ ดั ทําบัญชี)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (7) d

บาท : หน่วย (2)

d
d
d
d

d
d

d
.

d
d
d

d

.

d
d
d

การลงข้ อมูลลงในแบบฟอร์ ม ดังตัวอย่าง ข้อมูลต่อไปนีเกียวข้องกับการจัดทําบัญชีตน้ ทุนงานสังทํา
พ.ศ. 2560
พ.ย. 1 ยอดยกมา
1) นํามันพืช
10 ถุง ๆ ละ
2) นําตาลทรายแดง
4 ถุง ๆ ละ
พ.ย. 4 ซือวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ดังนี
1) กล้วย
110 ก.ก. ๆ ละ
2) นําตาลทรายแดง
5 ก.ก. ๆ ละ
3) นํามันพืช
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 ดังนี
1) กล้วย
110 ก.ก. ๆ ละ
2) นําตาลทรายแดง
9 ก.ก. ๆ ละ
3) นํามันพืช
26 ถุง ๆ ละ
4) กระดาษซับมัน
5 แผ่น ๆ ละ
) ถุง ขนาด x 30
784 ถุง ๆ ละ
6) แก๊ส
6 ก.ก. ๆ ละ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

30 บาท
25 บาท
10 บาท
25 บาท
30 บาท
70 บาท * ก.ก. มี แผ่น
45 บาท * แพ็ค มี ถุง
360 บาท * ถัง มี ก.ก.
บาท
บาท
3 บาท
2 บาท
0.3 บาท
24 บาท
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พ.ย. 8 ซือวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต ดังนี
1) นําตาลทรายแดง
5 ก.ก. ๆ ละ
25 บาท
2) นํามันพืช
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 แบ่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานดังนี
1) ค่าแรงงาน
75%
ของกําไรทังหมด
2) ค่าจัดทําบัญชี
2%
ของกําไรทังหมด
3) ค่าขนส่ ง
12%
ของกําไรทังหมด
4) ค่านําค่าไฟ
1%
ของกําไรทังหมด
5) ค่าเงินปั นผลสิ นปี
10%
ของกําไรทังหมด

ข้อมูลการลงเวลาทํางานของสมาชิกกลุ่มชุมชน
วันที 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พีแกน
12.00
น้องแมว
13.00
วันที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พีแกน
11.00
วันที 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พีแกน
09.00
พีหมี
13.00
พียุ
10.00
วันที 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พีแกน
10.00
วันที 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พีแกน
08.30
พีหมี
08.30
พียุ
09.00
น้าพิน
09.00
วันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
น้าพิน
08.00
พีแกน
09.30
พีหมี
08.00
พียุ
12.00
พีแมว
08.30

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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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ขันตอนการลงข้ อมูล
จากข้อมูลข้างต้น ให้ท่านนําข้อมูลทีได้มาลงในใบคุมวัตถุดิบ เป็ นลําดับแรก ดังในภาพที

ภาพที การบันทึกข้อมูลลงในในคุมวัตถุดิบ
จากภาพที อธิ บายได้วา่ ข้อมูลทีเป็ นยอดยกมาจะบันทึกในช่องคงเหลือ ข้อมูลการซื อวัตถุดิบจะบันทึกใน
ช่องนําเข้า แล้วนําไปบวกกับยอดคงเหลือ ในแต่ละชนิดของวัตถุดิบ ข้อมูลการเบิกใช้วตั ถุดิบจะบันทึกในช่อง
เบิ กใช้ แล้วนําไปหักกับยอดคงเหลือในแต่ละชนิ ดของวัตถุดิบ ต่อไปจะเป็ นการบันทึ กข้อมูลลงในบัตรลง
เวลางาน โดยนําข้อมูลการลงเวลาทํางานของสมาชิกกลุ่มชุมชนมาลงในแบบฟอร์ม ดังภาพที ซึ งข้อมูลลง
เวลาทํางานจะเป็ นข้อมูลค่าแรงงานในการผลิต แต่ละครังทีผลิต

ภาพที การลงข้อมูลในบัตรลงเวลาทํางาน
จากภาพที เมือทําการลงข้อมูลลงในบัตรลงเวลาทํางานแล้ว จะนําข้อมูลมาแยกเป็ นรายบุคคลเพือให้ง่าย
ต่อการคิดค่าแรงงานในบัตรต้นทุนงานสังทํา โดยจะนําข้อมูลทีวงรี สีแดง ในภาพที มาบันทึกในบัตร
บันทึกเวลางาน ดังภาพที - – ภาพที 3-4
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ภาพที - แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน

ภาพที - แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน

ภาพที -3 แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน
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ภาพที - แสดงตัวอย่างของบัตรบันทึกเวลางาน

หมายเหตุ : บัตรบันทึ กเวลางานจะบันทึกหลังจากผลิตสิ นค้าเสร็ จ พร้อมกับการคิดค่าจ้างหลังจากขาย
สิ นค้าเป็ นทีเรี ยบร้อยในครังนัน
เมือบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขันต้นเรี ยบร้อย ต่อไปจะเป็ นการนําข้อมูล ทีได้จากแบบฟอร์ มขันต้น
มาลงในบัต รต้น ทุ น งานสั งทํา เป็ นขันตอนสุ ด ท้า ย ก่ อ นจะนํา ข้อ มู ล ไปบัน ทึ ก ลงในงบกํา ไรขาดทุ น
โดยประมาณต่อไป
ภาพที บัตรต้นทุนงานสังทํา
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หมายเหตุ :
. ค่าขนส่งและค่านําค่าไฟ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในการผลิต
. ค่าแรงงานต่อหน่วย ค่าขนส่งและค่านําค่าไฟได้มาจาก ขายหักวัตถุดิบ ในการผลิตคูณด้วยการ
ปั นส่ วนค่าใช้จ่ายในกําหนดของวันที พฤศจิกายน
ต้นทุนในการปั นส่ วนค่าให้จ่าย เท่ากับ , –
, = , บาท
. ค่าแรงงานต่อหน่วย ( , x %)/ . ชม. = . บาท
. ค่าขนส่ง ( , x %) = . หรื อ บาท
. ค่านํา-ค่าไฟ ( , x %) = . หรื อ บาท
งบกําไรขาดทุน
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กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
งบกําไรขาดทุน
สําหรับระยะเวลา เดือน สิ นสุด มกราคม

ราคาขาย ( x 7)
หัก ต้นทุนขาย :
วัตถุดิบในการผลิต
ค่าแรงงานในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
กําไรขันต้น
หัก ค่าผูจ้ ดั ทําบัญชี ( , x 2%)
กําไรสุทธิ โดยประมาณ

(บาท) : หน่วย
5,488.-

2,494.2,245.. 389.-

5,128.360.. 60.. 300.-

หมายเหตุ :
กําไรสุทธิ เป็ นจํานวนเงินทีจะเก็บเงินปั นผลสิ นปี ให้แก่สมาชิก

สรุ ปผลการวิจัย

1. เนืองจากลักษณะการดําเนิ นงานของกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่นเป็ นการ
แปรรู ปกล้วยกรอบแก้วขึนเอง โดยจะซือวัตถุดิบ มาจากพ่อค้าหรื อแม่คา้ ปลีกหรื อร้านประจํา ในการลงบันทึกแต่ละครัง ไม่
มีการลงรายการบัญชีมีเพียงแต่การเก็บเอกสารทีสําคัญทีได้รับจากการซือ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบฟอร์ มเพือใช้ในการบันทึกบัญชี
ต้นทุนงานสังทําให้กบั กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองไม้แก่น เพือให้การลงบันทึ กบัญชี แต่ละ
ครังเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึน
2. การจัดทําบัญชี ตน้ ทุนงานสังทําช่วยให้ชุมชนทราบถึงต้นทุนในการผลิตทังสิ น ทีใช้ในการผลิตทีเกิดขึนในแต่
ละวัน และช่วยให้กลุ่มชุมชนทราบผลกําไรขาดทุนโดยประมาณจากการดําเนินงาน
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จากการศึ กษาปั ญหาที เกิ ดขึนกับ กลุ่ มแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร ของชุ มชนหนองไม้แก่น เพือการออก
แบบฟอร์ มในการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต สําหรับการสรุ ปผลการดําเนินงานของกลุ่มในการรับรายการสังซื อในแต่ละ
ครัง ทําให้ทราบถึงข้อมูลต้นทุนในการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการ ผ่านการกําหนดเกณฑ์การปั นส่ วนตามตัวผลักดัน
ต้นทุน ซึ งช่วยแก้ปัญหาให้กบั กลุ่มทีมีปัญหาการปั นส่ วนค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าก๊าซหุ งต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่านํา เข้า
เป็ นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ อีกทังยังนําผลการวิจยั ต้นทุนการผลิตเพือการออกแบบการบันทึกบัญชีตน้ ทุนงาน มาอบรมทํา
ความเข้าใจให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มรับรู ้ถึงความสมเหตุสมผลของการคํานวณต้นทุน เพือการรั บรู ้ กาํ ไรขาดทุนทีแท้จริ ง
การวางแผน การลดต้นทุนทีไม่จาํ เป็ น รวมถึงการบริ หารจัดการต้นทุนเพือความอยูร่ อดของกลุ่มในอนาคตต่อไป
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างอัตราส่ วนด้ านภาษีเงินได้ นิติบุคคลกับมูลค่ าของกิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารทีจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Relationship Between Corporate Income Taxand Value Of Firms Agriculture And Food Industry
Listed Companies In The Stock Exchange Of Thailand
จินตนา โสมโสดา * จักรกฤษณ์ มะโหฬาร2 สุลิตา พลเสน3 ศิรินภา ซาวสกุล4
Jintana Somsoda1* Jugkrit Mahoran2 Sulita Polasen3 Sirinapa Soundsakul4

บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาความสัม พันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่ าของ
กิจการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
งบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริ ษทั ทีเป็ นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างปี 2557 - 2560 จํานวนทังสิ น 38
บริ ษทั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั พบว่า กําไรสุทธิ (NI) และอัตราส่วนด้านภาษีต่อ
สิ นทรั พย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์กบั มู ลค่ าของกิ จการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 001 ภาษีเงินได้นิติ
บุคคลที แท้จริ ง (ETR) ขนาดของกิจการ (SIZE) อัตราส่วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) และ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ
คําสําคัญ : ภาษีเงินได้นิติบุคคล, กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, มูลค่าของกิจการ
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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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ป ระ เท ศไท ยนั บ ได้ ว่ า เป็ นประเ ทศที มี ความอุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ นอย่ า งม ากอั น เนื องมากจากสภาพ
ภูมิ ประเทศและสภาพภูมิ อากาศที เอื ออํานวยต่อการทําการเกษตร การปศุสัตว์และการประมง ตลอดจนทังภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ให้ความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดีทีจะให้ความรู ้และช่วยเหลือผูท้ ีทําหน้าทีดังกล่าว จึงทําให้ประเทศไทยสามาร
สร้างผลผลิตเพือส่ งออกไปสู่ นานาประเทศได้เป็ นจํานวนมากและนํารายได้เข้าสู่ ประเทศได้เป็ นอย่างมากเช่นกัน เมือมี
วัตถุดิบเป็ นจํานวนมากจึงทําให้อุตสาหกรรมอาหารในไทยเติบโตขึนเป็ นอย่างมาก มีแรงงานทีมีฝีมือและมีประสบการณ์
เป็ นจํานวนมาก มีการขนส่งทีเชือมโยงกันทังทางบกและทางนําทําให้วตั ถุดิบต่างๆขนส่งได้ทนั เวลา โดยในปั จจุบนั ได้มีการ
ลงทุ น ในด้านอุ ต สาหกรรมอาหารในไทยเป็ นจํานวนมาก ยิงในตอนนี เปิ ดเสรี ท างการค้า AEC (ASEAN Economic
Community) ด้วยแล้วจึ งมีต่างประเทศเข้ามาให้ความสนใจอย่างต่อเนือง ซึ งไทยได้เปรี ยบกว่าประเทศอืนๆในหลายๆด้าน
ตามทีได้กล่าวข้างต้น สิ นค้าของไทยจึงเป็ นทียอมรับจากหลายประเทศทัวโลกมีการส่ งออกสิ นค้าไปทุกทวีปและมีแนวโน้ม
ว่ายังมีการเติบโตอีกมากทําให้ไทยเราได้เปรี ยบดุลการค้าในส่ วนนี (Coats, A.W., 1961)
ในปี ที ผ่านมาภาพรวมของเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปรั บ ตัวดี ขึน ได้แก่ เศรษฐกิ จและการค้าของกลุ่ม
ประเทศ Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV ขยายตัวอย่างต่ อ เนื อง หรื อ นโยบายส่ ง เสริ ม ของภาครั ฐ ได้แ ก่
นโยบาย Super Cluster “การจัดตังเมืองวัตกรรมด้านอาหาร” ทีช่วยส่งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนาด้านวัตกรรมอาหารอย่างครบ
วงจร และการจัดตังเขตเศรษฐกิ จพิเศษตามแนวชายแดน ส่ งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื องดื มมีแนวโน้มขยายตัว
(ธนาคารออมสิ น, 2561, มกราคม 29) ซึ งการเลือกลงทุนในประเทศทีมีทรัพยากรและค่าแรงถูกเพือความได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขันด้านราคา และความได้เปรี ยบเรื องกฎเกณฑ์ทางการค้าทีจะได้รับในประเทศทีทําการลงทุน รวมถึงนโยบายด้ายภาษี
ของรัฐบาลในประเทศ เป้ าหมายทีเป็ นแรงจูงใจและดึงดูดให้นกั ลงทุนเข้าไปลงทุน
อย่างไรก็ตาม การลงทุนย่อมมีความเสี ยง ผูล้ งทุนจึ งต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ ก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยวิธีการวิเคราะห์ทีสําคัญวิธีหนึ งคือ การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปั จจัยพืนฐาน ซึ งมูลค่ากิจการในส่ วนของการวิเคราะห์บริ ษทั เป็ นหนึ งในข้อมูลทีนักลงทุนควรให้ความสําคัญและใช้เป็ น

ปั จจัยช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจลงทุนของนักลงทุนในการซื อขายหลักทรัพย์ ซึ งมูลค่ากิจการอาจได้รับผลกระทบ
จากการบริ หารภาษี กล่าวคือ การบริ หารภาษีเป็ นการเลือกใช้นโยบายในการดําเนินธุรกิจ หรื อการเลือกวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีทีส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการลดลง (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)
จากความสําคัญของปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนด้านภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลกับมูลค่ากิ จการกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพือ
เป็ นพืนฐานในการสร้างมูลค่าเพิมให้กบั องค์กร รวมถึงเพือเป็ นตัวแบบทีใช้ในการคํานวณก่อนทีจะมีการลงทุนในหุ้นทุน
ของบริ ษทั รวมทังเพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ทีสนใจ ได้มีขอ้ มูลใช้ในการตัดสิ นใจก่อนการลงทุน อันจะส่งผลทําให้เกิดความ
คุม้ ทุนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
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1. ประชากรในการศึ กษาครังนี คือ บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 59 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา บริ ษทั ทีจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 59 บริ ษทั ซึ งบริ ษทั มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วนจํานวน 11 บริ ษทั และเป็ นกลุ่มธุรกิจ Market
for Alternative Investment - MAI เนืองจากเป็ นแหล่งระดมทุนของธุรกิจทีมีศกั ยภาพขนาดกลางและเล็ก จํานวน 10
บริ ษทั จึงเหลือจํานวน 38 บริ ษทั ซึ งเป็ นงบการเงินสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ระหว่างปี 2557 - 2560 ได้ขอ้ มูลทังสิ น
152 กลุ่มข้อมูล (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561, มกราคม 29)
3. ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ อัตราส่ วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย
3.1.1 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง (ETR)
3.1.2 อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน (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 อัตรากําไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์รวม (NI)
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั นําแนวคิดทฤษฎีของ Philip K. M'Pherson (1998) มาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพ 1
Independent Variable
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง
อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสด
จากการดําเนิ นงาน
อัตราส่ วนภาษีเต่อสิ นทรัพย์รวม
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

Dependent Variable
มูลค่าของกิจการ

Control Variable
อัตรากําไรสุทธิต่อสิ นทรัพย์รวม
ขนาดของบริ ษทั
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5. สมมติฐานการวิจยั
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง (ETR)
Ha0 : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง (ETR) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Ha1 : อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง (ETR) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO)
Hb0 : อัต ราส่ ว นภาษี ต่ อ กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน (TAX/CFO) ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
กับมูลค่าของกิจการ (V)
Hb1 : อัต ราส่ ว นภาษี ต่ อ กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งานมี (TAX/CFO) มี ค วามสั ม พัน ธ์
กับมูลค่าของกิจการ (V)
อัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET)
Hc0 : อัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Hc1 : อัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
การเปลียนแปลงค่าใช้จ่ายภาษีอากร (DIFFTAX)
Hd0 : ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
Hd1 : ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (NI)
He0 : อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (NI) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (V)
He1 :
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อสิ 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 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที
31 ธันวาคมของทุกปี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยทํา
การรวบรวมจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2 ข้อ มู ล มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด ณ วัน ที 30 ธั น วาคมของทุ ก ปี ปี 2557 - 2560 ของบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยทําการเก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล
จากเว็บไซต์บริ การข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแบบ 56 - 1
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนี ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี
7.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
7.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
7.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Regression Analysis) ใช้ในเพือการทดสอบสมมติฐาน
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ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึ กษาค่าเฉลียและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานอัตราส่ วนทางการเงิ นด้านภาษีเงิ นได้นิติบุคคลกับมูลค่าของ
กิจการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีดงั นี
ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานอัตราส่วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของ
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 นได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง (ETR) มี ค่าเฉลียอยู่ที 16.35 ล้านบาทอัตราภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มี
ค่าเฉลียอยูท่ ี 1.31 ล้านบาท อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) มีค่าเฉลียอยูท่ ี
5.72 ล้านบาท และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี (DIFFTAX) มีค่าเฉลียอยูท่ ี 54.51 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากิจการมีค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสูง และมูลค่าของกิจการมีค่าเฉลียเท่ากับ 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 วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (TAX/CFO) อัตรากําไรสุ ทธิ ต่อสิ นทรัพย์รวม (NI) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับมูลค่าของกิจการ (VALUE) และอัตราส่ วนภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) และขนาดของบริ ษทั (SIZE) มี
ความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราส่วนภาษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/ASSET) ซึงแสดงเห็นว่าเมือใดทีกิจการมีอตั ราส่ วนด้านภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิมขึน ก็จะส่ งผลทําให้เกิดมูลค่าของกิจการเพิมขึนด้วยในทิศทางเดี ยวกัน แต่ในขณะเดียวกันหากกิจการมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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มูลค่าของสิ นทรัพย์รวม (SIZE) เพิมขึนหรื อลดลงก็จะส่ งผลทําให้อตั ราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึนหรื อลดลงใน
ทิศทางผกผันกัน
ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการ (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.

-0.353
3.009
-0.561
0.678
3.662
-0.049

Sig

0.725
0.003**
0.248
0.499
0.000***
0.961

ตาราง 3 พบว่ากําไรสุ ทธิ (NI) และอัตราส่ วนด้านภาษีตอ่ สิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์เชิ งลบ
กับมูลค่าของกิ จการ (VALUE) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001 ส่วนอัตราส่ วนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลทีแท้จริ ง (ETR)
ขนาดของกิ จการ (SIZE) อัตราส่ วนภาษีต่อกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน (TAX/CFO) และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ (VALUE) และสามารถทําการพยากรณ์การเพิมขึนของมูลค่าของกิ จการ
ได้ร้อยละ 44

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาความสัมพันธ์ของอัตราส่ วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมรมอาหาร สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
อัต ราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลที แท้จริ ง (ETR) ขนาดของกิ จการ (SIZE) และอัตราส่ วนภาษี ต่อกระแสเงิ นสดจาก
กิ จกรรมดําเนิ นงาน TAX/CFO และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) ไม่มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ เนื องจาก
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลทีแท้จริ งเป็ นอัตราภาษีทีเกิดจากสิ นทรัพย์ของกิจการซึงจะเกิดขึนได้จาก 2 กรณี คือ กรณี สินทรัพย์
สุทธิ ของกิ จการ และกรณี ผลประโยชน์ทีได้รับจากสิ นทรัพย์ จึ งทําให้ผลออกมาปฏิเสธสมมติฐานทีตังไว้ แต่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของธัญพร ตันติยวรงค์ (2552) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่าง
การวางแผนภาษีกบั มูลค่าของกิจการ ผลพบว่าการวางแผนภาษีไม่มีผลกระทบกับมูลค่าของกิจการ ซึ งการวางแผนภาษี วัด
ค่ าตัวแปรจาก อัต ราภาษี เ งิ นได้นิ ติบุคคลที แท้จริ ง (ETR) และอัตราส่ วนภาษี ต่อกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
(TAX/CFO) แสดงถึงการวางแผนภาษีไม่เกี ยวกับการดําเนิ นงานหลักของบริ ษทั ตลาดทุนไม่ได้ให้ความสําคัญกับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายภาษี ธัญพร ตันติยวรงค์ (2552) แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ทีมีขนาดใหญ่ อาจไม่คาํ นึงถึงการวางแผนภาษีหรื ออาจถูก
ควบคุมโดยรัฐบาลจึงทําให้ไม่สามารถควบคุมนโยบายการบริ หารได้ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของอาทิ ตย์ นิ รันดรธรา
กุล (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการ ของบริ ษทั จด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่าการภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี (DIFFTAX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับมูลค่าของกิจการอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
0.01 ซึ งหากการเปลียนแปลง ค่าใช้จ่ายทางภาษีมีค่าสู งขึน ก็จะส่ งผลให้มูลค่าของกิจการตําลง แสดงว่าหากกิ จการใดมีการ
เปลียนแปลงค่าใช้จ่ายทางภาษีของปี ปั จจุบนั กับปี ทีผา่ นมาในจํานวนทีสูงมากๆ แล้วนัน ก็จะส่ งผลในเชิงลบให้แก่มูลค่าของ
กิจการ ซึ งการเปลียนแปลงค่าใช้จ่ายทางภาษีทีแตกต่างกันมากๆ นัน อาจเกิดจากการบริ หารภาษีหรื อการวางแผนภาษีทีสูง
นันเอง ทําให้เกิ ดค่าใช้จ่ายทางภาษีทีตําลงอย่างเห็ นได้ชดั ซึ งคนภายนอกอาจคิ ดว่ากิ จการนันๆ มี การดําเนิ นกิ จการที ไม่
ตรงไปตรงมาหรื อพยายามที จะหลบภาษี ทาํ ให้มีค่าใช้จ่ายทางภาษีทีตํา แต่ทาํ การยอมรับสมมติฐานที 2 ขนาดของกิจการ
(NI) และสมมติฐานที 5 อัตราส่ วนด้านภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์กบั มูลค่าของกิจการ ซึงเป็ นไป
ตามสมมติฐานทีตังไว้และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของแต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสัตยา ตันจันทร์ พงษ์ (2558) ได้
ทําการศึกษาเรื อง อิทธิ พลของการกํากับดูกิจการ การบริ หารกําไรและการวางแผนภาษีทีมีผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า การวางแผนภาษี คืออัตราส่ วนด้านภาษีต่อสิ นทรัพย์รวม
(TAX/ASSET) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดําเนินงาน คือ มูลค่ากิจการ แสดงให้เห็นว่าในปั จจุบนั บริ ษทั ส่วนใหญ่เลื อก
ลงทุนในสิ นทรัพย์มากขึน เพือลดค่าใช้จ่ายภาษีอากร

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั เรื องความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับมูลค่าของกิจการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สําเร็ จลงได้ดว้ ยการสนับสนุ น และให้
ความช่วยเหลืออย่างดียิงของผูเ้ กียวข้องทุกท่านทีให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มาโดยตลอด ผูว้ ิจยั จึง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี
ั ญา วงษ์ลคร อาจารย์ทีปรึ กษาในงานวิจยั ครังนี เป็ นอย่างยิงทีให้คาํ ปรึ กษา พร้อม
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุกญ
ทังคําแนะนํา ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ซึ งทําให้งานวิจยั ครังนี สําเร็ จลงได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ที ได้ให้คาํ ปรึ กษาและแนวคิด ตลอดจนได้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยั ฉบับนี มาตังแต่เริ ม
จนกระทังแล้วเสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยความเต็มใจ
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด าและมารดาที เป็ นกํา ลัง ใจแก่ ผูว้ ิ จัย มาโดยตลอดของการทํา วิ จัย ครั งนี ตลอดจน
ท่านอืน ๆ ทีมิได้เอ่ยนามในทีนี ทีเป็ นกําลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึงมีส่วนทําให้การทํางานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
และหากงานวิจยั ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีนีแก่บิดามารดา และอาจารย์ทุก
ท่าน ทีถ่ายทอดวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
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ปัจ จัยทีมีผลต่อการเลือกใช้ บริการชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้ใช้ ไฟฟ้ า ในเขตอําเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุ พ รรณบุรี
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 ทธิ วราภรณ์ นาคใหม่2*
Thitithana Trisit 1 , Waraporn Nakmai 2*

บทคัดย่อ

การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชี
เงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีมา
ชําระค่าไฟฟ้า ณ สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจาํ นวน ชุด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . มีอายุ มากกว่า ปี คิดเป็ นร้อย
ละ . มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ . ระดับการศึ กษาประถมศึ กษา คิดเป็ นร้อยละ . อาชีพเกษตรกร คิดเป็ น
ร้ อยละ . ชําระค่ าไฟฟ้ าของสถานที บ้านพักอาศัย คิ ด เป็ นร้อยละ . ปั จ จัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการบริ การ มีความสําคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก และอันดับแรกทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธี
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเชือถือในการบริ การถูกต้องแม่นยํา มีขนตอนในการให้
ั
บริ การชัดเจน สะดวก รวดเร็ว
และไม่ ยุ่ง ยาก ซึ งสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จัง หวัด สุ พรรณบุรี มี ความพยายามในการ
ผลักดันให้ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าหันไปชําระผ่านตัวแทน หรื อจุดบริ การการรับชําระเงิ นค่าไฟฟ้ าจุดอืน ๆ เพือเป็ นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้าให้มิตอ้ งเดินทางมาชําระเงินค่าบริ การด้วยตนเอง ณ สํานักงาน และเป็ นการลดภาระงานให้แก่ลูกจ้าง
พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
คําสําคัญ : บัญชีธนาคาร ชําระค่าไฟฟ้า อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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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

สาขาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก
จังหวัดสุ พรรณบุรี
1
ccounting, Business and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Sam Chuk District, Suphan Buri
72130
สาขาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตาํ บลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
2
ccounting, Business and Information Technology Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Sam Chuk District, Suphan Buri
72130
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :warapon_n@hotmail.com

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

บทนํา

252

จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิมนตรี เป็ นผูเ้ ริ มกิจการไฟฟ้า ทําให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ในปี พ.ศ.
และต่อมาในปี
พ.ศ.
ได้มีการขยายกิจการไฟฟ้าโดยการจัดตัง “องค์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค” และได้ดาํ เนิ นงานจนประสบความสําเร็จ
อย่างต่อเนื อง และมีการปรับเปลียนจาก “องค์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค” มาเป็ น “การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค” ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่ วนภูมิภาคแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็ นผูซ้ ื อพลังงานไฟฟ้ ามาจากการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย แล้วนํามาจําหน่ายให้กบั ประชาชนผูใ้ ช้ไฟฟ้าอีกต่อหนึง การคิดค่าไฟฟ้าจะคิดเป็ นรอบเดือน โดย
จะให้พนักงานมาจดหน่วยการใช้ไฟฟ้า และออกบิลค่าไฟฟ้า ซึงผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีช่องทางการชําระเงินค่าไฟฟ้าได้ ทาง คือ การ
รั บชําระเงิ นค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริ การ , การรับชําระเงิ นค่าไฟฟ้ าต่างสํานักงาน และการรับชําระเงินค่าไฟฟ้าโดยหัก
บัญชีเงิ นฝากธนาคาร โดยการทีการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้มีช่องทางในการชําระการบริ การไฟฟ้าทีมีความหลากหลายนัน ก็
เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกต่อลูกค้าผูใ้ ช้บริ การโดยทีไม่จาํ เป็ นต้องเดิ นทางมาชําระด้วยตนเองที สํานักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค
จากการสังเกตการณ์ พฤติก รรมของผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ าในเขตพืนที การไฟฟ้ า ส่ วนภู มิ ภาค อําเภอศรี ป ระจัน ต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีความนิ ยมเข้ามาชําระทีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นจํานวนมาก
เต็มพืนทีให้บริ การชัน จากข้อมูลทีได้มีการสังเกตและรวบรวมจากสรุ ปรายได้ค่าไฟฟ้า ณ วันที มกราคม
พบว่า มี
จํานวนครัวเรื อนผูใ้ ช้ไฟฟ้าในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทังสิ น , ครัวเรื อน
การที ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าส่ วนใหญ่นิยมวิธีชําระค่าไฟฟ้ าผ่านตัวแทนจุดบริ การ และวิธีชาํ ระด้วยตนเองที สํานักงานการ
ไฟฟ้ามากกว่าการชําระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร จึงทําให้ผวู้ จิ ยั เกิดความสนใจทีจะเข้ามาศึกษาสาเหตุ และปั ญหาของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าทีไม่ชาํ ระค่าไฟฟ้ าด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพือจะได้หาข้อสรุ ปอันจะเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด ในการทีจะโน้มน้าวชักจูงผูใ้ ช้ไฟฟ้าเปลียนมาเลือกชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาสาเหตุและปั ญหาของผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีไม่เลือกวิธีชาํ ระค่าไฟฟ้า โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขต
อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจ ัย
การศึกษาครังนี เป็ นการศึ กษา ปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี

1. ศึกษาปั จจัยที มี ผลต่อการเลื อกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงิ นฝากธนาคารของ

ผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี

การศึกษา
การวิจยั เรื องนี เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่า
ไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชี เงิ นฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ดังนี
. ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี บทความวิชาการ เอกสาร รายงานการวิจยั รายงานการศึ กษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพือเป็ นกรอบในการศึกษาและนํามาสร้างเป็ นแบบสอบถามเพือนําไปเก็บข้อมูล
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. ข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนําแบบสอบถามทีผ่านการทดสอบแล้วไปแจกให้กบั
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าในพืนทีการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทีเดินทางมาใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้าทีสํานักงาน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน รายประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population) ) ในการศึ กษาวิจยั คื อ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพืนที การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัด สุ พรรณบุ รี ที
เดิ นทางมาใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้าทีสํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน
, ราย (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานสรุ ปการรับชําระเงินประจําเดือนมกราคม
ของสํานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี)
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าในพืนที การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสุ พรรณบุรี ที
เดิ น ทางมาใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้ าที สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน ราย วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการคํานวณโดยใช้สูตรของ Yamane
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อที ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมูลสําหรับ การวิจัยครั งนี เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัยที มีผลต่ อการ
เลื อกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้ า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ขันตอนการสร้างเครื องมือ (แบบสอบถาม) ที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดําเนินการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ดังนี
เครื องมือที ใช้ในการศึกษาครั งนี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นลักษณะคํา ถาม ปลายปิ ด (CloseEnded Questions) โดยแบ่งโครงสร้างคําถามออกเป็ น ส่ วน ดังนี
ส่วนที ข้อมูลทัวไปเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อ
เดื อน ท่านชําระค่าไฟฟ้ าของสถานที เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Question) โดยให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว
ส่วนที สาเหตุของการไม่เลือกวิธีชาํ ระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale method) ซึ งใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)
ส่วนที สอบถามความคิดเห็นปั จจัยทีมีผลต่อการชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ใน
เขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็ น ด้าน ได้แก่ ด้านราคา
ด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ด้านพนักงานทีให้บริ การ และด้านกระบวนการบริ การ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale method) ซึงใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale)
ส่วนที ข้อเสนอแนะอืนๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนําแบบสอบถามทีผ่านการทดสอบแล้วไปแจกให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ในพืนทีการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ทีเดิ นทางมาใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้าทีสํานักงานการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน ราย

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . เป็ นเพศชาย จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอายุ มากกว่า ปี คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ มีอายุ - ปี มีสถานภาพสมรสคิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ . มีระดับการศึ กษาประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คือระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเป็ นร้อยละ . มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคืออาชีพ
ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว คิ ดเป็ นร้อยละ . มี รายได้เฉลียต่อเดื อน ,000 – 10, บาท คิ ดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ
รายได้เฉลียต่อเดื อน ตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ . มี ท่านชําระค่าไฟฟ้ าของสถานทีบ้านพักอาศัย คิ ดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือท่านชําระค่าไฟฟ้าของสถานทีสํานักงาน / กิจการ คิดเป็ นร้อยละ .
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การโดยภาพรวมมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริ การ การชําระค่าไฟฟ้ า โดยการ
ชําระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสําคัญอยูใ่ น
เกณฑ์ระดับ มาก ซึ งปั จ จัย ด้านราคา เป็ นอัน ดับแรก รองลงมาคือ ปั จ จัยด้านกระบวนการบริ การ ปั จจัยด้านพนักงานที
ให้บริ การ และปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้านราคา มีความสําคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก เนื องจากมีอตั ราค่าธรรมเนี ยม
ในการใช้บริ การมีความเหมาะสม ซึงการชําระเงินค่าบริ การไฟฟ้า
ณ สํานักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุ พรรณบุรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม แต่ถา้ หาก
ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าชําระเงิ นค่าบริ การผ่านช่องทางอืน ๆ จะมี ค่าใช้จ่ายในการชําระค่าบริ การ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler
( ) ที กล่ าวว่า คุ ณค่ าผลิ ต ภัณฑ์ในรู ป ตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณค่าของผลิตภัณฑ์ สู งกว่าราคาของ
ผลิตภัณฑ์นนราคามี
ั
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อก็ต่อเมือผูบ้ ริ โภคทําการประเมินทางเลือกและทําการตัดสิ นใจ โดยปกติ
ผูบ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํากว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการบริ การ มีความสําคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก และอันดับ
แรกทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีความน่าเชื อถือในการบริ การถูกต้อง
แม่นยํา มีขนตอนในการให้
ั
บริ การชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และไม่ยงุ่ ยาก ซึงสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตอําเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพยายามในการผลักดันให้ผใู ้ ช้ไฟฟ้าหันไปชําระผ่านตัวแทน หรื อจุดบริ การการรับชําระ
เงิ นค่าไฟฟ้ าจุดอืน ๆ เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าให้มิตอ้ งเดินทางมาชําระเงินค่าบริ การด้วยตนเอง ณ
สํานักงาน และเป็ นการลดภาระงานให้แก่ลูกจ้างพนักงานของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัด
สุ พรรณบุรี
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้านพนักงานทีให้บริ การ มีความสําคัญอยูใ่ นเกณฑ์ระดับปานกลาง และอันดับ
แรกทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การการชําระค่าไฟฟ้า โดยการชําระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีอธั ยาศัยดี ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ สุ ภาพเรี ยบร้อย ซึ งเป็ นธรรมชาติขอผูใ้ ช้บริ การสิ งใดก็ตามทีย่อมต้องการได้รับความดูแลเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีจาก
ผูท้ ีให้การบริ การ เนืองจากการบริ การนันเป็ นสิ งทีไม่สามารถจับต้องได้ แต่ผใู ้ ช้บริ การนันสามารถสัมผัสได้จากความรู ้สึกที
ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การทีส่งผ่านออกมาจากการกระทํา หากผูใ้ ห้บริ การนันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ น
อย่างดีแล้วนันก็จะทําให้ลูกค้าเกิ ดความประทับใจ และกลับเข้ามาใช้บริ การดังเช่นเคย ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler
( ) ทีกล่าวว่า บุคลากร (People) หรื อพนักงาน (Employee) เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่าง
เหนื อคู่แข่ง พนักงานต้องมีความสามารถ มีทศั นคติทีดี เพือให้สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ ม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร มีความสําคัญอยู่ในเกณฑ์ระดับปาน
กลาง และอันดับแรกทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร คือ มีการให้คาํ แนะนําแก่
ผูใ้ ช้ไฟให้เลื อกใช้วิ ธีนี มี การอธิ บ ายขันตอนการให้บ ริ การ ซึ งในกระบวนการการประชาสัม พัน ธ์ข ้อมูลข่ าวสารของ
สํานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในเขตอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของบริ การรับบริ การชําระค่าไฟฟ้ า
อย่างชัดเจนมีการอธิ บายขันตอนในการรับบริ การอย่างชัดเจน ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler ( ) ที กล่าวว่า การ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ประชาสัมพันธ์ หมายถึงความพยายามทีมีการวางแผน โดยองค์กรหนึ ง เพือสร้างทัศนคติทีดี ต่อองค์กร ให้เกิ ดกับกลุ่มใด
กลุ่มหนึง
ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้บริ การชําระค่าไฟฟ้า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ในเขต
อําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับผูว้ จิ ยั ในครังต่อไป คือ ทําการศึ กษาเกียวกับปั จจัยทีส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของพนักงาน / เจ้าหน้าทีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารอ้ างอิง

การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค, 2545. คู่มือการรับชําระค่ าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร. สื บค้น วันที 20 กุมภาพันธ์ 2560
จาก http://intra.pea.co.th/fd/New/detail-p1-85.pdf
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค . สว่ างทัวแดนไทย 40 ปี ภูม ิใจ กฟภ.รั บใช้ สังคม กรุ งเทพ : การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค2543 สื บค้นวันที
กุมภาพันธ์ 60จาก http://www.research.rmutt.ac.th/?p=2337
._________________. ระเบียบการเงิน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2545, 2556
._________________. หลักเกณฑ์ การดําเนินการชําระค่ าไฟฟ้ า โดยวิธีหักบัญ ชีเงินฝากธนาคาร: การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค
2536
._________________. แผนวิสาหกิจ ประจําปี 2544 : การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค 2544
._________________. รายงานทางบัญชี ประจําเดื อนพฤศจิกายน 2544 ดนัยศักดิ อุทยั ลักษณ์. “2597 วัน กับตํานานแห่ ง
ความสําเร็ จ” สายใจไฟฟ้า (กรกฎาคม 2544)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค . กองรายได้. สื บค้น วันที 1 มีนาคม 60 จาก http://intra.pea.co.th/revenue/ กองรายได้
กองประชาสั ม พันธ์ การไฟฟ้ าส่ วนภู ม ิภ าค. 2554. โครงสร้ างและนโยบายการไฟฟ้ าส่ วนภูมิ ภาค จ.สุ พรรณบุ รี สื บ ค้น
วันที 10 มีนาคม 2560 จาก: http://www.pea.co.th.
พิเ ชษฐ์ ชวนวาฑิก . “การศึ กษาการให้บ ริ การต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้ าและการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้ าของการไฟฟ้ านครหลวง” ,
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2528)
สุ กัญญา บ้วนวงศ์ . “การจัด การการจ่ายค่าสาธารณู ปโภคโดยผ่านธนาคารพาณิ ชย์” , (วิท ยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
คณะพาณิ ชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2526)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

256

ปัจ จัยทีมีความสัมพันธ์ กบั การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัททีจดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
Facters Relating to Director Compensation Listed Companies in the stock Exchange of Thailand
ั ญา วงษ์ลคร * นฤพล อ่อนวิมล กาญจนาพร เงินมาก
สุกญ
Sukanya Wonglakron1* Naruphon Oanwimon1 Kanjanaporn Negunmak2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์จากงบการเงิน และแบบ 56 -1 ของบริ ษทั ทีมีอยูใ่ นดัชนี Set
100 ระหว่างปี 2556 - 2559 จํานวนทังสิ น 65 บริ ษทั วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุสาํ หรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั
พบว่า สัดส่ วนกรรมการอิส ระ ขนาดคณะกรรมการ และขนาดของบริ ษ ทั เป็ นปั จ จัยที มีค วามสัมพันธ์ กับ การกํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ความเป็ นอิ สระของกรรมการบริ หารและประธาน
กรรมการบริ ษทั อายุของบริ ษทั อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น และสัดส่ วนการถือหุ ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ : ค่าตอบแทน, บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรรมการของบริ ษทั
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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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ปั จจุบนั ในการดําเนิ นธุ รกิจคณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญ เนื องจากเป็ นกลุ่มคนทีถูกเลื อกขึนมาเพือเป็ น
ตัวแทนของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการ
ดําเนินธุ รกิ จ อีกทังทําหน้าทีกํากับดูแลการทํางานของ คณะกรรมการบริ หารให้บริ หารงานเป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ และมติ ที ประชุ ม ด้ว ยความ
รับผิดชอบ ความซื อสัตย์สุจริ ต อีกทังคณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการดําเนินดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบตั ิหน้าทีต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นตําแหน่งทีมีความสําคัญในการ
บริ หารงานขององค์กร ซึ งควรเข้าใจถึงหน้าทีความรับผิดชอบของตนและลักษณะการดําเนิ นกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั ไปใน
ลักษณะทีถูกต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม คํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดให้แก่กิจการ และความมันคงสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ้น มีหน้าทีสําคัญในการตัดสิ นใจ เกียวกับนโยบายและกลยุทธ์ที
สําคัญของกิจการ และดูแลให้มนใจว่
ั าฝ่ ายจัดการได้นาํ นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้เพือประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วย ผูท้ ีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะทําหน้าทีดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี
องค์ประกอบทีเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารและกรรมการทีไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารในสัดส่ วนทีจะทําให้
เป็ นคณะกรรมการทีมีความรู ้ความชํานาญทีหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจและมีการถ่วงดุลอํานาจ ภายในคณะกรรมการ
ของบริ ษทั เพือให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและไม่ให้มีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดมีอาํ นาจเหนื อการ
ตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2560, สิ งหาคม 28) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารไม่ได้ถูกกําหนดตามคุณสมบัติของคณะกรรมการ แต่ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะมีความเกี ยวข้องกับทัง
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั และโครงสร้างคณะกรรมกรรมการ จะเห็นได้วา่ การกําหนดผลตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมีความสําคัญในโลกธุรกิจปัจจุบนั และเป็ นเรื องทีบุคคลภายนอกให้ความสนใจ เพราะจํานวนผลตอบแทนนันอาจ
ไม่สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของกิ จการ และการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการการจ่ายผลตอบแทนทีไม่เหมาะสม
ดังกล่าว อาจเป็ นสัญญาณทีสะท้อนให้เห็ นถึงความอ่อนแอของระบบการดําเนินดูแลกิจการขององค์กร ในการดําเนิ นธุรกิจ
จําเป็ นต้องมี กลุ่ มบุคคลที ดําเนิ น งานเพือให้กิจการบรรลุตามเป้ าหมายที กําหนดไว้ บุ คคลที ได้รับการแต่ งตังให้มีหน้าที
กระทําการเพือรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น คือ 2 คณะกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนที กรรมการได้รับเป็ นเรื องที
ละเอียดอ่อน เนืองจากค่าตอบแทนเป็ นเครื องมือสําคัญในการจูงใจเพือให้การทํางานเป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ งค่าตอบแทน
ควรกําหนดหรื อประเมินโดยผูท้ ีไม่มีส่วนเกียวข้องในค่าตอบแทนนัน ค่าตอบแทนควรกําหนดให้เหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที ภาระความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลงานและความรู ้ ความสามารถ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระควรที
จะมากพอทีจะเหนียวรังให้อยูก่ บั องค์กร เพือสร้างมันใจให้กบั นักลงทุน (Ryan and Wiggins iii, 2004)
จากความสําคัญดัง กล่ า วผูว้ ิจัยจึ ง ได้ศึ กษาเรื องปั จจัยที มีค วามสั มพันธ์ กับ ค่ าตอบแทนกรรมการของบริ ษ ัท ที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือนําผลทีได้ไปเป็ นข้อมูลในการลงทุน หรื อแนวทางในการบริ หารจัดการ
องค์กรให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลมากที สุด และรวมถึงทําให้รู้ถึงแนวทางถึงปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั การจ่ายค่าตอบแทนอันจะ
นําไปสร้างเป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารและดําเนินงานของธุรกิจได้ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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. ขอบเขตเนือหา
ผู ้วิ จัย ทํา การศึ ก ษาเรื องปั จ จัย ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ที จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างประชากร
บริ ษ ัทที อยู่ในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตังแต่ปี 2556 ถึ งปี 2559 โดยจัดเก็บเป็ นรายปี
จํานวน 100 บริ ษทั (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560, สิ งหาคม 28)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิ จัย ครั งนี ผู ้วิ จ ัย ใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจากจํา นวนบริ ษ ัท ที อยู่ ใ นดัช นี SET100 ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตังแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2560, สิ งหาคม 28) ในการนี หัก
บริ ษทั ทีมีขอ้ มูลในงบการเงินไม่ครบถ้วนออกจํานวน 35 บริ ษทั คงเหลือบริ ษทั ทีสามารถนํามาใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างทังสิ น 65
บริ ษทั
3. ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยองค์กร ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระ
3.2 ตัวแปรตาม คือ การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3. ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย
3.1.1 ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI)
3.1.2 ขนาดของบริ ษทั (สินทรัพย์รวม) (SIZETA)
3.1.3 ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธานกรรมการบริ ษทั (INBOD)
3.1.4 กรรมการบริ ษทั (INBOD)
3.1.5 อายุของบริ ษทั (AGE)
3.1.6 ผลการดําเนินงาน (ROA และ ROE)
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการทําวิจยั ในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของ
บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET100) (Ryan and Wiggins iii,2004)
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การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ปัจจัยองค์ กร

สัดส่ วนกรรมการอิสระ

ปัจจัยควบคุม

ขนาดคณะกรรมการ (SIZEDI)
ขนาดของบริ ษทั (สิ นทรัพย์รวม) (SIZETA)
ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธาน
กรรมการบริ ษทั (INBOD)
อายุของบริ ษทั (AGE)
ผลการดําเนินงาน (ROA และ ROE)
5. สมมติฐานการวิจยั
Ha1 สัดส่วนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hb1 ขนาดคณะกรรมการมี ความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hc1 ขนาดของบริ ษัทมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ การกํา หนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษ ทั ที จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hd1 ความเป็ นอิสระของกรรมการบริ หารและประธานกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
He1 อายุของบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย
Hf1 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
Hg1 อัต ราผลตอบแทนต่อส่ ว นของผู ถ้ ื อหุ ้น มี ค วามสัมพันธ์กับ การกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษ ัทที
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
ข้อ มู ล ที ใช้ใ นการศึ ก ษาครั งนี ผู ้วิ จ ัย รวบรวมจากแหล่ ง ทุ ติ ย ภู มิ ซึ งเป็ นการรวบรวมข้อ มู ล แบบหลัก ฐาน
เชิ งประจักษ์ (empirical study) ประกอบด้วย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56 - 1 จากเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจําปี และข้อมูล อืน ๆ ทีเกียวข้องและทีเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของแต่ละ
บริ ษทั
7. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลทีใช้ในการศึกษาได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากงบการเงินและรายงานประจําปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง
ปี 2559 จํานวน 4 ปี จากแหล่งทีมาดังนี
1. ฐานข้อมูลสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ฐานข้อมูล SETSMART (SET Market Analysis and Reporting Tool)

8. สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อสมมติฐาน
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) หรื อค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย (mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(standard deviation : S.D.)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยค่าสหสัมพันธ์ (Correlation analysis)
3. ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (multiple linear regression ) ในการทดสอบ
สมมติฐาน

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษา เป็ นดังนี
1. การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื องต้น โดยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) กรณี ศึ ก ษาบริ ษัท จดทะเบี ย น
หลักทรัพย์ทีอยู่ในดัชนี SET 100 ยกเว้นบริ ษทั ทีจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีขอ้ มูลในงบการเงินไม่สมบูรณ์หรื อไม่
เพียงพอต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตารางที 1 ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : ล้านบาท)
สัดส่วนกรรมการอิสระ
ขนาดของคณะกรรมการ (คน)
ความเป็ นอิสระในด้านการบริ หารของประธานกรรมการบริ ษทั
สัดส่วนการถือหุน้ (%)
อายุของบริ ษทั (ปี )
ขนาดของบริ ษทั (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ (ROE)

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

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

จากตารางที 1 พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเฉลียเป็ น 29.6692 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.4804
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่าค่าเฉลีย (Mean) สัดส่ วนกรรมการอิสระทีมี
ค่าเฉลียเป็ น 0.4230 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.0997 แสดงว่า โดยเฉลียแล้วบริ ษทั มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน
3 ของคณะกรรมการตามหลักปฏิ บัติที ดี ของหลัก การดู แ ลกํากับ กิ จการที ดี แ ละขนาดของคณะกรรมการมี ค่าเฉลี ยเป็ น
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11.9923 ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.6740 หมายความว่า การกระจายของข้อมูลน้อย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานมีค่า
น้อยกว่าค่าเฉลีย (Mean) และสัดส่ วนการถือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกโดยเฉลียเป็ น 33.1377 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 34.14716
ตารางที 2 การแจกแจงความถีของตัวแปรควบคุมความเป็ นอิสระจากการบริ หารของประธานกรรมการ
ปัจจัยควบคุมความเป็ นอิสระจากการบริ หารของประธานกรรมการบริ ษทั
อิสระ
ไม่อิสระ
รวม

เปอร์เซ็นต์
75
25
100

จากตารางที 2 พบว่า ประธานกรรมการทีมีความเป็ นอิสระในด้านการบริ หาร (CEO Duality) คิดเป็ นร้อยละ 75
และไม่มีความเป็ นอิสระในด้านการบริ หารคิดเป็ นร้อยละ 25

2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพือชีวัดความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยองค์กรและการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เรี ยกว่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ (Pearson’s - r) และทดสอบ
นัยสําคัญเพือการตัดสิ นใจเชิ งสถิติซึงค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง -1≤ r ≥ 1โดย ทีถ้า r มีค่าเป็ นลบแสดง
ว่าปั จ จัยองค์กรและการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ทั ที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แต่ ถ้า r มีค่าเป็ นบวกแสดงว่า ปั จจัยองค์กรและการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดียวกัน และถ้า r มีค่าเป็ นศูนย์แสดงว่า
ปั จจัยองค์กรและการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ทั ที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยไม่มี
ความสัมพันธ์กนั ได้ผลดังตารางที 3
ตารางที 3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
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***

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

ROA

1
.008

ROE

1

จากตารางที 3 พบว่าสัดส่ วนของขนาดกรรมการ (SIZEDI) มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนกรรมการอิสระ อายุของ
กิ จการมี ค วามสัมพัน ธ์ กับ สัด ส่ วนกรรมการอิ สระ ขนาดของกรรมการ และความเป็ นอิสระของกรรมการบริ ห ารและ
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ประธานกรรมการ ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กบั สัดส่วนกรรมการอิสระ ขนาดของกรรมการ และอายุของกิจการ ซึ ง
สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แต่สาํ หรับอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์และส่วนของผูถ้ ือหุ ้นพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับขนาด
ของกรรมการ อายุของกิจการ แต่ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
การทดสอบสมมติฐานแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
ตารางที 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
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
.208
.176
.109
1.180 .239
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นสัดส่ วนการถือ
.063
.056
.062
1.117 .265
หุ น้
*significant .05 ; **significant .01 ; ***significant .001

จากตารางที 4 พบว่าตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะประกอบไปด้วยปัจจัยองค์กรคือ สัดส่วนกรรมการอิสระ และตัวแปรควบคุมประกอบไปด้วย
ขนาดของคณะกรรมการ และอายุของกิจการ โดยมีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติทีระดับ .01 และ .001 จึงยอมรับสมมติฐานที
Ha1 Hb1 และ He1 ส่วนตัวแปรอืนไม่มีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ซึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที Hc1 Hd1 Hf1 และ Hg1

สรุ ปผลการวิจัย

สําหรับปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย อภิปรายได้ว่า บริ ษทั ที มีสัดส่ วนกรรมการอิสระทีสู ง ค่าตอบแทนกรรมการจะสู งตาม เพือให้เหมาะสมกับตําแหน่ ง
หน้าที ภาระความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลงานและความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการอิสระ และจะมีผล
ต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารทีจะต้องสู งตาม เพือเป็ นการเหนี ยวรังให้อยูก่ บั บริ ษทั ซึ งสอดคล้องกับผล
การศึ กษาของ Ryan and Wiggins III ( ) ซึ งพบว่ากรรมการอิสระที มีสัดส่ วนมากจะมี ค่าตอบแทนที มากตามเพือทีจะ
รักษากรรมการอิสระไว้ ค่าตอบแทนควรทีจะให้มากพอทีจะรักษากรรมการอิสระไว้และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุ ้นด้วย ซึ งค่าตอบแทนกรรมการถือเป็ นกลไกหนึ งตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีซึงจะทําให้ผถู ้ ือหุ ้นมีความมันใจที
จะได้ประโยชน์สูงสุ ดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระทีสูง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เมือทําการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ขนาดของบริ ษทั มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เนื องจาก
ขนาดของบริ ษทั จะศึ กษาจากสิ นทรัพย์รวมเฉลียของกิ จการ ซึ งทําให้เห็ นว่าเมือกิ จการมีสินทรัพย์รวมทีมากเพียงพอ จะ
ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงการไหลเวียนของสินทรัพย์ในธุรกิจ หรื อฐานะทางการเงินของธุรกิจ และท้ายสุดก็จะเป็ นตัวชีวัดอีก
ด้านหนึ งในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ซึ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของอัญชลี ทัศ นวงศ์( ) ศึ กษาเรื อง
สัดส่ วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบกับค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารต่อผลการดําเนินงานพบว่าสัดส่ วนกรรมการ
อิ สระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพัน ธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผูบ้ ริ หารโดยตรง แต่อตั ราผลตอบแทนต่อ
สิ นทรั พย์ (ROA) ขนาดของกิ จการ (Size) และอายุของบริ ษทั (Age) มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลจิรา สมวงศ์ ( ) พบว่าอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์
กันกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในทิศทางเดี ยวกันเล็กน้อย นอกจากนันแล้วยังพบว่าขนาดของบริ ษทั และอายุของ
บริ ษทั มี ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญเชิงบวกกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กล่าวคือเมือยอดรวมสิ นทรั พย์บ ริ ษ ทั
สู งขึน บริ ษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสูงขึนเช่นกัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Davila and Penalva (2006)
ขนาดของบริ ษทั ถือเป็ นอีกหนึ งตัวชี วัดผลการการดําเนิ นการของผูบ้ ริ หาร ในการนํามาพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและสะท้อนให้เห็นถึงความมังคังของผูถ้ ือหุน้ กับผูบ้ ริ หาร
ในส่ วนของอายุของกิ จการนัน ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ งอาจเกิ ดจากเมือกิจการมีการ
ดําเนินงานมาหลายปี ทําให้กิจการมีทิศทางในการดําเนินงานทีคงที รวมทังมีผลการดําเนิ นงานทีแน่นอน หรื ออาจจะพูดได้
ว่ากิจการมีฐานะทางการเงินทีดี และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง จึงเป็ นปั จจัยหนึงทีมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทน
ของกรรมการบริ ษ ัท ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจ ัยของอัญชลี ทัศ นวงศ์( ) ศึ กษาเรื องสัด ส่ วนกรรมการอิ ส ระและ
กรรมการตรวจสอบกับค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารต่อผลการดําเนินงานพบว่าสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริ หารโดยตรง แต่อตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (ROA) ขนาดของกิ จการ
(Size) และอายุของบริ ษทั (Age) มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หาร แต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของธัญญ์น รี
แซ่โง้ว (2559) ศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และสัดส่ วนผูบ้ ริ หารหญิงกับผลตอบแทน
ของผู้ ถือหุ ้นของบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET ผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของ
ผู ถ้ ื อ หุ ้ น มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง ลบกับ อัตราส่ วนหนี สิ น ต่อ ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น และจํานวนคณะกรรมการบริ ษ ัท และอัตรา
ผลตอบแทนของผู ถ้ ื อ หุ ้นมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ ขนาดของบริ ษ ัท อย่างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ สํา หรั บ ค่า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนฝ่ ายบริ หาร สัดส่วนผูบ้ ริ หารเพศหญิง อายุของกิจการ และสัดส่วนจํานวนกรรมการอิสระ
กับจํานวนกรรมการทังหมดไม่พบความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ้นตามข้อสมมติฐาน
ดังนัน สรุ ปได้วา่ สัดส่ วนกรรมการอิสระ ขนาดคณะกรรมการ และอายุของบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทน
ของกรรมการอย่างมีนยั สําคัญ แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 ทีมีสัดส่ วนกรรมการ
อิสระทีสูงจะมีการจ่ายค่าตอบแทนทีสูง เพือเป็ นแรงจูงใจในการดํารงรักษากรรมการทีมีความรู ้ความสามารถไว้และยังถือ
เป็ นกลไกการกํา กับ ดู แ ลกิ จการที ดี ซึงจะทําให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น มี ค วามมันใจที จะได้ป ระโยชน์ สู ง สุ ดจากการจ่า ยค่า ตอบแทน
กรรมการทีมากพอ และยังสามารถลดปั ญหาตัวแทนในส่วนของบริ ษทั ทีมีสินทรัพย์รวมขนาดใหญ่แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารจัดการของบริ ษทั และจะมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที สูงกว่าบริ ษทั ขนาดเล็กอย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ขนาดใหญ่จะมีกรรมการบริ ษทั เป็ นจํานวนมากตามเพือกําหนดทิ ศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเพือให้
บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อีกทังยังคอยสอดส่ องดูแล ติดตามการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ เพือเป็ นการตรวจสอบ ถ่วงดุล
ได้อย่างทัวถึง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การวิจยั เรื องปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยสําเร็ จลงได้ดว้ ยการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลืออย่างดียิงของผูเ้ กียวข้องทุกท่านทีให้คาํ ปรึ กษา ให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พิธาน แสนภักดี อาจารย์ทีปรึ กษาในงานวิจยั ครังนี เป็ นอย่างยิงทีให้คาํ ปรึ กษา พร้อม
ทังคําแนะนํา ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ซึ งทําให้งานวิจยั ครังนี สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี และขอขอบพระคุณท่านอาจารย์
จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ที ได้ให้คาํ ปรึ กษาและแนวคิด ตลอดจนได้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดของงานวิจยั ฉบับนี มาตังแต่เริ ม
จนกระทังแล้วเสร็ จสมบูรณ์ดว้ ยความเต็มใจ
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด าและมารดาที เป็ นกํา ลัง ใจแก่ ผูว้ ิ จัย มาโดยตลอดของการทํา วิ จัย ครั งนี ตลอดจน
ท่านอืน ๆ ทีมิได้เอ่ยนามในทีนี ทีเป็ นกําลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึงมีส่วนทําให้การทํางานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
และหากงานวิจยั ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีนีแก่บิดามารดา และอาจารย์ทุก
ท่าน ทีถ่ายทอดวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
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ปัจ จัยทีส่ งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ในธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี
จังหวัดสุ พ รรณบุรี
The Factor Contributing to Stress of Accountant in Small and Medium Enterprises Business in
Meuang, Suphan Buri Province
พิธาน แสนภักดี * พุฒิพงษ์ กุลโสภณ2
Pitan Sanpakdee1* Phuttiphong Kulsopon2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ
SMEs ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี และเพือเปรี ยบเทียบปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบัญชี ในธุ รกิจ SMEs ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งาน ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลียต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างทีศึกษา คือ พนักงานบัญชีธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จํานวนทังสิ น คน เครื องมือทีใช้คือแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเองและมีความเชือมัน
0.882 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบค่าเฉลียรายคู่ตามวิธีของฟิ ชเชอร์ (Fisher’ Least
Significant Difference : LSD) ผลการวิจยั พบว่า ) ภาพรวมทัง ด้าน พนักงานบัญชี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรี ยงตามลําดับ ดัง นี ด้านลักษณะของงานที ต้องปฏิ บตั ิ ด้านผลตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที การงาน ด้าน
นโยบายการบริ หารในองค์กร และด้านสภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิ งานร่ วมกับเพือนร่ วมงาน และเมื อเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่าง พบว่า ตําแหน่ง และรายได้เฉลียต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . แต่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ : พนักงานบัญชี, ธุรกิจ SMEs, ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
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This research aimed to examine factor contributing to stress of accountant in Small and Medium Enterprises
Business in Meuang, Suphan Buri Province. The purposes of this research were to 1) investigate the factor contributing to
stress of accountant in Small and Medium Enterprises Business in Meuang District, Suphan Buri Provine.and 2) explore the
comparative the factor contributing to stress of accountant in Small and Medium Enterprises Business in Meuang, Suphan
Buri Province ; classified by sex, age, education, position, experience and revenue average per month. The sample groups
were accountant in small and medium enterprises business in Meuang Suphan Buri District, Suphan Buri Province, totally
140 respondents. The questionnaires were used as a research tool to collect data, with reliability at 0.882. Then the data was
analyzed by statistics including percentage, mean and standard deviation, meanwhile t-test, one-wayANOVA and Fisher’
Least Significant Difference (LSD) were also applied for hypothesis test. The study found that1) The overall, there were 5
aspects has opinion in the middle level, by mean that is compensation ,work progress, policy organization, and environment
and working with colleague 2) Significantly different of Stress by position and revenue average at .05. In contrast, the stress
which classified by their sex, age, education and experience was no significantly different at .05 .
Keywords : Accountant, Small and Medium Enterprises, Stress
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ภายใต้แผนงานเสริ มสร้างศักยภาพของ SMEs ไทย ให้เชือมโยงกับเศรษฐกิ จระหว่างประเทศเพือสนับสนุ น การ
เตรี ยมความพร้ อมในการแข่งขันที จะมีมากขึนในอนาคตอันใกล้ สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)
ได้ทาํ การศึกษาแนวทางการส่ งเสริ มกลุ่มธุรกิจ SMEs ทีมีการเติบโตสูงของประเทศ (SMEs High Growth
Sectors) เพือหาตัวชี วัดในการกําหนดกลุ่มธุ รกิจ SMEs ที มีการเติบโตสู ง วิเคราะห์ หาโอกาสและศักยภาพในการเติ บโต
ศึกษาประเด็น ปั ญหา อุปสรรค ของธุรกิจ SMEs ทีเป็ น High Growth Sector ในไทย รวมทังแนวทางและนโยบายภาครัฐที
เหมาะสมในการสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม กลุ่ ม SMEs ดัง กล่ าว ให้เ ติ บ โตและเป็ นหัว เรื อในการนํา กลุ่ ม อุตสาหกรรมต่างๆ
เชือมโยงเข้าสู่ ตลาดสากลได้อย่างรวดเร็ ว (สํานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2560) ในสภาวะเศรษฐกิ จ
ปั จจุบนั การดําเนินธุ รกิ จมี การแข่งขันค่อนข้างสู ง การเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การค้า การลงทุนและการส่ งออก
มิได้จาํ กัดอยูแ่ ต่เพียงในประเทศเท่านัน แต่ได้มีการขยายตัวออกไปยังต่างประเทศในลักษณะทีไร้พรมแดน (Globalization)
ซึ งภายใต้สภาวการณ์ดงั กล่าว ส่ งผลให้ทุกผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารองค์กร ต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงหลายอย่าง เช่น
ความกดดันด้านการแข่งขัน การปรับเปลียนโครงสร้างขององค์กร การร่ วมลงทุนจากบริ ษทั ต่างประเทศ การประหยัดต้นทุน
และค่าใช้จ่าย (สายหยุด ใจสําราญ และสุ ภาพร พิศาลบุตร, 2545 : 12) ทังนี การดําเนิ นธุรกิจ จําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์
เป็ นเครื องมือเสริ มสร้างศักยภาพในการดําเนินงาน ผูป้ ระกอบการควรต้องให้ความสําคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการดําเนินงาน เพราะการทีองค์การ มีบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถจะช่วยให้
องค์การนัน ๆ สามารถเพิมผลผลิต และเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (กตัญ ู หิ รัญญสมบูรณ์, 2546 : 72)
การทําบัญชีเป็ นงานหนึงซึงมีลกั ษณะการทํางานภายใต้ความกดดัน เนืองจากต้องสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั
และถือว่าเป็ นขันตอนสุดท้ายทีต้องรับเอกสารหรื อรายการต่าง ๆ ซึงสร้างความเครี ยดให้กบั นักบัญชีเป็ นอย่างมาก เนืองจาก
การทํางานด้านบัญชีเป็ นงานทีเกียวพันกับบุคคลหลายฝ่ าย เกี ยวข้องกับตัวเลข และความลับของบริ ษทั (สุธาทิพย์ พาโพธิ ,
2547 : 8) ดังนันงานบัญชีจึงเป็ นลักษณะงานทีมีความซําซ้อน และปั ญหามากมาย แต่ตอ้ งใช้ความละเอียดรอบคอบและความ
รั บ ผิด ชอบอย่างสู ง ต้องใช้ค วามรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จริ งในหลักวิชาการบัญชี และความรู้ทางธุ รกิ จ รวมถึ งหลักวิชาที
เกี ยวข้อง เช่น ภาษีอากร และกฎหมาย ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ ใช้ความคิด สมาธิ และเวลาทีต่อเนื องในการ
ทํางาน ต้องมีระเบี ยบวินัยและยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชี พ ซึ งลักษณะงานดังกล่ าวทําให้นักบัญชี ตอ้ งมีค วามจริ งจัง มี
บุคลิกภาพเคร่ งและเงียบขรึ ม อาจส่งผลให้เกิดความเครี ยด วิตกกังวลหดหู่และเหนือยล้าได้ (กชกร ภัททกวงศ์, 2542)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูศ้ ึ กษาวิจัยจึงได้ศึกษา ปั จจัยที ส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบัญชีใน
ธุ ร กิ จ SMEs ในอํา เภอเมื องสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ซึ งผลการวิจัย ที ออกมานันอาจใช้เ ป็ นแนวทางในการให้
ผูป้ ระกอบการใช้ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อผลกระทบต่างๆทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานและคุณภาพการทํางานของ
พนักงานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลมากขึนในการทํางาน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
. เพือศึ กษาปั จ จัยที ส่ งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิ บ ัติงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอําเภอเมื อง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
. เพือเปรี ยบเทียบปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน และรายได้
เฉลียต่อเดือน
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1. ประชากรที ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครังนี ได้แก่ พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจะทําการสุ่มแบบเจาะจงจากสถานประกอบการธุรกิจ SMEs จํานวน 216 แห่ ง (สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัด
สุ พรรณบุรี, 2560 เมษายน 12)
2. กลุ่ มตัวอย่างใช้ในการวิจยั คื อ พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอําเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัด สุ พรรณบุรี
จํานวน 216 คน เนื องจากจํานวนประชากรที ศึ กษามี จาํ นวนที แน่นอน (Finite populations) สู ตรที ใช้ในการหาขนาดของ
ตัวอย่างจึ งใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที ระดับความเชื อมันร้อยละ และความคลาดเคลือน 0.05 ในการ
คํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (พิชิต ฤทธิ จรู ญ, 2547, หน้า 138) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 140 คน
3. เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลครังนี เป็ นแบบสอบถาม (questionnaire) ทีผูว้ ิจยั ได้สร้างขึนเพือสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบัญชี จํานวน ฉบับ ซึงแบ่งเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตําแหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน และรายได้เฉลียต่อเดือน
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs
ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงานทีต้องปฏิบตั ิ ความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงาน สภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือนร่ วมงาน ผลตอบแทน และนโยบายการบริ หารในองค์กร
โดยลักษณะการให้ค ะแนนของแต่ละคําถามนันแบ่ งออกเป็ น ระดับ ดังนี (rating scale) และมี ระดับ การวัด
ประเภทช่วง (interval scale) การให้คะแนนในแต่ละข้อถือตามเกณฑ์ต่อไปนี
หมายถึง มีความเครี ยดมากทีสุด
หมายถึง มีความเครี ยดมาก
หมายถึง มีความเครี ยดปานกลาง
หมายถึง มีความเครี ยดน้อย

ดังนี

หมายถึง มีความเครี ยดน้อยทีสุ ด
ส่ วนที 3 ข้อเสนอแนะทัวไป

4. ขันตอนในการสร้างเครื องมือ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างเครื องมือและหาคุณภาพของเครื องมือตามลําดับขันตอน

4. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที เกี ยวข้อ งเพื อกํา หนดขอบเขตในการสร้ า งเครื องมื อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
ตัวแปรทีศึกษา
4.2 ทดสอบความเทียงตรง (validity) ตรวจสอบความเทียงตรงของแบบสอบถามทีสร้างขึนตามเนื อหา และ
นําไปปรึ กษาคณะกรรมการผูเ้ ชี ยวชาญร่ วมกันวิจารณ์ และแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับเนื อหาที วิจยั โดยให้คะแนนเป็ น
ระดับ คื อ = สอดคล้อ ง = ไม่ แ น่ ใ จ - = ไม่ ส อดคล้อ ง โดยค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของแบบสอบถามต้อ ง
มีค่าตังแต่ . ขึนไป ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 ซึงเป็ นค่าทีแสดงถึงความเทียงตรงของเนือหาทีสอดคล้องกับงานวิจยั
4. การหาความเชื อมัน (reliability) ผู ้วิ จัย ได้ ด ํา เนิ น การหาค่ า ความเชื อมันของเครื องมื อ โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับพนักงานบัญชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอําเภออู่ทองและอําเภอศรี
ประจัน ต์ ซึ งไม่ ใ ช่ กลุ่ ม ตัวอย่า งจํา นวน 30 คน และนํา ข้อ มูล ที ได้ มาตรวจสอบหาสัม ประสิ ท ธิ ความเชื อมัน โดยใช้
สัมประสิ ทธิแอลฟา
(α - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.882
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

271

4.4 นําแบบสอบถามทีได้ทดลองใช้แล้ว มาปรับปรุ งแก้ไขและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เพือนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานในการวิจยั ต่อไป
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. ผูว้ ิจยั ติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดสุ พรรณบุรี เพือขอข้อมูลเกียวกับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. ส่ งแบบสอบถามไปถึ งผูท้ ี เป็ นกลุ่มตัวอย่างทุ กรายโดยผูว้ ิจยั ส่ งด้วยตนเอง รวมถึงส่ งทาง E-mail ให้กบั
หัวหน้าฝ่ ายบัญชีของธุรกิจทีรู ้จกั และรับแบบสอบถามคืน
5. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและดําเนินการตรวจสอบการจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การจัด กระทําข้อ มู ลและการวิเคราะห์ข อ้ มูล ในการศึ ก ษาวิจ ัยครั งนี ผูว้ ิจ ัยใช้โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี
6. วิเคราะห์ ขอ้ มู ลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีแจกแจงความถี หาค่าร้ อยละ และ
นําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ใน
อําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี โดยนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพืนฐาน ด้วยวิธีการหาค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน และนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยแปลความหมายเฉลียระดับปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยกําหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของชูศรี วงษ์รัตนะ (2541, หน้า 90) ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง ส่ งผลมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง ส่ งผลมาก
ค่าเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง ส่ งผลปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง ส่ งผลน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง ส่ งผลน้อยทีสุด
6.3 ทดสอบและเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียรายคูข่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
ประสบการณ์การทํางาน และรายได้เฉลียต่อเดือนใช้การทดสอบค่าที (t-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบ
ค่าเอฟ (F-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึนไป เมือมีนยั สําคัญทางสถิติจึงเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วธิ ีของฟิ ชเชอร์
(Fisher’sLeasSignification Difference : LSD)

ผลและวิจารณ์ ผล

ในการวิจัยครังนี ได้นําแบบสอบถามแจกไปยังกลุ่มตัวอย่าง คื อ พนักงานบัญชี ของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอําเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัด สุ พรรณบุรี จํานวนทังสิ น 140 ชุ ด และได้กลับมาจํานวน 140 ชุ ด คิดเป็ นร้อยละ
100.00 โดยผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี
ตอนที 1 สรุ ปลักษณะสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าพนักงานบัญชีส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อย
ละ 83.60 มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 67.10 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 62.90 มีตาํ แหน่งเป็ น
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 47.90มีประสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 1 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.30 และมีรายได้เฉลียต่อ
เดือน 8,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.60
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตอนที 2 ปั จจัยที ส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิ บัติงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ทัง 5 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านลักษณะของงานที ต้อง
ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ด้านสภาพแวดล้อมและปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือนร่ วมงาน ด้านผลตอบแทน และ
ด้านนโยบายการบริ หารในองค์กร โดยจําแนกเป็ นรายด้านได้ดงั นี
1. ด้านลักษณะของงานที ต้องปฏิ บตั ิ พบว่า มี ผลทําให้พนักงานบัญชีมีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุ ร กิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอํา เภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
(  = 2.97, S.D.= 0.67) เรี ยงตามลําดับได้ดงั นี งานทีท่านปฏิบตั ิมีความรับผิดชอบสูง (  = 3.45, S.D.= 0.97) รองลงมาคือ
งานทีท่านปฏิบตั ิมีความซับซ้อนหลายขันตอน (  = 3.33, S.D.= 0.81) และมีทกั ษะการทํางานไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
(  = 2.51, S.D.= 1.03) มีค่าเฉลียตําสุด ตามลําดับ
2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน พบว่ามี ผลทําให้พนักงานบัญชี มีความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอํา เภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(  = 2.58, S.D.= 0.79) เรี ยงลําดับได้ดงั นี การเลือนขันหรื อตําแหน่ งงานมีหลักเกณฑ์การในประเมินพนักงานทีสู ง (  =
2.71, S.D.= 0.96) รองลงมาคือ งานที ท่ านปฏิ บตั ิมีความก้าวหน้าในหน้าทีการงานล่าช้า (  = 2.66, S.D.= 1.02) และการ
เลือนตําแหน่งงานไม่ได้รับความยุติธรรม (  = 2.39, S.D.= 1.11) มีค่าเฉลียตําสุด ตามลําดับ
3. ด้านสภาพแวดล้อมและการปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือนร่ วงงาน พบว่ามีผลทําให้พนักงานบัญชีมีความเครี ยดในการ
ปฏิ บ ัติ ง านในธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในอํา เภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี ภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย (  = 2.50, S.D.= 0.83) โดยเรี ยงตามลําดับ ได้ดัง นี สถานที ปฏิ บ ัติงานของท่ านไม่ มีความเป็ นส่ วนตัว
(  = 2.87, S.D.= 0.91) รองลงมา สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เช่น มีเสี ยงดัง อากาศไม่
ถ่ายเท (  = 2.85, S.D.= 0.98) และการทีไม่สามารถปฏิบตั ิงานหรื อร่ วมงานกับเพือนร่ วมงานอืน ๆ ได้ (  = 2.09, S.D.=
1.12) มีค่าเฉลียตําสุด ตามลําดับ
4. ด้านผลตอบแทน พบว่ามีผลทําให้พนักงานบัญชี เกิ ดความเครี ยดในการปฏิ บตั ิงานในธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 2.60, S.D.= 0.86)
โดยเรี ยงตามลําดับได้ดงั นี เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการเลียงชีพในปั จจุบนั (  = 3.04, S.D.= 1.11) รองลงมา เงินเดือนทีได้รับ
ไม่เหมาะสมกับปริ มาณงานทีปฏิบตั ิ หรื อความสามารถในการทํางานของท่าน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และองค์กรของท่าน
ไม่มีค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน(  = 2.29, S.D.= 1.00) มีค่าเฉลียตําสุด ตามลําดับ
5. ด้านนโยบายการบริ หารในองค์กร พบว่ามีผลทําให้พนักงานบัญชีเกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดับปานกลาง (  = 2.55, S.D.= 0.79) โดยเรี ยงตามลําดับดังนี องค์กรมี
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานทีเคร่ งครัด (  = 2.80, S.D.= 1.04) รองลงมา องค์กรมีนโยบายในการบริ หารงานไม่
ชัดเจนในการปฏิ บ ัติง าน (  = 2.66, S.D.= 0.93) และการเปลี ยนแปลงนโยบายขององค์กรมิ ได้แจ้งให้พนักงานทราบ
ล่วงหน้า (  = 2.33, S.D.= 0.96) มีค่าเฉลียตําสุด ตามลําดับ
6. ภาพรวมทัง 5 ด้าน พบว่ามีผลทําให้พนักงานบัญชีเกิดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.64, S.D.= 0.67) โดยเรี ยงตามลําดับได้ดงั นี ด้านลักษณะของงานที
ปฏิ บ ั ติ (  = 2.97, S.D.= 0.67) ด้ า นผลตอบแทน (  = 2.60, S.D.= 0.86) ด้ า นความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที การงาน
(  = 2.58, S.D.= 0.79) ด้า นนโยบายการบริ ห ารในองค์ก ร (  = 2.55, S.D.= 078) และด้า นสภาพแวดล้อ มและการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือนร่ วมงาน (  = 2.50, S.D.= 079) มีค่าเฉลียตําสุด ตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตอนที 3 ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามสถานภาพทัวไปของพนักงาน ซึ ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และรายได้เฉลียต่อเดือน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี
1. จําแนกตามเพศ เป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่าพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ทีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกียวกับสาเหตุของการเกิ ดความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
2. จําแนกตามอายุ เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตํากว่า 25 ปี กลุ่ม 25 - 35 ปี กลุ่ม 36 - 45 ปี และ กลุ่ม 45 ปี ขึนไป พบว่า
พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที มีอายุแตกต่างกันมี ความคิดเห็น เกี ยวกับสาเหตุของการเกิ ด
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
3. จําแนกตามระดับการศึ กษา เป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มตํากว่าประกาศนี ยบัต รวิชาชี พชันสู ง กลุ่ม ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสูง กลุ่มปริ ญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริ ญญาตรี
4. จําแนกตามตําแหน่งงาน เป็ น 4 กลุ่มคือ พนักงานบัญชี เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และอืนๆ
พบว่าพนักงานบัญชี ในธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีมีตาํ แหน่งงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี ยวกับสาเหตุ
ของการเกิ ดความเครี ยดในการปฏิ บ ัติ ง านในธุ รกิ จ แตกต่ า งกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .001 ซึ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทีตังไว้
5. จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งาน เป็ น 4 กลุ่ม คือ ตํากว่า 1 ปี 1-5 ปี 6 - 10 ปี และ 10 ปี ขึนไป พบว่าพนักงาน
บัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีมีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี ยวกับสาเหตุของการเกิ ด
ความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานในธุรกิจ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในอํา เภอเมื อ งสุ พ รรณบุรี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี พบว่าทัง 5 ด้าน เป็ นปั จ จัยที ส่ งผลต่ อความเครี ย ดในการ
ปฏิ บตั ิงานระดับปานกลาง ซึ งอาจจะเกิดจากส่ วนมากพนักงานบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนมากจะจัดทํา
เอกสารบัญชี การรับจ่ ายเท่านัน ส่ วนการจัดทํารายงานทางการเงินทางธุ รกิจ จะจัดส่ งให้สํานักงานบัญชีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประกอบกับพนักงานบัญชีส่วนใหญ่จะเป็ นพนักงานทีมีประสบการณ์ทาํ งานมาบ้างแล้ว จึงทําให้เกิดความเครี ยดอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนงนุช สงวนสัตย์ (2557) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการทํางาน
ของพนั ก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่ า พนัก งานบัญ ชี บ ริ ษัท เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร เกิ ดความเครี ยดจากปั จจัยต่างๆ และด้านความเครี ยดที ส่งผลต่อการทํางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในด้านเพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนในด้านสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ทีแตกต่าง ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ด้านปั จจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปั จจัยภายนอก ในด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมือง มีความสัมพันธ์กบั ความเครี ยดทีส่งผลต่อการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
1. ด้านลักษณะของงานทีต้องปฏิบตั ิ พบว่าทําให้พนักงานบัญชีเกิดความเครี ยดอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งเกิ ดจาก
ลักษณะของงานทีปฏิบตั ินนพนั
ั กงานบัญชี ไม่ได้ทาํ หน้าทีจัดทํางบการเงิ นประจําปี แต่ทาํ หน้าทีออกเอกสารรับหรื อจ่ายเงิน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ให้กับ ผูใ้ ช้บริ การ และเอกสารต่าง ๆ ที เกี ยวกับ สรรพากรเท่ านัน จึ งทําให้เ กิ ด ความเครี ยดปานกลาง ซึ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของนิ สรา รอดนุช (2559) ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
ในสํานักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ่ 4 แห่ งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทีมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานตรวจสอบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ งในประเทศไทยเชิงบวก คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิงทีเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส และปั จจัยด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชาและเพือนร่ วมงาน ส่ วนปั จจัยด้านเสรี ภาพในการปฏิบตั ิงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที การงาน และ
ปั จจัยความเหมาะสมของปริ มาณงานและความรับผิดชอบในงานส่ งผลเชิ งลบ ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุ คคล ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานตรวจสอบบัญชีทีมีระดับการศึ กษาปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าจะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดย
เฉลียสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และยังพบว่าระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีทีมีระดับเงินเดือนตําจะมีระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยเฉลียสูงกว่าระดับเงินเดือนทีสูงกว่า ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุไม่ได้ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
2. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที การงาน พบว่าทําให้พนักงานเกิดความเครี ยด อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งเกิ ดจาก
พนักงานบัญชี ในธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมส่ วนมากจะมีลกั ษณะความก้าวหน้าคล้าย ๆ กัน เพราะธุ รกิ จ SMEs ใน
จังหวัดสุ พรรณบุรี ส่ วนมากพนักงานบัญชีจะมีประสบการณ์ทาํ งานและมีครอบครัว และมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดสุ พรรณบุรี
จึ งทําให้พนักงานเกิ ดความเครี ยดในระดับปานกลาง ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเพ็ญภาวีร์ อัครรัฐวงศา (2557) ศึกษา
เรื องปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดและบุคลิกภาพของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พนักงานการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีค วามเห็ นโดยรวมต่อปั จจัยที มีผลต่อความเครี ยดทัง 10 ด้าน อยู่ในระดับเห็ นด้วยปานกลาง คิดเป็ น
ค่าเฉลีย 3.17 ส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าปั จจัยที มีผลต่อความเครี ยดคือ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ลูกค้า อยู่ในระดับความ
คิ ดเห็นค่อนข้างเห็ นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.52 รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยู่ในระดับความ
คิดเห็ นค่อนข้างเห็ นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.49 และปั จจัยด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับความคิดเห็ นค่อนข้าง
เห็นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.46 พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่มีความเครี ยดอยู่ในระดับปกติ จํานวน 176 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 48.2 รองลงมาคื อ ความเครี ยดอยู่ใ นระดับ สู ง กว่าปกติ เ ล็ก น้อ ย จํานวน 126 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.5 และ
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับตํากว่าปกติอย่างมาก จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
3. ด้าน สภาพแวดล้อมและปฏิ บ ัติ งานร่ ว มกับ เพือนร่ ว มงาน พบว่าทําให้พนักงานเกิ ด ความเครี ยดในระดับ
ปานกลาง อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมของการปฏิบตั ิง านของธุ รกิ จ SMEs ในจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นลักษณะธุรกิจแบบ
ครอบครั ว จึ งทําให้สภาพแวดล้อมการปฏิ บ ัติง านและการดําเนิ น งานต่ าง ๆ ของธุ รกิ จจะมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเจตน์ รอดอ่อน ( ) ได้ศึกษาเกียวกับเรื อง ปั จจัยทีส่ งผลต่อความเครี ยดจากการปฏิ บตั ิงาน
ของข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดภาค 4 ผลการศึ กษาพบว่า 1) ข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดภาค 4 มี ความเครี ยดในการ
ปฏิ บตั ิงานโดยภาพรวมในระดับน้อย 2) ปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานได้แก่ ปั จจัยปั ญหาด้านความสําเร็ จ
และความก้าวหน้าในอาชี พ ซึงมีผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนปั จจัยอืนๆ
ได้แก่ ปั จจัยปั ญหาด้านลักษณะงาน บทบาทหน้าทีโครงสร้างและบรรยากาศขององค์กร และสัมพันธภาพในการทํางาน ไม่มี
ผลต่อความเครี ยดของข้าราชการศาลยุติธรรมสังกัดภาค 4 3) ความคิดเห็นทีสําคัญเกียวกับแนวทางการจัดการความเครี ยด
ได้แก่ ควรเน้นการจัดการความเครี ยดโดยให้ความสําคัญกับ การปรับโครงสร้ างและบรรยากาศในองค์กรให้เอือต่ อการ
ปฏิ บตั ิงาน นอกจากนัน ควรพิจารณาให้บุคลากรรับการอบรมพัฒนาตามความเหมาะสม จัดให้มีการหมุนเวียนงานเพือลด
ความซําซากจําเจในการทํางาน และควรกําหนดบทบาทหน้าทีของบุคลากรอย่างชัดเจน
4. ด้านผลตอบแทน พบว่ามี ผลต่ อความเครี ยดในการทํา งานของพนักงานบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ซึ งอาจเป็ นเพราะว่าค่าตอบแทนใน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จังหวัดสุ พรรณบุรีมีค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการต่าง ๆ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันมาก เนืองจากเป็ นบริ ษทั ขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมถึงเป็ นบริ ษทั ทีทํางานแบบครอบครัวมากกว่าทีจะทํางานแบบโครงสร้างการถือหุน้ ใหญ่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของเพ็ญภาวีร์ อัครรัฐวงศา (2557) ได้ศึกษาเกียวกับเรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดและบุคลิกภาพของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยั พนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคมีความเห็นโดยรวมต่อปั จจัยทีมีผลต่อความเครี ยด
ทัง 10 ด้าน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.17 ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปั จจัยทีมีผลต่อความเครี ยดคือ ปั จจัย
ด้านความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้า อยู่ใ นระดับ ความคิ ด เห็ น ค่ อนข้างเห็ น ด้วย คิ ด เป็ นค่า เฉลี ย 3.52 รองลงมาคื อ ปั จ จัยด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.49 และปั จจัยด้านสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.46 พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคส่ วนใหญ่มี
ความเครี ยดอยูใ่ นระดับปกติ จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ ความเครี ยดอยูใ่ นระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย
จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5 และความเครี ยดอยูใ่ นระดับตํากว่าปกติอย่างมาก จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.2
5. ด้านนโยบายการบริ หารในองค์กร พบว่ามีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของพนักงานบัญชีในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยูใ่ นระดับปานกลาง เนืองจากนโยบายการ
บริ หารงานจะจัดวางแบบครอบครัวมากกว่าจะจัดทําแบบระบบใหญ่ ๆ ซึงสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุ ดารัตน์ ครุ ฑสึก
(2557) ได้ศึกษาเกียวกับเรื อง ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางานของพนักงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการสื อสารในองค์กร
ส่งผลต่อการเป็ นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวติ ใน
การทํางานด้านค่าตอบแทนทีเพียงพอและยุติธรรมส่ งผลต่อการเป็ นสมาชิกทีดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขต
กรุ งเทพมหานคร มากทีสุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทํางาน ด้านสิ ทธิ ส่วนบุคคลในการทํางาน ด้านการมี
ส่วนร่ วมในการทํางานและความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความเชือถือ และยอมรับใน
เป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์กร และด้านความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานเพือองค์กรของพนักงานเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 44.9 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เมือทําการเปรี ยบเทียบปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอําเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า
1. จําแนกตามเพศ พบว่า เพศทีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ
SMEs ในอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตัง
ไว้แต่สอดคล้องกับกัญนิ ษฐ์ แซ่วอ่ ง (2558) ได้ศึกษาเกียวกับเรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ พบว่า ปั จจัยด้านเพศ ส่ งผลต่อความเครี ยดไม่แตกต่างกัน
2. จําแนกตาม อายุ พบว่าอายุทีแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบัญชี ใน
ธุ ร กิ จ SMEs ในอํา เภอเมื องสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พรรณบุ รี อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที ระดับ . จึ ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ
สมมติ ฐานที ตังไว้แต่สอดคล้องกับ กัญนิ ษ ฐ์ แซ่ ว่อง (2558) ได้ศึกษาเกี ยวกับ เรื อง ปั จ จัยที ส่ งผลต่ อความเครี ยดในการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์ พบว่า ปั จจัยด้านอายุ ส่งผลต่อความเครี ยดไม่แตกต่างกัน
3. จําแนกตามระดับการศึ กษา พบว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งานบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ SMEs ในอํา เภอเมื อ งสุ พ รรณบุ รี จัง หวัด สุ พ รรณบุ รี อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของฐาปนี วังกานนท์ (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ปั จจัย
ด้านการทํางานทีมีผลต่อความเครี ยดของพนักงาน : กรณี ศึกษา บริ ษทั แอมพาส อินดัสตรี จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วยระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางานและสถานภาพมีอิทธิพลต่อความเครี ยดของพนักงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
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4. จําแนกตามตําแหน่ งงาน พบว่าตําแหน่งงานทีแตกต่างกันส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บัญชี ใ นธุ รกิ จ SMEs ในอําเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัด สุ พรรณบุรี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีตังไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเจษฎา คูงามมาก ( ) ได้ศึกษาเกียวกับเรื อง ความเครี ยดในการทํางาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐส่ วนใหญ่มีความเครี ยดในการทํางานในระดับตําถึงปานกลาง
ขณะที ความแตกต่างของเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนสถานภาพสมรส สถานภาพภายในสถาบันอุดมศึ กษา
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มวิชาตําแหน่งทางวิชาการ อายุงาน และจํานวนชัวโมงการทํางานสอนต่อสัปดาห์ พบว่าไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่ วนปั จจัยเกียวกับองค์การทีมีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐเป็ นอันดับแรก
คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ ด้านระบบบริ หารและการ
จัดการภายในมหาวิทยาลัยและด้านตําแหน่งทางวิชาการ ตามลําดับนอกจากนี อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดตํา
เห็นว่า ปั จจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานทางวิชาการ ด้านตําแหน่ งทางวิชาการ มีผล
ต่อความเครี ยดในการทํางานตํากว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดปานกลางและเครี ยดสูงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ยกเว้น ปั จจัยด้านระบบบริ หารและการจัดการภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดสู ง กลับเห็ นว่า
ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความเครี ยดในการทํางานในระดับสูงกว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐกลุ่มความเครี ยดปานกลางและเครี ยด
ตําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยทีมีผลต่อความเครี ยดในการทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐทีควรได้รับ
ความสนใจจากผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องในอันดับต้น คือ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านค่าตอบแทน
5. จําแนกตามประสบการณ์ ทาํ งาน พบว่า ประสบการณ์ทีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอําเภอเมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ แต่สอดคล้องงานวิจยั ของสอดคล้องกับ นงนุ ช สงวนสัตย์ ( ) ได้ศึกษาเกี ยวกับเรื อง
ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการทํางานของพนักงานบัญชีบริ ษทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
6. จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกันส่ งผลต่อความเครี ยดในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบัญชี ในธุ รกิจ SMEs ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ไม่
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนงนุช สงวนสัตย์ (2557) ได้ศึกษาเกียวกับเรื อง ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการทํางานของ
พนักงานบัญชี บริ ษ ทั เอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า รายได้ทีแตกต่างกัน ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางานไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัวไป
1. จากที ผลการวิจยั พบว่าตําแหน่ งงาน และรายได้เฉลียต่อเดื อนเป็ นปั จจัยที ส่ งผลต่อความเครี ยดในการทํางาน
เพราะฉะนันผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับการบริ หารองค์กร ควรให้ความสําคัญในการวิเคราะห์พิจารณาการให้สวัสดิการ
หรื อเงินเดือนแก่พนักงานโดยคํานึงถึงตําแหน่งงาน และรายได้เฉลียต่อเดือน เป็ นรายการหลัก ๆ
2. ผูบ้ ริ หาร ที มีส่ วนในการประเมิน ผลการทํางาน เพือเป็ นการลดความเครี ยดในการทํางานของพนักงานควร
จะต้องให้ความสําคัญกับพนักงานในทุก ๆ ตําแหน่งงาน และให้ความสําคัญกับฐานรายได้ของทุก ๆ ตําแหน่ งให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
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3. การทีตําแหน่ งงาน และรายได้เฉลียต่อเดือนนัน ส่ งผลต่อความเครี ยดก็อาจเป็ นเพราะว่าบุคคลทีดํารงตําแหน่ง
สู งและมีประสบการณ์มาก อาจจะมีฐานเงินเดือนทีไม่เหมาะสมกับงานทีได้รับ เพราะฉะนันผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณางานต่าง
ๆ
ให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานและรวมถึงสวัสดิการและผลตอบแทนทีเหมาะสมกับตําแหน่งเช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรจะต้องมี การศึกษาเกี ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที เป็ นปลายเปิ ดทีส่ งผลกระทบการเกิ ดความเครี ยดในการทํางาน
ของพนักงาน
2. ควรจะต้องศึกษาถึงตัวแปรอืน ๆ เช่น ผลการดําเนิ นงาน ลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจ เพิมเติม
3. ควรจัดทําการสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนเกียวข้องเพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจ ัยเรื องปั จจัยที ส่ งผลต่ อความเครี ยดในการปฏิบ ัติงานของพนักงานบัญชี ในธุ รกิ จ SMEs ในอําเภอเมื อง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี เล่มนีจัดทําขึนเพือศึกษาระดับปั จจัยและและเปรี ยบเทียบปัจจัยทีส่งผลต่อความเครี ยดในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานบัญชีในธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ งสําเร็ จลุล่วงไปด้วยภายใต้
ความอนุเคราะห์จากผูบ้ ริ หารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุพรรณบุรี ในทุก ๆ พืนทีให้ขอ้ มูล วิจยั เรื องนี
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และผูม้ ีส่วนร่ วมทุกท่านทีให้คาํ ปรึ กษา และให้คาํ แนะนําในการจัดทํางานวิจยั ดังกล่าว
ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถาม
ขอขอบคุ ณพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนเพือน ๆ ร่ วมงานทุ กท่ าน ที ให้กาํ ลังใจและให้ความช่วยเหลือเกี ยวกับ
งานวิจยั เรื องดังกล่าว จนทําให้งานวิจยั เรื องนีสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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แนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพือเพิมรายได้ ภาคครัวเรื อนสํ าหรับเกษตรกร บ้ านสองธาร ตําบลบ้ าน
ทับ อําเภอแม่ แจ่ ม จังหวัด เชี ยงใหม่
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 สู งคํา 3 และนพรัตน์ สุขสวรรค์4
Paipan Thanalerdsopit1*, Prangtip Maythangsupat2, Suriyon Sungkam3 and Nopparat Suksawan4

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานเพือเพิมรายได้ของเกษตรกรบ้านสองธาร
ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ซึงเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีประชากรได้แก่ เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร
มีจาํ นวน 24 ครัวเรื อน ใช้วธิ ี การวิจยั แบบการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม และการจัดกลุ่ม
สนทนา ผลจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาํ เนิ นการ
ปลู กพืชแบบผสมผสานจํานวน 15 ชนิ ด ซึ งมี จาํ นวนการปลู กทังสิ น 23,751 ต้น ต้นทุ น ในการเพาะปลู ก จํานวนทังสิ น
222,805 บาท ประมาณการรายได้ จํานวนทังสิ น 1,813,275 บาท และประมาณการกําไร จํานวนทังสิ น 1,590,470 บาท ซึ ง
เมือเทียบกับอัตรารายได้ของเกษตรกรของบ้านสองธารแล้ว พบว่า การปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี , แขกดําและฮอลแลนด์
สามารถสร้างรายได้ให้กบั อาชีพได้สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.19 รองลงมาได้แก่ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 11.46
และแก้วมังกร คิดเป็ นร้อยละ 9.55
คําสําคัญ : เกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรกร, รายได้ภาคครัวเรื อน
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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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อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นดินแดนแห่งหนึงทีตังอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มีหมู่บา้ น
อยูต่ ามทีราบและกระจัดกระจายอยูต่ ามหุบเขาใหญ่นอ้ ยทีล้อมรอบอยูม่ องจากทีสูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ ปั จจุบนั อําเภอ
แม่แจ่ม มี 7 ตําบลด้วยกันประกอบด้วย ตําบลช่างเคิง ตําบลท่าผา ตําบลบ้านทับ ตําบลบ้านศึก ตําบลแม่นาจร ตําบลปางหิ น
ฝน และตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม มีลกั ษณะภูมิประเทศที เป็ นพืนที ป่ าและภูเขาสู งชันประมาณร้อยละ 70 ของพืนที
ทังหมด ทีราบเชิงเขาประมาณร้อยละ 20 และทีราบลุ่มประมาณร้อยละ 10 มี พืนทีอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่
อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติแม่แจ่ม ตามกฎกระทรวง ฉบับ 712 พ.ศ. 2517 (สํานักงานทีดินส่ วนแยกแม่แจ่ม, 2556)
บ้านสองธาร เดิมมีชือว่า บ้านแม่ขีมูก ตังอยู่ ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีลกั ษณะภูมิประเทศที
เป็ นป่ า ภูเ ขาสู งและมี ความลาดชัน พืนที ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ เป็ นพืนที ภูเ ขา เกษตรกรในพืนที ส่ วนใหญ่ทาํ อาชี พปลูก
ข้าวโพดเพือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรื อน โดยใช้พืนที ลาดเชิ งเขาเป็ นพืนที เพาะปลูก อีกทังยังบุ กรุ กแผ้วถางป่ าเพือทําเป็ น
พืนที ทํากินมาเป็ นเวลานานกว่า ปี แต่แม้ว่าเกษตรกรจะป้ องกันวัชพืชโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีโดยคาดว่าวิธีการ
ดังกล่วจะเป็ นการเพิมผลผลิตให้แก่ขา้ วโพดในพืนทีทํากินของตน แต่ในทางกลับกันการใช้วิธีเหล่านี กับให้ผลผลิตตกตําไม่
คุม้ ทุน อีกทังยังทําให้เป็ นสาเหตุทีนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา คือการมีหนีสิ นค่อนข้างสูง เนืองจากรายได้จากการเพาะปลูก
ไม่เ พียงพอต่อรายจ่าย ผลผลิ ตตกตํา ราคาผลผลิ ตทางการเกษตรที ขายได้ราคาไม่ แน่ นอน ส่ งผลให้ขาดแคลนเงิ นทุนที
นําไปใช้จ่ายเพือประกอบอาชีพ เกษตรกรจึงหาแนวทางเพือขยายพืนทีในการเพาะปลูก เพือเพิมรายรับให้กบั ครัวเรื อนมาก
ขึน แต่ปัญหาทีตามมาคือพืนทีป่ ากลับลดลง จึงทําให้เกิ ดความแห้งแล้ง จึงนับได้วา่ พืนทีบ้านสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอ
แม่แจ่ม เป็ นพืนทีทีได้รับผลกระทบจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดียว ส่งผลให้พืนทีป่ าลดลงเป็ นผลจากเกษตรกรทีใช้พนป่
ื า
ทีทําการเกษตร
จากข้อมูลสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่าช่วง 10 ปี ทีผ่านมา โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2552 - 2554 ผืนป่ าต้น
นําแม่แจ่มถูกแปรสภาพเป็ นพืนทีทํากินมากขึน พืนทีป่ าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม ถูกแปรสภาพเป็ นไร่ ขา้ วโพดเลียงสัตว์เพิมขึน
ในปี เดียวกันมี เกษตรกรปลูกข้าวโพดในพืนทีมากขึนจึ งทําให้ราคาข้าวโพดตกตําลงอย่างเห็นได้ชดั ทําให้เกิ ดปั ญหา เช่น
การขาดแคลนนําในช่วงฤดูแล้ง แหล่งนําตืนเขิน/ชํารุ ด นําท่ วมในฤดูนาหลาก
ํ
นําประปาไม่มีคุณภาพ และไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน และปั ญหาการจัดการนําเกษตรกร อีกทังปั ญหาจากการใช้สารเคมีในการทําการเกษตรเชิงเดียว
ได้แก่การปลูกข้าวโพด ทําให้เกษตรกรมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพือปรับเปลียนวิถีชีวิตในการทําการเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานโดยการสนับสนุนของภาครัฐบาลทัง ภาคการศึกษา อันได้แก่ มหาวิทยาลัยทีเข้าไปช่วยให้ความรู ้ในการทําเกษตร
การจัดการแหล่งนํา การปรับปรุ งดิ น การจัดการหนี สิ น เป็ นต้น นอกจากนี ยังมีหน่ วยงานภายในพืนที ไม่วา่ จะเป็ นกรมป่ า
ไม้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และส่วนราชการในอําเภอแม่แจ่มเพือสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลียนวิถีชีวิตให้หลุดพ้น
จากสภาวะของการมีหนีสิ นจากการทําเกษตรกรรมเชิงเดี ยว ทังนี พบว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนทีเข้าร่ วมโครงการเพือรับซื อ
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตร ดังกล่าวด้วย
สําหรับงานวิจยั นี นักวิจยั จึงได้มุ่งประเด็นงานวิจยั ในแนวทางการสร้างรายได้ดว้ ยการปลูกพืชแบบผสมผสานของ
เกษตรกรของบ้านสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทังนีผลการวิจยั จะแสดงผลลัพธ์รายได้จากการวาง
แผนการปลูกพืชแบบผสมผสานบนพืนทีดังกล่าว
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แนวคิดและทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ อง
เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)
ศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองจันทบุรี ( ) กล่าวว่า ระบบเกษตรผสมผสาน
เป็ นระบบการเกษตรทีมีการเพาะปลูกพืชหรื อการเลียงสัตว์ต่าง ๆ ชนิ ดอยูใ่ นพืนทีเดียวกันภายใต้การเกือกูล ประโยชน์ต่อ
กันและกันอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยูร่ วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ งแวดล้อมการอยูร่ วมกันอาจจะอยู่
ในรู ปความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับพืช พืชกับสัตว์หรื อสัตว์กบั สัตว์ก็ได้ ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็ จได้
จะต้องมีการวางแนวทาง และดําเนินการ โดยให้ความสําคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิ ดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เศรษฐกิ จ สังคม มีการใช้แรงงาน เงิ น ทุ น ที ดิ น ปั จ จัย การผลิ ตและทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ตลอดจนรู ้จกั นําวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิ ดหนึงมาหมุน เวียนใช้ประโยชน์กบั การผลิตอีกชนิ ดหนึงกับการผลิตอีกชนิ ด
หนึ งหรื อหลาย ชนิ ด ภายในไร่ นาแบบครบวงจร ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเลียงไก่ หรื อสุ กรบนบ่อปลา การเลียง
ปลาในนาข้าว การเลียงผึงในสวนผลไม้ เป็ นต้น
แนวทางของระบบเกษตรผสมผสาน
ระบบเกษตรผสมผสานนัน ถึ งแม้ว่าเกษตรกรจะมี การดําเนิ นการกัน มาช้านานแล้วก็ตามแต่ลกั ษณะของการ
ดําเนินการ ยังมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่การจะนําองค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานกันมากน้อยแค่ไหน และผสมผสาน
ในรู ป แนวทางใดก็ตามยังมีความหมายหลากหลาย การศึกษารายละเอียดเชิงวิชาการในด้านนีก็ยงั มีไม่มาก เมือเปรี ยบเทียบ
กับการศึ กษาในด้านกิ จกรรมเดี ยว ๆ ไม่ว่าจะเป็ นพืช สัตว์ หรื อปลาก็ตาม ฉะนันการกําหนดแนวทางดําเนิ นการเกษตร
ผสมผสานก็จะมีหลายแบบเช่นกัน ทังนี อาจจะยึดการแบ่งตามวิธีการดําเนิ นการลักษณะพืนทีกิจกรรมทีดําเนิ น ทรัพยากร
เป็ นต้น ซึงพอทีจะกล่าวได้ดงั นี
1. แบ่งตามกิจกรรมทีดําเนินการอยูเ่ ป็ นหลัก
1.1 ระบบเกษตรผสมผสานทียึดกิจกรรมพืชเป็ นหลัก ซึงกิจกรรมทีดําเนิ นการนีจะมีพืชเป็ นรายได้หลัก
1.2 ระบบเกษตรผสมผสานทียึดกิจกรรมเลียงสัตว์เป็ นหลัก ซึงการดําเนินการเลียงสัตว์จะเป็ นรายได้หลัก
1.3 ระบบเกษตรผสมผสานทียึดกิจกรรมประมงเป็ นหลัก ซึงจะมีกิจกรรมเลียงสัตว์นาเป็
ํ นรายได้หลัก
1.4ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่ นาป่ าผสมหรื อวนเกษตรเป็ นระบบทีมีการจัดการป่ าไม้ เป็ นหลักร่ วมกับการเกษตร
ทุกแขนง อาจประกอบด้วยการปลูกพืชเกษตรในสวนป่ า การปลูกพืชเกษตรร่ วมกับการเลียงสัตว์ในสวนป่ าระบบนีมุ่ง หวังที
จะให้เป็ นตัวกลางเพือผ่อนคลายความต้องการทีดินเพือการเกษตรกรรม กับความต้องการป่ าไม้ เพือควบคุมสิ ง แวดล้อมให้
สามารถดําเนิ นควบคู่กนั ไปโดยคํานึงถึงสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมประเพณี รวมทังช่วย พัฒนาความเป็ นอยู่
ของราษฎรทีเกียวข้อง ระบบวนเกษตรทีดีควรสามารถเพิมการซึมซับนํา รักษานําใต้ดิน ลดการสูญ เสี ยดิน ลักษณะพันธุ์พืชที
ใช้ควรเป็ นทรงพุม่ เพือลดความรุ นแรงของเม็ดฝนทีตกกระทบ
ผิวดินสามารถรักษาสภาพดุลของสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสมกับพืชทีปลูกร่ วม เช่น บังร่ มเงา พายุ ฝน อีกทังควบคุมสภาพความชุ่มชืนและอุณหภูมิ ให้ดี พันธุ์ไม้ทีปลูกควรมีราก
ลึกพอทีสามารถหมุนเวียนธาตุอาหารในระดับทีลึก ขึนมาสู่บริ เวณผิวดิน เป็ นประโยชน์ต่อพืชรากตืนทีปลูกร่ วม โดยรวมทัง
ระบบควรให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรหลายด้าน เช่น ผลผลิตในรู ปอาหาร ยารักษา โรค ไม้ฟืน ไม้สร้างบ้านและรายได้ สิ ง
สําคัญทีสุ ดควรเป็ นระบบทีอนุรักษ์ดินและนําได้ดีปลูกได้หลายสภาพแวด ล้อม และง่ายต่อการปฏิบตั ิในสภาพของเกษตรกร
วนเกษตรทีพอประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมี อยู่ ระบบใหญ่ คือ ระบบป่ า ไม้-ไร่ นา, ระบบป่ าไม้-เลียงสัตว์ และระบบเลียง
สัตว์-ป่ าไม้-ไร่ นา ซึงวิธีการนําแต่ละระบบไปประยุกต์ใช้ยอ่ มขึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของพืนทีเป็ นเกณฑ์
2. แบ่งตามวิธีการดําเนิ นการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.1ระบบเกษตรผสมผสานทีมีการใช้สารเคมี ในระบบการผลิตจะมีการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่าง ๆ เพือจุดประสงค์
ให้ได้ผลผลิตและรายได้สูงสุด
2.2ระบบการเกษตรอินทรี ยห์ ลีกเลียงการใช้สารเคมีทุกชนิด เช่น ปุ๋ ยเคมี ยาปราบศัตรู พืช ฮอร์โมน สารเคมีในอาหาร
สัตว์ คํานึ งถึงการสงวนรักษาอินทรี ยว์ ตั ถุในดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืช คลุมดิน ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ ยหมัก ใช้ เศษ
อินทรี ยว์ ตั ถุจากไร่ นา มุ่งสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่พืชด้วยการบํารุ งดินให้อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทีได้ก็จะอยูใ่ นรู ป ปลอด
สารพิษ
2.3ระบบการเกษตรธรรมชาติ เป็ นระบบการเกษตรทีใช้หลักการจัดระบบการปลูกพืชและเลียงสัตว์ทีประสาน ความ
ร่ วมมือกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องและเกือกูลซึงกันและกัน งดเว้นกิจกรรมทีไม่จาํ เป็ นหลักใหญ่ ๆ ได้แก่ ไม่มีการ พรวน
ดิน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่กาํ จัดวัชพืช ไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช ทังนีจะมีการปลูกพืชตระกูลถัวคลุมดิน ใช้วสั ดุเศษ พืชคลุมดิน
อาศัยการควบคุมโรคแมลงศัตรู ดว้ ยกลไกการควบคุมกันเองของสิ งมีชีวติ ตาม ธรรมชาติ การปลูกพืชใน ในสภาพแวดล้อมที
มีความสมดุลทางนิ เวศวิทยา
3. แบ่งตามประเภทของพืชสําคัญเป็ นหลัก
3.1ระบบเกษตรผสมผสานทีมีขา้ วเป็ นพืชหลัก พืนทีส่วนใหญ่จะเป็ นทีนาทําการปลูกข้าวนาปี เป็ นพืชหลักการผสม
ผสานกิจกรรมเข้าไปให้เกือกูลอาจทําได้ทงในแนวทางของพื
ั
ช-พืชเช่นการปลูกพืช ตระกูลถัว พืชผัก พืชเศรษฐกิจอืน ๆ ก่อน
หรื อหลังฤดูกาลทํานา อีกระบบหนึงทีนับได้วา่ มีความสําคัญเช่นกัน แต่ยงั ไม่ได้มีการกล่าวถึงมากนักในแง่ของการ เกษตร
ผสมผสาน แต่จะมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของเกษตรกรในช่วงเวลาทีผ่านมาอยูค่ ่อนข้าง มากและมีให้เห็นอยูท่ วั ๆ ไปใน
พืนทีนาดอนอาศัยนําฝนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้แก่ ระบบต้นไม้ในนาข้าว ต้นไม้เหล่านีมีทงเป็
ั นป่ าดัง เดิม และเป็ น
ป่ าไม้ทีชาวบ้านปลูกขึนใหม่หรื อเกิดจากการแพร่ พนั ธุ์ตามธรรมชาติ ภายหลังต้นไม้เหล่านี จะอยูท่ งในนา
ั
บนคันนา ทีสูง
เช่น จอมปลวก หรื อบริ เวณเถียงนา เป็ นต้น ทีพบเห็นโดยทัว ๆ ไป ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง กะบาก สะแบง ไม้รัง จามจุรี
มะขาม มะม่วง เป็ นต้น นับได้วา่ เป็ นทรัพยากรเอนกประสงค์ใช้เป็ นอาหารและยาแก่มนุษย์ อาหารสัตว์ เชือเพลิง ไม้ก่อสร้าง
ไม้ใช้สอยขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้นาํ ไปใช้ประโยชน์ เช่น นํายาง ทําคบไต้ ครัง เครื องจุดไฟ ให้ร่มเงา นอกจากนียัง
ช่วยรักษาคันนาให้คงรู ป สามรถเก็บกักนํา ทังนีเนืองด้วยดินโดยทัวไปมีเนื อดินเป็ น ทราย มีโครงสร้างอ่อนแอ ไม่สามารถ
สร้างคันนาให้ทนทาน เว้นเสี ยแต่จะมีสิงมาเสริ มหรื อยึดไว้ ต้นไม้ยงั ใช้เป็ นหลัก ทีเก็บฟางข้าวมาสุมไว้ สําหรับเอาไว้เลียง
สัตว์ในฤดูแล้ง ระบบพืชในนาข้าวทีนับว่าเป็ นคู่สมพงษ์และมีความยังยืนมา ช้านาน ได้แก่การปลูกตาลร่ วมกับระบบการ
ปลูกข้าว ทีพบเห็นกันในพืนทีบางส่ วนของภาคกลาง ภาคเหนื อตอนล่างและ ภาคใต้ เป็ นต้น เป็ นลักษณะการปลูกต้นตาลบน
คันนาเป็ นส่ วนใหญ่ และมีบางส่วนทีต้นตาลขึนอยูใ่ นกระทงนา เกษตรกร ได้ทงผลผลิ
ั
ตข้าวและผลิตภัณฑ์จากตาล ซึงอาจอยู่
ในรู ปของนําหวานนํามาเคียวเป็ นนําตาล ผลตาลอ่อน ผลตาลแก่นาํ มา ทําขนมต่าง ๆ ได้ ต้นตาลทีมีอายุมาก ผลผลิตลดลง
สามารถแปรสภาพเนือไม้มาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ดว้ ย เช่น ทําเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อีกแนวทางหนึงทีปัจจุบนั มีการ
ดําเนิ นการกันมากขึนในพืนทีภาคตะวันออก เฉี ยงเหนื อได้แก่ การนํา ปลาเข้ามาร่ วมระบบ ซึงทําได้ทงในลั
ั กษณะการเลียง
ปลาในนาข้าว การผสมผสาน พืช-สัตว์-ปลา เช่น การแปรเปลียน พืนทีนาบางส่วนเป็ นร่ องสวนปลูกไม้ผลเลียงปลาในร่ อง
สวน เลียงสัตว์ปีก โค โดยใช้เศษอาหารจากพืชต่าง ๆ ในฟาร์ม ให้เป็ นอาหารสัตว์ได้ดว้ ย
3.2ระบบเกษตรผสมผสานทีมีพืชไร่ เป็ นพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น ลักษณะการปลูกพืชตระกูลถัว
แซมในแถวพืชหลัก เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง ฝ้าย เป็ นต้น สําหรับแนวทางของกิจกรรม พืช-สัตว์ เช่น ปลูกพืชอาหาร สัตว์
ต่าง ๆ ควบคู่กบั การเลียงโค การปลูกหม่อนเลียงไหม เป็ นต้น
3.3ระบบเกษตรผสมผสานทีมีไม้ผล ไม้ยืนต้น เป็ นพืชหลัก การผสมผสานกิจกรรม พืช-พืช เช่น การใช้ไม้ผลต่างชนิด
ปลูกแซม เช่น ในกรณี โกโก้แซมในสวนมะพร้าว การปลูกพืชตระกูลถัวในแถวไม้ผลยืนต้น การปลูกพืชต่างระดับ เป็ นต้น
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แนวทางกิจกรรม พืช-สัตว์ โดยการเลียงสัตว์ เช่น โคในสวนไม้ผล สวนยางพารา การปลูกพืชอาหารสัตว์ในแถวไม้ผล ไม้ยืน
ต้น แล้วเลียงโคควบคูจ่ ะมีการเกือกูลซึงกันและกัน
4. แบ่งตามลักษณะของสภาพพืนทีเป็ นตัวกําหนด
4.1ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีสูง ลักษณะของพืนทีจะอยูใ่ นทีของภูเขาซึงเดิมเป็ นพืนทีป่ าแต่ได้ถูกหัก ล้างถาง
พง มาทําพืชเศรษฐกิจและพืชยังชีพต่าง ๆ ส่วนใหญ่พืนทีมีความลาดชันระหว่าง ร้อยละ - ซึงเดิมเกษตรกรจะปลูกพืช
ใน ลักษณะเชิ งเดียวอายุสัน เช่น ข้าว ข้าวโพด พืชตระกูลถัว ผักต่าง ๆ ซึ งมักจะเกิ ดปั ญหาของการทําลายทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ งแวดล้อม มีการชะล้างหน้าดินสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงรวดเร็ว มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชใน ระยะ
ยาว ฉะนัน แนวทางของการทําการเกษตรผสมผสานจะช่วยรักษาหรื อชะลอความสู ญเสี ยลงได้ระดับ หนึง การ ดําเนิ นการ
อาจทําในรู ปของวนเกษตร การปลูกไม้ผลไม้เมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ผสมผสาน เช่น ได้มีการศึกษาระบบพืช แซมของไม้ผล
เมืองหนาว ได้แก่ บ๊วยแซมด้วยท้อ บ๊วยแซมด้วยพลับ พลับแซมด้วยท้อ และพลับแซมด้วยพลับ ทังนี การจัดการดินโดยทํา
ขันบันได เพือลดการพังทะลายของดินพร้อมทังทําการปลูกหญ้าแฝกตามขอบบันได ผลการศึกษา ในระยะแรกขณะทีไม้ผล
ยังไม่ให้ผลผลิต ได้นาํ พืชอายุสนปลู
ั กในแถวไม้ผล ได้แก่ ถัวแดง และข้าวไร่ ซึงได้ผลผลิตถัว แดง กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวไร่
เจ้าฮ่อ และข้าวเจ้าอาข่า ให้ผลผลิต และ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ นอกจากนี การเจริ ญ เติบโตของแฝกค่อนข้างดี มี
ใบแฝกปริ มาณมาก ซึ งจะทําการเกียวใบแฝกแล้วนํามากองเป็ นระยะในระหว่างขันบันได และให้สลายตัวใช้เป็ นปุ๋ ยหมัก
และเพิมอินทรี ยว์ ตั ถุ เกิดประโยชน์ต่อไม้ผลหลัก มีการศึกษาในแนวทางอืน ๆ ทีเหมาะสม ได้แก่ การผสมผสานระบบปลูก
พืชร่ วมกับแถบไม้พุ่ม (Alley Cropping) หรื อแถบหญ้า (Grass Strip Cropping) ตามแนวระดับในพืนทีความลาดชัน - %
ตัวอย่างของไม้แถบ เช่น กระถิน แคฝรัง แคบ้าน ถัวมะแฮะ ครามป่ า ต้นเสี ยว เป็ นต้น สําหรับพืชแซมในแถวไม้พุ่ม ได้แก่
พืชตระกูลถัว พืชอาหารสัตว์ เช่น ถัวดํา ถัวเล็บมือนาง ถัวแปบ ถัวนิวนางแดง ถัวเหลือง ถัวลิสง หญ้ารู ซี เนเปี ยร์ กินี บาเฮีย
แฝกหอม เป็ นต้น
4.2ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีราบเชิ งเขา พืนทีส่ วนใหญ่จะเป็ นที ดอนอาศัยนําฝน มีการปลูกพืชไร่ ชนิ ด

ต่าง ๆ เป็ นหลัก รองลงมาจะเป็ นไม้ผลยืนต้น ข้าวไร่ การจัดการในรู ปผสมผสาน ได้แก่ การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
ตลอดจนไม้ใช้สอยร่ วมกัน เพือให้เกิดประโยชน์ทงในด้
ั านผลผลิต รายได้ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดี
ขึนได้ การปลูก พืชเศรษฐกิจแซมด้วยพืชอาหารสัตว์ ซึ งมีรายงานผลการดําเนินการปลูกข้าวไร่ แซมด้วยพืชอาหาร
สัต ว์พวกเซ็ น โตรซี มา และแกรมสไตโล จะทํา ให้ทังผลผลิ ต ข้า วและถัวต่า ง ๆ ซึ งใช้เ ป็ นอาหารสัตว์ได้ต่อ ไป การ

ปรับเปลียนพืนที ปลูกพืชไร่ เศรษฐกิ จอายุสัน หรื อข้าวไร่ บางส่ วน มาทํากิจกรรมการเลี ยงสัตว์และปลู กพืชอาหารสัต ว์
ประเภทต่าง ๆ ควบคู่กนั ไป จะเป็ นการสร้างความหลากหลายของระบบได้มากขึนและช่วยลดความเสี ยง
4.3ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีดอน โดยทัวไปในพืนทีดอนจะมีการปลูกพืชไร่ เศรษฐกิจต่าง ๆ เชิงเดียวเป็ นหลัก
ลักษณะของการทําการเกษตรผสมผสานอาจทําได้หลายแนวทาง เช่น ลักษณะการปลูกพืชแซม โดยใช้พืชตระกูลถัวแซม ใน
แถวพืชหลักต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ฝ้าย มันสําปะหลัง ฯลฯ การเปลียนพืนทีเป็ นไม้ผล ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอยผสมผสาน และ
อาจจะมีพืชตระกูลถัวแซมในแถวพืชหลักในระยะแรก ๆ อีกแนวทางหนึง ได้แก่ การใช้พืนทีมาดําเนิ นการเลียง ปศุสตั ว์ เช่น
โค และปลูกพืชอาหารสัตว์ควบคูก่ นั ไป เป็ นต้น
4.4ระบบเกษตรผสมผสานในพืนทีราบลุ่ม พืนที ส่ วนใหญ่จะเป็ นนาข้าวแบบแผนการปลูกพืชส่ วนใหญ่จะเป็ นข้าว
อย่างเดียว ข้าว-ข้าว, ข้าว-พืชไร่ เศรษฐกิจ, ข้าว-พืชผักเศรษฐกิ จ, พืชผัก-ข้าว-พืชไร่ , พืชไร่ -ข้าว-พืชไร่ เป็ นต้น การจะปลูก
พืชได้มากครังในรอบปี ขึนอยู่กบั ระบบการชลประทานเป็ นหลัก การเกษตรแบบผสมผสานในพืนที นี จะมีแนวทางและ
กิจกรรมทีดําเนินการเช่นเดียวกับทีกล่าวไว้แล้วในข้อ . (ระบบเกษตรผสมผสานทีมีขา้ วเป็ นพืชหลัก) สําหรับในพืนทีทีมี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ระดับนําสูง นอกจากจะทําการปลูกข้าวขึนนําแล้ว ยังมีลู่ทางพัฒนาและปรับเปลียนพืนทีเพือทํา กิจกรรมการเลียงปลาในบ่อ
ได้ดว้ ยแนวทางการเกษตรผสมผสานหลัก ๆ ตามทีกล่าวมาแล้วนียังอาจแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายแนวทาง ทังนี ขึนอยูก่ บั
ว่าจะใช้หลักการอะไรมาเป็ นตัวกําหนด ซึงจะมีความคิดหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น การใช้ลกั ษณะของทรัพยากรนําเป็ น
ตัวกําหนดก็ จะมี แนวทางเกษตรผสมผสานแบ่ งเป็ น ลักษณะ คื อ เกษตรผสมผสาน ในพืนที เขตใช้น าฝนและเกษตร
ํ
ผสมผสานในพืนที เขตชลประทาน นอกจากนี ในเขตชลประทานก็ ส ามารถแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ย่อ ยได้อีก ตามระบบของ
ชลประทาน คือ ชลประทานทีมีเขือนกักเก็บนําและมีคลองส่งนําไปในไร่ -นาชลประทานโดย การสูบนําด้วยไฟฟ้าจากแหล่ง
นํา ระบบบ่อบาดาลนําตืน นําลึก ตลอดจนระบบการใช้นาหยด
ํ
เป็ นต้น นอกจากนี การใช้คุณสมบัติของดินเป็ นตัวกําหนด ก็
จะสามารถกําหนดแนวทางของการเกษตรผสมผสานได้ดงั นี คือ เกษตรผสมผสานใน พืนทีดินเปรี ยว พืนทีดินเค็ม พืนทีดิน
ด่ าง และพืนที ดิ นพรุ เป็ นต้น ถึ งแม้จ ะมี การแบ่งแนวทางการเกษตรผสมผสานได้ ◌้ห ลายอย่าง แต่การดําเนิ น การตาม
กิ จกรรมต่าง ๆ ซึ งประกอบด้วย พืช-พืช พืช-สัตว พืช-ปลา สัตว์-ปลาและพืช-สัตว์- ปลา จะมีลกั ษณะเป็ นไปในทํานอง
เดียวกัน แล้วแต่วา่ ในแนวทางต่าง ๆ จะมีศกั ยภาพในการดําเนินการมากน้อยแตกต่าง กันออกไปตามลักษณะพืนที ทรัพยากร
และสภาพเศรษฐกิจ สังคม อย่างไรก็ตามการทีจะนําองค์ประกอบด้าน พืช สัตว์ ประมง มาดําเนิ นการผสมผสานเข้าด้วยกัน
ในระบบการเกษตรนัน ย่อมทีจะมีทงปฏิ
ั สมั พันธ์เชิงเกือกูลและเชิงแข่งขัน ทําลายกัน
ปัจจัยและความสําเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน
กรมวิชาการเกษตร (2547: หน้า 15) กล่าวว่า การดําเนิ น งานวิจัยและพัฒ นาระบบการเกษตรผสมผสานมีหลาย
หน่ วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้พฒั นางานวิจยั และส่ งเสริ มให้เกษตรกรดําเนิ นการ หน่ วยงาน
ดังกล่าวได้แก่ กรมวิชาการเกษตร ซึ งมี สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที 1-8 เป็ นผูด้ าํ เนิ นการในส่ วนภูมิภาค กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร โดยมี สํานัก งานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเป็ นผูด้ าํ เนินการสําหรับนโยบายของรัฐบาลในขณะนี ยังได้
เล็งเห็ นความสําคัญของระบบ การผสมผสานว่า เป็ นระบบที สามารถจะแก้ปัญหาการว่างงานของประชากรและลดความ
เสี ยงจากการ ประกอบอาชี พ ทางการเกษตรของเกษตรกรได้ จึงมีนโยบายการพัฒนาการเกษตรตามระบบแผนการผลิตของ
เกษตรกรโดยเริ มโครง การตังแต่ปี 2535 เป็ นต้นมา และได้ยดึ หลักการทีสําคัญ 3 ประการคือ
ประการที 1 จะเน้นการพัฒนาทีตัวเกษตรกรให้เป็ นผูร้ ิ เริ มคิดเอง ทําเองจนในทีสุดสามารถพัฒนาไปในทิศทางที
พึงตนเองได้ และจะเป็ นผูก้ าํ หนดแผนการผลิตของตนเอง
ประการที 2 แผนการผลิตของเกษตรกรจะปรับเปลียนจากการผลิตพืชเดียว เช่น ข้าว หรื อพืชไร่ ชนิดใดชนิดหนึง
มาทําการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ งรวมถึงการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลียงสัตว์และการประมง โดย
คํานึ งถึงความต้องการของตลาดภายในประเทศและความสอดคล้องกับทรัพยากรของ พืนทีนันเป็ นหลัก
ประการที 3 สําหรับบทบาทของเจ้าหน้าที กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเน้นให้ความรู ้และทางเลือกในการ และ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพือให้เกษตรกรตัดสิ นใจ ปรึ กษาหารื อคิดร่ วมกับเกษตรกรและให้การสนับสนุน ตามที
จําเป็ น
การดําเนิ นงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงั กล่าว มีเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการในปี 2535-2537
รวมพืนที 42 จังหวัด และเพิมครบทุกจังหวัดในปี 2539 ผลของการดําเนิ นงานปรากฎว่ามีเกษตรกร จํานวนหนึ งประสบ
ผลสําเร็ จ และมี เกษตรกรอีกจํานวนหนึ งไม่ประสบความสําเร็ จ ในด้านระบบเกษตรผสมผสาน ทังนี เพราะระบบเกษตร
ผสมผสานเป็ นระบบทีต้องมีการวางแผน มีการจัดการทรัพยากรการผลิตในระดับไร่ นาและ การจัดการในด้านเทคโนโลยี
การผลิตทีเหมาะสมกับสภาพพืนที ทุน แรงงาน และการตลาด ซึ งปั จจัยและความสําเร็ จ ของระบบเกษตรผสมผสาน โดย
การสรุ ปผลจากผลการดําเนินงานของเกษตรกรในพืนทีต่าง ๆ ทัวประเทศ
วัตถุประสงค์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เพือศึ กษาแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรบ้านสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิ จัย ชิ นนี เป็ นงานวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ การศึ กษาวิจ ัยในครั งนี จะมี เ นื อหาเกี ยวกับ แนวทางการปลู กพืชแบบ
ผสมผสานเพือการสร้างรายได้ภาคครัวเรื อนของเกษตรกรพืนที บ้านสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ใช้การเจาะลึกรายบุคคล โดยใช้เครื องมือวิจยั ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการจัดกลุ่ม
สนทนา ทีมุ่งเน้นศึกษาไปพร้อมกับการเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชนและภาคส่ วนทีเกียวข้อง เพือให้ผลการศึกษาวิจยั สามารถนําไป
ปรับใช้และเกิดประโยชน์โดยตรงให้กบั ประชาชนในพืนที โดยแบ่งการสัมภาษณ์เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ (Formal Interview) คือ เกษตรกรในบ้านสองธาร จํานวน 24 ครัวเรื อน
โดยศึกษาจํานวนชนิ ดพืชทีปลูกแบบผสมผสานในพืนที และนํามาประกอบการวิเคราะห์
2. การสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการ (Informal Interview) เป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จัดกลุ่ม
สนทนา โดยการพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจากเกษตรกรบ้านสองธาร จํานวน ครัวเรื อน ถึงแนวทาง
การปลูกพืชแบบผสมผสานและการสร้างรายได้ภาคครัวเรื อนของเกษตรกร พบว่า การปลูกพืชแบบผสมผสานในพืนที ๆ มี
ความสูง - เมตร จากระดับนําทะเลปานกลาง และมีความแห้งแล้งเนืองจากพืนทีดังกล่าวเกษตรกรใช้ปลูกข้าวโพด มี
การใช้สารเคมีมากกว่า ปี ทําให้หน้าดิ นขาดการดูแลรักษาและไม่มีสารอาหารที เหมาะสม ดังนัน การเลือกชนิ ดพืชทีจะ
นํามาปลูกจึงควรเป็ นพืชทีมีความทนทานต่อสภาพอากาศดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี ดังสรุ ปไว้ในตารางที โดยการปลูกพืชของ
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชจากบริ ษทั เชี ยงใหม่วิสาหกิจเพือสังคมจํากัด โดยคํานึ งถึ งความเหมาะสมของพืนที
เพาะปลูกกับชนิดของพืช เนืองจากพืนทีเดิมเป็ นพืนทีปลูกข้าวโพดและมีความแห้งแล้ง พืชทีนํามาปลูกจึงจําเป็ นต้องมีความ
ทนต่อความแห้งแล้งได้ในระดับหนึง นอกจากนีผูส้ นับสนุนยังได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทังนีเกษตรกรบ้าน
สองธารได้รับการสนับสนุนองค์ความรู ้เรื องการปลูกพืช การดูแลรักษา การบํารุ งดิ นและพืช จากมูลนิ ธินวัตกรรมเกษตร
อิ น ทรี ย์ไ ทยที ได้ล งพื นที ทํางานกับ ชาวบ้า นโดยเฉลี ย ครั งต่ อเดื อน มี เ กษตรกร จํานวน ครั วเรื อ น ปลู ก พืชแบบ
ผสมผสาน ทังหมด จํานวน ชนิด ซึงมีรายละเอียด ดังนี
ตารางที 1 จํานวนชนิดพืชทีปลูกแบบเกษตรกรรมผสมผสาน
ลําดับที
รายการ
จํานวน (ต้น)
ลําดับที
รายการ
จํานวน (ต้น)
1

กล้วยไข่

3

กล้วยหอม

2
4
5

495

8

589

10

86

12

กล้วยนําว้า

2,800

แก้วมังกร

510

ขมิน

ตะไคร้

9

น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

11

มะกรู ดเสี ยบยอด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

2,720

606

ฝรังพันธุ์กิมจู

664

มะละกอพันธุ์แขกดํา

112
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ลําดับที
6
7

ข่า

รายการ

ขิง

จํานวน (ต้น)

1,367
31

รวม (ต้น)

ลําดับที

รายการ

13

มะละกอพันธุ์เรดเลดี

15

สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย

14

จํานวน (ต้น)
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240

มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

421

12,650
23,751

จากตารางที 1 พบว่า เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชแบบ
ผสมผสานจํานวน 15 ชนิ ด ซึ งมีจาํ นวนการปลูกทังสิ น 23,751 ต้น ซึ งพืชทีเกษตรกรในหมู่บา้ นสองธารนิ ยมปลูกมากทีสุด
ได้แก่ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 53.26 รองลงมา ได้แก่ กล้วยนําว้า คิดเป็ นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็ นร้อยละ
11.45 ข่า คิดเป็ นร้อยละ 5.76 ฝรังพันธุ์กิมจู คิดเป็ นร้อยละ 2.80 และอืน ๆ ตามลําดับ ทังนีสามารถจําแนกพันธุ์พืชทีเกษตรกร
นําไปปลูกในไรแบบผสมผสานและดําเนินการคํานวนต้นทุนของพืชทีนําไปปลูกในแต่ละพืนทีของเกษตรกรดังนี
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลพืชทีปลูก ต้นทุนรายบุคคล รวมถึงการประมาณการรายได้หลังการเก็บเกียว
ผลผลิต โดยอ้างอิงราคาพืชผลการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าเกษตรกรมีรายได้หลังจากหลักต้นทุน
ดังนี
ตารางที 2 ต้นทุน ประมาณการรายได้และประมาณกําไร (ขาดทุน) ต่อปี ของการปลูกพืชแบบผสมผสาน

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

ต้นทุนพืช
(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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ประมาณการรายได้
(บาท)
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

ประมาณการกําไร
(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
รายที 16
รายที 17
รายที 18
รายที 19
รายที 20
รายที 21
รายที 22
รายที 23
รายที 24
รวม (บาท)

ต้นทุนพืช
(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

ประมาณการรายได้
(บาท)
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

ประมาณการกําไร
(ขาดทุน)
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(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

จากตารางที 2 ผลการวิจัยของการคํานวณต้น ทุ น ของพืชที นําไปปลู กในแต่ ละพืนที ของเกษตรกร จํานวน 24
ครั วเรื อน พบว่า จํานวนชนิ ดพืชแบบผสมผสาน พบต้นทุนในการเพาะปลูก จํานวนทังสิ น 222,805 บาท ประมาณการ
รายได้ จํานวนทังสิ น 1,813,275 บาท และประมาณการกําไร จํานวนทังสิ น 1,590,470 บาท ซึงเมือเทียบกับอัตรารายได้ของ
เกษตรกรของบ้านสองธาร
นอกจากนี จากการคํานวณต้น ทุ น และรายได้ข องพืช ผสมผสานของเกษตรในพื นที ดังกล่ า ว พบว่า การปลูก
มะละกอพันธุ์เรดเลดี, แขกดําและฮอลแลนด์สามารถสร้างรายได้ให้กบั อาชีพได้สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.19 รองลงมาได้แก่
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 11.46 และแก้วมังกร คิดเป็ นร้อยละ 9.55

สรุ ปและอภิปรายผล

จากการศึกษาแนวทางการเกษตรแบบผสมผสานเพือเพิมรายได้ภาคครั วเรื อนของเกษตรกรบ้านสองธาร ตําบล
บ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ เป็ นการปรับเปลียนการทําเกษตรกรรมแบบเชิงเดียวจากการปลูกข้าวโพด เป็ นการ
ทําการปลูกพืชแบบผสมผสานแบบเกษตรปลอดภัยสอดคล้องกับงานวิจยั ของเพชรบุญ ฟักเกตุและคณะ (2559: หน้า 96104) ซึ งศึ กษาเรื องการสร้างความมันคงทางอาหารของเกษตรอินทรี ยใ์ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างและวัลลภจันดา
เบ้าและคณะ (2556: หน้า131-150) ทีศึกษาเรื องการพัฒนาแนวทางวนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในหมู่บา้ นสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาํ เนินการปลูก
พืชแบบผสมผสานจํานวน 15 ชนิ ด ซึ งมี จาํ นวนการปลูกทังสิ น 23,751 ต้น โดยพืชที นิ ยมปลูกมากที สุ ด ได้แก่ สับปะรด
พันธุ์ปัตตาเรี ย คิดเป็ นร้อยละ 53.26 รองลงมา ได้แก่ กล้วยนําว้า คิดเป็ นร้อยละ 11.79 ตะไคร้ คิดเป็ นร้อยละ 11.45 ข่า คิด
เป็ นร้อยละ 5.76 ฝรังกิ มจู คิดเป็ นร้อยละ 2.80 และอืน ๆ ตามลําดับ แต่เมือเทียบกับอัตรารายได้ของเกษตรกรของบ้านสอง
ธาร พบว่า การปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดีและแขกดํา สร้างรายได้ให้กบั อาชีพได้สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 38.19 รองลงมาได้แก่
สับ ปะรดพันธุ์ปั ต ตาเวีย คิ ดเป็ นร้อยละ 11.46 และแก้วมังกร คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.55 ในส่ วนการส่ งเสริ มการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรบ้านสองธาร ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จะเป็ นการปลูกพืชผสมผสานทีไม่ใช่การ
ปลูกพืชร่ วมกับพืชหลักเพือเพิมรายได้ พบว่ามี ความแตกต่างกับงานวิจัยของนุ จนาจย์ งิ ดชัยภูมิและบุศรา ลิมนิ รันดร์ กุล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(2555: หน้า 245-248) ที ได้ศึกษาการปลูกพืชเพือการปรั บตัวของเกษตรกรรยย่อยในการลดต้นทุนการผลิตข้าวนานําฝน
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาสภาวะการตลาดค้าส่ งพริ กในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้
รวบรวมพริ ก และผูค้ ้า ส่ ง พริ ก ในตลาดค้า ส่ ง พืช ผักทางการเกษตรเขตภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ มี ท ังหมด 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 นี ส่วนใหญ่ผรู ้ วบรวมพริ กในหมู่บา้ นจะรวบรวมพริ กจากเกษตร และส่ งต่อให้กบั พ่อค้าแม่คา้
ในตลาดค้าส่ งพืชผักทางการเกษตร โดยปั จจัยทีมีผลต่อราคาซื อขายพริ ก ขึนอยู่กบั คุณภาพของพริ ก และการจ่ายเงินส่ วน
ใหญ่จะซื อขายเป็ นเงินสด ปั ญหาทีพบในการซื อพริ กคือคุณภาพพริ กไม่ตรงตามความต้องการของตลาดและการเก็บรักษา
พริ ก ส่ วนการรับซื อพริ กในฤดูฝนนันผูค้ า้ ส่ งพริ กจะซื อจากผูร้ วบรวมในหมู่บา้ น และพริ กในฤดูแล้งจะซือจากเกษตรกร
โดยตรงเนื องจากพริ กในฤดู แล้งมี ไม่มากและออกสู่ ตลาดเป็ นจํานวนน้อย กลยุท ธ์การตลาดในการจัด จําหน่ ายพริ กคื อ
สามารถต่อรองราคาพริ กได้ รวมถึงความสนิทสนมกันระหว่างผูซ้ ือและผูข้ าย
คําสําคัญ : การค้าส่ง, พริ ก
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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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พริ กเป็ นพื ช ที ปลู ก อยู่ ท ั วไปในทุ ก ภาคของประเทศไทย ทั งภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ แ ละภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ การปลูกพริ กส่ วนใหญ่มี ทังปลูกเพือบริ โภคในครั วเรื อนและจําหน่ ายเพือเป็ นรายได้หลัก ของ
ครอบครัว ทังพริ กยังเป็ นพืชผักทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากและมีปริ มาณการบริ โภคทีสู งทังในรู ปของพริ ก
สด และการนําพริ กมาแปรรู ปต่าง ๆ ซึ งปั จจุบนั ประเทศไทยมีพืนทีเพาะปลูกประมาณ 540,000 ไร่ ต่อปี ผลผลิตทังหมด
ประมาณ 333,672 ตัน ส่ วนใหญ่อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแหล่งทีปลูกประมาณร้อยละ ของพืนทีทังประเทศ
ผลผลิตพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือทีออกสู่ตลาดมีจาํ นวนทังหมด 32,681 ตันต่อปี (วีระ ภาคอุทยั และคณะ, 2549)
ประเทศไทย มี พืนที การผลิตพริ กกระจายทัวทังประเทศ จากข้อมูลพืนที ปลู ก (เฉลี ย 5 ปี เพาะปลู ก 2541/422545/46) ของกรมส่ งเสริ มการเกษตรพบว่า ปั จจุบนั มีการปลูกพริ ก 5 ชนิดคือ พริ กขีหนูเม็ดใหญ่ พริ กขีหนูสวน พริ กชีฟ้ า
พริ กหยวกและพริ กยักษ์ เป็ นพืนทีรวม 597,157 ไร่ /ปี ได้ผลผลิตสดรวม 311,831 ตัน/ปี พริ กทีปลูกมากทีสุ ดคือพริ กขีหนู
เม็ดใหญ่ พันธุ์ทีปลูกได้แก่ พันธุ์จินดา หัวเรื อ ห้วยสี ทนและยอดสน แหล่งผลิตสําคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา ชัยภูมิ เลย ศรี สะเกษ และอุบลราชธานี ลําดับที 2 คือพริ กชีฟ้ า แหล่งผลิตสําคัญคือ เชียงใหม่
นครสวรรค์ ลําพูน อุตรดิ ตถ์ ราชบุรี และนครราชสี มา และลําดับที 3 คือพริ กขีหนู สวน ที มีแหล่งผลิตสําคัญคือ เชี ยงใหม่
นครปฐม กาญจนบุรีและศรี สะเกษ โดยปลูกเป็ นพืนที 364,367 ไร่ 119,421 ไร่ และ 104,692 ไร่ ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ
61, 20 และ 18 ของพืนทีปลูกพริ กทังหมดตามลําดับ
(กมล เลิศรัตน์, 2550 : 15)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นแหล่งการผลิตพริ กทีสําคัญของประเทศไทย ที
มีผลผลิตออกสู่ ตลาดเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศ การปลูกพริ กของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลผลิตพริ กจะ
ออกสู่ตลาด 2 ช่วงคือฤดูแล้งและฤดูฝน พริ กฤดูแล้งจะเริ มตกกล้าในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เริ มปลูกตังแต่เดือน
มกราคมถึงเดื อนกุมภาพันธ์และเริ มให้ผลผลิตตังแต่เดื อนมีนาคมไปเรื อย ๆ จนถึงเดื อนสิ งหาคม โดยจังหวัดทีมีการปลูก
พริ กในฤดูแล้งเป็ นจํานวนมากได้แก่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ ส่วนพริ กฤดูฝนผลผลิตจะออกสู่ ตลาดช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดื อนธันวาคม โดยจังหวัดทีมีการปลูกพริ กฤดูฝนเป็ นจํานวนมากได้แก่ จังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดชัยภูมิ
เมือเก็บผลผลิ ตพริ กเรี ยบร้ อยแล้วจะมีผูร้ วบรวมพริ กทังในท้องถินและผูร้ วบรวมในต่ างถินมารับ ซื อพริ กจากเกษตรกร
ก่อนทีจะนําไปจําหน่ายยังพ่อค้าขายส่งพริ กในตลาดค้าส่ งพืชผักทางการเกษตร ซึงการซือขายพริ กนันราคาพริ กจะขึนอยูก่ บั
การกําหนดราคาของตลาดกลาง
ตลาดรับซื อพริ กที สําคัญในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อโดยได้แบ่งเป็ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ได้แก่
ตลาดศรี เมืองทอง จังหวัดขอนแก่น ตลาดเมืองทองเจริ ญศรี จังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่างได้แก่
ตลาดสุรนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี โดยพริ กจากตลาดสุ รนครเมืองใหม่
จังหวัดนครราชสี มาจะถูกส่งไปจําหน่ายตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง อีกส่ วนหนึงจะถูกส่ งไปยัง
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ได้แก่จงั หวัดสงขลา จังหวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต ส่ วนตลาด
วาริ น เจริ ญศรี พริ กจะใช้ภายในจัง หวัด อุบ ลราชธานี แ ละกระจายไปยัง จัง หวัด นครราชสี ม าและกรุ ง เทพมหานคร
ส่ วนพริ กจากตลาดศรี เมื องทอง จังหวัด ขอนแก่น จะถูกส่ งไปจําหน่ ายยัง จัง หวัด ร้อยเอ็ด และจังหวัดต่ างๆในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ส่วนพริ กจากจังหวัดชัยภูมิ จะมีการกระจายพริ กไปยังจังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสี มา
รวมไปถึงขายส่งให้แก่โรงงานแปรรู ป พริ กจากตลาดเมืองทองเจริ ญ จังหวัดอุดรธานี จะขายภายในจังหวัดและส่งไปยัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จังหวัดใกล้เคียง เช่น หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และหนองบัวลําพู เป็ นต้น และในบางส่ วนเข้าโรงงาน
แปรรู ปทําซอสพริ ก และบางส่วนส่งไปขายประเทศเพือนบ้าน
ด้านการตลาดพริ ก จะมีตลาดกลางหรื อจุดศูนย์กลางรวบรวมพริ ก แล้วทําการกระจายพริ กออกไปยังตลาดต่าง ๆ
ในจังหวัดหรื อตลาดต่างจังหวัดโดยผ่านพ่อค้า คนกลาง พริ กทีจําหน่ายในตลาดแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ พริ กสดและพริ ก
แห้ง สําหรับพริ กสดจะเก็บไว้ได้ไม่นาน จึงจําเป็ นต้องมีการแปรรู ป เป็ นพริ กแห้งเพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน สําหรับพริ ก
แห้งผลผลิตจะกระจายออกสู่ ตลาดตลอดทังปี เพราะสามารถเก็บรั กษาได้นาน ราคาพริ กแห้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าราคา
พริ กสดค่อนข้างมาก อีกทังจากพริ กแห้งสามารถนํามาผลิตแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อืน ๆ เพือเพิมมูลค่าเพิมให้กบั ผลิตภัณฑ์
ได้ โดยสามารถนํามา แปรรู ปเป็ นผลิ ตภัณฑ์เครื องจิมต่าง ๆ หรื อนําพริ กต่าง ๆ ซึ งเป็ นการเพิมมูลค่าให้กับผลิ ตภัณฑ์
เพือเป็ นการทําความเข้าใจรู ปแบบของธุรกิจการค้าส่งพริ กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนืองจากเป็ นแหล่งการผลิตพริ กราย
ใหญ่ของประเทศ ตลาดค้าส่งจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลไกการตลาดของพริ ก ดังนันการทําความเข้าใจ
สภาวะการตลาดค้าส่ งพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อว่ามีสภาวะการตลาดอย่างไร มีระดับช่องทางและรู ปแบบช่องทาง
การค้าส่ งพริ ก รวมถึงรู ปแบบการจัดจําหน่ายพริ กจากผูผ้ ลิตไปยังพ่อค้าคนกลางระดับต่างมีลกั ษณะวิธีการทางการตลาด
อย่างไร ซึงตลาดค้าส่ งเป็ นห่ วงโซ่อุปทานหนึ งทีสําคัญในการผลิตพริ ก และนําผลผลิตไปสู่ผบู้ ริ โภค ข้อมูลจากตลาดค้าส่ ง
จึ งเป็ นข้อมูลพืนฐานทีสําคัญอีกเรื องทีจะใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการทีจะพัฒนาการวางแผนทางด้านการตลาดในประเด็น
เรื อง กลยุท ธ์ผลิ ต ภัณฑ์ กลยุท ธ์ ราคา กลยุท ธ์ช่องทางการจัดจําหน่ าย และกลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด เพือให้ได้
แผนการตลาดทีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค และนําไปสู่ การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร
หรื อผูท้ ีสนใจทีจะขยายการผลิตในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสําเร็ จต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาสภาวะการตลาดค้าส่งพริ กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีดําเนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจ ัย 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 ผู้ค ้ 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 จังหวัดนครราชสีมา และผูค้ า้ ในตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่ าง จํานวน 70 ตัวอย่าง ซึงมีวธิ ี การเลือกหน่วยตัวอย่างดังนี
การเลือกหน่วยตัวอย่างขันที 1 ใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างแบบชันภูมิ (Stratified Sampling) โดยจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม
คื อ 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 ในตลาดสุรนครเมืองใหม่ จังหวัดนครราชสี มา ผูร้ วบรวมพริ กและผูค้ า้ ในตลาดวา
ริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี
การเลือกหน่วยตัวอย่างขันที 2 ใช้การเลือกหน่วยตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบใช้วิจารณญาณ (Judgment Sampling)
โดยมีแผนการสุ่มตัวอย่างดังนี
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน ประกอบด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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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 จังหวัดนครราชสีมา สุ่ม 20 ตัวอย่าง
2. ผูร้ วบรวมพริ ก ผูค้ า้ ในตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี สุ่ม 15 ตัวอย่าง
เครื องมื อทีใช้ การรวบรวมข้ อมูล คื อ แบบสัม ภาษณ์ (Interview Form) แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Interview)
เป็ นเครื องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมูลและเป็ นการสัมภาษณ์ ทีให้ผูต้ อบตอบได้อย่างอิสระรู ปแบบของคําถามในแบบ
สัมภาษณ์จะใช้ทงั 2 รู ปแบบ คือ คําถามปลายเปิ ด (Opened-Ended Questions) คําถามแบบปลายปิ ดซึ งแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ตอนที 2 ข้อมูลการรับซือพริ ก
ตอนที 3 ข้อมูลการขายพริ ก
สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
คือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า
พิสยั และค่าฐานนิ ยม

ผลการวิจัย

ข้อมูลพืนฐานของผูร้ วบรวมพริ กและผูค้ า้ พริ ก มีประสบการณ์เกียวกับการจําหน่ายพริ กเฉลีย 11 ปี ( ̅ = 10.9, SD =
6.56) รายได้จากการขายพริ กเฉลียต่อเดือน 30,000-40,000 บาท ส่ วนใหญ่จะเป็ นกิจการเจ้าของคนเดียว
ข้ อมูลการรับซื อพริก
ตารางที 1 แหล่งซือพริ ก
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ผูค้ า้ พริ ก
รวม
ข้อมูล
ความถี
ร้อยละ
ความถี
ร้อยละ
ความถี
ร้อยละ
แหล่งซือพริ กฤดูฝน
1. ผูร้ วบรวมในหมู่บา้ น
22
11
391
61
41
49
2. เกษตรกร
161
84
182
28
34
41
3
3
3. พ่อค้าในจังหวัดอืน
1
5
6
9
7
9
4. พ่อค้าพริ กในอําเภอ
0
0
1
2
1
1
รวม
19
100
64
100
83
100
ตารางที 2 การกําหนดราคาการซื อพริ กเพือนํามาขายต่อ
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ข้อมูล
ความถี
ร้อยละ
ลักษณะการซือพริ กมาจําหน่าย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ผูค้ า้ พริ ก
ความถี
ร้อยละ

รวม
ความถี
ร้อยละ
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1. เลือกซือตามต้องการ
2. เหมาซือทังหมด
รวม
ในการซือพริ ก ใครเป็ นผูก้ าํ หนดราคา
1. ผูข้ ายเป็ นผูก้ าํ หนด
2. ต่อรองราคา
3. ตามราคาตลาด
4. ผูซ้ ือเป็ นผูก้ าํ หนด
รวม
ปัจจัยทีมีผลต่อการกําหนดราคาซือพริ ก
1. การบริ การการขายแบบต่างๆ
2. คุณภาพของพริ ก
3. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. ปริ มาณผลผลิตทีผลิตได้
5. ความห่ างไกลจากตลาด
รวม
ลักษณะการจ่ายเงินในการซือพริ ก
1. เงินสดทังหมด
2. ทังเงินสดและเงินเชือ
3. เงินเชือทังหมด
รวม

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

ตารางที 3 ปัญหาในการรับซือพริ ก และแนวทางการปรับตัวของผูข้ ายเพือเพิมยอดขาย
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ผูค้ า้ พริ ก
ข้อมูล
ความถี
ร้อยละ
ความถี
ร้อยละ
ปัญหาในการซือพริ กเนืองจาก
1. การแข่งขันกับพ่อค้าคนอืน
4
57
6
28
2. คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ
1
14
9
43
3. ปริ มาณพริ กไม่เพียงพอต่อการขาย
1
15
5
24
4. การขนส่ งลําบาก
1
14
1
5
รวม
7
100
21
100
แนวทางการปรับตัวของผูข้ าย
1. ศึกษาความต้องการของลูกค้า
10
59
29
55
2. ติดตามข้อมูลราคาพริ ก
1
6
9
17
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

รวม
ความถี
ร้อยละ
10
10
6
2
28

36
36
21
7
100

50
10

72
14
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3. ติดตามข้อมูลปริ มาณพริ กทีออกสู่
ตลาด
4. เพิมจํานวนลูกค้าประจํา
รวม

1

6

7

13

8

11

1
17

6
100

1
53

2
100

2
70

13
100

ข้ อมูลการขายพริก
ตารางที 4 แสดงการซือ-ขาย พริ ก และการกําหนดราคา
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ข้อมูล
ความถี
ร้อยละ
กลุ่มลูกค้าทีจําหน่ายพริ กให้
1. พ่อค้าปลีก
72
23
3
2. พ่อค้าต่างอําเภอ
6
19
3. พ่อค้าส่งรายย่อย
4
13
4. ผูใ้ ช้รายย่อย
3
10
1
5. พ่อค้าส่งรายใหญ่
10
32
6. โรงงานแปรรู ป
1
3
รวม
31
100
ตารางที 4 (ต่อ)

ประเภทกลุ่มผูค้ า้

ข้อมูล
ในกรณี ขายใครเป็ นผูก้ าํ หนดราคา
1. ต่อรองราคากัน
2. ผูค้ า้ เป็ นผูก้ าํ หนด
รวม
ปัจจัยทีมีผลต่อการกําหนดราคาในการ
ซือพริ ก
1. คุณภาพของพริ ก
2. ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ปริ มาณผลผลิตทีผลิตได้
4. ความห่ างไกลจากตลาด
5. การบริ การการขายแบบต่างๆ
รวม
ลักษณะการจ่ายเงินในการซือพริ ก
1. ทังเงินสดและเงินเชือ

ผูร้ วบรวมพริ ก
ความถี
ร้อยละ

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

35
23
18
15
3
8
100

ผูค้ า้ พริ ก
ความถี
ร้อยละ

รวม
ความถี
ร้อยละ
55
38
30
26
13
6
168

33
23
18
15
8
3
100

รวม
ความถี
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. เงินสดทังหมด
3. เงินเชือทังหมด
รวม

9
1
17

53
6
100

12
1
53

23
2
100

ตารางที 5 การจัดการกับปั ญหาในการขาย และกลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า
ประเภทกลุ่มผูค้ า้
ผูร้ วบรวมพริ ก
ผูค้ า้ พริ ก
ข้อมูล
ความถี
ร้อยละ
ความถี
ร้อยละ
ปัญหาการขายพริ ก
1. มีปัญหาลูกค้าซือเป็ นเงินสดแล้วไม่
2
66.67
17
94.44
จ่ายตามกําหนด
2. มีปัญหารับซือพริ กมาขายมากกว่า
1
33.33
1
5.56
ความต้องการของลูกค้า
รวม
3
100
18
100
กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า
1. สามารถต่อรองราคาได้
3
17
21
40
2. มีความซือสัตย์ต่อลูกค้า
8
48
9
17
3. สร้างมนุษย์สมั พันธ์ทีดี
2
12
9
17
4. สิ นค้ามีคุณภาพ
3
18
4
7
5. มีการให้สินเชือ/เครดิตต่อลูกค้า
0
0
5
9
6. มีพริ กจําหน่ายตลอดเวลา
1
6
3
6
7. การบริ การด้านการขนส่ ง
0
0
2
4
รวม
17
100
53
100

31
2
70

42
3
100
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รวม
ความถี
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 นภาคทีประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีตลาดกลางค้าส่ งพืชผักและ
ผลไม้ทีสําคัญทีเป็ นเสมือนศูนย์กลางของการกระจายสินค้าไปสู่ทวทุ
ั กภูมิภาคและประเทศเพือนบ้าน ซึงตลาดทีสําคัญได้แก่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ประกอบด้วยตลาดศรี เมืองทอง จังหวัดขอนแก่น และตลาดเมืองทองเจริ ญศรี จังหวัด
อุดรธานี ซึงเป็ นศูนย์กลางตลาดรับซือขายสิ นค้าพืชผักทางการเกษตร ทังในและนอกพืนทีซึงพ่อค้าและแม่คา้ จะรับซือพริ ก
มาจาก จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึงพริ กส่วนใหญ่ก็จะเป็ นพริ กส้ม จําหน่ายพริ ก
ให้แก่ลูกค้าทังในภูมิภาคและยังส่ งไปประเทศเพือนบ้าน ได้แก่ประเทศลาว และวิถีหรื อช่องทางทีทําให้ผลผลิตมาสู่ ตลาด
คือ หมู่บา้ น ทีทําการปลูกพริ กจะมีผรู ้ ับซือพริ กทีเรี ยกว่าผูร้ วบรวมในหมู่บา้ นหรื อผูร้ วบรวมในท้องถิน ในหมู่บา้ นประมาณ
4 – 5 ราย จะรับซือพริ กจากเกษตรกรแล้วนํามาจําหน่ายให้พอ่ ค้าแม่คา้ ในตลาดค้าส่ง แต่บางส่วนจะมีพอ่ ค้าจากตลาดกลาง
ไปรับซื อพริ กจากเกษตรกรผูป้ ลูกพริ กถึงสวน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่างประกอบด้วยตลาดสุรนครเมืองใหม่
จังหวัดนครราชสี มาและตลาดวาริ นเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งทีมาของพริ กจะเป็ นพริ กทีมาจากจังหวัดศรี ษะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดชัยภูมิ ซึ งเป็ นแหล่งพริ กขนาดใหญ่พริ กส่วนใหญ่จะเป็ นพริ กแดง เช่น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พันหัวเรื อ ซุปเปอร์ ฮอท ส่วนวิถีและช่องทางของพริ กส่ วนใหญ่จะมีผรู ้ วบรวมจะนําพริ กมาส่งให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ในตลาด
แต่ในบางส่ วนเกษตรกรหรื อผูร้ วบรวมจะนําพริ กมาจําหน่ายเองในตลาด แต่พอ่ ค้าส่งบางรายจะจ้างเกษตรกรเป็ นผูป้ ลูกพริ ก
ให้เวลาเก็บผลผลิตพ่อค้าก็จะกําหนดจํานวนในการเก็บแต่ละวันและจะไปรับพริ กเองลักษณะความแตกต่างระหว่างตลาด
กลางพืชผักและผลไม้จะมีช่องทางและวิถีแตกต่างกันบางเล็กน้อยตามภูมิศาสตร์ เรื องราคาและจํานวนพ่อค้าที เข้ามา
เกียวข้องในระดับช่องทาง ซึงสนับสนุนแนวคิดกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึงกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านการ
บริ หารจัดการการผลิ ต การตลาดและการบริ การลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การกระจายสิ นค้าและการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดส่ง และเชือมโยงสู่ทฤษฎีห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึงผูท้ ีมีบทบาทในการกระจายสิ นค้า
ค้าจากแหล่งวัตถุดิบไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย ผูข้ ายปั จจัยการผลิต ผูผ้ ลิต/บริ การศูนย์กระจายสิ นค้า ร้านค้าปลีก
ผูบ้ ริ โภค เปรี ยบเสมือนผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับระบบการตลาดค้าส่งพริ ก เกษตรกรผูป้ ลูกพริ ก ผูร้ วบรวมพริ ก พ่อค้าขาย
ส่งพริ กพ่อค้าขายปลีก ผูใ้ ช้รายย่อย /โรงงานแปรรู ปพริ ก
ราคาซือ-ขายพริ กจะขึนอยูก่ บั กลไกการกําหนดราคาของตลาด ราคาขายจะแตกต่างอยูก่ บั ช่วงฤดูกาลและคุณภาพ
ของพริ ก คือ พริ กในช่วงฤดูแล้งมีราคาตกตํา เนื องจากหมดช่วงฤดูกาลทํานา เกษตรกรจะหันมาปลูกพริ กทีเป็ นพืชทนแล้ง
นิ ยมปลูกกัน ดังนันผลผลิตทีออกมาในช่วงเดือนมีนาคม จึงมีจาํ นวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสูง เกิดการต่อสู้ดา้ น
ราคา และความต้องการขายของพ่อค้าส่ง พริ กในช่วงฤดูฝนทีมีราคาสู ง เนืองจากผลผลิตพริ กทีออกมาช่วงฤดูฝนมีนอ้ ย และ
คุณภาพของพริ กไม่ตรงตามความต้องการของตลาดเกิดการเน่าเสียและเกิดโรคระบาดทีส่งผลต่อคุณภาพพริ ก ค่าขนส่งและ
ระยะทางในการขนส่ งก็เป็ นอีกหนึงปั จจัยทีมีผลต่อการกําหนดราคาพริ ก ซึ งสิ งเหล่านีเป็ นต้นทุนในการขายทังนัน ราคาจะ
ถูกบวกเมือมีการซื อขายหลายทอด ถ้าพริ กขาดตลาดราคาก็จะเพิมสูงขึนตามราคากลไก และ ทําให้ราคาถูกลงเมือพริ กล้น
ตลาด โดยกลไกนี จะทํางานได้ดีภายใต้เงือนไขการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในตลาดการค้าเสรี สมบูรณ์แบบ ซึ งสนับสนุ น
ทฤษฏี แบบจําลองแรงดัน 5 ประการ (Five Forces Model) ของ Michael E. Porter ในประเด็นเรื องอํานาจการต่อรองของ
ซัพพลายเออร์ จะสูงเมือผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อยและมีราคาสูง การคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ทีเกิดขึนในตลาดค้าส่ งพริ กที
นอกเหนื อจากผูค้ า้ ส่ งที จําหน่ายในตลาดแล้ว เนื องจากเป็ นตลาดทีมีลกั ษณะแข่งขันสมบูรณ์ผซู ้ ื อมากผูข้ ายมาก ราคาจึ ง
เป็ นไปตามกลไกตลาด และหากช่วงในทีผูร้ วบรวมทีต้องการระบายพริ กในช่วงทีมีผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและ เกิดอํานาจการต่อรองของลูกค้า
จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกพริ กจะจําหน่ ายพริ กให้แ ก่ผูร้ วบรวมในหมู่บ ้านหรื อผูร้ วบรวมที อยู่ใน
ท้องถิน จากนันผูร้ วบรวมก็จะนําพริ กทีรับซื อจากเกษตรกรไปส่ งให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ในตลาดกลางพืชผักผลไม้ในจังหวัด
หรื อจังหวัดใกล้เคียง ในหมู่บา้ นแต่ละหมู่บา้ นจะมีผรู้ วบรวมประจําหมู่บา้ นละ 4 – 5 ราย แต่ละรายจะมีลูกค้าประจําเป็ น
ของตัวเองหรื อผูร้ วบรวมบางรายจะเป็ นผูล้ งทุนให้กบั เกษตรกร บางกรณี ผรู้ วบรวมจะนําพริ กไปส่งให้พอ่ ค้าส่งแค่เพียงครึ ง
ทางเพราะจะมีรถของพ่อค้าส่งมารับรับทีปลายทาง ซึงบางช่วงเวลาทีพริ กขาดตลาดก็จะมีพอ่ ค้าทีมาจากทีอืนจะเข้ามารับซื อ
พริ กกับเกษตรกรเพือนําไปจําหน่ายหรื อนําไปขายเอง ซึงสนับสนุนทฤษฎีห่วงโซ่อุปาน (Supply Chain) คือประกอบ ผูข้ าย
ปัจจัยการผลิต ผูผ้ ลิต/บริ การ ศูนย์กระจายสิ นค้า ร้านค้าปลีกและผูบ้ ริ โภค ซึงเชืองโยงกับผูม้ าเกียวข้องกับระบบตลาดค้า
ส่งประกอบด้วยเกษตรกรผูป้ ลูกพริ ก ผูร้ วบรวมพริ ก ผูค้ า้ ส่งพริ ก พ่อค้าปลีก ผูใ้ ช้รายย่อย /โรงงานแปรรู ปพริ ก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราวดี สุ แดงน้อยและคณะ(2554) การศึกษาเรื องการจัดการการผลิตและการตลาดพริ กสดของ
เกษตรกร ตําบลแหลมทอง อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ สําหรับการจัดการการตลาด เกษตรกรทุกรายขายให้กบั พ่อค้า
รวบรวมในหมู่บา้ นซึ งจะมารับซื อตามจุดต่างๆ ในหมู่บา้ นหรื อไปรับทีบ้านของลูกไร่ ทีเป็ นจุดรวบรวมผลผลิตพริ ก ซึ ง
พ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้ นจะเป็ นคนรวบรวมและขายต่อให้กบั พ่อค้าส่ งต่างถิน อีกต่อหนึ ง โดยพ่อค้ารวบรวมในหมู่บา้ น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ส่งต่อให้กบั พ่อค้าขายส่งต่างถิน เกษตรกรไม่สามารถทีจะต่อรองราคาพริ กได้ เนืองจากราคาพริ กจะถูกกําหนดจากพ่อค้าคน
กลางและพ่อค้าคนกลางได้กาํ หนดราคาจากตลาดอีกครังหนึง

สรุ ปผลการวิจัย

เส้นทางธุ รกิ จของการรั บซื อพริ กในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า ผูร้ วบรวมพริ กท้องถินจะรับซื อพริ กจาก
เกษตรกรโดยตรง และผูค้ า้ ส่งจึงจะเข้าไปรับซือพริ กต่อจากผูร้ วบรวมพริ กในหมู่บา้ นอีกทอดหนึง ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นการ
ผูกขาดเป็ นเจ้าประจํา ในด้านการขายพริ กนันจะมี ผูใ้ ช้พริ ก เช่ น กลุ่ มผูใ้ ช้เ ชิ งอุตสาหกรรมซื อพริ กไปเพือแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และส่ วนหนึงจะถูกขายเพือนําไปใช้ในลักษณะการรับประทานสด โดยจะมีผคู้ า้ ระดับต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
ในกระบวนการ ปั จจะยในการกําหนดราคา คือ คุณภาพของพริ ก ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และปริ มาณผลผลิตทีผลิต
ออกสู่ตลาด ซึ งราคาขายจะถูกบวกเพิมตามจํานวนคนกลางทีเกิ ดขึนในระบบ ส่ วนระบบการขายมักจะใช้ระบบเงิน สด
แต่มีบางส่ วนทีซื อขายกันในลักษณะเงิ นเชือ และปั ญหาทีเกิดขึนคือ มักจะไม่จ่ายเงินตามกําหนด ในการซื อขายพริ กใน
วงการตลาดขายส่ง คือ มิตรไมตรี ความสัมพันธ์กนั ระหว่าง ผูซ้ ือและผูข้ าย รวมถึงพ่อค้าแม่คา้ ด้วยกัน
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ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเครื องใช้ ไฟฟ้า
เพือสิ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
An Influence of Marketing Mix toward Buying decision of Environmental Friendly Electronic
Products in KhonKaen Municipality
นทยา กัมพลานนท์ * จิราภา คําหยุก ,ญาธิดา พูลทอง ปรารถนา พลทองสถิต และ
ศุรตรี กานต์ เลิศล้นพรมหม
NatayaKumplanon1*JirapaKhamyuk2,YatidaPoonthong3,ParttanaPolthongsatit4 and SuratrikanLoeslonphrom5

บทคัดย่อ
งานวิ จ ัย มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดและพฤติ ก รรม ที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ
เครื องใช้ไฟฟ้าประเภทตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เก็บข้อมูลเพือศึกษาจํานวน 400 ชุด ใช้สถิติทีใช้
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติ ฐานใช้ค่า Chi-square Crosstabs สถิ ติสหสัมพันธ์ Pearson
Correlation พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 30-34 ปี การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี รายได้เ ฉลีย
ครอบครัวต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ส่ วนใหญ่ใช้ตเู ้ ย็นแบบ 2 ประตู ยีห้อทีใช้มากทีสุด คือ มิตซูบิชิ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ทราบว่าตูเ้ ย็นมีการปล่อยสาร CFC (สารคลอโรฟลูออคาร์บอน) เหตุผลในการซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม คือ เพือช่วยในการ
ประหยัดพลังงาน ราคาทีเลือกซื อโดยเฉลีย คือ7,000-12,000 บาท ตัดสิ นใจซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อมเมือตูเ้ ย็นหลังเดิ มมีการ
ชํารุ ด ซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อมจาก ห้างดิ สเคาน์สโตร์ โดยเดินทางไปซื อด้วยตัวเอง สื อทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อ คือ
โทรทัศน์ และเงือนไขทีมีการเลือกใช้ คือ ชําระด้วยการผ่อนชําระเป็ นงวดๆ
ส่ วนประสมทางการตลาดที มี ผ ลในการซื อ สามารถสรุ ป ได้ดัง นี ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ (Product) ผูบ้ ริ โภคให้
ความสํา คัญ เรื อง มี เ ครื องหมายรั บรองมาตรฐานสิ นค้า เช่ น มอก.ประหยัด ไฟเบอร์ 5 ด้านราคา (Price) ผู้บ ริ โภคให้
ความสําคัญ เรื อง ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ทีได้รับ เช่น ประหยัดพลังงาน แสงสี ฟ้าทีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกั
ช่องแช่แข็ง ด้านการจัดจําหน่าย (Place) ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ เรื อง คํานึงถึงการขนส่ งทีรวดเร็วและรักษาสิ งแวดล้อม โดย
มีคลังสิ นค้าช่วยลดระยะทางในการขนส่ ง ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ เรื อง พนักงานมี
ความรู ้เกียวกับสิ นค้าและมีทกั ษะในการเลือกนําเสนอสินค้าทีเหมาะสมกับลูกค้า
คําสําคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, เครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม
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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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ในปั จจุบนั สิ งแวดล้อมทีเป็ นธรรมชาติ ทังภายในประเทศและในท้องถินมีแนวโน้มถูกทําลายเพิมมากขึน ใน
ขณะเดี ยวกันสิ งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ที มนุ ษ ย์สร้ างขึน) กลับเพิมมาแทนมากขึนเป็ นลําดับ ทังนี เนื องจาก ในปั จจุบนั
จํานวนประชากรมนุ ษย์เพิมขึนอย่างรวดเร็ ว มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้อาํ นวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิมมาก
ขึ น ผลจากการทําลายสิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ งผลกระทบต่อ มนุ ษย์หลายประการเช่ น ปั ญหาการแปรปรวนของ
ภูมิอากาศโลก การลดลงอย่างรวดเร็ วของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบตั ิมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึน มลพิษ สิ งแวดล้อมขยาย
ขอบเขตกว้างขวางมากขึน
ปัญหาสิ งแวดล้อมทีสําคัญ นันคือ สภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การทีอุณหภูมิเฉลียของอากาศ
บนโลกสูงขึน ซึ งสาเหตุเกิ ดจากการทีมีแก๊สเรื อนกระจกในบรรยากาศมากเกินไป แก๊สเรื อนกระจกตัวหนึ งทีสําคัญ ได้แก่
คาร์ บอนไดออกไซด์ ซึงเกิดจากการเผาไหม้เชือเพลิงเพือใช้งาน การใช้พลังงานจากเครื องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อนก็เป็ นอีกหนึง
สาเหตุหลักทําให้โลกร้อนเพราะเป็ นการใช้พลังงานอยู่ตลอดเหมือนกับเครื องใช้ไฟฟ้ าอย่างตูเ้ ย็นทีต้องมีการเสี ยบปลักอยู่
ตลอดเวลา ตูเ้ ย็นเป็ นเครื องใช้ไฟฟ้าชนิ ดหนึ งทีส่งทีปล่อยสารสําคัญทีเป็ นเหตุให้โลกร้อนออกมามาก นันคือสารประกอบ
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) หรื อเรี ยกอีกชือหนึงว่า "ฟรี ออน" (Freon) มิได้เกิดขึนเองตามธรรมชาติ แต่เป็ นสิ งประดิษฐ์
ของมนุษย์ มีแหล่งกําเนิ ดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื องใช้ในชี วิตประจําวัน (จงจุรีย์ เก่งคํา, เศรษฐศาสตร์
โวหารกล้า, อาทิ ตย์ บุตรพรม และคณะ, 2556 ) ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนันก็มีให้เราเห็นกันอยูบ่ ่อยครัง ไม่วา่ จะเป็ น
นําท่วม แผ่นดิ นไหว พายุทีรุ นแรง อากาศทีร้อนผิดปกติส่งผลให้คนเสี ยชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ และพาหะนํา
โรคทีเพิมจํานวนมากขึน ทีผ่านมาพบว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ใส่ใจในสิ งแวดล้อมเท่าทีควร รวมทังในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ
คมนาคม และ ภาคครัวเรื อน ดังนันเพือไม่ให้เกิ ดวิกฤตต่อโลกทีรุ นแรงมากขึนจึ ง นํามาสู่ การหาหน ทางในการปรับปรุ ง
แก้ไข โดยในปั จจุบนั กระแสการรณรงค์ให้ตระหนักและอนุรักษ์สิงแวดล้อมได้เกิ ดขึนทัวโลก จึ งส่ งผลให้เกิ ดการสร้ าง
ผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ทีใส่ ใจและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมเพิมมากขึน (ชัยวัฒน์ คุประตกุล, ) สิ นค้าเพือสิ งแวดล้อม
คือ สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ทีผลิตขึนจากกระบวนการและเทคโนโลยีทีใส่ ใจผลกระทบทีจะเกิ ดขึนกับสิ งแวดล้อม เริ มตังแต่
การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานจากนําและไฟฟ้ าในการผลิตอย่างคุม้ ค่า และเทคโนโลยีทีเหมาะสม จน
เสร็ จสมบูรณ์เป็ นสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ การบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับ การขนส่งและจัดจําหน่าย รวมถึงการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์นนๆ
ั อย่างถูกวิธี
. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1 เพือศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม
1.2 เพือศึกษาด้านพฤติกรรมทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม
2. ประโยชน์ ทจะได้
ี รับ
2.1. เพือเป็ นประโยชน์ให้กบั ธุ รกิจเครื องใช้ไฟฟ้ าเกี ยวกับสิ งแวดล้อมทําให้ทราบถึ งส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม
2.2. เพือนํามาใช้พฒั นาและปรับปรุ งสิ นค้าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทาํ ให้
ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีผลในการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม
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. ขอบเขตของการวิจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขอบเขตของการศึกษางานวิจยั จะมุ่งศึกษาโดยกําหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้าได้ดงั นี
ประชากรทีใช้ในการวิจยั การศึ กษาวิจยั ครังนี จะทําการศึกษาวิจยั ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึงแบ่งออกเป็ น 4 เขต (เขตเทศบาลนครขอนแก่น
รวมถึงพืนทีติดกับเขตเทศบาล) ซึงได้แก่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตําบลบ้านเป็ ด เทศบาลตําบลเมืองเก่า และเทศบาลตําบล
พระลับ) จากข้อมูล สํานักนโยบายการออมและการลงทุนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2557 พบว่า กลุ่มประชากร ช่วงอายุ
25-59 ปี ทังชายและหญิง ช่วงอายุดงั กล่าวส่วนใหญ่เป็ นวัยทํางานและมีครอบครัว มีการวางแผนในชีวิต มีเป้ าหมายในชีวติ
รวมถึงมีภาระและมีหน้าทีต้องรับผิดชอบ ในช่วงวัยนี ส่ วนใหญ่จะมี งานทําแล้ว และมีรายได้เป็ นของตนเอง ซึ งมี จาํ นวน
256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยแบ่งเป็ นเขตเทศบาลนครขอนแก่น จํานวน 115,585 คน เขตเทศบาลตําบลศิลา
จํานวน 50,224 คน เขตเทศบาลตําบลบ้านเป็ ด 40,343 คน เขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า 28,653 คน และเขตเทศบาลตําบลพระ
ลับ จํานวน 22,192 คน (สํานักงานทะเบียนท้องถินเทศบาลนครขอนแก่น, 2559)
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี จากจํานวนประชากร 256,997 คน คํานวณจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่า
สัดส่ วนของประชากรจากสูตร Taro Yamane และการสุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มประชากรใน
เขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีจาํ นวนประชากร 256,997 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจงช่วงอายุ
คือ ช่วงอายุ 25 – 59 ปี ซึงกลุ่มตัวอย่างทีได้เท่ากับ 400 คน มีการแบ่งเขตพืนทีในการแจกแบบสอบทังหมด 5 เขตพืนที และ
ให้สถิตแบบระดับชันคํานวณจํานวนในการแจกแบบสอบถาม สามารถแบ่งได้ดงั นี
- เขตเทศบาลนคร
จํานวน 180
คน
- เขตเทศบาลบ้านเป็ ด
จํานวน 78
คน
- เขตเทศบาลเมืองเก่า
จํานวน 63
คน
- เขตเทศบาลศิลา
จํานวน 45
คน
- เขตเทศบาลพระลับ
จํานวน 34
คน
รวมทังสิ น จํานวน 400 ชุด
2. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ วิจยั ทีเกียวข้องกับการวิจยั ดําเนิ นการสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประกอบด้วย เครื องมือทีใช้ในการศึกษา นําแบบสอบถามทีสร้างขึนตามกรอบแนวความคิดเสนอ
ผูเ้ ชียวชาญเพือพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องและครอบคลุมของเนื อหาและความสอดคล้องของหัวข้อที
ศึกษาแล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามกับผูเ้ ชียวชาญแนะนํา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และ
คณะ, 2545: 145) เพือวัดความเทียงตรง (Validity) ซึ งค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.83 นําแบบสอบถามทีแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน แล้วนําผลทีได้ไปวิเคราะห์ความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้สัมประสิ ทธิ Cronbach's Alpha Coefficient สูตรของควอนบราค (Cronbach) (อ้างอิงจาก กัลยา วาณิ ชย์บญ
ั ชา. 2550 :
41-42) ซึงค่าความเชือมันรวมเท่ากับ .941
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3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีได้สร้างขึนมาแจกให้กบั กลุ่มตัวอย่าง 256,997 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จํานวน 400 ชุ ด ตรวจสอบข้อมูลทีได้ เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบสอบถาม
หลัง จากดําเนิ นการเก็ บรวบรวม ตรวจสอบการบันทึ กข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ทําการประมวลผลข้อมู ลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติเพือการวิจยั และแจกแจงความถีของทุกตัวแปร แล้วนําค่าทีได้มาวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ดําเนินการแจก
แบบสอบถามทําการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 โดยทําการเก็บตัวอย่างจากผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาล
นครขอนแก่น แบ่ งออกเป็ น 4 เขต (เขตเทศบาลนครรวมถึงพืนทีติ ดกับเขตเทศบาล ซึ งได้แก่ เทศบาลเมืองศิ ลา เทศบาล
ตําบลบ้านเป็ ด เทศบาลตําบลเมืองเก่า และเทศบาลตําบลพระลับ) จํานวน 400 ชุด จากกลุ่มประชากร ช่วงอายุ 25-59 ปี ทัง
ชายและหญิง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สํานักงานทะเบียนท้องถินเทศบาลนครขอนแก่น,2559
4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพือหาค่าสถิติ
พืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการแจกแจงหรื ออธิบายลักษณะทัวไป
ของข้อมูลหรื อตัวแปรในการวิจยั โดยแสดงในรู ปแบบของร้อยละ ตารางแจกแจงความถี และใช้สถิติเชิงอนุ มาน คือสถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นตัวแทนของประชากรซึงสามารถนําผลการวิเคราะห์นนไปสรุ
ั
ปอ้างถึงประชากร
ได้โดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็ น สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า Chi-square, Crosstabs และ Pearson Correlation

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 247 คน (ร้อยละ62) โดยมีอายุระหว่าง ปี จํานวน คน (ร้อยละ ) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน (ร้อยละ 6)และมีรายได้เฉลียครอบครัวต่อเดือน
อยูท่ ี 15,001-20,000 บาท จํานวน 129 คน (ร้อยละ 32)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 1. ข้อมูลส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือเครื องใช้ไฟฟ้ าเพือ
สิ งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จากการศึกษา พบว่า
ตารางที 1 แสดงการสรุ ปส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านทีมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือ
สิ งแวดล้อม
ระดับความคิดเห็น
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลในการ สําคัญ
สําคัญ
SD การแปลผล
สําคัญ สําคัญ X
เลือกซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม มาก สําคัญมาก ปาน
น้อย น้อยทีสุ ด
ทีสุด
กลาง
มีเครื องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
301
83
14
2
0
มาก
4.711 0.555
เช่น มอก. ,ประหยัดไฟเบอร์ 5
(75.3%) (20.8%) (3.5%) (0.5%) (0.00%)
ทีสุด
ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ทีได้รับ
เช่น ประหยัดพลังงาน แสงสีฟ้าทีช่วยคง 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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สิ งแวดล้อมโดยมีคลังสิ นค้าช่วยลด
ระยะทางในการขนส่ ง
พนักงานมีความรู ้เกียวกับสิ นค้าและมี
ทักษะในการเลือกนําเสนอสินค้าที
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

มากทีสุ ด

0
(0%)

วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือศึกษาด้านพฤติกรรมทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม
จากกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 400 คน ในด้านต่างๆ ดังนี ส่ วนใหญ่เ ลื อกใช้ตูเ้ ย็นแบบ ประตู จํานวน คน (ร้ อยละ 2)
เลือกใช้ตูเ้ ย็นยีห้อมิตซูบิชิ จํานวน คน (ร้อยละ 5) โดยตูเ้ ย็นทีใช้ในปั จจุบนั เป็ นตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม จํานวน คน
(ร้อยละ ) และทราบถึงตูเ้ ย็นมีการปล่อยสาร CFC จํานวน คน (ร้อยละ ) มีเหตุผลในการเลือกซื อตูเ้ ย็นเพือช่วยใน
การประหยัดพลังงาน จํานวน คน (ร้อยละ 58) ราคาตูเ้ ย็นทีเลือกซือโดยเฉลียมีราคา ,000-12, บาท จํานวน คน
(ร้อยละ ) การตัดสิ นใจซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อมได้เลือกซื อเมือตูเ้ ย็นหลังเดิ มมี การชํารุ ด จํานวน คน (ร้ อยละ 61)
สถานทีซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม คือ ห้างดิ สเคาน์สโตร์ (โลตัส บิกซี ) จํานวน คน (ร้อยละ ) โดยเดินทางไปซื อด้วย
ตัวเอง จํานวน คน (ร้อยละ ) โดยบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อมคือ ตัวเอง จํานวน คน
(ร้อยละ ) มี สือโทรทัศน์เป็ นสื อทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม จํานวน คน (ร้ อยละ ) และ
เงือนไขการชําระเงิน คือ ชําระด้วยการผ่อนชําระเป็ นงวดๆ จํานวน คน (ร้อยละ )
ตารางที 2 แสดงพฤติกรรมการซือโดยจําแนกตามช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
25--34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
55 – 59 ปี
พฤติกรรม
ความถี
ความถี
ร้อยละ ความถี (คน) ร้อยละ
ร้อยละ ความถี (คน) ร้อยละ
(คน)
(คน)
1. ประเภทตูเ้ ย็นแบบ
81
32.9%
85
34.60%
68
27.6%
12
4.9%
2 ประตู
2. เหตุทีตัดสิ นใจซือ
75
32.7%
74
32.0%
73
31.8%
17
7.5%
ตูเ้ ย็น
(ประหยัด
ประหยัด
(ประหยัด
(มีความ
พลังงาน)
พลังงาน)
พลังงาน)
คงทน)
3. ราคาตูเ้ ย็นทีเลือก
74
44.8%
64
39.5%
49
30.0%
15
9.1%
ซือโดยเฉลีย
(7,000 –
(12,001(12,001(7,000–
12,000 บาท)
17,000 บาท)
17,000 บาท)
12,000 บาท)
4. ซือตูเ้ ย็นเมือตูเ้ ย็น
83
34.1%
63
25.8%
80
32.8%
18
7.4%
หลังเดิมมีการชํารุ ด
5. สถานทีซือ
111
41.9%
48
29.1%
38
24.2%
10
15.9%
ห้างดิสเคาน์สโตร์
โลตัส บิกซี
6. วิธีการซือ
134
34.7%
118
30.6%
110
28.5%
24
6.2%
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ด้วยการเดินทางไป
ซือด้วยตนเอง
7. ตัดสินใจซือตูเ้ ย็น
เพือสิ งแวดล้อมด้วย
ตนเอง
8.ชําระด้วยการผ่อน
ชําระเป็ นงวดๆ
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53

30.1%

49

27.9%

54

30.6%

20

11.4%

72

36%

59

29.5%

53

26.5%

16

8.0%

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์เครื องใช้ไฟฟ้ าเพือ
สิ งแวดล้อม
ใช้การทดสอบค่าทางสถิ ติสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์อย่างง่ ายของเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองตัว
ถ้ามีค่า Sig(2-tailed) >0.05 นันคือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ
เครื องไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ถ้ามีค่า Sig(2-tailed) <0.05 นันคือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ
เครื องไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องใช้ไฟฟ้ า
เพือสิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านสถานทีทีซือคือ ห้างดิสเคาน์สโตร์ (โลตัส บิกซี )
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือ
สิ งแวดล้อม ด้านสถานทีทีซือตูเ้ ย็นเพือ
สิ งแวดล้อม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed) ความสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์
ใช้สารทําความเย็น R134a,R600a เป็ นสารทําความเย็นทีไม่ทาํ ลาย
0.127*
0.011
มีความสัมพันธ์
โอโซนและไม่ทาํ ให้โลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟและ
0.174**
0.000
มีความสัมพันธ์
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านลดมลพิษและลดปัญหา
โลกร้อน
LED Lamp ไฟทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม เพราะไม่ได้ใช้สารปรอท
เป็ นส่วนประกอบประหยัดพลังงาน
ระบบ INVERTER ปรับรอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์ให้
เหมาะสม ประหยัดพลังงานและ ลดเสียงรบกวน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

0.165**

0.001

มีความสัมพันธ์

0.159**

0.001

มีความสัมพันธ์

0.109*

0.030

มีความสัมพันธ์
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ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกลินไม่พึงประสงค์ และ
เชือแบคทีเรี ย
V CASE ช่วยให้คุณค่าทางวิตามินในผักใบเขียวคงอยูไ่ ด้นานวัน
ขันตอนการผลิตและชินส่วนประกอบทีนํามาใช้ผลิตตูเ้ ย็นเพือ
สิ งแวดล้อมสามารถย่อยสลายและแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ได้
มีเครื องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก. ,ประหยัดไฟเบอร์ 5
ด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ทีได้รับ เช่น ประหยัดพลังงาน แสงสีฟ้า
ทีช่วยคงความสดภายในช่องแช่ผกั ช่องแช่แข็งด่วน
ด้านส่งเสริ มการตลาด
การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ทีแฝงข้อคิดเรื องสิ งแวดล้อมและการใช้
พลังงานเพือให้คนเกิดความเข้าใจถึงสิ งแวดล้อมมากขึน
บริ ษทั ทีผลิตให้ความสําคัญกับสิ งแวดล้อมจัดกิจกรรมสี เขียวเช่น
กิจกรรมรณรงค์เพือสิ งแวดล้อม การปลูกป่ าชายเลน การสนับสนุน
การเปลียนแปลงระบบนิเวศน์ เป็ นต้น
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0.180**

0.000

มีความสัมพันธ์

0.158**

0.002

มีความสัมพันธ์

0.117*

0.019

มีความสัมพันธ์

0.110*

0.029

มีความสัมพันธ์

0.111*

0.027

มีความสัมพันธ์

0.196**
0.119*

0.000
0.018

มีความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์

ตารางที 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องใช้ไฟฟ้า
เพือสิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านสถานทีทีซื อ คือ ห้างดิ สเคาน์สโตร์ (โลตัส บิกซี )
(ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือ
สิ งแวดล้อม ด้านสถานทีทีซือตูเ้ ย็นเพือ
สิ งแวดล้อม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed) ความสัมพันธ์
พนักงานมีความรู ้เกียวกับสิ นค้าและมีทกั ษะในการเลือกนําเสนอ
0.126*
0.012
มีความสัมพันธ์
สิ นค้าทีเหมาะสมกับลูกค้า
รวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
0.215**
0.000
มีความสัมพันธ์
** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ตารางที 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องใช้ไฟฟ้า
เพือสิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านบุคคลที มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อตูเ้ ย็นด้วย
ตนเอง
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ใช้สารทําความเย็น R134a,R600a เป็ นสารทําความเย็นทีไม่
ทําลายโอโซนและไม่ทาํ ให้โลกร้อนเหมือนสาร CFC แบบเดิม
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อสังคมด้านประหยัดไฟและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
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พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือ
สิ งแวดล้อม ด้านบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือ
ตูเ้ ย็นเพือสิ 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
ปัญหาโลกร้อน
LED Lamp ไฟทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม เพราะไม่ได้ใช้สาร
-0.187**
0.000
มีความสัมพันธ์
ปรอทเป็ นส่วนประกอบประหยัดพลังงาน
ANTI BACTERIA & DEODORIZER ลดกลินไม่พึง
-0.128*
0.010
มีความสัมพันธ์
ประสงค์ และเชือแบคทีเรี ย
V CASE ช่วยให้คุณค่าทางวิตามินในผักใบเขียวคงอยูไ่ ด้นาน
-0.142**
0.004
มีความสัมพันธ์
ตารางที 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องใช้ไฟฟ้า
เพือสิ งแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ด้านบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อด้วยตนเอง
(ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือ
สิ งแวดล้อม ด้านบุคคลทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือ
ตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Pearson’s
Sig.
ระดับค่า
(r)
(2-tailed)
ความสัมพันธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
ขันตอนการผลิตและชินส่วนประกอบทีนํามาใช้ผลิตตูเ้ ย็นเพือ -0.128*
0.011
มีความสัมพันธ์
สิ งแวดล้อมสามารถย่อยสลายและแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ได้
มีเครื องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มอก. ,ประหยัด
-0.169**
0.001
มีความสัมพันธ์
ไฟเบอร์ 5
ด้านส่งเสริ มการตลาด
บริ ษทั ทีผลิตให้ความสําคัญกับสิงแวดล้อมจัดกิจกรรมสี เขียว
-0.157**
0.002
มีความสัมพันธ์
เช่น กิจกรรมรณรงค์เพือสิ งแวดล้อม การปลูกป่ าชายเลน การ
สนับสนุนการเปลียนแปลงระบบนิเวศน์ เป็ นต้น
รวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
-0.154**
0.002
มีความสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

สรุ ปผลการวิจัย
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ส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อเครื องใช้ ไฟฟ้าเพือสิงแวดล้ อม ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการตัดสิ นใจซือตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อม (ต้องการเปลียนตูเ้ ย็นให้ทนั สมัยขึน) กลุ่ม
ตัวอย่างได้ให้ความสําคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์ในระดับตํา และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมือผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมมากขึน ก็จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม ด้านการตัดสิ นใจซือตูเ้ ย็นเพือ
สิ งแวดล้อม (ต้องการเปลียนตูเ้ ย็นให้ทนั สมัยขึน) เพิมขึนเล็กน้อย
ด้า นสถานที ที ซื อตู้เ ย็น เพื อสิ งแวดล้อ ม (ห้า งดิ ส เคาน์ ส โตร์ :โลตัส บิ กซี ) ) กลุ่ ม ตัว อย่า งได้ใ ห้
ความสําคัญในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ใน
ระดับตํา และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมือผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวม
มากขึน ก็จะมี พฤติกรรมการตัด สิ นใจซื อเครื องใช้ไฟฟ้ าเพือสิ งแวดล้อม ด้านสถานที ที ซื อตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อมเพิมขึ น
เล็กน้อย ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุเทพ ยนต์พิมาย, พรหมภัสสร รุ่ งโรจน์วรกุล, มนตรี ซึ มรัมย์ และณัฐพงศ์ เพชรบุตร
(2557) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื อเครื องใช้ไฟฟ้ า ซื อจากห้างสรรพสิ นค้า เช่น เดอะ
มอลล์ (The Mall) โลตัส (Lotus) บิกซี (Big C) สําหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ทีมีอิทธิ ต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซือเครื องใช้ไฟฟ้าภาพโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้า นบุ ค คลที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อตู้เ ย็น เพื อสิ งแวดล้อ มคื อ ตนเอง กลุ่ ม ตัว อย่า งได้ใ ห้
ความสําคัญในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ใน
ระดับตํา และเป็ นไปในทิ ศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมือผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมากขึน ก็จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเครื องใช้ไฟฟ้าเพือสิ งแวดล้อม ด้านบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซือ
ตูเ้ ย็นเพือสิ งแวดล้อมลดลงเล็กน้อย ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธินี พุม่ เพ็ชร (2554) พบว่า พฤติกรรมการเลือกซือ สิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรี จะมีการวางแผนการซือ ศึกษาและเปรี ยบเทียบคุณสมบัติก่อนซือสิ นค้า ตัดสิ นใจซือ
ด้วยตนเอง เลือกซื อสิ นค้าทีประหยัด ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าราคาสิ นค้าเครื องใช้ไฟฟ้ าในปั จจุบนั เหมาะสมและถ้าราคาเพิมสูงขึน
จะชะลอการซือ เมือเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองและอําเภอรอบนอก พบว่าผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองต่าง
จากอําเภอรอบนอกคื อผูบ้ ริ โภคในอําเภอเมืองมีการตัดสิ นใจซื อด้วยตัวเองและมีการศึ กษาข้อมูลก่อนซื อ ส่ วนผูบ้ ริ โภค
อําเภอรอบนอกตัดสิ นใจซือโดยคนในครอบครัวและไม่มีการศึกษาข้อมูลก่อนซือ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1 ผูป้ ระกอบการควรที จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มี ความคงทนอี กทังยัง ประหยัด พลัง งาน
เพือให้ได้มาตรฐานและฉลากที รั บรองสิ นค้าอย่างถูกต้อง เพือสร้างความมันใจและความน่ าเชื อถื อให้กับสิ นค้าอี กทังยัง
สามารถช่วยเพิมยอดขายให้กบั ธุรกิจได้อีกด้วย
2 ผูป้ ระกอบการควรมี การจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้กบั พนักงานเนื องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับ
พนักงานในการตัดสิ นใจซื อเครื องใช้ไฟฟ้ าดังนันผูป้ ระกอบการควรจัดกิจกรรมเสริ มทักษะ อบรมบุคลิกภาพ เทคนิคการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การขาย การพูด การเจรจาต่อรอง ให้กบั พนักงานเพือเป็ นการสร้างพนักงานทีมีคุณภาพ และทักษะในการขาย เนื องจาก
พนักงานถือเป็ นแรงสําคัญในการสร้างและกระตุน้ ยอดขายให้กบั ธุรกิจ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี เนืองจากความกรุ ณาและความช่วยเหลือ เป็ นอย่าง
ยิงจาก
ดร.อารี รัตน์ เชือบุญเกิด โนท , ผศ.ดร.ทายวุฒิ โพธิ ทองแสงอรุ ณ และดร.อชิตพล พลเขต
อาจารย์ประจําสาขาการตลาด คณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ คุณบุณณดา มุมอภัย
หัว หน้า ฝ่ ายวิ จ ัย ตลาด บริ ษ ัท มาร์ เ ก็ ต ซับ พอร์ ท จํา กัด , คุ ณ อภิ ศ ัก ดิ ทองคํา หัว หน้า แผนกขาย บริ ษ ัท
ขอนแก่นไทยแลนด์ จํากัด , คุ ณชัยสุ นทร นนทะชัย พนักงานขาย บริ ษทั ขอนแก่นไทยแลนด์ จํากัด ทีให้
ความอนุ เคราะห์เป็ นผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื องมือของแบบสอบถาม และให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
เพือปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง อันเป็ นประโยชน์ต่อการทําโครงงานวิจยั รวมทังบุคคลทีปรากฏตามรายการ
อ้างอิงทีผูจ้ ดั ทําโครงงานใช้อา้ งอิง
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทีให้ความร่ วมมือและเสี ยสละตอบแบบสอบถามให้ขอ้ มูลที
สําคัญอันเป็ นประโยชน์ต่อโครงงานวิจยั คุณค่าประโยชน์ของงานวิจยั ฉบับนี ขอมอบแต่ บิ ดา มารดา ผูม้ ี
พระคุณอาจารย์ และผูท้ ีเกียวข้องทุกส่ วนทีให้ความช่วยเหลือสนับสนุ นด้วยดีเสมอมา
เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี มี วตั ถุ ประสงค์เพื อศึ กษาการเพิ มผลิ ตภาพแรงงานผ่ านการทํางานแบบสะเต็ม โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริ ษทั แห่งหนึงในจังหวัดตาก เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพปั ญหาด้านการ
บริ หาร ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และด้านการผลิต โดยวิธีการระดมความคิดเห็น 2) การวิเคราะห์โดยใช้เครื องมือแบบ
ก้างปลาเพือหาปั ญหาที ต้องการแก้ไข 3) การประยุกต์ใช้เครื องมือสะเต็มในการเพิมผลิตภาพแรงงานด้วยวิธีการเรี ยนรู้ ขณะ
ทํางาน 4) การประเมินร้อยละของการเพิมผลิตภาพแรงงานและการประเมินร้อยละของการลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิต
โดยเปรี ยบเที ยบผลการทํา งานกับ ปี ที เดิ ม ในช่ วงเวลาเดี ยวกัน ผลการวิจัยพบว่า บริ ษัทประสบปั ญหาด้านการถ่ายทอด
กระบวนการผลิตแก่บุคลากรเนื องจากมีอตั ราการเข้างานใหม่และการลาออกทุกวัน บริ ษทั จึ งใช้เครื องมือสะเต็มเพือเพิมผลิต
ภาพแรงงานด้วยการใช้การผลิ ตสื อการสอนการทํางานซึ งทําให้สามารถเพิมจํานวนคลิ ป วีดี โอแสดงขันตอนการทํา งาน
ออนไลน์ได้ร้อยละ และลดเวลาในการอบรมพนักงานใหม่ร้อยละ
คําสําคัญ : สะเต็ม, ผลิตภาพการผลิต, วงจรการสูญเสีย
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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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ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของผลิตภาพแรงงานและกําลังคนแรงงาน อีกทังยังพบปั ญหาการขาด
แคลนแรงงานทังเชิงปริ มาณและคุณภาพ ซึงล้วนเป็ นข้อจํากัดต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ขณะนีพบว่า
ประเทศยังเผชิญกับความท้าทายของกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ดังนันเพือก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศ
รายได้สูง จะต้องมีการปรับเปลียนโครงสร้างเศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) รัฐบาลไทยจึง
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของประเทศ ในเรื องการพัฒนาสู่ “ความมันคง มังคัง และยังยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน”
โดยการขับเคลือนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไกประชารัฐ ซึงเป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชนเพือขับเคลือนการปฏิรูปประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหม่สาํ หรับประเทศไทย ในศตวรรษ
ที ในการนี รัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึงประกอบด้วย ) การเปลียนจากสิ นค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
นวัตกรรม ) การเปลียนจากการขับเคลือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลือนด้วยเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์ ) การเปลียนจากเน้นภาคการผลิตสิ นค้า ไปสู่การเน้นภาคบริ การมากขึน (สุรัชพงศ์ สิ งขาบัณฑิต, 2561)
ปัจจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนทีมีการบูรณาการระหว่างวิชาพืนฐานได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics); (STEM) ซึงกิจกรรมดังกล่าว สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั แรงงานทีทํางานในสถานประกอบการ โดยการวิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ และจัด
กิจกรรมสะเต็มเพือเชือมโยงการใช้งานจริ งในสถานประกอบการสอดคล้องกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (กมลฉัตร กล่อมอิม,
2559) เพือให้เกิดการเชือมโยงเนือหาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี สู่โลกความเป็ นจริ งปัจจุบนั เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้
ทีบูรณาการระหว่างกันกับสถานการณ์จริ งในสถานประกอบการ เป็ นการเพิมทักษะการบูรณาการการทํางานทีแท้จริ ง
ในปั จ จุ บัน ความก้า วหน้า และพัฒ นาการของเทคโนโลยีส ารสนเทศส่ ง ผลกระทบต่อ การปฎิ บ ัติ ง านแต่ ล ะ
หน่ วยงานมากขึน องค์การต่าง ๆ ในฐานะทีเป็ นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจําเป็ นทีจะต้องปรับตัว เพือความอยู่
รอดและการเจริ ญเติ บโตในอนาคต หลายหน่ วยงานได้ปรั บโครงสร้างขององค์การจากโครงสร้างแบบลําดับขันเข้าสู่
โครงสร้างระบบเครื อข่าย พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขันตอนการทํางาน ช่วยให้การตัดสิ นใจ และการ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานมีประสิ ทธิ ภาพ จึงไม่ตอ้ งมีการตรวจสอบและควบคุมเป็ นลําดับขัน นอกจากบุ คลากรรุ่ น
ใหม่ยงั มีความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสู งกว่าในอดีต จึงพร้อมทีจะรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของตน
และกลุ่มมากขึน
แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีขององค์การ พบว่าปั จจุบนั พัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ในองค์การ
ส่งผลให้เกิ ดการเปลียนแปลงทังโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ งก่อให้เกิ ดความท้าทายแก่ผบู้ ริ หารในอนาคตให้นาํ เทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ สูง สุ ด แก่ ธุรกิ จ โดยผูบ้ ริ หารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี
เพือให้สามารถตัดสิ นใจนําเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ งเราสามารถจําแนกผลกระทบของเทคโนโลยีทีมีต่อ
การทํางานขององค์การออกเป็ น ลักษณะ ดังต่อไปนี
. การปรับปรุ งรู ปแบบการทํางานขององค์การ เทคโนโลยีหลายอย่างได้ถูกนําเข้ามาใช้ภายในองค์การ และ
ส่ ง ผลให้ก ระบวนการในการทํา งานได้เปลี ยนรู ป แบบไป ให้ การส่ ง ข่ าวสารไม่ ตอ้ งใช้พนัก งานเดิ น หนัง สื ออีกต่อไป
ตลอดจนลดการใช้กระดาษทีต้องใช้ในการทํางาน
. การสนับสนุ นการดําเนิ นงานเชิ งกลยุท ธ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตสารสนเทศที สําคัญให้แ ก่
ผูบ้ ริ หารทีจะใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจและการสร้างความได้เปรี ยบเหนื อกว่าคู่แข่งขัน
. เครื องมื อในการทํางาน เทคโนโลยีถูกนําเข้ามาใช้ภายในองค์การ เพือให้การทํางานคล่ องตัวและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เราจะเห็ นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถที จะนํามาประยุกต์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเทคโนโลยีจะช่วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เปลียนแปลงและปรับปรุ งคุณภาพของการทํางานให้ดีขึน หรื อแม้กระทังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื องของแรงงาน และวัสดุ
สิ นเปลื องต่ าง ๆ ลง แต่ ยงั คงรักษา หรื อเพิมคุ ณภาพในการทํางานหรื อการให้บริ การลูกค้าที ดี ขึน ซึ งเป็ นที แน่ น อนว่า
เทคโนโลยีจะถูกนําเข้ามาใช้ในการเปลียนแปลง และปรับปรุ งกระบวนการในการดําเนินขององค์การมากขึนในอนาคต
. การเพิมผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หรื อ
PC ถูกพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ตลอดจนการใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อนเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่
ดังนันในอนาคตคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลจะกลายเป็ นเครื องมือหลักของพนักงานและผูบ้ ริ หารขององค์การ
. เทคโนโลยีในการติดต่อสื อสาร ในช่วงแรกของการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางธุรกิจคอมพิวเตอร์จะ
ถูกใช้เป็ นเพียงอุปกรณ์หลักทีช่วยในการเก็บและคํานวณข้อมูลต่าง ๆ เท่านัน ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ ได้ถูกพัฒนาให้มีศกั ยภาพ
จากทังภายในองค์การหรื อภายนอกองค์การ โดยไม่จาํ กัดขอบเขตว่าผูใ้ ช้จะอยู่ห่างไกลกันเท่าใด ปั จจุบนั ผูใ้ ช้สามารถติดต่อ
เพือทีจะแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารซึ งกันและกันได้จากทุกหนทุกแห่งทัวโลก คอมพิวเตอร์ จึงมีบทบาททีสําคัญมากกว่า
การเป็ นเครื องทีเก็บและประมวลผลข้อมูลเหมือนอย่างในอดีตต่อไป
Active Learning เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างหนึ ง แปลตามตัวก็คือเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิ หรื อ การ
ลงมือทําซึง ” ความรู ้ “ทีเกิดขึนก็เป็ นความรู ้ทีได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีผูเ้ รี ยนต้องได้
มีโอกาสลงมื อกระทํามากกว่าการฟั งเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้การเรี ยนรู ้โดยการอ่าน, การเขียน, การ
โต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทังให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการคิดขันสู ง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการ
ประเมินค่า
การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ ที กระตือรื อร้น (Active Learning) โดยประยุกต์ใช้กับ การ
บันทึกเทปขันตอนการทํางาน เพือใช้สอนพนักงานใหม่ ก่อนเข้าทํางาน ทดแทนการสอนแบบปากต่อปาก ทีอาจเกิดความ
คลาดเคลือน ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลขึนได้ และทําให้เกิดการเสี ยเวลาของหัวหน้างานในการสอนพนักงานใหม่ทีรับเข้า
มาเรื อยๆ เพือให้เกิ ดการถ่ายทอดทุ กกระบวนการให้พนักงานใหม่ด้วยเครื องมือทีสามารถใช้งานได้ง่าย (User-friendly)
เรี ยนรู ้ได้ทุกสถานที ทุกเวลา และเรี ยนซําได้หลายๆ ครังจนกว่าจะเข้าใจ นับได้วา่ เป็ นจัดการใหม่ทีสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้
ในศตวรรษที จะเห็ นได้ว่าองค์การที เจริ ญเติ บโตในอนาคตต้องสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้าไปในโครงสร้างการ
บริ ห ารงาน ควรทํา ความเข้า ใจในศัก ยภาพและผลกระทบของเทคโนโลยีที มี ต่อ องค์ก ารและสั ง คม เพื อให้เ ลื อกใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบน้อยทีสุดต่อองค์การและสังคมแวดล้อม
นอกจากนี กระบวนการใช้ส ะเต็ม สํา หรั บ ภาคแรงงาน (STEM Workforce) โดยการใช้ก ารบู ร ณาการวิ ช า
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ให้เ ป็ นฐานในการจัด อบรมเพิ มทัก ษะของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมให้เกิ ดทักษะทีหลากหลาย โดยจะดําเนิ นการให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเชิงลึกและสถานประกอบการและ
พนักงาน ดําเนินการสร้างจิตสํานึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสี ยที
แฝงอยู่ในกระบวนการทํางาน มี การดําเนิ น การแก้ไขปรั บปรุ งอย่างต่อเนื อง โดยดําเนิ น การจากบุ ค ลากรภายในสถาน
ประกอบการเพือสร้างความยังยืนซึ งจะส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตและเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาน
ประกอบการ ส่ งผลต่อการเสริ มสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ (พิริยะ ผลพิรุฬห์
และคณะ, 2559)
งานวิจยั นี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการเพิมผลิตภาพการผลิตผ่านการใช้สะเต็ม สําหรับภาคแรงงานในการแก้ไข
ปั ญหาขององค์กรแห่ งหนึงซึงเป็ นบริ ษทั เอกชนทีผลิตนําดืมจากนําแร่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือแก้ไข
ปัญหาด้านการถ่ายทอดวิธีการสอนงานพนักงานใหม่เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานและลดวงจรสูญเสียเวลาการทํางาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1. ศึ กษา วิเ คราะห์ข อ้ มูลของสถานประกอบการ เพือให้ทราบปั ญหาที ต้องการแก้ไขในการเพิ มผลิ ต ภาพ
แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิ จการ โดยใช้วิธีการระดมความคิ ดเห็ น (Brainstorming) ร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารกิจการ จํานวน 1 คน และพนักงานจํานวน 20 คน
2. ดําเนินวิเคราะห์ปัญหาของสถานประกอบการและคัดเลือกปั ญหาทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วนทีต้องได้รับการ
แก้ไขมาดําเนินการ
3. ใช้วิธีการแก้ไขปั ญหาด้วยการประยุกต์ใช้การทํางานแบบ STEM โดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพลสส์ (Word
Press) เพือการทําเว็บไซต์ (Website) องค์กร การถ่ายทํา ตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโปรแกรม วิวาวิดีโอ (Viva Video) การ
นําผลงานเพือแสดงขันตอนการปฏิบตั ิงานผ่านโปรแกรม เวิร์ดเพลสส์ (Word press), ลิงค์อิน (Linked in) , รหัสแท่ง
สองมิติ (QR code) และ แอพพลิเคชันในมือถือ (Application on Mobile Phone) เครื องมือการทํางาน
4. เพือลดการสู ญเสี ยในวงจรการผลิตและเพิมผลิตภาพแรงงาน โดยกําหนดให้เปรี ยบเทียบข้อมูลปี 2560 กับ
ข้อมูลเดิมของการทํางานลักษณะเดียวกันในปี 2559

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิจัยพบว่า บริ ษ ทั เอกชนแห่ งหนึ งในจังหวัดตากเป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ที มีชือเสี ยงแห่ งหนึ งใน
ประเทศไทย บริ ษทั ทีทํางานศึ กษาดังกล่าวนี เป็ นบริ ษทั ประเภทการผลิตนําแร่ ยห้ี อหนึ ง มีพนักงานจํานวน 98 คน จากผล
การระดมความคิดเห็นเกียวกับสภาพทัวไปและสภาพปั ญหาพบว่า
ด้านการบริ หารจัดการ บริ ษทั มีการแบ่งงานอย่างชัดเจนระหว่างสํานักงานใหญ่ซึงตังอยูท่ ีกรุ งเทพฯ ซึ งจะมีหน้าที
เป็ นฝ่ ายขายและฝ่ ายบัญชี สําหรับบริ ษทั ตัวอย่างนีจะเป็ นโรงงานผลิตซึงจะประกอบด้วยคลังสิ นค้าและแผนกจัดส่ง มีสถาน
ทีตังในจังหวัดหนึ งทางภาคเหนื อของประเทศไทย การบริ หารจัดการพบว่าขาดความเชือมโยงของการประสานงานในการ
บริ หารจัดการ โดยต่างฝ่ ายต่างทํางานในส่วนงานของตนจึงทําให้ไม่ตระหนักถึงการทํางานทีจะส่งผลกระทบต่อกัน เช่น ฝ่ าย
ขายขายสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่คาํ นึงถึงแผนการผลิตประจําปี ทําให้โรงงานผลิตมีงานเร่ งด่วนและต้องเร่ งผลิต
สิ นค้า มีค่าจ้างการทํางานล่วงเวลาเกิดขึน เครื องจักรทํางานหนัก เกิดสิ นค้าค้างในคลังเก็บสิ นค้าทําให้ไม่สามารถนําส่งตาม
แผนทีวางไว้ ส่ งผลให้คลังสิ นค้าไม่เพียงพอในการจัดเก็บและส่งผลกระทบในภาพรวม บริ ษทั มีปัญหาเรื องการจัดเก็บสิ นค้า
คงคลังเนืองจากไม่สามารถพยากรณ์การผลิตสิ นค้าให้ตรงกับคําสังซื อของบริ ษทั หลักทีตังทีกรุ งเทพฯ สาเหตุหลักมาจาก
พนักงานขายไม่ใช้ฐานข้อมูลของสิ นค้าคงคลังใน การขายหรื อการจัดโปรโมชันให้แก่ลูกค้า ทําให้เกิ ดช่องว่าง (Gap) ของ
การทํางานส่งผลถึงประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการการผลิตและคลังสิ นค้า
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บุ คลากรฝ่ ายบริ หารจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึนไป ส่ วนใหญ่จะจบสาขา
เกษตรอุตสาหการ มีพนักงานที จบด้านวิศวกรรมที คอยควบคุมเครื องจักรโรงงาน และพนักงานตรวจคุณภาพนําจบด้าน
วิทยาศาสตร์เคมี สําหรับพนักงานระดับปฏิบตั ิการจะจบการศึกษาขันตําระดับมัธยมศึกษาปี ที 3 เป็ นคนทีไทยหรื อเป็ นคนชน
เผ่าในพืนที ที มีบ ัต รประจําตัวประชาชน บริ ษทั ไม่มีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเนื องจากคนส่ วนใหญ่เป็ นคนในพืนที

พนักงานมีความสุ ขในการทํางาน ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสม โดยค่าแรงตําสุ ดของพนักงานปฏิ บตั ิการได้รับค่าตอบแทน
วันละ 305 บาท แต่ห ากมี การทํางานและได้รับ การบรรจุเ ป็ นพนักงานประจําได้รับ ค่าตอบแทนรายเดื อนและมี การขึน
เงินเดือนทุกปี มีเงินเพิมประจําปี ไม่ตากว่
ํ า 3 เดือน ส่วนพนักงานระดับบริ หารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับพนักงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ส่ วนกลางทําให้พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานสู ง ช่วงพ.ศ. 2560 นี บริ ษทั ต้องเพิมกําลังการผลิ ตมากขึน จึ งมี
ความต้องการทํางานมากขึน สําหรับ พืนทีในการทํางานสะอาด และไม่มีอนั ตราย เนืองจากผลิตภัณฑ์เป็ นนําแร่ มีการทํางาน

เป็ นทีมสําหรับพนักงานสายปฏิบตั ิการ โดยมีการจัดการเวลาพักงานและสับเปลียนหมุนเวียนการทํางาน ในการทํางานบาง
แผนกต้องใช้สายตาในการคัดกรองคุณภาพการผลิต (Quality Controlling : QC) จึ งอาจเกิดการเมือยล้าของสายตา จึ งมีการ
จัดให้หมุนเวียนการทํางานในแผนกอืน เช่น แผนกคัดกรองคุณภาพขวดก่อนเข้าสายการผลิตเป็ นต้น ในระบบการทํางาน
หัวหน้างานจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ พนักงานระดับปฏิบตั ิการไม่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ทําหน้าทีเพียงคุมระบบผลิต

ประจําจุดในแต่ละวัน หมุนเวียนตําแหน่งทีรับผิดชอบ ขาดการมีส่วนร่ วมในการทํางานในเชิงพัฒนา อีกทังพนักงานระดับ

ปฏิ บตั ิการโดยมากเป็ นคนในพืนทีและคนในชนเผ่า ไม่มีทกั ษะด้านการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการคิดและการ
ตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และขาดทักษะด้านภาษาและระบบสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการหยุดงาน (Break down)

ของสายการผลิต ทําให้เกิ ดการสูญเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต และการรับพนักงานใหม่เข้าทํางานจะใช้เวลา
ในการฝึ กอบรมให้ความรู ้ก่อนเข้าทํางานจริ งประมาณ เดือน ทําให้มีค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ นเกิดขึน

ด้านการผลิตหรื อบริ การ พบว่า การผลิตส่วนใหญ่เป็ นกระบวนการผลิตทีต้องใช้เครื องจักรเป็ นหลัก ใน

สายการผลิตที

มีกาํ ลังการผลิตที

ขวดต่อนาทีและในสายการผลิตที มีกาํ ลังการผลิต

ขวดต่อนาที ซึงเป็ น

สายการผลิตทีใช้งานมาหลายปี และมีขอ้ จํากัดบางอย่างในการทํางาน ทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ ทําให้การควบคุม
คุณภาพของวัตถุดิบทําได้ค่อนข้างยาก เพราะมีประมาณมาก เช่น

1) ฝาขวดทีมีการบิดเบียวผิดรู ป เมือเข้าสู่กระบวนการผลิตทําให้ปิดฝาไม่สนิท ต้องนําออกจากสายพานมาปิ ดให้
สนิ ทก่อนนํากลับเข้าสู่ กระบวนการผลิตใหม่ ถ้าไม่สามารถปิ ดฝาให้สนิ ทได้ก็ตอ้ งเปิ ดฝา แล้วทิ งฝาและเทนําทิง นําขวด
กลับไปล้างและเข้าสู่ระบบการบรรจุใหม่
2) ขวดบุ บจากการขนส่ งก่ อนการบรรจุ ทําให้ปิดฝาขวดไม่ได้ ต้องนําออกจากสายการผลิตเพือปิ ดฝาด้ว ยมื อ
ประมาณ ขวดต่อชัวโมง โดยปริ มาณการผลิตทังหมดประมาณ , ขวดต่อวัน ซึงโดยมากสามารถปิ ดฝาและนํากลับ
เข้าสายการผลิตได้ คงเหลือส่วนทีต้องจําหน่ายออกประมาณ ขวดต่อวัน การทํางานบางอย่างต้องใช้คนเป็ นหลัก เช่น
การตรวจสอบสภาพขวดก่อนเข้าสู่ สายการผลิต การตรวจสอบจํานวน จุดหลังบรรจุนาและปิ
ํ
ดฝาขวด การนําขวดเข้าสู่
ระบบการผลิต การติดป้ ายยีห้อ และการจัดบรรจุขวดเพือการลําเลี ยงด้วยรถยก มีการใช้กาํ ลังคนประมาณ คน ต่อ
สายการผลิต ซึ งค่อนข้างมากเกินความจําเป็ น สามารถใช้ระบบการจัดการทีดี เข้าไปบริ หารจัดการให้มีการใช้คนให้นอ้ ยลง
และคุม้ ค่าที สุ ดได้ นอกจากนี ยังเกิ ดการสู ญเสี ยเวลาจากการเปลียนชิ นส่ วนและอุปกรณ์ ของเครื องจักรเมือมี การเปลี ยน
กระบวนการบรรจุ เช่ น จาก มิลลิลิตร เป็ น มิลลิลิตร ซึ งจะเสี ยเวลาประมาณ - นาที ต่อครังในการเปลี ยน
กระบวนการบรรจุ
จากการวิเ คราะห์ ปั ญ หาของบริ ษ ัทแห่ ง หนึ งในจัง หวัด ตาก โดยใช้ก ารวิเ คราะห์แ บบก้างปลา (Fishbone
Analysis) การหยุดชะงักของเครื องจักรเนื องจากพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานใหม่ทียังไม่มีความชํานาญและขาดข้อสังเกต
เทคนิ คในการทํางาน ส่ งผลให้เกิ ดความผิดพลาดและต้องทําให้หยุดเครื องจักรชัวคราวเพือแก้ไขข้อผิดพลาด ในปี
บริ ษทั มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เพิมยอดการผลิตนําดืมเป็ นจํานวนมาก มีการรับพนักงานใหม่เข้ามาตลอด ส่งผลให้หัวหน้า
งานต้องใช้เวลาในการสอนงานตัวต่อตัวแก่พนักงานทีเข้าทํางานใหม่ จึ งเกิดความเหนื อยล้าทําให้เสี ยเวลาในการทํางานเกิด
การสอนงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ เมือมีการรับพนักงานใหม่ตลอดเวลา ต้องใช้เวลาในการสอนโดยหัวหน้า และใช้เวลาในการ
เรี ยนรู ้งานอย่างน้อย - สัปดาห์ต่อคนส่ งผลให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานบ่อยครัง พนักงานใหม่ทีขาดความชํานาญ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ส่ งผลให้เ กิ ด ความผิดพลาดเป็ นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ งของการหยุดชะงักของเครื องจักร ซึ งส่ ง ผลต่ อกระบวนการผลิต
โดยรวม
งานวิจยั นี จึ งเลือกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ งเป็ นหนึ งในเครื องมือของสะเต็มในการประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานร่ วมกับผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านบุคลากรในลักษณะการเรี ยนรู้การทํางาน (Action Learning) ซึ งพบว่ากระบวนการเพิมผลิต
ภาพแรงงานนัน พนักงานมีทกั ษะในการทํางานทีหลากหลายขึน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีได้รับจากการอบรม
สร้างเอกสารสําหรับการนําเข้าหรื อออกจากเว็ปไซต์ของบริ ษทั การสร้างคลิปวีดีโอแสดงขันตอนการทํางานโดยละเอียด
เป็ นภาพเคลือนไหว และมีการสอดแทรกเทคนิคในการทํางานให้กบั ผูร้ ับชมคลิปได้เรี ยนรู้ ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึน โดยในแต่
ละแผนกเช่น แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ ายบุคคลจะมีการนําเสนอขันตอนการทํางานผ่านคลิป
วิดีโอทีพนักงานจัดทําร่ วมกันในแต่ละแผนก รวมทังเอกสารในการทํางานวางบนระบบ tipwarin.wordpress.com ซึ งเป็ น
ระบบปิ ดสําหรับพนักงานในบริ ษทั ที สามารถเข้าถึงได้เท่านัน เนื องจากข้อมูลบางส่ วนเป็ นความลับของบริ ษทั ทังนี ฝ่ าย
บุคคลสามารถนําเสนอคลิปวีดีโอแสดงขันตอนการทํางาน และเอกสารทีเกียวข้องได้สมบูรณ์ทีสุ ด ทีสามารถนําไปใช้งาน
ได้จ ริ ง ดังตัวอย่างคลิ ปวีดีโอที เกิ ดจากผลงานของพนักงานฝ่ ายบุคคลผ่านช่องทางhttps://www.youtube. com/watch?v=
KYyQM0j3zZM แสดงขันตอนสําหรับการทําประวัติของพนักงาน ซึ งเป็ นผลเรี ยนรู ้ร่วมกับในเรื อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการทํางานทีหลากหลาย ซึ งพนักงานสามารถจัดทําคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชันวีวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขันตอน
และเอกสารที เกียวข้อง นําขึนสู่ www.youtube.com แล้วนํามาวางบน wordpress.com ชื อ ชื อบริ ษทั .wordpress.com ที เป็ น
พืนทีออนไลน์ของบริ ษทั ได้
นอกจากนี ยังมีช่องทางบนระบบอินเตอร์เน็ตที https://www.youtube.com/watch?v=h2Cf6p0TTi4 แสดงขันตอน
สําหรั บ การรั บ สมัค รพนักงานใหม่ เป็ นผลจากการทํางานร่ วมกัน กับนักวิจัย ซึ งพนักงานสามารถจัด ทําคลิป วีดี โอผ่าน
แอพพลิเคชัน วิวาวิดีโอ (Viva Video) แสดงขันตอนและเอกสารทีเกียวข้อง นําขึนสู่ www.youtube.com แล้วนํามาวางบน
wordpress.com ชือ ชือบริ ษทั .wordpress.com ทีเป็ นพืนทีออนไลน์ของบริ ษทั ได้
อีกทังยังมีช่องทาง https://www.youtube.com/watch?v=Ks1TZLeK1ro แสดงสรุ ปบันทึกการลาของพนักงาน เป็ น
ผลจากการอบรม ซึ งพนักงานสามารถจัดทําคลิปวีดีโอผ่านแอพพลิเคชัน Viva Video แสดงขันตอนและเอกสารทีเกียวข้อง
แล้วนําขึนสู่ ช่องทาง www.youtube.com แล้วนํามาวางบน wordpress.com ชื อบริ ษทั .wordpress.com ที เป็ นพืนที ออนไลน์
ของบริ ษทั ได้เช่นกัน
จากผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถคิดเทียบผลความสําเร็ จของโครงการได้วา่ จาก ฝ่ ายดังกล่าวข้างต้น พบว่า ฝ่ าย
บุคคลสามารถจัดทําและนําขึนสู่เว็ปไซต์ของบริ ษทั ซึงเป็ นคลิปวีดีโอแสดงขันตอนการทํางานได้สมบูรณ์ คิดเป็ น ฝ่ ายจาก
ฝ่ าย เทียบเป็ นร้อยละ ของความสําเร็ จตามตัวชีวัด โดยประโยชน์ของผลการดําเนินโครงการเมือคิดเป็ นมูลค่า สามารถ
คํานวนจาก จํานวนวันของการถ่ายทอดงานเดิม เปรี ยบเทียบกับการถ่ายทอดด้วยสารสนเทศ เป็ นส่วนต่างเวลา คูณมูลค่าเวลา
ฐานเงินเดือนของผูป้ ฏิบตั ิงานแทน พบว่า จํานวนวันของการถ่ายทอดงานเดิม วันต่องาน เปรี ยบเทียบกับการถ่ายทอดด้วย
สารสนเทศ จากการทดสอบคลิปวีดีโอ คลิป งานกับพนักงานฝ่ ายบุคคลทีเข้าใหม่ คน หากใช้เวลาในการเรี ยนรู้เฉลีย
จากการถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอเหลือเพียง วัน จะคิดเป็ นส่ วนต่างเวลา - เท่ากับ วัน ดังนัน วัน x บาทต่อวัน
(มูลค่าเวลา ฐานเงินเดือน , บาทของพนักงานคนอืนทีต้องช่วยกันปฏิ บตั ิหน้าทีแทน ระหว่างทีพนักงานใหม่เรี ยนรู ้
งาน) คิดเป็ นมูลค่า , บาทต่องาน เพราะฉะนัน จากงานทีใช้ทดสอบ งาน x 3, บาท คิดเป็ น , บาทต่อคนต่อ
งานทีถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ
สําหรับผลการวิจยั ด้านกระบวนการลดการสูญเสียในวงจรการผลิตนัน หากคิดมูลค่าจากประโยชน์ของการลดการ
สูญเสี ยในวงจรการผลิต สามารถคํานวนจากเวลาทีลดลงในการสร้างความเข้าใจในการรับพนักงานใหม่ เดิม คูณจํานวนคน
(มูลค่าของเวลาต่อคนทีสามารถลดลงได้) พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้การทํางานได้รวดเร็ วขึน โดยสามารถเรี ยนรู้เอกสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เครื องมือการทํางาน รวมทังขันตอนและเทคนิ คการทํางานผ่านคลิปวีดีโอที แต่ละฝ่ ายได้จดั ทําขึน ทําให้ลดเวลาในการ
เรี ยนรู ้ของพนักงานใหม่ ทีเดิมต้องใช้เวลาสอนงานประมาณ สัปดาห์ หรื อ วัน เป็ น สัปดาห์ หรื อ วัน เท่ากับจํานวน
วันในการสอนงานลดลง วัน โดย พนักงานใหม่สามารถเข้าใจและเรี ยนรู้ขนตอนการทํ
ั
างานได้เร็ วขึน ร้อยละ สามารถ
เริ มงานได้อย่างมันใจและคล่องแคล่ว ลดความสูญเสีย ผิดพลาดในการทํางาน นอกจากนีทําให้ลดภาระงานของหัวหน้างาน
ที ต้องสอนพนักงานหลายครังและสอนซําแบบเดิ ม หากคํานวณฐานเงิ นเดือนของหัวหน้างาน , บาท เฉลีย วันละ
1, บาท เป็ นเวลา วัน เป็ นเงิน , บาทต่อเดือนทีต้องสูญเสี ยไป ต่อการสอนพนักงานธุรการใหม่ คนและเป็ นการ
ลดผลิตภาพการผลิตของหัวหน้าทีควรจะไปปฏิ บตั ิหน้าทีทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากกว่าการสอนงานพนักงาน
ใหม่

สรุ ปและอภิปรายผลวิจัย

จากผลการวิจยั พบสภาพปั ญหาของบริ ษทั แห่งหนึงในจังหวัดตาก ด้านการถ่ายทอดกระบวนการผลิตนําดืมให้แก่
พนักงานทีเข้ามาทํางานใหม่ ทําให้สูญเสี ยเวลาในการถ่ายทอดงาน ดังนันนักวิจยั จึง ใช้วธิ ี การทํางานโดยการเรี ยนรู้ร่วมกัน
(Action Learning) โดยนักวิจยั จะรู ้เกียวกับเทคโนโลยีเพือการใช้งานแต่ผทู ้ ีจะรู ้วา่ จะนําเทคโนโลยีนนไปใช้
ั
แก้ไขปั ญหางาน
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Revans (1980) ซึ งกล่าวว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทําเป็ นเครื องมือของการ
ทํางานทีต้องใช้ประสบการณ์ทีผูเ้ รี ยนจะได้รับมากกว่าการสอน โดยผูเ้ รี ยนจะเข้าใจการทํางานสามารถแก้ไขและป้ องกัน
ปัญหาทีจะเกิดขึนได้ดี โดยการเรี ยนรู ้ร่วมกันจะต้องมีการทํางานทีมีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกันซึงไม่จาํ เป็ นทีผูเ้ รี ยนรู ้จะต้อง
รู ้ ทุ กอย่างเหมือนกัน อาจเป็ นการเพิมเติมการเรี ยนรู ้ ภายหลังได้ทาํ งานนัน Pedler (2011) ทังนี ยังสอดคล้องกับ National
Science Foundation (2015) โดยการใช้การเรี ยนรู ้ประยุกต์กบั การฝึ กงานจริ ง (On-the-job-training) ทังนี การใช้เครื องมือ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ งเป็ นเครื องมือหนึ งในการเรี ยนรู ้ การทํางานแบบสะเต็มเพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ งพบว่า
บริ ษทั แห่งนี สามารถเพิมผลิตภาพแรงงาน โดยการนําคลิปวีดีโอแสดงขันตอนการทํางานได้ คิดเป็ น แผนก จากทังหมด
แผนก เท่ากับเพิมขึนร้อยละ ของความสําเร็ จตามตัวชีวัดเดิมของปี พ.ศ. 2559 โดยประโยชน์ของผลการดําเนินโครงการ
เมือคิดเป็ นมูลค่า คิดเป็ น , บาทต่อคนต่อ งานทีถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอ สําหรับผลการวิจยั ด้านกระบวนการลดการ
สู ญเสี ยในวงจรการผลิต เดิ มต้องใช้เวลาสอนงานประมาณ สัปดาห์ หรื อ วัน ลดเป็ น สัปดาห์ หรื อ วัน เป็ นการลด
เงิน , บาทต่อเดือนทีต้องสู ญเสี ยไป ต่อการสอนพนักงานธุรการใหม่ คน
สําหรับ ข้อเสนอแนะงานวิจยั ต่อไป สําหรับบริ ษทั แห่งนี ควรวิเคราะห์ปัญหาอืน ๆ โดยอาศัยกระบวนการวิธีคิด
การพิจารณา การตัดสิ นใจเลือกเครื องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทีเกิดขึน รวมทังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั แผนกงานอืน
ๆ เช่น แผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกคลังสิ นค้า ในการให้ความรู้กบั พนักงานใหม่ทีรับเข้ามา เพือเป็ นการ
ประหยัดเวลาในการเรี ยนรู้งานจากการสอนงานโดยอาศัยคน เช่น หัวหน้างานหรื อพนักงานทีมีประสบการณ์มาก่อน การ
สอนงานผ่านคลิปวีดีโอเห็ นได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพทังในเรื องเวลาและคุณภาพการสอน พนักงานเกิดความมันใจในวิธีการและ
ขันตอนการทํางานและลดความผิดพลาดในการทํางาน
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แนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของนําพริกเห็ดแครง
บ้านนาไม้ ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
Approach to Enhance Competitiveness of the Khraeng Mushroom Paste BannamaipaiThung Song, Nakhon
Si Thammarat
สุ ธิกาญจน์ แก้วคงบุญ *สุ ภาพร ไชยรัตน์2 และ สุ พตั รา คําแหง
Sutikan Kaewkongbon1*, SupapornChairat2 andSupattaKumhang3

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ เพือศึ กษารู ปแบบการดําเนิ นงาน ประเมิน
ศัก ยภาพทางการตลาด และเสนอแนวทางการแข่ ง ขัน ของนําพริ กเห็ ด แครง บ้า นนาไม้ไ ผ่ อ.ทุ่ ง สง จ.
นครศรี ธรรมราชเครื องมือการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการกลุ่มเพาะ
เห็ดนาไม้ไผ่จาํ นวน 8 คน พบว่า รู ปแบบการดําเนินธุรกิจ 1.ด้านการบริ หารจัดการ มีการบริ หารงานรู ปแบบกลุ่ม มี
โครงสร้างชัดเจน 2.ด้านการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด คือ มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย กําหนดราคาขายปลีก ราคา
ขายส่ ง ชัดเจนมีระบบการจัดจําหน่ายทังทางตรงและทางอ้อม การส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาจากสื อของรั ฐ
และการให้ส่วนลด 3.ด้านการผลิต มีการวางแผนการผลิต และพัฒนาอย่างต่อเนือง 4.ด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุน
มาจากการกูย้ ืม และหน่วยงานรัฐ ศักยภาพทางการตลาด 1.จุดแข็ง ประธานกลุ่มมีวิสัยทัศน์ 2.จุดอ่อน ผลิตภัณฑ์
ขาดมาตรฐานรองรับ การสื อสารทางการตลาดไม่หลากหลาย 3.โอกาส ได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานรัฐ
ผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพมากขึน โดยมีแนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน คื อ การสร้างความแตกต่าง ด้าน
การจัดการธุ รกิจและการตลาด เน้นพัฒนาการสื อสารทางการตลาดเพือการสร้างการรับรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์ และการ
ดําเนินงานกลุ่มได้แก่ 1.ด้านการโฆษณา ผ่านสื อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชือ สุขสวัสดิฟาร์ม และผ่านสื อสิ งพิมพ์
คื อ ใบปลิว 2.ด้า นการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัด แสดงสิ นค้า โดยการพัฒนาชุ ดนิ ทรรศการเคลื อนที 3.ด้า น
พนักงานขาย โดยพัฒนาเสื อที ม จากนันจึงมีการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้แก่ชุมชน ประโยชน์ทีได้รับ คื อ ทําให้
ผูป้ ระกอบการสามารถต่อยอดการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพิมโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้
ผูป้ ระกอบการเพิมขึน
คําสําคัญ: การสื อสารการตลาด, ตราสิ นค้า, ส่ วนผสมทางการตลาด
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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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สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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นําพริ ก เป็ นอาหารพืนเมืองทีอยู่ในความนิ ยมของคนไทยมาโดยตลอด ซึ งนับเป็ นเสาหลักของระบบอาหารไทย
เพราะนําพริ กคือวัฒนธรรมของอาหารไทย โดยมีการเชือมโยงทรัพยากรอาหารทีสําคัญ คือ ข้าว ปลา และผักพืนเมือง เข้า
ด้วยกัน อันประกอบด้วยพืช ผัก สมุนไพร ที มีคุณค่าและสรรพคุณทางยาทีหลากหลาย นําพริ ก จัดเป็ นการถนอมอาหาร
โดยมีรสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค มีสูตรต้นตํารับทีสื บทอดกันมาจากรุ่ นหนึงสู่ อีกรุ่ นหนึง และในปั จจุบนั ยังมี
การคิดค้นตํารับใหม่ ๆ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทําให้มีสูตรตํารับนําพริ กออกมากมาย ในรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีสะอาด ถูก
หลักอนามัย และซือหาได้สะดวก จึ งทําให้ตลาดนําพริ กสําเร็ จรู ปเป็ นทีน่ าสนใจมาก เนื องจากมีอตั ราความเสี ยงตํา และ
เป็ นสิ นค้าทีสามารถขายได้เสมอ แม้วา่ จะมีการแข่งขันทีรุ นแรง
เห็ดแครง เห็ดแครงมีชือทางวิทยาศาสตร์วา่ Schizophyllum commune Fr. จัดอยูใ่ นอาณาจักรเชือราวงศ์
Schizophyllaceaeมีชือสามัญว่า spilt gill เป็ นเห็ดมีขนาดเล็กรู ปร่ างคล้ายพัดทีฐานมีกา้ นสันๆยาวประมาณ 0.10.5 ซม. ดอก
เห็ดกว้างประมาณ 3 ซม. ผิวด้านบนมีสีขาวปนเทาลักษณะดอกเหนี ยวและแข็งแรงด้านใต้ของดอกมีครี บเป็ นร่ องสี นาตาล
ํ
อ่อนขอบดอกหยักคล้ายขอบเปลือกหอยแครงซึ งเป็ นทีมาของชือเมือแห้งด้านใต้ของดอกเห็ ดมีครี บมีลกั ษณะแตกเป็ นร่ อง
(spiltgill) ในประเทศไทยมีชือเรี ยกเห็ดแครงหลายชื อตามภูมิภาคเช่นเห็ดตีนตุ๊กแก (ภาคใต้) เห็ดตามอม (ภาคเหนื อ) เห็ด
มะม่วง (ภาคกลาง) เป็ นต้นเป็ นเห็ ดทีขึนได้ตลอดปี สามารถขึนอยูท่ วโลกในสภาพแวดล้
ั
อมทีต่างกันลักษณะดอกเห็ ดอาจ
แตกต่างกันในแต่ละท้องทีโดยจะขึนตามขอนไม้กิงไม้กระดาษมีการใช้ตน้ ยางพาราเป็ นวัสดุเพาะในภาคใต้และประยุกต์ใช้
ไม้อืนๆเป็ นวัสดุเพาะตามพืนที (นฤมลมงคลธนวัฒน์,2557, 139) เห็ดแครงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารทีมีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านเชื อไวรัส และยับ ยังเซลล์มะเร็ ง อุ ดมไปด้วยสารต้านอนุ มูลอิ สระสู งมาก จึ งนิ ยมแปรรู ปเป็ นอาหารเพือ
บริ โภค ซึงในพืนทีภาคใต้ มีการแปรรู ปเห็ดแครงเป็ นอาหารพืนบ้าน ได้แก่ แกงคัวเห็ดแครงใส่กงุ้ หรื อใส่ หมูยา่ ง (อีสานใส่
หอยขม) อุ บ เห็ ด แครง ผัด เห็ ด แครงใส่ ไข่ ยําเห็ ด แครงร่ วมกับ เห็ ด หรื อ ผัก ชนิ ด อื น พล่า เห็ ด แครง เป็ นต้น และจาก
คุณประโยชน์ของเห็ดแครง และพัฒนาเห็ดแครงสู่ตลาดเครื องสําอาง ดังนัน ตลาดเห็ดแครงจึงมีความต้องการสูง ปั จจุบนั
จึ งมีการพัฒนาวิธีเพาะเห็ ดแครงเพือให้มีบริ โภคตลอดปี จึงนับเป็ นเห็ดทีมีศกั ยภาพสู งในเชิ งพาณิ ชย์ทีน่ าส่ งเสริ มให้มีการ
ขยายการผลิตในเชิงการค้าให้มากขึน
ผูผ้ ลิตเห็ ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราชได้มีการผลิตเห็ ด เมือปี พ.ศ.2554 และเมือมี
แนวโน้มการตลาดที ดี จึ ง ได้มีการจดทะเบี ยนผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในรู ปแบบกลุ่ม เป็ นสิ นค้าโอทอปเมือปี พ.ศ.2556
ปั จจุบนั มีการผลิตก้อนเชือเห็ด และเห็ดสด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดแครง และเห็ดหูหนู และผลิตภัณฑ์ใหม่คือ นําพริ กเห็ด
แครง ได้แ ก่ นําพริ กเผาเห็ ดแครง และนําพริ กนรกเห็ ด แครง จากการดําเนิ นโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ ชมชนฐานราก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เรื อง การสร้างมูลค่าเพิม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแปรรู ป บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
นันคือ นําพริ กเผาเห็ดแครง แต่ยงั คงพบปัญหาจากการดําเนินงานของกลุ่ม คือ ผูบ้ ริ โภคยังไม่รู้จกั ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มฯมาก
นัก ทําให้โอกาสในการขายมีนอ้ ย ดังนันเพือให้สามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้กบั ผูผ้ ลิต และชุมชน เพิมมากขึน ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจ ศึกษาวิจยั เรื อง แนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช เพือเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
ขี ดความสามารถในการแข่งขัน หมายถึงความสามารถเพิมคุณค่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
นอกจากนันยังทําให้กิจการมี ฐานะทางอุตสาหกรรมเหนื อกว่าคู่แข่งขัน โดยธุ รกิ จสามารถสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันทางธุ รกิ จ ด้วยกลยุทธ์การแข่งขัน 3 อย่างคือ1 สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2 การมีตน้ ทุนการผลิ ต ที ตํา
(Cost Leadership) และ3 การเจาะจงในตลาด (Focus) ซึ งการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้วยการสร้างความแตกต่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จึ ง ควรเพิมขี ด ความสามารถของผูป้ ระกอบการคื อ 1.ด้านศักยภาพทรั พยากรมนุ ษ ย์ 2.ด้านการจัด การวัต ถุ ดิ บ 3.ด้า น
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).
ดังนัน ทางผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื อง แนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง
บ้านนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง
จากผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันและยกระดับผลิตภัณฑ์ สู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานต่อไปได้ โดยจะส่ งผล
ต่อการสร้างรายได้ และสร้างอาชีพทียังยืนให้กบั ผูป้ ระกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย

1. เพือศึกษารู ปแบบการดําเนิ นงานและ ประเมินศักยภาพของผูผ้ ลิตนําพริ กเห็ ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่ง
สง จ.นครศรี ธรรมราช
2. เพือเสนอแนวทางการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรี ธรรมราช

ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง

10. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการบริ หารจัดการธุรกิจ
11. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด
12. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน
13. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ความหมายของการบริหารจัดการ

การบริ หารหรื อการจัดการ เป็ นศาสตร์แขนงหนึ งทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
ทุกระดับ โดยการบริ หาร นิ ยมใช้ในภาครัฐหรื องานทีเกียวกับนโยบาย และการจัดการ นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ ง The
Encyclopedia Americana ได้ขยายความว่า การบริ หารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ คําว่า “การบริ หาร” เป็ นการจัดการ
งานบริ หารระดับสู ง ส่ วน “การจัดการ” เป็ นศิ ลปะของการประสานองค์ประกอบหรื อปั จจัยการผลิตเพือมุ่งความสําเร็ จตาม
เป้ าหมายขององค์การเป็ นความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื องจักร
การบริ หารจัดการ (Management) หมายถึง ชุดของหน้าทีต่าง ๆ ทีกําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทังหลายอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื อให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายขององค์ก ร การใช้ท 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 ทธิ ผล (Effective) นัน หมายถึง การตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบตั ิการสําเร็ จตามแผนที
กําหนดไว้ ดังนันผลสําเร็ จของการบริ หารจัดการจึงจําเป็ นต้องมีทงประสิ
ั
ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลควบคู่กนั

ปัจจัยหรื อทรัพ ยากรการบริหารจัดการ

การบริ หารจัดการทุกประเภทจําเป็ นต้องอาศัยปัจจัยหรื อทรัพยากรทางการบริ หารจัดการทีสําคัญ ได้แก่ บุคลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ อุป กรณ์ (Material) และการจัด การ (Management) หรื อที เรี ยกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถื อเป็ น
ปัจจัยพืนฐานทีใช้ในการบริ หาร เพราะการบริ หารจะประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรทีมีคุณภาพมีปริ มาณ
เพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนิ นการเพียงพอ ต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ทีเหมาะกับความต้องการของแผนงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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และโครงการและต้องมีระบบการจัดการทีดีมีประสิ ทธิภาพเพือให้ทรัพยากรทีมีอยูจ่ าํ กัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด (ศิริวรรณ
เสรี รัตน์และคณะ. 2545, น.18)

กระบวนการบริหารจัดการ

รู ปแบบการบริ หารงานไว้ดงั นี คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็ นความพยายามที จะให้การปฏิ บตั ิ งานตรงกับ
เป้ าหมายทีต้องการ จึงได้กาํ หนดงานทีจะต้องทํา วิธีทีจะทําและจุดมุ่งหมายของการทํางานแต่ละอย่างไว้ล่วงหน้า เพือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ 2) การแบ่งสรร (Allocation)มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร
ทีมิใช่มนุษย์ให้เป็ นสัดส่ วนพอทีจะดําเนิ นงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิผลและมีประสิทธิภาพ 3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็ น
ก ารก ระ ตุ้ น เ ร้ าใ จแ ล ะส่ งเส ริ ม ให้ บุ ค ลาก รป ฏิ บั ติ งา นให้ ไ ด้ ผ ลดี ทั ง ด้ า นป ริ ม าณ แ ละ คุ ณภา พ 4) กา ร
ประสานงาน (Coordinating) เป็ นการจัด ให้มีการประสานงานระหว่างหัวหน้างานของหน่ วยย่อ ยให้เ กิ ด ความเข้า ใจ
กัน ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรื อหมดไป และ 5) การประเมินผลงาน (Evaluation) เป็ นการตรวจสอบ
การปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนการดําเนินการเพือการแก้ไขปั ญหา และการวางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า โดยมุ่งประเมิน
สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายทีตังไว้

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับส่ วนประสมทางการตลาด
ความหมายส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552,น.80-81) ได้กล่าวไว้วา่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที
ควบคุมได้ซึงบริ ษทั ใช้ร่วมกันเพือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยเครื องมือดังต่อไปนี
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ งทีเสนอขายสู่ ตลาดเพือความสนใจ การจัดหา การใช้หรื อการบริ โภคทีสามารถ
ทําให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ งที สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า
บริ การและชือเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสินค้า บริ การ สถานที บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ทีเสนอขายอาจจะ
มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้
ผลิ ตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุท ธ์ด้านผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึ งถึงปั จจัยต่อไปนี (1) ความแตกต่างของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่า งทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) (2) องค์ป ระกอบ
(คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พนฐาน
ื
รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์ ตราสินค้า
เป็ นต้น (3) การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เพือแสดงตําแหน่งที
แตกต่าง และมี คุ ณค่าในจิ ตใจของลูกค้าเป้ าหมาย (4) การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product Development) เพือให้ผลิ ตภัณฑ์ มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุ งให้ดีขึน(New and Improved) ซึ งต้องคํานึ งถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดียงขึ
ิ น (5) กลยุทธ์เกียวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนทีต้องจ่ายเพือให้ได้ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อเป็ นคุณค่าทังหมดทีลูกค้ารับรู ้เพือให้
ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การคุม้ กับเงินทีจ่ายไป หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที
สองที เกิ ด ขึ น ถัด จาก Product ราคาเป็ นต้น ทุ น (Cost) ของลู กค้า ผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ยบเที ยบระหว่า งคุ ณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซือ ดังนัน ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคา
ต้องคํานึ งถึง (1) คุ ณค่าที รั บรู ้ ในสายตาของลูกค้า ซึ งต้องพิจารณาการยอมรั บของลูกค้าในคุณค่าของผลิภณ
ั ฑ์ว่าสู งกว่า
ผลิตภัณฑ์นนั (2) ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง (3) การแข่งขัน(4) ปัจจัยอืน ๆ
3. การจัดจําหน่าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม
ใช้ เพือเคลื อนย้า ยสิ นค้า และบริ การจากองค์กรไปยัง ตลาด สถานบัน ที นําผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ต ลาดเป้ าหมายคือ สถาบัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การตลาด ส่ วนกิ จกรรมที ช่วยในการกระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคง
คลัง การจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี
3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรื อธุรกิจทีมีความเกียวข้องกับการ
เคลือนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสําหรับการใช้หรื อบริ โภคหรื อหมายถึง เส้นทางทีผลิตภัณฑ์ และกรรมสิ ทธิทีผลิตภัณฑ์ถูก
เปลียนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
ซึ งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจาก
ผูผ้ ลิต ผ่านคนกลางไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายตัวสิ น ค้า หรื อการสนับ สนุ นการกระจายตัวสิ น ค้าสู่ ตลาด (Physical distribution หรื อ Market
logistics) หมายถึง งานทีเกียวข้องกับการวางแผน การปฏิบตั ิการตามแผน และการควบคุมการเคลือนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการ
ผลิ ต และสิ นค้าสําเร็ จรู ป จากจุดเริ มต้นไปยังจุดสุ ดท้ายในการบริ โภคเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวัง
กําไร หรื อหมายถึง กิ จกรรมทีเกียวข้องกับการเคลือนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
การกระจายตัวสิ นค้าทีสําคัญมีดงั นี (1) การขนส่ ง (2) การเก็บรักษาสิ นค้า และการคลังสิ นค้า (3) การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
4.การส่งเสริ มการตลาด ได้แก่
4.1การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิ จกรรมในการเสนอข่าวสารเกี ยวกับองค์กร และส่ งเสริ มการตลาดเกี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อ ความคิด ทีต้องมีการจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเกียวข้องกับ (1) กลยุทธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา(Advertising tactics) (2) กลยุทธ์สือ (Media strategy)
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็ นการสื อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพือพยายามจูงใจผูซ้ ือที
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การด้วยการขายแบบเผชิญหน้าโดยตรงหรื อใช้โทรศัพท์ หรื อเป็ นการเสนอขาย
โดยหน่ วยงานขายเพือให้เกิ ดการขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า งานในข้อนีจะเกียวข้องกับ (1) กลยุทธ์การขาย
โดยใช้พนักงานขาย(Personal selling strategy) (2) การบริ หารหน่วยงานขาย (Sales force management)
4.3 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales promotion) หมายถึ ง เป็ นสิ งจู ง ใจระยะสั นที กระตุ้น ให้ เ กิ ด การซื อหรื อขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป็ นเครื องมือกระตุน้ ความต้องการซื อทีใช้สนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใช้พนักงานขาย
ซึงสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซือโดยลูกค้าคนสุดท้าย หรื อบุคคลอืนในช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่ ง เสริ ม การขาย มี 3 รู ป แบบ คื อ (1) การกระตุ ้น ผูบ้ ริ โภค เรี ย กว่า การส่ ง เสริ ม การขายที มุ่ ง สู่ ผู บ้ ริ โ ภค (Consumer
Promotion) (2) การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายทีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้ พนักงาน
ขาย เรี ยกว่า การส่งเสริ มการขายทีมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion)
4.4 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) มีความหมายดังนี (1) การให้ข่าวเป็ นการเสนอ
ความคิ ดเกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อตราสิ นค้าหรื อบริ ษทั ทีไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิ น (ในทางปฏิบตั ิจริ งอาจต้องมีการ
จ่ายเงิ น) โดยผ่านการกระจายเสี ยงหรื อสื อสิ งพิมพ์ (2) ประชาสัมพันธ์ (Public relations) หมายถึง ความพยายามในการ
สื อสารทีมีการวางแผนโดยองค์กรหนึงเพือสร้างทัศนคติทีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์ หรื อต่อนโยบายให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึง มีจุดมุ่งหมายเพือส่ งเสริ มหรื อป้ องกันภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct response marketing) การโฆษณาเพือให้เกิ ดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct response advertising) และการตลาดเชือมตรงหรื อการโฆษณาเชือมตรง (Online advertising) มีความหมาย
ต่างกันดังนี (1) การตลาดทางตรง เป็ นการติดต่อสื อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพือให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึง
วิธีการต่าง ๆ ที นักการตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซื อและ ทําให้เกิ ดการตอบสนองในทันที ทังนี ต้องอาศัย
ฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สือต่าง ๆ เพือสื อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่น ใช้สือโฆษณาและแคตตาล็อค (2) การโฆษณาเพือให้เกิด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การตอบสนองโดยตรง เป็ นข่าวสารการโฆษณาซึ งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟัง หรื อผูช้ ม ให้เกิ ดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผู้
ส่งข่าวสาร หรื อป้ ายโฆษณา (3) การตลาดเชือมตรงหรื อการโฆษณาเชือมตรง หรื อการตลาดผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ น
การโฆษณาผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์หรื ออินเตอร์เน็ต เพือสื อสาร ส่งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยมุ่งหวัง
ผลกําไรและการค้า เครื องมือทีสําคัญในข้อนีประกอบด้วย (1) การขายทางโทรศัพท์ (2) การขายโดยใช้จดหมายตรง (3) การ
ขายโดยใช้แคตตาล็อค (4) การขายทางโทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึงจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง
3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความได้ เปรียบเชิงการแข่ งขัน
ในปั จจุบนั วิธีการสร้ างความมันคังและมันคงให้องค์การที ดี ทีสุ ด คือการสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
(competitive advantage) ซึ งเป็ นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์ ความได้เปรี ยบในการแข่งขันหรื อ Competitive advantage
คือ สิ งทีเป็ นความสามารถพิเศษขององค์กรทีคู่แข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรื อคู่แข่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมาก
ก่ อนที เลี ย บแบบความสามารถของเรา ได้ เช่ น นวัต กรรม ระบบการจัด การภายในองค์ก ร ระบบการบริ หารองค์กร
ภาพลักษณ์ ขององค์กรเป็ นต้น ปั จจัยที เป็ นพืนฐานทีสําคัญมากที สุ ดในการทําให้เกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ก็คื อ
ความรู้ (Knowledge) ทีองค์กรต้องพยายามสร้างขึนมา ด้วยการเรี ยนรู ้ (Learning) และพัฒนามาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) ให้ได้ จากนันผูบ้ ริ หารต้องดึ งเอาความรู ้ต่าง ๆ ที บุคลากรมี เพือมาสร้ างนวัตกรรม (Innovation)
ให้กบั องค์กรต่อไป ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันจะขึนอยูก่ บั ความสามารถทีเป็ นเลิศขององค์กรทัง 3 ด้านคือ ขายสิ นค้า
และให้บริ การที ดี กว่า ขายสิ นค้าที ถูกกว่า และตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ วกว่าคู่แข่งขัน คําว่าสิ นค้าและให้บริ การที ดี กว่า
เรี ยกว่า “ ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การทีแตกต่าง (differentiation) ” การขายสิ นค้าทีถูกกว่าจะต้องผลิตด้วยต้นทุนตํากว่าเรี ยกว่า
“ cost leadership ” และตอบสนองต่ อลู กค้าได้เร็ วกว่าก็คื อ “ quick response ” คําว่าสิ น ค้าและบริ การที แตกต่างไปจาก
องค์การอืนหรื อ differentiation นัน หมายถึง สิ นค้าและบริ การขององค์การทีพิเศษไปจากสิ นค้าและบริ การขององค์การอืน
ไม่ทางใดก็ทางหนึง หรื อหลายๆ ทาง และความแตกต่างนีทําให้ผซู ้ ืออยากใช้สินค้านันและยินดีจะจ่ายซื อสิ นค้านันในราคา
ทีสูงกว่าสิ นค้าอืน
ธุรกิ จขนาดใหญ่จะได้เปรี ยบและมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดย่อมแต่ธุรกิจขนาดย่อมก็สามารถเผชิญกับปั ญหา
และดํารงอยูไ่ ด้ สร้างความเจริ ญเติบโตโดยการสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และปั จจัยอืนๆ ดังนี
1.การสร้ างความได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน (Competitive Advantage) การสร้ า งศัก ยภาพและความได้เ ปรี ยบ
ทางการแข่งขันโดยอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี
– มีความยืดหยุ่น (Flexibility) จากข้อจํากัดของธุ รกิ จขนาดใหญ่ทีแม้วา่ จะได้เปรี ยบธุ รกิ จเล็ก ในด้านการผลิต
สิ นค้าได้เป็ นจํานวนมาก ด้วยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยทีตํากว่า แต่ก็ไม่อาจปรับเปลียน การผลิตได้อย่างรวดเร็ วเมือความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเปลียนแปลง เพราะการปรับเปลียนแต่ละครังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุม้ ทุน ในขณะทีธุรกิจขนาดย่อม
สามารถปรับตัวได้รวดเร็ วกว่า ในการทีจะสนองความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายทีตํากว่า ฉะนันผูป้ ระกอบการ
จะต้องรู ้จกั ใช้โอกาสนี
– สร้างนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมในการผลิตหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์ มักมีจุดเริ มต้นมาจาก นักประดิ ษฐ์
อิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะทีธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทีมีอยูแ่ ล้ว ซึ งมีพืนฐานการ
ประดิ ษฐ์คิดค้น จากผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้ดีกว่าเดิม และพยายามทํากําไร หรื อหาผลตอบแทน จากการลงทุนใน
เครื องจักร อุปกรณ์ และ โรงงาน ผูป้ ระกอบกิจการขนาดเล็กจําเป็ นต้องสร้างนวัตกรรม หรื อสิ งใหม่ ๆ ให้เกิ ดขึน รวมทัง
การปรับปรุ งของเก่าให้ดีขึนด้วย 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 การทีแตกต่างและดีกว่าเดิมหรื อเหนือกว่าคู่แข่งขัน
– นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นการคิดค้นกระบวนการใหม่ ๆ ทังการผลิตสิ นค้าและบริ การให้
มีประสิ ทธิภาพมากขึน
– นวัตกรรมการบริ หารจัดการ (Management innovation) เป็ นการคิดหาวิธีการ จัดการที มีประสิ ทธิ ภาพใหม่ ๆ
เพือจัดการกับทรัพยากรของกิจการให้ได้ประโยชน์สูงสุด
3.สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Close Relationship to Customers) ในเมือธุ รกิ จขนาดเล็กอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า จึง
เป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการจะสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า และเสนอสิ นค้า
และบริ การพิเศษให้เป็ นทีพึงพอใจของลูกค้า
4.ผลิตสิ นค้าและบริ การทีมีคุณภาพ (Product Quality) ภายใต้สภาพการแข่งขันอย่างรุ นแรงของธุรกิจ วิธีทีจะทํา
ให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสําเร็ จได้ จะต้องผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ ทีมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับที ลูกค้า ต้องการ
ในราคาทีเต็มใจจะจ่าย โดยผูป้ ระกอบการจะต้องรักษาคุณภาพให้มีความสมําเสมอ ซึ งจะเป็ นสิ งทีทําให้ลูกค้าพอใจ และ
ต้องการ มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ดังนัน ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้างคุณภาพในตัวสิ นค้าและบริ การให้ได้มาตรฐาน
เพราะไม่เพียงแต่ จะรั กษาลูกค้าเดิ มได้ยงั เป็ นการเพิมลูกค้าใหม่ได้อีกมาก นอกจากนี ผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบ ถึงสิ งทีจะทําให้สามารถ ดําเนิ นการให้ประสบความสําเร็ จได้
กลยุทธ์การแข่งขันของพอร์ตเตอร์ (Porter Competitive Strategies)
1. การลดต้นทุ นทางการจัดการ (Low – Cost Leadership) พิจ ารณาสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง คู่
แข่งขันทางธุรกิจมาเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร
2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ทําให้เป็ นเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ งเป็ นความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ทางธุรกิจ อาจจะเป็ นความแตกต่างในกระบวนการทํางานขององค์กร หรื อสินค้าและบริ การ
3. การมุ่งเน้นเฉพาะ (Focus) การได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ผูน้ าํ หรื อผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาเน้นเฉพาะกลุ่มทีมีส่วน
เกียวข้องทางธุรกิจ ทังนีเพือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจได้อย่างเต็มที

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ สมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่จาํ นวน 15 คน และมีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่จาํ นวน 8 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล

โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช จํานวน 8คนโดยสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว (Face- to-Face) เกียวกับ 1 รู ปแบบการดําเนิ นงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
และ 2 แนวทางการเพิ มขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของนําพริ ก เห็ ด แครง กลุ่ ม เพาะเห็ ด นาไม้ไ ผ่ อ.ทุ่ ง สง จ.
นครศรี ธรรมราช รวมถึงมีการทบทวนเอกสารและแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. จําแนกและจัดระบบข้อมูลเป็ นหมวดหมู่
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3. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการตีความสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย
4. หาข้อสรุ ปขององค์ความรู ้
5. นําเสนอข้อมูลเป็ นข้อความเชิงพรรณา
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้เครื องมือในการศึกษาวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview Protocol) โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน
ตอนที 2 รู ปแบบการดํา เนิ นงานของกลุ่มเพาะเห็ด นาไม้ไผ่ เกี ยวกับ ด้านการบริ หารจัดการ ด้า น
การตลาด ด้านการผลิต และ ด้านการเงิน
ตอนที 3 สํารวจความต้องการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้
ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
ขันตอนการสร้ างแบบสั มภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. กําหนดหัวข้อประเด็นทีต้องการถามตามวัตถุประสงค์
3. พิจารณาข้อคําถามโดยให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
4. ปรับปรุ งข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
5. จัดทําแบบสัมภาษณ์ฉบับชัวคราว
6. นําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กบั กลุ่ม ตัวอย่างทีมีลกั ษณะใกล้เคียง
7. ปรับปรุ งข้อคําถาม
8. จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์

ผลและวิจารณ์ ผล

1. รู ปแบบการดําเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช
- ปั จจัยส่ วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ มีดงั นี
ตารางที ปั จจัยส่ วนบุคคลของคณะกรรมการของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่
ที ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการศึกษา
จํานวน (คน)
1 เพศ
หญิง
8
2 อายุ
- ปี
5
- ปี
3
3 อาชีพ
พนักงานเอกชน
1
ทําธุรกิจส่ วนตัว
1
ทําการเกษตร
6
4 ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
6
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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 ปแบบการดําเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ คือ 1 ด้านการบริ หารจัดการ มีการจดทะเบียนกลุ่ม มี
การกํา หนดโครงสร้างการบริ หารบุคคลชัด เจน มีคณะกรรมการอํานวยการหลัก 8 คน ปัจจุบนั มีสมาชิก คน
กําหนดวิสยั ทัศน์ คือเป็ นผูน้ าํ การผลิตและการแปรรู ปเห็ดแครงในภาคใต้ภายใน ปี การบริ หารองค์กรมีโครงสร้าง
การบริ หารแบบหลวม ๆ มีกฎระเบี ยบในการดําเนิ นงาน แต่ ไม่ มีการเข้มงวด ส่ วนใหญ่ จะยึดตัวบุ คคล 2 ด้าน
การตลาดมี ก ารกํา หนดเป้ า หมายทางการตลาด มี ส่ ว นผสมทางการตลาด คื อ 2.1 ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ก ารผลิ ต เห็ ด
หลากหลายรู ปแบบเช่น ก้อนเชื อเห็ด ดอกเห็ดสด เห็ดอบแห้ง และเห็ดแปรรู ป ดอกเห็ ดสด ได้แก่ เห็ดนางฟ้ า
เห็ดแครง และเห็ดหูหนูมีการกําหนดชือตราสิ นค้าบางรายการ แต่ยงั ขาดวิธีการสื อสารทางการตลาดเพือสื อสารตรา
สิ นค้าให้เป็ นที รู ้ จัก บรรจุ ภณ
ั ฑ์นาพริ
ํ ก บรรจุเ พื อประโยชน์การรั กษาคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์เ ป็ นหลัก แต่ ยงั ขาด
มาตรฐานและความสวยงาม 2.2 ราคา มีการกําหนดราคาขายปลีก ราคาส่ง ชัดเจน กําหนดกลยุทธ์การตังราคาแบบ
ราคาตลาด 2.3 การจัดจําหน่าย มีระบบการจัดจําหน่าย แบบการขายทางตรง และทางอ้อม โดยผ่านคนกลางทาง
การตลาดมีการทําการตลาดออนไลน์ 2. การส่ งเสริ มการตลาด มีการโฆษณาผ่านสื อสิ งพิมพ์ ผ่านสื อของรัฐ การ
ประชาสัมพันธ์ โดยเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าประจําจังหวัด การส่ งเสริ มการขาย โดยการให้ชิม การแถม การจัด
แสดงสิ นค้า และการให้ส่วนลดแต่ยงั ขาดการวางแผนการส่งเสริ มการตลาดทีชัดเจน 3 ด้านการผลิต มีการสื บทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ น และพัฒนารู ปแบบขึ น โดยใช้บา้ นของประธานกลุ่มเป็ นทีผลิต มีการวางแผนการผลิ ต และ
สามารถทํา ได้ตามแผนทีกําหนด มี การสร้างเครื อข่ายวัตถุดิบ โดยสนับสนุ นให้มีการเพาะเห็ดเพิมขึน และมี การ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนจําหน่าย4 ด้า นการเงิน เงินลงทุนมาจากการระดมหุ ้น และได้รับเงิ นทุ นสนับสนุ นจาก
หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มมีการบันทึกรายรับ รายจ่าย แต่ ไม่ตรงตามมาตรฐานบัญชี โดยผูบ้ นั ทึ กบัญชี ไม่ใช่ ผูท้ ี มี
ความรู ้ทางการบัญชีโดยตรง
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณะ หาญเมืองใจ. (2553). ศึกษาเรื องศักยภาพโครงการหนึงตําบลหนึง
ผลิต ภัณฑ์ กรณี ศึ กษากลุ่ม แม่บา้ นเกษตรบ้านต้นจัน ทน์ (นําพริ กขิ งไข่ เค็ม ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชี ยงใหม่) พบว่าด้านการบริ หารงาน สมาชิ กกลุ่มเป็ นแรงงานหญิงผลิต 3 คน ผลิตเมือมีคาํ สังซือ กําหนด
อัตราจ้างรายวัน มีการประชุมกลุ่ม แต่ไม่วาระแน่นอน ผลิตภัณฑ์ มี 4 ประเภท โดยผลิต ณ บ้านของประธานกลุ่ม
โดยกลุ่มประสบปั ญหายอดขายน้อย จึ งได้มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ด้านการผลิ ต มีศกั ยภาพค่อนข้างสู ง เนื องจาก
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ด้านการตลาดโดยประธานกลุ่มเป็ นผูด้ ูแลหลัก โดยกําหนดราคาผลิตภัณฑ์
จากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนแรงงาน โดยไม่คิดค่านําคาไฟ ค่าขนส่ ง ด้า นการเงิ น โดยประธานกลุ่มเป็ นผูด้ ูแล
หลัก มีแล่งเงินทุน จากการระดมทุนและจากการกูย้ ืม
2. ประเมินศักยภาพของกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราชพบว่า จุดแข็ง คือประธานกลุ่ม
มี ป ระสบการณ์ และวิสัย ทัศ น์ สามารถควบคุ ม คุ ณภาพวัตถุ ดิ บ ได้ เนื องจากมี โ รงเพาะเห็ ดเอง จุด อ่อ น คื อ
ผลิตภัณฑ์ขาดมาตรฐานรองรับ ช่องทางการจัดจําหน่ายน้อย การสื อสารทางการตลาดยังไม่หลากหลาย โรงเรื อน
การผลิ ต ยังคงอยู่ในพืนที ครั วเรื อน และขาดการบันทึ กบัญชี อย่างเป็ นระบบ โอกาสคื อ แนวโน้มผูบ้ ริ โภครั ก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สุขภาพมากขึน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ อุปสรรคคือ สภาพอากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด ซึ ง
เป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ซึ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ณัฐนันท์ ฐิ ติยาปราโมทย์. (2554). ศึ กษาเรื องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารจัด การกลุ่มแบบมีส่ วนร่ วมของวิสาหกิ จชุ มชนเพาะ และแปรรู ปเห็ ดบ้านสวนแม่วะ ตําบลสันดอนแก้ว
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุ มชนเพาะและแปรรู ปเห็ดบ้านสวนแม่วะ มีศกั ยภาพของกลุ่ม คื อ
จุ ด แข็ งของกลุ่ม คื อ มี ผ ลิ ตภัณ ฑ์ที หลากหลาย วัตถุดิ บ ปลอดสารพิษ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชน เป็ นสิ น ค้า หนึ งตํา บลหนึ ง
ผลิต ภัณฑ์ จุ ดอ่อนของกลุ่ม ได้แก่ รสชาติ ทีไม่ ได้มาตรฐาน ขึ นอยู่กบั ผูป้ รุ งรส บรรจุภณ
ั ฑ์ทีไม่ ดึงดู ด ใจลูก ค้า
ผลผลิ ต ของเห็ ด นางฟ้ าซึ งเป็ นวัต ถุ ดิ บ หลักมี ป ริ ม าณลดลง โอกาส ได้แ ก่ กระแสการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์อาหาร
มังสวิรัติ และผลิตภัณฑ์ทีไม่มีสารพิษ อุปสรรคของกลุ่ม ได้แก่ ปั ญหาเศรษฐกิ จของประเทศทําให้ยอดขายลดลง
ราคาเครื องปรุ งอืนๆมีราคาแพงเพิมขึน ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม ได้แก่ การเพิม ปริ มาณเห็ดนางฟ้ า
ให้มากขึนและการเพิมผลิตภัณฑ์ใหม่
3.ความต้องการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนําพริ กเห็ดแครง กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.
นครศรี ธรรมราช คือ การพัฒนารู ปแบบการสื อสารการตลาด ได้แก่
1. ด้านการโฆษณา
- ผ่านสื อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชือ สุขสวัสดิฟาร์ม
- ผ่านสื อสิ งพิมพ์ คือ ใบปลิว
2. ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนาชุดนิทรรศการเคลือนที
3. ด้านพนักงานขาย โดยการกําหนดเครื องแบบ เสื อทีม
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านการโฆษณา
- ผ่านสื อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชือ สุขสวัสดิฟาร์ม

ภาพที 1เฟสบุ๊ค แฟนเพจชือ สุ ขสวัสดิฟาร์ม
- ผ่านสื อสิ งพิมพ์ คือ ใบปลิว
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ภาพที 2ใบปลิว
2.ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนาชุดนิทรรศการเคลือนที

ภาพที 3ชุดนิทรรศการเคลือนที
3.ด้านพนักงานขาย โดยการกําหนดเครื องแบบ เสื อทีม

ภาพที 4เสื อทีม “เห็ดนาไม้ไผ่”
ซึ งสอดคล้อ งกับ แนวคิดการพัฒ นาของ วริ นทรี ย ์ เยาว์ธานี และคณะ (2558). ศึ กษาเรื อง การพัฒนา
รู ปแบบการสื อสารการตลาดเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงาน ของธุรกิจชุมชน ในจังหวัดชี ยงรายพบว่า กลุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผูผ้ ลิตสิ นค้าธุ รกิจชุมชน มีปัญหาด้านสื อสารการตลาด จึงมีการการพัฒนารู ปแบบการสื อสารการตลาดเพือเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน คื อ 1 การขายโดยบุค คล 2 การโฆษณา 3 การประชาสัมพันธ์ และ 4 การจัด
กิ จกรรมทางการตลาด ผลการสื อสารภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมือพิ จารณารายด้าน พบว่าการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด มีค่าเฉลียสู งทีสุ ด
การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้เกี ยวกับแนวทางการแข่ งขันให้ผลิตภัณฑ์ชุ มชนแก่ชุมชน เมือ วันที 1
ธันวาคม 2560 ณ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช เรื อง การพัฒนาการสื อสาร
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจในชุมชนนาไม้ไผ่

สรุ ปผลการวิจัย

ภาพที 5 การจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู ้

กลุ่มเพาะเห็ดนาไม้ไผ่ มีการผลิตและจํา หน่ายเห็ดแครงในรู ปแบบต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการจํา หน่ายทัง
ทางตรง และ ทางอ้อม โดยมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพทางการตลาด คือ 1 จุดแข็ง ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการ
สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้ และประธานกลุ่มมี ประสบการณ์ และวิสัยทัศ น์ ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์2
จุดอ่อนผลิตภัณฑ์ขาดมาตรฐานรองรับ การสื อสารทางการตลาดไม่หลากหลาย และขาดการวางแผนระบบการ
ผลิต 3 โอกาสได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานรัฐ และแนวโน้มผูบ้ ริ โภครักสุ ขภาพมากขึน 4 อุปสรรคสภาพ
อากาศมีผลต่อสภาพของเห็ดสด ซึงเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่เนื องจากขาดรู ปแบบการสื อสารทางการตลาด
ทีหลากหลาย จึงได้มีการพัฒนาการสื อสารการตลาด คือ 1.ด้านการโฆษณา ผ่านสื อออนไลน์ เฟสบุ๊ค แฟนเพจชือ
สุขสวัสดิฟาร์ม และผ่านสื อสิ งพิมพ์ คือ ใบปลิว2.ด้านการส่ งเสริ มการขาย ผ่านการจัดแสดงสิ นค้า โดยการพัฒนา
ชุดนิ ทรรศการเคลือนที 3.ด้านพนักงานขาย โดยการกํา หนดเครื องแบบ เสื อที ม จากนันจึ งได้มีการจัดสัมมนา
ถ่ายทอดความรู ้เกียวกับแนวทางการแข่งขันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ชุมชน ทําให้ผปู ้ ระกอบการกลุ่มเพาะเห็ดนาไม้
ไผ่ส ามารถต่ อยอดการดําเนิ น งานได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยผูป้ ระกอบการในชุ ม ชนได้มีก ารนํา ความรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการโฆษณา ผ่านสื อออนไลน์ เฟสบุ๊คทําให้สามารถเพิม
โอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้ผปู้ ระกอบการในชุมชนเพิมขึน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ คุณพิมลวรรณ สุขสวัสดิ ประธานกลุม่ เพาะเห็ดนาไม้ไผ่ และสมาชิกกลุม่
ขอขอบคุณแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั เครื อข่ายการวิจยั และนวัตกรรมเพือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจําปี 2560
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บทคัดย่อ

งานวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีบ้านหัว
ฝาย จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคทีซือหรื อเคยซือผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในอําเภอเมืองขอนแก่น จํานวน คน
เครื องมือรวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ ระกอบการ 14 คน สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic
Regression)
ผลการวิ จัย พบว่ า ปั จ จัย ในการพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์จ ากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ของผู้ป 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 ค วามต้องการในการพัฒ นาบรรจุภ ัณฑ์ผ ลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัด หมี ในเรื องรู ป แบบ ลวดลาย สี รู ป ทรง
รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาด ผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการมา 2 ประเภท
คือ แบบบรรจุภณั ฑ์กล่อง 3 แบบ และแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ถุง 3 แบบ ผลปรากฏว่าผูป้ ระกอบการเลือกกล่องแบบที และเลือก
ถุงแบบที สมการความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอายุ (X1) ตัวแปร
รู ปทรงโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์(X2) ตัวแปรข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์(X3) ตัวแปรเพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์(X4)
ตัวแปรบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน (X5) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 สามารถนํามาสร้ าง
สมการพยากรณ์ คือ Y (ความพึงพอใจ) = 1.446 - .044 อายุ (X1) - .772 รู ปทรงโครงสร้างของบรรจุภณ
ั ฑ์ (X2) - .667
ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (X3) + .674 เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ (X4) - .745 บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์
ได้ (X5)
คําสําคัญ : การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี ความพึงพอใจ
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This research purpose to study the factors affecting on packaging development of Mudmee Silk Products in Ban
Hua Fai, Khon Kaen Province. The sample composed of 400 customers which purchase/ever purchase silk
product in Khon Kaen Province. Data were collected by interviewing 14 entrepreneurs and questionnaire was used to
collect data on satisfaction of the factors of packaging development. Statistics on data analysis were using frequency,
percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including Logistic regression.
The results of this study showed that the factor of packaging development from the interviews with the
entrepreneurs is 4 factors: 1. Material factor 2. Structure packaging factor 3. Label factor 4. Benefit packaging factor. The
entrepreneurs had a need to develop packaging Mudmee silk products in the form of patterns, colors, shapes, details on the
packaging and size. Researchers have designed the packaging according to the needs of the two types of operators: 3 types
of box packaging and 3 types of bag packaging. The results were that operators choose types of box no.2 and select the
type of bag no.1 The equation of satisfaction for the development of Mudmee silk packaging is related to the age variable
(X1), the structural of packaging (X2), product detail (X3), add value of product (X4), packaging visible to product (X5)
significance at the level 0.05. Overall affect on the satisfaction ( ) can be generated. Y (Satisfaction) = 1.446 - .044.
Age (X1) - .772 Structural of Packaging (X2) - .667 Product Details (X3) + .674 Add Value for product (X4) - .745
Packaging visible to product (X5)
Keywords : Packaging Development, Mudmee Silk Products, Satisfaction
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สิ น ค้า OTOP เป็ นผลิ ตภัณฑ์ทีได้ม าจากภูมิ ปั ญญาของคนในท้อ งถิ นและชุ ม ชนต่ า งๆ จึ ง มี สิ น ค้า หลากหลาย
ประเภทเช่น เครื องสําอาง เครื องประดับเงินเฟอร์ นิเจอร์ เครื องใช้บนโต๊ะอาหาร และเคหะสิ งทอ เป็ นต้น และสิ งทีตอนนี
เป็ นที น่ าสนใจทีสุ ดคือผ้าไหม ถื อเป็ นสิ นค้าทีได้รับความนิ ยมสู งมากเนื องจากเป็ นผลิ ตภัณฑ์ทีบ่ งบอกถึ งเอกลักษณ์ของ
ท้องถินทีทอสามารถจัดส่ งขนย้ายได้ง่ายและราคาไม่สูงมาก สามารถใช้งานได้จริ ง จึงทําให้ผา้ ไหมได้รับความนิ ยมจากคน
ในประเทศและต่างชาติ ปั จจุบนั ตลาดผ้าไหมไทยมีมูลค่าสูงถึง , ล้านบาท/ปี และคาดการว่าจะเพิมสูงขึนอีก (สํานักงาน
มาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2557) ผ้าไหมมีถินกําเนิดมาจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย การทอผ้าไหมมี
ขึนราว , ปี ก่ อนคริ สตกาล พ่อค้าชาวจีนได้เดินทางไปทําการค้าและเผยแพร่ ผา้ ไหมสู่ พืนทีอื นในแถบเอเชีย สําหรับ
ประเทศไทยนักโบราณคดีได้คน้ พบหลักฐานทีแหล่งโบราณคดีบา้ นเชี ยงซึ งบ่งชีว่ามีการใช้ผา้ ไหมเมือ , ปี ก่อน ซึ งใน
ปัจจุบนั มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนรุ่ นก่อนส่งต่อให้กบั คนรุ่ นหลังสื บมาจนมาถึงปัจจุบนั ภูมิปัญญาท้องถินถูกถ่ายทอด
ลงบนผ้าไหมตังแต่การเลียงไหม ปั นไหม ย้อมสี และทอให้เป็ นผืน ลวดลายของผ้าไหมแต่ละท้องทีจะมีเอกลักษณ์ทีแตกต่าง
กันออกไปตามแต่ละภูมิภาคนันๆและวิธีการย้อมเส้นไหมนันมีความสําคัญไม่แพ้การทอ เนื องจากการย้อมนันจะสามารถ
สร้างลวดลายให้เ กิ ดขึนได้ในขณะทอเป็ นผืน เช่นการย้อมแบบมัดหมีเป็ นการสร้ างลวดลายก่ อนทีจะทําการย้อมสี การ
ทําลายผ้ามัดหมีเป็ นการเอาเชื อกมามัดด้ายหรื อมัดเส้นไหมตามลวดลายทีได้ออกแบบไว้ การมัดและย้อมลายจะมีการทําทัง
เส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรื อทีเรี ยกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และ
จากการสื บค้นมีขอ้ สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากประเทศอินเดีย โดยในสมัยโบราณทีมีการค้าขายกันและติดมา
กับสิ นค้าอืน (กรมหม่อนไหม, 2557) ผ้าไหมมัดหมีนันมีอยูใ่ นหลายพืนทีของไทย เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการขึนทะเบียน
สิ งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปั ญญาแล้วว่าผ้าไหมมัดหมีซินตีนแดงบุรีรัมย์ เป็ นผ้าเอกลักษณ์ทอ้ งถินของชาว
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุ รินทร์ มีการทอผ้าไหมมัดหมีทีมีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์โดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากกัมพูชา
และลวดลายทีบรรจงประดิษฐ์ขึนล้วนมีทีมาและมีความหมายอันเป็ นมงคล และอีกหนึ งจังหวัดทีมีชือเสี ยงเรื องผ้าไหมมา
ยาวนานคือจังหวัดขอนแก่น อําเภอชนบทถือได้ว่าเป็ นแหล่งผลิตและจําหน่ายผ้าไหมมัดหมีของจังหวัดขอนแก่ น อําเภอ
ชนบทมีการทอผ้ามาตังแต่เมือไร ไม่สามารถสื บประวัติได้ แต่มีหลักฐานสําคัญคือ ผ้าไหมมัดหมีหน้านาง หรื อผ้าปูม อายุ
กว่า ปี ทีเจ้าเมืองชนบทคนแรกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที โดยทายาท
ของเจ้าเมืองเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้ ซึงต่อมา คนชนบทได้นาํ มาเป็ นต้นแบบในการทอผ้าไหมมัดหมีหน้านาง ทีมีชือเสี ยงและเป็ น
เอกลักษณ์ อย่างหนึงของผ้าไหมชนบทในปั จจุบนั จึงสันนิ ษฐานว่าการทอผ้าของอําเภอชนบทน่าจะมีมาไม่ตากว่
ํ า ปี
หรื ออาจจะมี มาตังแต่เริ มตังเมืองชนบท คือ ประมาณ กว่าปี ที แล้ว ผ้าที ทอด้วยมือที มีชือเสี ยงที สุ ดของอําเภอชนบท
ได้แก่ “ผ้าไหมมัดหมี” โดยมีขนตอนเริ
ั
มจากการคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลายหมี การให้สี การทอเป็ นผืนผ้า ซึ งเป็ น
งานทีละเอียดอ่อน ผ้าไหมชนบทมีจุดเด่นคือ มีความสวยงาม ลวดลายละเอียดแตกต่างจากทีอืน เอกลักษณ์ของผ้าไหมชนบท
คื อ “ลาย”และ “เทคนิ คการทอผ้า” ลายเก่ าแก่ ทีสื บทอดกัน มาและถื อว่าเป็ นลายต้นแบบและเป็ นลายเก่าแก่ของผ้าเมือง
ขอนแก่น คือ ลายหมีกง ลายขันหมากเบ็ง ลายของพระเทพหรื อลายเชิงเทียน โดยส่วนใหญ่เกือบทังหมดจะเป็ นการทอผ้า
แบบ ตะกอ ทําให้เนื อผ้าแน่ น สมําเสมอ มีลกั ษณะสี และลวดลายของผ้าด้านหนึ งสี ทึบกว่าอีกด้าน สี ทีเป็ นเอกลักษณ์

ดังเดิมคือ สี ม่วง สี แดง สี เขียว สี เม็ดมะขาม จากบรรพบุรุษทีถ่ายทอดความงาม เอกลักษณ์ทอ้ งถินผ่านผืนผ้าด้วยการ
ทอและการมัด ย้อ ม มีความประณี ตพิถีพิถ นั ในทุ กรายละเอี ยดก่ อนจะได้ออกมาเป็ นผ้าไหมมัด หมี ที มี ลวดลาย
เอกลักษณ์งดงาม(กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2553)

โครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ก่อตังมา 15 ปี แล้วในแต่ละชุ มชนได้มีการดําเนิ นกิจ การมาอย่าง
ต่อเนื อง เพือเป็ นการขับเคลือนเศรษฐกิ จของชุมชนให้เดินหน้าต่อไปแต่มีสิงหนึ งที เป็ นปั ญหาของสิ นค้า OTOP หลายๆ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลิตภัณฑ์คือบรรจุภณ
ั ฑ์ทีอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์มาตังแต่เริ มวางจําหน่ ายหรื อบางสิ นค้า ในขณะนี ยังไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้ห่อหุ ้ม
สิ นค้าให้ดูน่าชมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้ก่อตังกิจการมาตังแต่
วันที 13 มกราคม พ.ศ.2526 ซึ งเป็ นอีกชุ มชนหนึ งที ทําสิ นค้าOTOP โดยการส่ งเสริ มจากสํานักงานพัฒ นาชุ มชนอําเภอ
ส่งเสริ มให้สตรี ปลูกหม่อนเลียงไหม รวมกลุ่มกันทอผ้าไหม มีการแบ่งปันกําไรแก่สมาชิกแบ่งหน้าทีกันรับผิดชอบ ปั จจุบนั
ส่งจําหน่ายสํานักพระราชวังสวนจิตรลดา กรุ งเทพฯ จําหน่ายให้แก่ประชาชนทัวไปและยังมีการออกร้านในงานทีทางภาครัฐ
และเอกชนจัดขึน โดยยอดขายในแต่ละปี เฉลีย 4,000,000 บาท ด้วยความทีกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝายมีการก่อตังกลุ่ม
มายาวนานถึง 34 ปี ปัญหาทีพบคือ “บรรจุภณ
ั ฑ์ทีบรรจุผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ายังไม่ได้มีการพัฒนาจึงทําให้รายละเอียดสินค้า
ไม่เป็ นปั จจุบนั อีกทังรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์เป็ นรู ปแบบเก่ายังไม่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับเทคโนโลยีและการเปลียนแปลง
ในปั จจุบนั ทีมีการแข่งขันสู ง” (นิดดา ภูแล่กี, 2559)
ดังนันคณะผูว้ ิจยั จึ งได้จดั ทําวิจยั ปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี
บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น ทีจะพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้กบั กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝายให้มีความน่ าดึ งดูดมากยิงขึน
พร้อมทังแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เป็ นปัจจุบนั สร้างภาพลักษณ์จากตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สือถึงทีมาและคุณค่าของผลิตภัณฑ์มาก
ยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัว
ฝาย ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2. เพือพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมีของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัว
ฝาย ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
การทบทวนวรรณกรรม
อัปสร อีซอ ( 4 : บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื องการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา พบว่า ผล
การศึ กษาสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญทีเป็ นคุณลักษณะร่ วมดังนี (1) ตลาดเป้ าหมายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ส่ วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง อายุเฉลีย 30 ปี ขึนไป สถานภาพสมรส การศึกษาอนุปริ ญญาถึงปริ ญญาตรี รายได้ระดับปานกลางหรื อมากกว่า
อาชีพข้าราชการ พนักงานวิสาหกิจธุรกิจส่ วนตัว เป็ นคนทีรักครอบครัว รักเพือน ส่ วนใหญ่มกั ซื อหนึ งถึงสองหน่วยบรรจุ
ภัณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการซือเพือนําไปรับประทานเองและ/หรื อรับประทานกับสมาชิกในครอบครัว (2) ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีขอ้ ดีคือสามารถมองเห็นสิ นค้า
ภายใน และมีขอ้ ควรปรับปรุ งคือบรรจุภณ
ั ฑ์ออกแบบไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ โดยภาพรวมผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในบรรจุ
ภัณฑ์นอ้ ย (3) การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ผลการพัฒนาโดยรวม พบว่าบะหมีเบตง ตราไก่คู่ และ
โรตี กึงสําเร็ จรู ป ตราเบกัม ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ B ส่ วนส้มแขกแช่อิม ตรากะรอ และปลาจีนแดด
เดี ยว ตราปลาคู่ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ A จากการนําบรรจุภณ
ั ฑ์ไปใช้ประโยชน์ พบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ที
พัฒนา มีความสวยงาม น่ าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะทีแตกต่างไปจากคู่แข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ธุ รกิ จได้ 30%90%
ดวงจันทร์ นาชัยสิ นธุ์. ( : บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมอีสาน สําหรับกลุ่ม
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดขอนแก่น มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพือสํารวจข้อมูล วางแนวทางกําหนดกลยุทธ์ดา้ นการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จัดทําต้นแบบบรรจุภณั ฑ์สาํ หรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดขอนแก่นให้เป็ นสินค้าที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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มีชือเสี ยงและเป็ นทียอมรับ เสริ มภาพลักษณ์ทีดีมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ในพืนทีของการศึกษาการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ผ้าไหมอีสาน คือกลุ่มผ้าไหมหนองหญ้าปล้อง ตําบลโพนศรี อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดของแก่น ซึงถือว่าเป็ นกลุ่มทีมีศกั ยภาพ
และฝี มือด้านการทอผ้าทีมีการสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นผ้าทอมือจากธรรมชาติ ทีมีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
ความเข้มแข็งของกลุ่มในกลุ่มในการพัฒนาได้อย่างต่อเนืองในปั ญหาทีพบด้านบรรจุภณั ฑ์ ทีขาดรู ปแบบภาพลักษณ์ทีดีของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทีจะส่ งเสริ มสิ นค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ (logo) ทีแน่นอน เป็ นของตัวเอง ทังป้ ายสิ นค้าทีติดภายในตัวสิ นค้า
และภายนอกสิ นค้าไม่มีเอกลักษณ์บรรจุภณั ฑ์ทีดีเป็ นเอกลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ทีดีเป็ นเอกลักษณ์ทีบ่งบอกความเป็ น
ท้องถินทีชัดเจนเฉพาะถิน ผลการวิจยั พบว่าในการพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมอีสานผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจข้อมูลใน
ด้านการสํารวจข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มเป้ าหมายศึกษาด้านการตลาดแหล่งจําหน่ายคูแ่ ข่งในสินค้าประเภทเดียวกัน กลุ่มลูกค้า
วัตถุดิบในการผลิต การบริ หารจัดการในกลุ่มโดยผูว้ ิจยั ลงพืนทีในการศึ กษาพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ครังที1 เป็ นการลง
พืนทีหลังได้รับข้อมูลดิบ ผูว้ ิจยั นํามาออกแบบร่ างครังที 1 โดยเป็ นความคิดและข้อเสนอแนะ การแลกเปลียนความคิดเห็น
ของนักวิจยั และกลุ่มผูผ้ ลิต ซึ งเป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพและใช้กลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง วางแนวทางการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือให้ตรงกับ ความต้องการของกลุ่ม เป้ าหมาย พัฒ นารู ป แบบบรรจุภณ
ั ฑ์การออกแบบตราสิ น ค้าออกแบบป้ ายแขวน
กําหนดกลุ่มสี ในการออกแบบเพือให้ตรงกับความต้องการของตลาด กําหนดรู ปแบบโครงสร้างและวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ พร้อมทังผูว้ ิจยั นํามาปรับปรุ งแก้ไขตามขอเสนอแนะ พร้อม
ทังจัดทําต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รู ปแบบ ขนาดเท่าบรรจุภณ
ั ฑ์จริ ง สําหรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบผ้าไหมอีสานสําหรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนัน การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีบทบาทอย่างมาก
ในการส่งเสริ มการขายและการเพิมมูลค้าให้กบั สิ นค้ามากขึน ร่ วมทังกระตุน้ ผูบ้ ริ โภคให้จดจําผลิตภัณฑ์ได้ดี
นงนุช นทีพายัพทิศ ( 45: บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื อง การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ น อําเภอสันทราย จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผลจากการศึ กษา พบว่า ใช้กรอบแนวคิดเกียวกับรู ปแบบและต้นทุนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์วสั ดุพืนบ้าน ผ้าทอ บ้าน
ดงเจริ ญชัย อําเภอสันทราย สามารถพัฒนารู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ นได้ดีกว่างานจักสานไม้ไผ่ เพราะมีความเป็ นไปได้
สู ง ทังด้านการปรับเปลียนรู ปแบบทีหลากหลาย เพราะเป็ นวัสดุทีมีความอ่อนนุ่ม ยืดหยุน่ อีกทังมี กระบวนการผลิ ตทีไม่
ยุ่งยากทังการเย็บ เป็ นถุงหรื อนําไปขึนรู ปอืนๆ การพิม พ์ข อ้ มูลรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ท าํ ให้ต น้ ทุน ไม่สูงจนเกินไป
นอกจากนันผ้าทอยังสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถินได้เป็ นอย่างดี ลักษณะรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ น อําเภอสัน
ทราย มีลกั ษณะเป็ นถุงทีทําด้วยผ้าทอ จากผ้าทอบ้านดงเจริ ญชัย มีปริ มาณการบรรจุขา้ วแต๋ น จํานวน แผ่น จําหน่ ายใน
ราคา บาท จากต้นทุนการผลิต จํานวน บาท โดยแยกเป็ นค่าข้าวแต๋ น บาท ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ บาท ได้กาํ ไรต่อหน่อย
บาท โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักท่องเทียว เพือจําหน่ายเป็ นของทีระลึก โดยวางจําหน่ายตามร้านขายของทีระลึกในจังหวัด
เชียงใหม่ และร้านค้าชุมชนทัวไป
อรทัย สายสะอาด และคณะ (2557: อภิ ปรายผล) ทําการวิจยั เรื อง ค่านิ ยมการ และพฤติกรรมการซื อผ้าไหมของ
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ชาวกัมพูชาในจังหวัดเสี ยมเรี ยบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ จากผลการวิจยั
พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทีมีทีมีอายุอยูร่ ะหว่าง 30-49 ปี ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)
ทีกล่าวว่า ความชอบของลูกค้าจะเปลียนแปลงไป ตามอายุ และตัวแปรนี ยังสามารถเปลียนแปลงได้ขึนกับหลายปั จจัยเช่น
อาชี พ และสถานภาพ เป็ นต้น การศึ กษาของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คืออยู่ในระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพข้าราชการ มี รายได้
เฉลียต่อ เดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001-10,000 บาท ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ทีได้กล่าวไว้วา่ ผูท้ ีมีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มทีจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพดีกว่าผูท้ ีมีการศึกษาตํากว่าเพราะมีกาํ ลังซือทีมากกว่านันเอง
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. รวบรวมข้อมูลเบืองต้นศึ กษาและรวบรวมข้อมูลเบื องต้นของผูป้ ระกอบการ ซึ งเป็ นสมาชิ กกลุ่มทอผ้า ไหม
มัดหมีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น และศึกษารายงานการวิจยั การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ วารสาร เอกสารตํารา บทความใน
วารสารเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
. ลงพืนที สัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการ ผูว้ ิจัยได้จดั เป็ นการสนทนากลุ่ม ณ บ้านหัวฝาย จังหวัด ขอนแก่น มี ผูร้ ่ วม
สนทนากลุ่มย่อย ได้แก่ สมาชิ กกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย จํานวน คน โดยสัมภาษณ์ ขอ้ มูลเกี ยวกับสภาพบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จํานวน ประเภท คือ ผ้าไหมมัดหมี และผ้าพันคอ ประกอบการสัมภาษณ์ ด้าน ได้แก่ การใช้วสั ดุทาํ บรรจุ
ภัณฑ์ รู ป แบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ ฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิ ตภัณฑ์ และประโยชน์ข องบรรจุภณ
ั ฑ์ ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการเกียวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ทีต้องการให้พฒั นา ในเรื องรู ปแบบ ลวดลาย สี รู ปทรง รายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ขนาด
3. ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ 2 ประเภท คณะผูจ้ ดั ทําวิจยั ได้ทาํ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภท คือ แบบกล่อง แบบ
และแบบถุง แบบ โดยมีขนตอนการออกแบบบรรจุ
ั
ภณ
ั ฑ์ดงั นี
ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพโดยออกแบบมา 2 ประเภท คือแบบกล่อง อย่างละ 3 แบบ

แบบที 1

แบบที 2

แบบถุงบรรจุภณ
ั ฑ์มีเชือกห้วยเพือหิว 3 แบบ

แบบที 3

ภาพถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นหน้าและหลังแบบที 1
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ภาพถุงบรรจุภณั ฑ์ดา้ นหน้าและหลังแบบที 2

ภาพถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นหน้าและหลังแบบที 3

4. ผูป้ ระกอบการเลือกอย่างละ แบบ เมือออกแบบทัง ประเภท คือ แบบกล่อง แบบ และแบบถุง แบบแล้ว
ในผูป้ ระกอบทําการเลือกแบบทีพึงพอใจมากทีสุดอย่างละ แบบ เพือทําต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
5. สร้างเครื องมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื องมือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั
ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านวัสดุ ปั จจัยด้านรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ ปัจจัยด้านฉลากบนบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์ และปั จจัยประโยชน์
ของบรรจุภณ
ั ฑ์
6. แจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จากผูบ้ ริ โภคภายในจังหวัดขอนแก่น
จํานวน ตัวอย่าง จํานวนประชากรทังหมด 1,799,086 ราย (สํานักบริ หารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
, 2559) โดยใช้งานสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) แบ่งเป็ น 4 เขต ได้แก่
เขตที 1 ประกอบไปด้วย โรงเรี ยนแก่นนครวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โรงเรี ยนขอนแก่น
วิทยายน โรงเรี ยนกัลยาณวัตร โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา สํานักงานสาธารณสุขขอนแก่น
เขตที 2 ประกอบไปด้วย ที ว่า งานอํา เภอจัง หวัด ขอนแก่ น สํานัก งานจัง หวัด ขอนแก่ น โรงพยาบาลศู น ย์
ขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โรงเรี ยนสนามบิ น
โรงเรี ยนอนุบาลขอนแก่น
เขตที 3 ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
โรงเรี ยนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรี ยนบ้านโคกฟันโปง โรงเรี ยนบ้านคําไฮหัวทุ่ง
เขตที 4 ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริ ษทั ทรู คอปเรชัน จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
โรงเรี ยนบ้านสามเหลียม
7. สรุ ป ผลปั จ จัยที มี ผลต่ อการพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ข องผลิต ภัณ ฑ์ผา้ ไหมมัด หมี บ้านหั วฝาย จัง หวัด ขอนแก่ น
ออกแบบพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
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8. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้งานวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (1
ตัวแปร) และตัวแปรอิสระหลายตัว (มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ตัวแปร) โดยทีตัวแปรตาม (Y) มีลกั ษณะเป็ นตัวแปรเชิ งกลุ่ม
สามารถนําแบบแผนภาพดังกล่าวไปใช้ประมาณค่ากลุ่มได้ โดยอาศัยความน่ าจะเป็ นของเหตุการณ์วิเคราะห์สมการถอ
ถอยโลจิสติกส์ใช้ Binary Logistic Regression และสามารถเขียนสมการเชิงเส้น (Liner Model)

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ลงพืนทีสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ ผูว้ ิจยั ได้จดั เป็ นการสนทนากลุ่ม ณ บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น มีผู ้
ร่ วมสนทนากลุ่มย่อย ได้แก่ สมาชิ กกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย จํานวน
คน พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี มี ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านวัสดุ ปั จจัยด้านรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
ปั จจัยด้านฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ และปั จจัยประโยชน์ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ผูว้ ิจยั จึ งได้ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการมา 2 ประเภท คื อ แบบบรรจุภณ
ั ฑ์กล่อง 3 แบบ และแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ถุง 3 แบบ ผล
ปรากฏว่าผูป้ ระกอบการเลือกกล่องแบบที และเลือกถุงแบบที

กล่องแบบที 2

ถุงแบบที 1

ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที 1 แสดงจํานวนความถีและค่าร้อยละตามเพศ
เพศ
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1.1 ชาย
126
31.5
1.2 หญิง
274
68.5
รวม
400
100.0
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิงจํานวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 รองมาเพศชาย จํานวน
ละ 31.5
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ตารางที 2 แสดงจํานวนความถีและค่าร้อยละตามอายุ
อายุ
จํานวน(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
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ร้อยละ
2.5
44.75
32.00
16.00
3.75
1.0

100.0

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากจะอยู่ในช่วงอายุ -30 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รองลงมาผูต้ อบ
แบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 128 คนคิดเป็ นร้อยละ 32 และช่วงอายุ 41-50 ปี จํานวน 64คนคิดเป็ นร้อยละ
16.00 ตามลําดับ
ตารางที 3 แสดงจํานวนความถีและค่าร้อยละตามรายได้ต่อเดือน
รายได้
จํานวน(คน)
ร้อยละ
. 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 อบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้เฉลียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.00 รองลงมา มี รายได้ต่อเดื อน 5,000-15,000 บาท จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.25 และรายได้ต่อเดือน
25,001 - 35,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ตามลําดับ
ตารางที 4 แสดงจํานวนความถีและค่าร้อยละตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน(คน)
. ตํากว่ามัธยมศึกษา
16
. มัธยมตอนต้น
20
. มัธยมตอนปลาย/ปวช.
33
. ปวส.
58
. ปริ ญญาตรี
202
. ปริ ญญาโท
69
. ปริ ญญาเอก
2
รวม
400
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4.00
5.00
8.25
14.50
50.50
17.25
0.50
100.0
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ . รองลงมาระดับ
การศึกษาปริ ญญาโท จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .25 และระดับ ปวส. จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50
ตารางที 5 แสดงจํานวนความถีและค่าร้อยละตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน(คน)
ร้อยละ
5.1 รับจ้างทัวไป
30
7.5
5.2 พนักงานเอกชน
127
31.8
5.3 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
129
32.3
5.4 ธุรกิจส่วนตัว
69
17.3
. เกษตรกร
12
3.0
. นักเรี ยน / นักศึกษา
33
8.3
รวม
400
100.0
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมา มี
อาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.8

ตอนที 2 ระดับความสําคัญการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมีของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น
ตารางที 6 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานด้านวัสดุ
ด้านวัสดุ
S.D.
แปล
x
ความห
มาย
1.1 ความแข็งแรงของวัสดุ
สําคัญ
4.37
0.591
มาก
ทีสุด1
. ความทนทานของวัสดุในการใช้งาน
สําคัญ
4.31
0.605
มาก
ทีสุด2
. ความทนทานของวัสดุในการขนส่ง
สําคัญ
4.29
0.624
มาก
ทีสุด3
รวมด้านวัสดุ
4.32
0.548
สําคัญมากทีสุด
ผูต้ อบแบบสอบให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นวัสดุภาพรวมค่าเฉลีย 4.32 โดยมีประเด็นย่อยเกียวกับ
ความแข็งแรงของวัสดุสาํ คัญมากทีสุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลีย 4.37
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ตารางที 7 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานด้านรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
ด้านรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์
S.D.
x
. สี ของบรรจุภณั ฑ์
4.35
0.662
. ภาพประกอบบนบรรจุภณ
ั ฑ์
4.38
0.657
2.3 รู ปทรงโครงสร้างของบรรจุภณั ฑ์
4.41
0.661
. ตัวอักษร
4.37
0.666
2.5 สี ตวั อักษร
4.38
0.690
2.6 รู ปแบบของตัวอักษร
4.35
0.688
รวมด้านรู แบบบรรจุภณ
ั ฑ์
4.37
0.538
ผูต้ อบแบบสอบให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รวมค่าเฉลีย
เกียวกับรู ปทรงโครงสร้างบรรจุภณั ฑ์สาํ คัญมากทีสุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลีย 4.41
ตารางที 8 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานด้านฉลากของบรรจุภณั ฑ์
ด้านฉลากของบรรจุภณั ฑ์
x
. ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
4.40
. ตําแหน่งการจัดวางฉลาก
4.35
. สี ของฉลาก
4.30
. เครื องหมายรับรองมาตรฐาน
4.24
3.5 ตําแหน่งในงานจัดวางเครื องหมายรับรอง ฯ
4.31
รวมด้านฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ์
4.32

S.D.
0.610
0.615
0.626
0.656
0.629
0.505
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แปลความหมาย
สําคัญมากทีสุด
สําคัญมากทีสุด2
สําคัญมากทีสุด1
สําคัญมากทีสุด3
สําคัญมากทีสุด2
สําคัญมากทีสุด
สําคัญมากทีสุด
4.37 โดยมีประเด็นย่อย

แปลความหมาย
สําคัญมากทีสุ ด1
สําคัญมากทีสุ ด2
สําคัญมากทีสุ ด
สําคัญมากทีสุ ด
สําคัญมากทีสุ ด3
สําคัญมากทีสุ ด

ผูต้ อบแบบสอบให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์รวมค่าเฉลีย 4.32 โดยมีประเด็นย่อยเกียวกับ
ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สาํ คัญมากทีสุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลีย 4.40
ตารางที 9 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานด้านประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านประโยชน์ของบรรจุภณั ฑ์
S.D.
แปลความหมาย
x
. เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
4.44
0.594
สําคัญมากทีสุด1
4.2 ดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค
4.44
0.606
สําคัญมากทีสุด1
. สะดวกต่อการใช้งาน
4.37
0.647
สําคัญมากทีสุด3
. บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน
4.40
0.613
สําคัญมากทีสุด2
รวม◌้านประโยชน์ของบรรจุภณั ฑ์
4.41
0.511
สําคัญมากทีสุด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ดา้ นประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์รวมค่าเฉลีย 4.41 โดยมี
ประเด็นย่อยเกียวกับเพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ กับดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค สําคัญมากทีสุดเป็ นอันดับแรก ค่าเฉลีย 4.44
เท่ากันสองประเด็นย่อย
ตารางที 10 แสดงผลงานวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมมัดหมีบ้าน
หัวฝาย ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
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ความพึงพอใจต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
1. บรรจุภณั ฑ์สามารถปก◌้องผลิตภัณฑ์ทีอยูภ่ ายในได้ดี
. บรรจุภณั ฑ์มีรูปแบบโครงสร้างทีเหมาะสมกับการขนส่ ง

x
4.29
4.23

S.D.
0.64
0.66

แปลความหมาย
พึงพอใจมากทีสุด2
พึงพอใจมากทีสุ ด
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.บรรจุภณ
ั ฑ์มีรูปแบบโครงสร้างทีเหมาะสมต่องานบรรจุ
4.20
0.72
พึงพอใจมาก
ผลิตภัณฑ์หลายขนาด
. บรรจุภณั ฑ์สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณสมบัติทีสําคัญของ
4.26
0.73
พึงพอใจมากทีสุ ด
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความเป็ น
เอกลักษณ์พนบ้
ื านของภาคอีสาน
. บรรจุภณั ฑ์มีรูปแบบโครงสร้างสัมพันธ์กบั กราฟิ ก
4.13
0.71
พึงพอใจมาก
. บรรจุภณั ฑ์สามารถนําไปเป็ นของฝากโดยไม่ตอ้ งห่อซํา
4.27
0.71
พึงพอใจมากทีสุ ด3
7. บรรจุภณั ฑ์อาํ นวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้ เช่น ง่ายต่อการ
4.31
0.71
พึงพอใจมากทีสุ ด1
นําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้
8. บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถดึงดูดความสนใจ
4.21
0.69
พึงพอใจมากทีสุ ด
เฉลียรวม
4.24
0.62
พึงพอใจมากทีสุ ด
ตารางที 10 ภาพรวมของความพึงพอใจต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีสุด ค่าเฉลียเท่ากับ 4.24 สําหรับ
ประเด็น รายข้อที มี ค วามถึ งพอใจมากที สุ ด 3 ข้อแรก ได้แ ก่ บรรจุ ภัณฑ์อาํ นวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้เ ช่ น ง่ายต่อการนํา
ผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถปกป้ องผลิตภัณฑ์ทีอยูภ่ ายในได้ดี และบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถนําไปเป็ นของฝากโดย
ไม่ตอ้ งห่ อซํา โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.31 , 4.29 และ 4.27 ตามลําดับ
ตารางที 11 แสดงจํานวนความพึงพอใจทีมีต่อบรรจุภณั ฑ์
ความพึงพอใจ
จํานวน (คน)
ร้อยละ (%)
พึงพอใจ
233
58.3
ไม่พงึ พอใจ
167
41.8
รวม
400
100.0
ตารางที 11 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.3
ตารางที 12 แสดงค่าสถิติไคสสแควร์เพือทดสอบว่าปั จจัยด้านต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจบรรจุภณ
ั ฑ์
Chi-squre
df
Sig.
Step
46. 36
31
0.039
Block
46.136
31
0.039
Model
46.136
31
0.039
จากตารางที 12 ได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 46.136 (sig = 0.039) ปั จจัยด้านต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจบรรจุ
ภัณฑ์อย่างน้อยหนึงปั จจัย
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ตารางที 13 แสดงค่าสถิติ Nagelkerke R Square

-2 Log likelihood

Cox&Snell R -Square
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Nagelkerke R Square

497.442
.109
.147
จากตารางที 13 ค่ า -2 Log likelihood มีค่าเข้าใกล้ศู น ย์ แสดงว่าสมการหรื อแบบจําลองที สร้ างขึนมี คุณภาพหรื อ
กลมกลืนกับข้อมูลดี ค่า Cox&Snell R –Square = 0.109 มีค่าไม่เข้าใกล้ศูนย์บ่งบอกถึงความกลมกลืนของแบบจําลองในแง่
ของงานเปรี ยบเที ยบคุณภาพ ค่า Nagelkerke R Square = 0.147 นันสามารถอธิ บายความผันแปรของความพึงพอใจบรรจุ
ภัณฑ์ได้ร้อยละ 14.7
ตารางที 14 แสดงภาพรวมร้อยละของการทํานายความพึงพอใจ
Observe

0
70
46

Total Satification

Predicte

1
97
187

Step 1 TotalSatifi 0
1
Overall Percentage
จากตารางที 14 สามารถทํานายภาพรวมของความพึงพอใจได้ร้อยละ 64.3

Percentage
Correct
41.9
80.3
64.3

ตารางที 15 ตัวแปรทีมีผลต่อสมการพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณั 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
เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
X4
.674
.307
4.837*
1
.028
1.963
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็น
X5
-.745
.263
8.036*
1
.005
.475
ผลิตภัณฑ์
Constant 1.446
2.161
.448
1
.503
4.247
*มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 15 ได้สมการ Logistic Regression ดังต่อไปนี
Y = 1.446 - .044 อายุ (X1) - .772 รู ปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ข้อมูลรายละเอียด( X3)
+ .674 เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์( X4 ) - .745 บรรจุภณั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ (X5)
พิจ ารณาตารางที 15 พบว่ามี ต วั แปรอิ สระ 5 ตัวแปร ที ส่ งผลต่อความพึงพอใจงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สามารถทํานายสมการรวมของความพึงพอใจได้ร้อยละ 64.3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ปั จจัยอายุมีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
ลดลง (1- 0.956) x100 คิดเป็ นร้อยละ 4.4
ปั จจัยรู ป ทรงโครงสร้ างมีผลต่อความพึง พอใจการพัฒ นาบรรจุภัณฑ์ข องผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหมมัด หมี บ้านหัวฝาย
จังหวัดขอนแก่นลดลง (1-0.462 ) x 100 คิดเป็ นร้อยละ 53.8
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ปั จจัยข้อมูลรายละเอี ยดบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี
บ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่นลดลง (1-0.513) x 100 คิดเป็ นร้อยละ 48.7
ปั จจัยเพิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย
จังหวัดขอนแก่นเพิมขึน 1.963 เท่า
ปั จจัยบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
มัดหมีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่นลดลง (1- 0.475) x 100 คิดเป็ นร้อยละ 52.5

อภิปรายผล

ปั จจัยอายุมีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น
ลดลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรทัย สายสะอาด ,อรสา อินทร์ นอ้ ยและสุดาพร ตังควนิ ช (2557) จากผลการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทีมีทีมีอายุอยูร่ ะหว่าง 30-49 ปี สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รัตน์ และคณะ (2550) ทีกล่าวว่า ความชอบของลูกค้าจะเปลียนแปลงไป ตามอายุ
ปั จจัยรู ปทรงโครงสร้างมีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของประชิด ทิณบุตร
(2531 : 86) ทีได้กล่าวไว้วา่ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ การกําหนดลักษณะรู ปร่ าง รู ปทรงขนาด ปริ มาตร ส่ วน
ปริ มาตรอืนๆของวัสดุทีจะนํามาผลิตและประกอบเป็ นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าทีใช้สอยตลอดจนกรรมวิธี การผลิต
การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง ส่งผลให้บรรจุภณ
ั ฑ์ช่วยให้มีประสิ ทธิภาพในการ ปกป้ องรักษาสินค้า
ปัจจัยข้อมูลรายละเอียดบนบรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สอดคล้องกับการวิจยั ของจิ
ติ มา เสื อทอง,มัทนา โมรากุลและวรฤทัย หาญโชติ พนั ธุ์ (2555 : 38) พบว่าสมาชิ กของกลุ่มสตรี แม่บา้ นเขียวขจี ตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับมีความพึงพอใจด้านรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์ขนม
ทองพับสามารถนําเสนอข้อมูลครบและชัดเจนอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( x = 4.62)
จากผลการวิ จัยพบว่า ความพึง พอใจการพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์เ พือเพิ มมู ลค่ า ให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค่า เพิ มขึ น 1.963 เท่ า
สอดคล้อง สุ ท ธิ ศ ัก ด์ กลิ นแก้ว ณรงค์ (2558)กล่ า วว่า ผู ป้ ระกอบการผลิ ต ภัณฑ์ OTOP ต้อ งหัน มาให้ความสํา คัญในการ
ออกแบบและพัฒ นาบรรจุภณ
ั ฑ์ใ ห้ส ามารถคุม้ ครองป้ องกัน ไม่ให้สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ เสี ยหายและเพิมคุ ณค่ าทางด้าน
จิ ตวิทยาต่อผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยทังศาสตร์ และศิลป์ ในการสร้างสรรค์ซึงจะเป็ น สิ งหนึ งช่วยส่ งเสริ มให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามาก
ยิงขึน
ปัจจัยเพิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สอดคล้องกับ Nismanee Sriwiriya
(2559) กล่าวว่า การตัดสิ นใจซือสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลูกค้ามิได้ขึนอยูก่ บั ชนิ ดและคุณภาพของสิ นค้าเพียงอย่าง
เดี ยว หากแต่ยงั ขึนอยู่กบั รู ปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจภายนอกของสิ นค้านันด้วย ทําให้บรรจุภณ
ั ฑ์มี
บทบาทสําคัญยิงต่อการจําหน่ วยสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์จึง เปรี ยบเสมือนพนักงานขายที ช่ วยในการเพิม
ปริ มาณการขาย และเพิมมูลค่าของสิ นค้า
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ศรัฐ
สิ มศิ ริ และคณะผูว้ ิจยั (2560) ประเด็นด้านลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับรู ป แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที เป็ น
รู ปทรงเรขาคณิ ต ผลิตจากวัสดุสงั เคราะห์ โดยใช้คู่สีกลมกลืนทีมีระดับสี เข้มอยูใ่ นโทนสี เดียว มีพนผิ
ื วด้าน มีการเจาะช่องให้
เห็นตัวสิ นค้า และใช้ภาพประกอบเหมือนจริ ง โดยบรรจุภณ
ั ฑ์จะต้องแสดงเอกลักษณ์ของสิ นค้า แสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิน
ของแหล่งผลิตสิ นค้า และสามารถถือหิ วได้
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ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.5 ส่วนมากจะอยูใ่ นช่วงอายุ -30 ปี จํานวน 179 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.75 รายได้เฉลียต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 42 มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี จํานวน คน คิดเป็ น ร้อยละ . มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 ผูต้ อบ
แบบสอบให้ ค วามสํา คัญต่ องานพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ด ้า นความแข็ง แรงของวัส ดุ รู ป ทรงโครงสร้ า งบรรจุ ภัณ ฑ์ ข้อมู ล
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ กับดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค
บรรจุภณ
ั ฑ์อาํ นวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้เช่น ง่ายต่อการนําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ ปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี มี ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านวัสดุ ปัจจัยด้านรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ ปัจจัยด้านฉลากบน
บรรจุภณ
ั ฑ์ และปั จจัยประโยชน์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ คิดเป็ นร้อย
ละ 58.3 สมการปั จจัยการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมอธิบายได้ร้อยละ 64.3
ดังสมการความพึงพอใจ
Y = 1.446 - .044 อายุ (X1) - .772 รู ปทรงโครงสร้าง(X2) - .667 ข้อมูลรายละเอียด( X3)
+ .674 เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์( X4 ) - .745 บรรจุภณั ฑ์สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ (X5)
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมีบ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่น ในด้านอายุควรให้
ความสําคัญกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีมีอายุแตกต่างกัน ควรปรับสีตวั อักษรและขนาดตัวอักษรให้เด่นชัด เพือทําให้สามารถอ่านได้
ชัดเจนมากขึน
. การออกแบบและพัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ผ ้า ไหมมัด หมี บ้า นหั ว ฝายจัง หวัด ขอนแก่ น ควรให้
ความสําคัญในการเพิมมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมมัดหมี บ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่น ด้านมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ส่งเสริ มให้ความพึงพอใจเพิมขึน จึงเสนอแนะให้เน้นด้านการออกแบบทีจะเพิมมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้
มากกว่า
ข้ อจํากัดของการวิจยั และข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1.การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ควรออกแบบให้มีหลากหลายรู ปแบบ และหลากหลายขนาดเพือให้ผปู ้ ระกอบการได้
เลือกรู ปแบบทีหลากหลายมากขึน
2.ควรศึ กษาปั จจัยทีมีผลต่อการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จากผูบ้ ริ โภคด้วย ให้ได้ปัจจัยหลายๆด้าน เพือนําปั จจัยมาพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้สมบูรณ์แบบมากขึน

เอกสารอ้ างอิง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมหม่อนไหม. 2557. ผ้ าไหมมัดหมี. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก
https://www.qsds.go.th/monmai/cloth_history.php?cloth_id= . (สื บค้นเมือวันที 15 มีนาคม 2557).
สํานักอนุรักษณ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม. 2557. ผ้ าไหมมัดหมีชนบท. เข้าถึงได้จาก
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_8.php
.การพัฒ นาบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ
กลุ่มสตรีแม่ บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี. ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ปี งบประมาณ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
ดวงจันทร์ นาชัยสิ นธุ์. 2557. การพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมอีสาน สําหรับกลุ่มสิ นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดขอนแก่น. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 1, 2 (มกราคม-มิถุนายน) : 109-134.

นงนุช นทีพายัพทิศ. 45. การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วแต๋ น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิดดา ภูแล่กี. (28 ธันวาคม 2559). สัมภาษณ์ . การตลาด. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น

351

ปุ่ น คงเจริ ญเกียรติ และสมพร คงเจริ ญเกียรติ. . บรรจุภณ
ั ฑ์ อาหาร. กรุ งเทพฯ : แพคเมทส์.
ประชิ ด ทิ ณบุตร. 2531. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ . กรุ งเทพฯ : โอ.เอส.พริ นติงเฮ้าส์.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. 2550. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั ธี ระฟิ ล์มและไซเท็กซ์ จํากัด.
ศรัฐ สิ มศิริ และคณะผูว้ จิ ยั . 2560. ปัจจัยด้านรู ปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซือ กรณี ศึกษา:
เขือนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธาน. วารสารวิจัยและพัฒ นาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถัมภ์ . 12 (มกราคม – เมษายน 2560) : 137-147.
สํานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2557. ข่ าวเกษตรรายวัน : ชาติอาเซียนดันไทยฮับผ้ าไหม
เกษตรฯเร่ งร้ องรัฐส่ งเสริม เล็ง3ปี ปันตลาดทะลุหมืนล้ าน. เข้าถึงได้จาก
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=12100&ntype=09
สุทธิศกั ดิ กลินแก้วณรงค์. 2558. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP. วารสารกรมวิทยาศาตร์
บริการ. 63 (กันยายน) :19-21.
สุพตั รา เหล่าภักดีและคณะ. 2553. นําพริกคัวสั บปะรดภูเก็ตสําเร็จรู ป. ภูเก็ต: วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สํานักบริ หารทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย. 2559. ประกาศสํานักทะเบียนกลาง เรื อง จํานวน
ราษฎรทัวราชอาณาจักร ตามหลักฐานงานทะเบียนราษฎร ณ วันที 31 ธันวาคม 2559. [ออนไลน์] เข้าถึง
ได้จาก http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf
2557 ค่านิ ยมการ และพฤติกรรมงานซือผ้าไหมของผูบ้ ริ โภค
ชาวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ชาวกัมพูชาในจังหวัดเสียมเรี ยบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์. วารสาร
ศรีวนาลัยวิจยั . 4, 7 (มกราคม-มิถุนายน) : 58-64.
อัปสร อีซอ. 2554. การวิจยั เรื องการพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา.วารสารวิจัยเพือการพัฒ นาเชิงพืนที. 3,
4 (มีนาคม-เมษายน 2554) : 51-64.
Nismanee Sriwiriya (นามแฝง). 2559. เพิมมูลค่ าสินค้ าได้ ง่ายๆด้ วย “บรรจุภณ
ั ฑ์ ” . เข้าถึงได้จาก
https://www.smartsme.co.th/content/44156.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ดัชนีเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการจาก กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Satisfaction Index of 9th Business Cluster Customer in Thailand

352

กอบกูล จันทรโคลิกา1 ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์1 นพนภา จุลโลบล2 ศรี สมร ผ่องพุฒิ2
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์2 รุ จิภาส โพธิทองแสงอรุ ณ และอุษณี ย ์ รัศมีวงษ์จนั ทร์
Korbkul Jantarakolica1 Natdanai Aleenajitpong1 Nopnapa Jullobol2 Sisamorn Pongput2
Thanyanan Worasesthaphong2 Rujipas Potongsangarun3 and Ausanee Ratsamewongjan4

บทคัดย่อ

งานวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อ ( ) ศึ ก ษาปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่อ ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารของลูก ค้าจาก กลุ่ ม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจยั ประยุกต์จากแบบจําลองดัชนีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริ กา
( ) เปรี ยบเทียบดัชนี ความพึงพอใจการใช้บริ การและผลกระทบจากการขจัดผลของกลุ่มตัวอย่างทีประเมินให้คะแนนสู งเกิ น
และตําเกินไปออก
วิธีการสํารวจ เก็ บ ข้อมู ลด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ งชันภูมิ จํานวน 8,957 คน จาก กลุ่ มอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เพือตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการประเมินค่าแบบจําลองสมการโครงสร้าง ด้วยวิธีการความเป็ นไป
ได้สูงสุด และวิธีการปรับค่าตําสุดของกลุ่มและคํานวณสัดส่วนของดัชนีกบั ค่าพิสยั ของกลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า ) ปั จจัยด้านความคาดหวัง มุมมองคุณภาพและมุมมองคุณค่า ส่งผลในทางบวกต่อความพึงพอใจ
โดยรวมของผูใ้ ช้บริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การ ส่งผลในทางลบต่อการร้องเรี ยน
และความภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร และความพึง พอใจโดยรวมของบริ ก าร ส่ ง ผลในทางบวกต่อ ความภัก ดี ต่ อบริ ก ารของ
ผูใ้ ช้บริ การ และ ) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การหลังจากขจัดผลของกลุ่มตัวอย่างทีประเมินให้คะแนนสู งเกินและตําเกินไป
ออก ผลทีได้รับ ทําให้ดชั นี ความพึงพอใจทีสร้างขึน สามารถเปรี ยบเทียบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมมากยิงขึน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของลูกค้า แบบจําลองโครงสร้าง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

353

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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คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
3
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
*ผูน้ ิ พนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : than.wr@rmutr.ac.th โทร. 0 9415 91496
Stratified random sampling technique was applied to select 8,957 customers from 9 th Business Cluster customer in Thailand to answer 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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ความสําคัญและทีมาของปัญหา
ดัชนีความยังยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ทีจัดทําขึนโดย S&P Dow Jones เป็ นดัชนี ชี
วัดมาตรฐานการดําเนิ นธุรกิจอย่างยังยืนทีได้รับการยอมรับจากบริ ษทั ชันนําของโลก โดยสาระสําคัญที ดาวโจนส์ใช้ในการ
ประเมิ น คื อ การสร้ า งความยังยื น ในมิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic) มิ ติ ด ้า นสั ง คม (Social) และด้า นสิ งแวดล้อ ม
(Environmental) ซึ งการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ได้เป็ นตัวชีวัดหนึงในการประเมินดังกล่าว ในหัวข้อ การบริ หารจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management) เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ถูกนํามาเป็ นองค์ประกอบหนึงในการสร้างความยังยืนของธุรกิจซึงเป็ นทียอมรับ
กัน ทังในระดับสากลและในประเทศไทย ซึ งมิ ติด ้านเศรษฐกิ จ (รวมบรรษัทภิบาล) ตามเกณฑ์แ ละคู่มือการเข้าร่ วมการ
ประเมินความยังยืนของบริ ษทั จดทะเบียนประจําปี 2560 หมวดที 5 การบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ทีมีขอ้ กําหนด
ให้บริ ษทั ควรกําหนดเป้ าหมายเชิงปริ มาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) พร้อมทังจัดให้มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพือนําข้อมูลทีได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การหรื อกระบวนการดําเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ งจะทําให้บริ ษทั สามารถรักษาและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว [2] จากข้อมูล
ข้างต้นจะเห็นว่า หนึ งในการสร้างความยังยืนให้แก่ ธุรกิ จ จะมาจากความพึงพอใจของลูกค้า ซึ งทําให้การลงทุนทางด้าน
การตลาดเพือเพิมความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้กลายเป็ นประเด็นทีสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจขององค์กร [3] รวมถึงความพึง
พอใจของลู กค้า ถื อเป็ นหนึ งในปั จจัย ที สํา คัญที สุ ด ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของกลยุท ธ์ ท างการตลาด (Marketing
Strategy) เช่นเดียวกับความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ที เป็ นตัวชี วัดที สําคัญในการวัดผลการดําเนิ นงานของ
กิจการ
คณะผู ว้ ิจ ัยสนใจศึ ก ษาว่า ผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ในประเทศไทยและความพึง พอใจต่อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารจาก
แบบจําลอง ACSI มีม ากน้อยเพียงไร เพือใช้เ ป็ นข้อมูลเพิมเติ มที ใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บ ริ การ โดยใน
การศึ กษาจะประยุกต์ใช้แบบจําลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ทีสามารถสร้างดัชนี ความพึงพอใจของ
บริ การ และสร้างความภักดี ทีสามารถเปรี ยบเทียบกันได้อย่างยุติธรรม

วัตถุประสงค์ ของงานวิจ ัย

งานวิจยั นี มีขึนเพือศึกษาถึง ผลการดําเนิ นงานจาก กลุม่ อุตสาหกรรมในประเทศไทยและความพึงพอใจต่อการ
ให้บริ การของลูกค้าจากแบบจําลอง ACSI โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี
) ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การของลูกค้าจาก กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมี
กรอบแนวคิดของการวิจยั ประยุกต์จากแบบจําลองดัชนีความพึงพอใจของสหรัฐอเมริ กา
) เปรี ยบเที ยบดัชนี ความพึงพอใจการใช้บ ริ การและผลกระทบจากการขจัดผลของกลุ่มตัวอย่างที ประเมินให้
คะแนนสูงเกินและตําเกินไปออก
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั นี มีขอบเขตการศึ กษาคลอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การจาก กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ซึ งจะประกอบไปด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม การเงินการธนาคาร ประกันภัย สิ งพิมพ์ บันเทิ ง การติดต่อสื อสารและ
เครื อข่าย อุตสาหกรรมยานยนต์ สิ งก่อสร้างและวัสดุ ก่อสร้าง และกลุ่มค้าปลีก ทังทีอยูใ่ นตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลทีสํารวจจากแบบสอบถามซึงมีผตู้ อบแบบสอบถามจํานวนทังสิ น 8,957 คน
กรอบแนวคิดของงานวิจยั
ความพึงพอใจด้านการบริ การ [4] ได้อธิ บายว่า ดัชนี วดั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีสามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เป็ นตัวแปรแฝง (Latent Variables) ไม่สามารถประเมินและสร้างขึนได้อย่างตรงไปตรงมา จึงจําเป็ นต้องใช้วิธีการวัดโดยทํา
การสร้างดัชนีหลากหลายดัชนีเพือช่วยในการสร้างดัชนี วดั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การทีสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ดังนัน
การประเมินความพึงพอใจทีเป็ นตัวแปรแฝงจําเป็ นทีจะต้องประเมินทางอ้อมผ่านทางตัวแปรอืน ๆ ทีมีผลต่อการพัฒนาความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พึงพอใจของแต่ลูกค้า รวมทังผลลัพธ์ทีสะท้อนออกมาจากความพึงพอใจ ซึ ง [5] อธิ บายว่า ความพึงพอใจเกิดจากต้นกําเนิด
ของความพึงพอใจ (Satisfaction Antecedents) 3 ปั จจัย คือ การรับรู ้คุณภาพของบริ การ (Perceived Quality) การรับรู ้คุณค่า
ของบริ การ (Perceived Value) ที ผูใ้ ช้บริ การมี ต่อสิ นค้าหรื อบริ การนัน ๆ และความคาดหวัง ก่ อนและหลังการใช้บริ การ
(Market Expectation) [6] พบว่า ปั จจัยทังสามมี ผลเชิ งบวก ต่อความพึงพอใจต่อบริ การนัน ๆ ผูใ้ ช้บริ การที มี การรับรู้ใน
คุณภาพบริ การทีสูง จะมีความพึงพอใจทีสูงต่อบริ การนัน ๆ ตามไปด้วย และผูใ้ ช้บริ การทีมีการรับรู ้ในคุณค่าของบริ การทีสูง
ก็จะมีความพึงพอใจทีสู งต่อบริ การนัน ๆ นอกจากนี ผูใ้ ช้บริ การทีมีความคาดหวังและได้รับการตอบรับเป็ นไปตามความ
คาดหวังจะมีความพึงพอใจทีสูงต่อบริ การนัน ๆ เช่นกัน โดย [ ] ได้ขยายแนวคิดต่อว่า หากลูกค้าทีไม่พอใจในบริ การจะทํา
การร้องเรี ยน (Customer Complaints) ในสิ นค้าหรื อบริ การนัน ๆ โดยในทางตรงข้าม หากลูกค้าทีมีความพึงพอใจในสิ นค้า
หรื อบริ การ จะมีความภักดี (Customer Loyalty) ทีสูงต่อบริ การนัน ๆ
กรอบแนวคิดในการสร้ างดัชนีวดั ความพึงพอใจของสหรัฐอเมริ กา (ACSI) ของ [4] ได้อธิ บายว่า ความคาดหวัง
ของลูกค้า (Customer Expectations) จะเป็ นปั จจัยทีกําหนด มุมมองต่อคุณภาพของบริ การของลูกค้า (Perceived Quality) และ
ทังสองปั จจัยจะส่ งผลต่อไปยังมุมมองคุณค่าของบริ การของลูกค้า (Perceived Value) โดยทีปัจจัยทังสามจะส่งผลต่อเนืองไป
ยังความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของลูกค้า (Overall Customer Satisfaction) ทีจะสามารถจัดทําต่อเป็ นดัชนีวดั ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index) ซึ งหากลูกค้าพอใจก็จะร้องเรี ยน (Customer Complaints) และส่ งผลให้เกิ ด
ความภักดีต่อบริ การจากลูกค้า (Customer Loyalty) ดังนัน ความสัมพันธ์ดงั กล่าว สามารถแสดงดังภาพที 1
มุมมองคุณภาพ
ของผู้ใช้ บริการ

+

9 กลุ่ม+อุตสาหกรรม

ความคาดหวัง
ของผู้ใช้ บริการ

+

-

+
มุมมองคุณค่ า
ของผู้ใช้ บริการ
9 กลุ่มอุตสาหกรรม

+
+

การร้ องเรียน
ของผู้ใช้ บริการ

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ

ภาพที 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั

+

ความภักดี
ของผู้ใช้ บริการ

กรอบแนวคิดสําหรับการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการกลุ่มอุตสาหกรรม
กรอบแนวคิดของงานวิจยั สําหรับความพึงพอใจต่อบริ การของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มอุตสาหกรรมทัง 9 สามารถประยุกต์
ตามรู ปที 1 โดยเริ มต้นจาก ความคาดหวังต่อบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Expectations) จะเป็ น
ปัจจัยเริ มต้นทีกําหนด ทีส่งผลต่อมุมมองต่อคุณภาพบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (Perceived Quality) และทัง
สองปั จจัยนี จะส่ งผลต่อเนืองไปยัง มุมมองคุณค่าของ กลุ่มอุตสาหกรรม ทีสะท้อนถึงความคุม้ ค่าเงิน และเวลา ของผูใ้ ช้บริ การ
(Perceived Value) โดยทีปั จจัยทังสามปั จจัย จะส่ งผลต่อเนื องไปยัง ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรม
ทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction) โดยหากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อบริ การของ กลุ่ม
อุ ตสาหกรรมก็ จะส่ งผลให้เกิ ดความภักดี ต่อบริ การของ กลุ่ มอุ ตสาหกรรมจากผู ้ใช้บริ การ (Customer Loyalty) แต่หาก
ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดไม่พึงพอใจต่อบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมทีได้รับก็จะทําการร้องเรี ยนบริ การ (Customer Complaints) ซึ งจะ
ส่งผลทําให้ความภักดีต่อบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรม (Customer Loyalty)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถกําหนดสมมุติฐานของงานวิจยั ถึงปัจจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจของบริ การของ
ลูกค้าได้ดงั นี
H1: ความคาดหวังต่อบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Expectations) มุมมองต่อคุณภาพบริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การ (Perceived Quality) และมุมมองคุณค่าบริ การของผูใ้ ช้บริ การ (Perceived Value) ส่งผลในทางบวกต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction)
H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผล
ในทางลบต่อการร้องเรี ยน (Customer Complaints) และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Loyalty)
H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ (Overall Customer Satisfaction) ส่งผล
ในทางบวกต่อความภักดีต่อบริ การของผูใ้ ช้บริ การ (Customer Loyalty)

วิธีดําเนินการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ ม ตัวอย่ า งครั งนี ได้จ ากการสุ่ ม ตัว อย่ างแบบชันภู มิ (Stratified Random Sampling) จากผู ้ใ ช้บ ริ การ 9 กลุ่ ม
อุ ตสาหกรรมในกรุ งเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุ รี และจังหวัดประจวบคีรีข นั ธ์ ที เคยใช้บริ การ 9 กลุ่ ม
อุตสาหกรรม จํานวน 8,957 คน โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
วิธีการวิจยั นี ได้ประยุกต์ใช้วธิ ี การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และใช้วิธีวิจยั ในรู ปแบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structure Equations Model: SEM) จาก 9 กลุ่มอุตสาหกร
รม เพือประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานของปั จจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจของบริ การของลูกค้า
แบบสอบถามที ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แบ่ งออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนที หนึ งสะท้อนข้อมูลส่ วนบุ คคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม และส่วนทีสองเป็ น มาตรวัด Likert Scale เพือวัดความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ มุมมองต่อคุณภาพของ
บริ การ มุมมองต่อคุณค่าของบริ การ ความพึงพอใจทีมีต่อบริ การทีได้รับ การร้องเรี ยน และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม
อุตสาหกรรม ตามกรอบแนวคิดของแบบจําลองของงานวิจยั ซึ งมาตรวัดดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความเชื อถื อได้จาก
ผูเ้ ชี ยวชาญและทําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal Component Analysis:
PCA) และการวิเคราะห์ Cronbach Alpha จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ ข้อมูล

เพื อบรรลุ ว ัตถุ ป ระสงค์ข องงานวิจ ัย ข้อมู ลจากแบบสอบถามถู ก รวมรวมและสร้ างเป็ นตัวแปรปั จจัยต่ าง ๆ
ประกอบด้วย ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ มุมมองต่อคุณภาพของบริ การ มุมมองต่อคุณค่าของบริ การ ความพึงพอใจที มีต่อ
บริ การทีได้รับ ข้อร้องเรี ยนจากการรับบริ การ และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การทัง 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี
( ) ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีใช้บริ การ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ดําเนิ นการทดสอบสมมุติฐาน
ของงานวิจยั โดยการประมาณค่าแบบจําลองโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ด้วยวิธีการความเป็ นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Estimation: MLE)
(2) สร้างดัชนีความพึงพอใจการใช้บริ การของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ทีสามารถใช้เปรี ยบเทียบความพึงพอใจได้อย่าง
เหมาะสม ปราศจากอคติ ทําการคํานวณโดยประมาณค่าตัวแปรแฝง (Latent Variables) ต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากผลการประมาณ
ค่าของแบบจําลอง SEM ตามกรอบแนวคิดทีประมาณค่าได้ จะได้ค่าประมาณของปั จจัยตัวแปรแฝงทังหมด ประกอบด้วย
ปัจจัย Customer Expectation (CE) ปั จจัย Perceived Quality (PQ) ปั จจัย Perceived Value (PV) ปัจจัย Customer Satisfaction
(CS) ปั จจัย Customer Complaints (CC) และปั จจัย Customer Loyalty (CL)
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จากนัน ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี จะถูกคํานวณเป็ นดัชนี ความพึงพอใจเฉลียของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที สามารถใช้
เปรี ยบเทียบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ โดยการขจัดผลของการให้คะแนนสู งเกิน (Over Rating) และตําเกิน (Under Rating)
โดยการนําค่าเฉลียของปั จจัยตัวแปรแฝงต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม หักด้วยค่าตําสุ ดของแต่ละร้าน แล้วหารด้วยค่าพิสยั
(ค่าสู งสุดลบตําสุด) ของแต่ละอุตสาหกรรม

Index( Xi ) 

Mean( Xi )  Min( Xi )
Max( Xi )  Min( Xi )

โดยที
Index(Xi ) คือ ค่าดัชนีของ กลุม่ อุตสาหกรรมที i
Mean(Xi ) คือ ค่าเฉลียของปั จจัยตัวแปรแฝงของ กลุ่มอุตสาหกรรมที i
Max(Xi ) คือ ค่าสู งสุดของปัจจัยตัวแปรแฝงของ กลุ่มอุตสาหกรรมที i
Min(Xi ) คือ ค่าตําสุดของปัจจัยตัวแปรแฝงของ กลุ่มอุตสาหกรรมที i

(1)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลการประมาณค่ าแบบจําลอง SEM ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ผลการประมาณค่าแบบจําลอง SEM ตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั ด้วยวิธีการความเป็ นไปได้สูงสุด (MLE) ได้ผล
การประมาณค่ า ดัง แสดงในรู ป ที 2 พบว่า ค่ าดัชนี Fit Statistics มีค่าที สะท้อนว่าแบบจําลองอธิ บายความสัมพัน ธ์ตาม
โครงสร้างสมการทีกําหนดไว้ ได้ดี ค่าความคลาดเคลือนอยูใ่ นระดับตํากว่า . ในขณะทีค่าดัชนี ทีอธิ บาย (CFI TLI และ
CD) มีค่าสู งกว่า . ซึ งสะท้อนว่าแบบจําลองอธิ บายได้ดี มากกว่าร้อยละ จึ ง พอสรุ ป ได้ว่า ค่าประมาณที ได้รับจาก
แบบจําลองสมการโครงสร้างนี มีความเหมาะสมเชือถือได้
นอกจากนี ผลดังกล่าวทีได้สะท้อนให้เห็ นว่า ปั จจัยต่าง ๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริ การ และส่งผลต่อ
ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ในการให้บ ริ ก ารของ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมตามที กําหนดไว้ต ามกรอบแนวคิ ด ซึ งเป็ นการยืน ยัน
สนับสนุน สมมุติฐานของงานวิจยั

หมายเหตุ * มีนยั สําคัญทางสถิติ . ** มีนยั สําคัญทางสถิติ . *** มีนยั สําคัญทางสถิติ .
ภาพที 2 ผลการประมาณค่าแบบจําลองสมการโครงสร้าง (SEM)
ผลการสร้ างดัชนีเพือเปรียบเทียบความพึงพอใจและความภักดี
ผลดัชนี ความพึงพอใจทีสร้างขึน ทังแบบทีไม่ขจัดและขจัดปั ญหาการให้คะแนนสูงเกิน (Over Rating) และตําเกิน
(Under Rating) สะท้อนให้เห็ นว่า ดัชนี ทีไม่ได้ขจัดปั ญหาการให้คะแนนทีสูงเกินไปหรื อตําเกินไปของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทําให้ดชั นี ความพึงพอใจ (CS) และความภักดี (CL) ทีได้ของกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันไม่มากนัก เนืองจาก ลูกค้า
ที เลื อกใช้บริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมนัน ๆ จะมี ความพึงพอใจส่ วนตัวต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนัน ๆ อยู่แล้ว จึ งทําให้
คะแนนที ได้รับมีแนวโน้มที จะสู งเกิ นกว่าที ควรจะเป็ น และการเปรี ยบเที ยบข้ามกลุ่มอุตสาหกรรมจึ งไม่เหมาะสม และ
หลังจากขจัดปั ญหาการให้คะแนนทีสูงเกินและตําเกินไปแล้ว ตามสู ตรในสมการที ( ) ดัชนี ความพึงพอใจ (CSI) จะให้ค่าที
เหมาะสมกว่าในการเปรี ยบเที ยบ เพราะได้ขจัดอคติของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างทีให้คะแนนความพึงพอใจในระดับสู งเกินไป
และตําเกินไป ออกไปแล้ว

อภิปรายผลและสรุ ปผล

การอภิปราบผล
เมือนําผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าความพึงพอใจ (CS) มาจัดอันดับ พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมทีได้รับความพึงพอใจ
มากทีสุ ด 3 อันดับจาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ENTERTAINMENT, PUBLISHING และ COMMUNICATION
AND NETWORKING และเมื อทําการวิ เคราะห์ ค่ า ดัชนี ความพึงพอใจ (CSI) ซึ งทําการขจัด คะแนนที สู งเกิ น ไป (Over
Rating) และตําเกิ นไป (Under Rating) ออกแล้ว กลับพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที ได้รับความพึงพอใจเป็ นอันดับ 2 และ 3
ขึนมาอยู่ในอันดับที 1 และ 2 แทน ดังแสดงในตารางที จากนันได้นาํ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลค่าความภักดี (CL) มาจัด
อัน ดั บ พบว่ า ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที ได้รั บ ความภัก ดี ม ากที สุ ด 3 อัน ดับ จาก 9 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม ประกอบด้ว ย
PUBLISHING, ENTERTAINMENT และ AUTOMOTIVE และเมือทําการวิเคราะห์ค่าดัชนีความภักดี (CLI) ซึงทําการขจัด
คะแนนทีสูงเกินไป (Over Rating) และตําเกินไป (Under Rating) ออกแล้ว พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีได้รับความพึงพอใจ
เป็ นอันดับ 1 ไม่เปลียนแปลง ส่ วนอันดับ 2 และ 3 กลับไปอยูใ่ นอันดับที 5 และ 8 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที การ
สร้างดัชนี นีสามารถใช้เปรี ยบเทียบกันโดยปราศจากอคติของผูต้ อบแบบสอบถามทังจากปั จจัยต่าง ๆ ที ส่ งผลต่อความพึง
พอใจต่อบริ การทีได้รับ รวมทังการให้คะแนนของลูกค้าผูต้ อบแบบสอบถามทีอาจให้คะแนนทีสู งหรื อตําเกินไป ซึงสรุ ปได้
ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทีได้รับความพึงพอใจ และความภักดีมากทีสุดคือ PUBLISHING โดยมีค่าดัชนี ความพึงพอใจและความ
ภักดีทีสามารถใช้เปรี ยบเทียบได้อย่างเหมาะสมมากยิงขึน
ตารางที 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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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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ตารางที 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
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CLI
0.80
0.75
0.75
0.73
0.69
0.65
0.64
0.53
0.45

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั นี สรุ ปได้วา่ ในการสร้างดัชนีทีสามารถเปรี ยบเทียบกันโดยปราศจากอคติของผูต้ อบแบบสอบถามทังจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการความพึงพอใจต่อบริ การทีรับ รวมทังการให้คะแนนของผูต้ อบแบบสอบถามทีอาจให้คะแนนที
สู งหรื อตําเกินไป สามารถขจัดปั ญหาความคลาดเคลือนนีได้จากการสร้างดัชนีความพึงพอใจโดยประมาณค่าจากค่าปัจจัยตัว
แปรแฝง จากแบบจําลองสมการโครงสร้างของความพึงพอใจ และเมือสร้างดัชนี ความพึงพอใจและความภักดี โดยการหักค่า
ตําสุ ดของกลุ่มและเทียบสัดส่ วนกับค่าพิสัยของกลุ่ม ดัชนีความพึงพอใจและความภักดีนีจึ งสามารถใช้เปรี ยบเทียบได้อย่าง
เหมาะสม และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติสามารถสรุ ปผลตามสมมติฐานงานวิจยั ได้ดงั นี
H1: ความคาดหวังต่อบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ส่งผลในทางบวกต่อ ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การ
ทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ ทีระดับนัยสําคัญ . ส่วนมุมมองต่อคุณภาพบริ การ และมุมมองคุณค่าบริ การ ส่งผลในทางบวกต่อ
ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ ทีระดับนัยสําคัญ .
H2: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ ส่ งผลในทางลบต่อการร้องเรี ยน ระดับ
นัยสําคัญ . และส่งผลในทางลบต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ทีระดับนัยสําคัญ .
H3: ความพึงพอใจโดยรวมของบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรม ทีผูใ้ ช้บริ การได้รับ ส่ งผลในทางบวกต่อความภักดีต่อบริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การ ทีระดับนัยสําคัญ .
นอกจากนี ผลการวิจยั ทีได้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ การของ กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพบริ การเนื องจากมีค่าสัมประสิ ทธิ ทีส่งผลต่อความพึงพอใจสูงทีสุด และกลุ่มอุตสาหกรรม
ที ได้รับความพึงพอใจ และความภักดีมากที สุ ดคือ PUBLISHING ดังนันจึ งควรผลักดันธุ รกิจดังกล่าวให้รักษาคุณภาพทีดี
อย่างต่อเนืองและยังยืน
ข้ อจํากัดของการวิจยั
การศึ ก ษาครั งนี 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 เท่านัน ผลการวิจยั ทีได้จึงสามารถสะท้อนข้อมูล
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคซึ งเป็ นตัวแทนของประชากรในกลุ่มดังกล่าวเพียงกลุ่มเดียว แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ได้ผา่ น
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติในระดับทีเชือถือได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ทีให้การสนับสนุนการ
ดําเนิ นการวิจยั และนักศึกษาโครงการปริ ญญาโท ทีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
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รูปแบบการจัดองค์ กรตามแนวทางชุ มชนพึงตนเอง กรณีศึกษาสวนพุทธธรรมจังหวัดลําพูน
Organization Management Model according to Self-reliance Community Concept: a case study of
Suan Buddha Dhamma in Lamphun Province
วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ * ปุณยนุช สมพัตร์ อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์ และ ทศพร ไชยประคอง
Vachiraporn Phattarowas1* Poonyanuch Sompat1 Aungsumalin Jongsathapornsap2 Thodsaporn Chaiprakong3

บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษารู ป แบบการบริ หารจัด การ และปั จ จัยแห่ งความสําเร็ จของสวนพุท ธธรรม
จังหวัดลําพูน และเพือถอดบทเรี ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพู น การวิจ ัย นี มี ก ระบวนทัศ น์ ป รั ชญาการวิจ ัย แบบแบบปรากฏการณ์ นิ ย ม (Phenomenology) และวิธี การวิ จัย ที ใช้
(Method) เป็ นการวิจ ัยเชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้น การวิ จัย เชิ งปฏิ บ ัติการแบบมี ส่ วนร่ วม (Participatory
Action Research: PAR) ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการองค์กร เป็ นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนทีมา
รวมตัวกันอย่างมีวตั ถุประสงค์ มีระเบียบแบบแผน และทําให้สมาชิกในองค์กรมีการร่ วมมือกันทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทีตัง
ไว้ จําเป็ นต้องอาศัยการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานบุคคล การควบคุมดูแล การจัดการทุกชนิดในองค์กร โดย
อาศัยทรั พยากรในองค์กรที สําคัญ ได้แก่ บุคคล เงิ นทุ น อุปกรณ์ และการจัดการอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองค์กรและจุดมุ่งหมายขององค์กรซึงจะทําให้องค์กรเป็ นองค์กร
ทีประสบความสําเร็ จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกันการบริ หารองค์กรทางพระพุทธศาสนา ก็สามารถนํามาใช้
กับการบริ หารจัดการองค์กรได้ในลักษณะการส่งเสริ มเติมเต็มจิตใจของคนในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
คําสําคัญ : รู ปแบบ, การจัดองค์กร, แนวทางชุมชนพึงตนเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

362

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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หัวใจที สําคัญของการพึงตนเองที สําคัญประการหนึ งคือ การพึงตนเองมิ ได้เกิ ดจากคําสังเบื องบน แต่ตอ้ งเกิ ดจาก
จิ ตสํานึ กของการมีส่วนร่ วม ซึ งเกิ ดจากการอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจจากสมาชิกภายในชุมชนท้องถินเอง การทีชุมชนท้องถิน
สามารถกําหนดอนาคตชุ มชนด้วยตัวของชุมชนท้องถินเองได้ โดยอยู่บนพืนฐานความคิด ความเชื อ และความสามารถของ
ชุมชนท้องถินเอง ซึ งชุมชนท้องถินเป็ นผูว้ างแผน เรี ยนรู ้ สามารถวินิจฉัยปั ญหาเกียวกับความต้องการของตนเอง และเลือกวิธี
ปฏิ บตั ิ เพือแก้ปัญหาหรื อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ และยอมรับต่อผลที จะเกิ ดขึนตามมา (อัยรวี วีระพันธ์พงศ์,
2557)
ดังกรณี ของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน ซึงปัจจุบนั อยูใ่ นความดูแลและอุปถัมภ์ จากคณะสงฆ์วดั พระธาตุหริ ภุญชัย
ฯ โดยมีเจ้าอาวาส วัดพระธาตุหริ ภุญชัยฯ เป็ นประธาน และคณะสงฆ์จงั หวัดลําพูน โดยมีเจ้าคณะจังหวัดลําพูนเป็ นประธานที
ปรึ กษา หาทางออกกับตัวเองโดยนําวิถีทางศาสนาเข้ามาเป็ นตัวนําเพือแก้ปัญหา ซึงได้ดาํ เนิ นโครงการและกิจกรรมในทุกๆ ด้าน
ทังงานวัฒนธรรมและงานสัมมากิ จ เพื ออํานวยประโยชน์ ต่ อพุ ทธบริ ษ ัทมหาชนในทิ ศทัง 4 ให้เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดินด้วยความสามัคคีธรรมโดยความสมัครใจ ทังนีมีปรัชญาการก่อตัง คือ “เมือจิตรวมเป็ นหนึง จะรู ้ซึง
ถึ งสัจธรรม” โดยสถานที ตังอยู่ที 116 หมู่ 5 ถนนอ้อมเมื องป่ าซาง ตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000 มี
วิสัยทัศน์ คื อ “สถานธรรมกลางเพื อพระพุ ทธศาสนาและแผ่นดิ น” และพันธกิ จประกอบไปด้วยโครงการสร้ างคนดี เพือ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิ น โครงการศึ กษาและปฏิบตั ิธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิ ฎก โครงการส่ งเสริ มงานวัฒนธรรม
เพือจรรโลงพระพุทธศาสนาและสังคม โครงการพัฒนาพุทธธรรมสถานเพือพุทธบริ ษทั และมหาชนในทิศทัง 4 และโครงการ
สนับสนุนงานสัมมากิจเพือพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน
ปั จจุบนั สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน มีพุทธบุตร พุทธอาสาในชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัดลําพูนและจังหวัด
อืนๆทัวประเทศทีเป็ นสมาชิกและและร่ วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสวนพุทธธรรมจํานวนกว่า 1,500 คน ชุมชนวิถีพุทธ
ธรรมอยู่ในเขตพืนทีในนามมูลนิธิฯ โดยในเบื องต้นมีจาํ นวน 15 ไร่ มีวตั ถุประสงค์เพือรองรับพุทธบุตร พุทธอาสา ทีมีความ
ประสงค์มาพักอาศัยอยูร่ ่ วมกันในชุมชน ด้วยระบบสาราณี ยธรรม ดําเนินชีวติ ด้วยความเรี ยบง่ายและพอเพียง โดยร่ วมกันอาชีพ
ทีสุจริ ตชอบธรรมอันเป็ นงานสัมมากิจ เช่น โครงการสัมมากิจ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย์ โดยคนทีเข้ามาร่ วมในโครงการ
จะต้องมาร่ วมกิ จกรรมโดยใช้การเกษตรเป็ นหลักในการปลูกผักและผลไม้แบบเกษตรอินทรี ย์ ทังนี ผลผลิตทางการเกษตรของ
โครงการได้รับการรับรองในด้านคุณภาพและมาตรฐาน จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทังโครงการ
สัมมากิ จยังมุ่งเน้นการสร้ างมาตรฐานทีคนหรื อทรั พยากรมนุ ษย์ให้มีคุณธรรม มีคุณภาพ ซึ งถือว่าเป็ นเกษตรแบบยังยืน ซึ งไม่
เฉพาะการขยายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยงั เป็ นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรโดยการคํานึงถึงผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค สิ งแวดล้อม อัน
เป็ นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึนทังต้นนํา กลางนําและปลายนํา เพือนํารายได้เลียงตนเอง ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบตั ิธรรม
เพือพัฒนาตนสู่ ความเป็ นอริ ยชนอันมีพระโสดาบันเป็ นเบืองต้น ในฐานะคฤหัสถ์ และอุทิศชีวิตของตนเองด้วยความเสี ยสละ
ทํางานร่ วมกันกับหมู่คณะด้วยความสามัคคี เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน จากทีกล่าวมาข้างต้นจะ
เห็ นได้ว่าการดําเนิ นงานของสวนพุทธธรรมนัน สามารถตอบโจทย์หรื อเข้าถึงการแก้ปัญหาของสังคมทีเกิ ดขึนในหลายด้าน
โดยเฉพาะชาวบ้าน ชุมชน ทีเข้ามาร่ วมศึกษาดูงาน หรื อร่ วมโครงการซึ งมาจากหลายพืนที เมือเข้าร่ วมโครงการแล้วต้องทําการ
ปรับตัวเองให้เข้ากับหลักพุทธธรรม หลักการพระพุทธศาสนาทีจะสนับสนุน โดยต้องทําวัตรปฏิบตั ิในช่วงเช้า ทําปฏิบตั ิกิจหรื อ
ไปทํางานตามภาระหน้าทีของตนเองในระหว่างวัน และทําวัตรเย็น ในช่วงเย็น รวมถึงการเข้าร่ วมประชุมในทุกเย็น ซึ งเป็ นการ
อยูด่ ว้ ยหลักธรรม สรณะธรรม ธรรมเพือความเป็ นหนึงเดียว
กลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีการดําเนินการปลูกพืชผักแต่บางส่วนยังไม่ได้รับมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย ์ ซึงกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจะต้องมีกระบวนการผลิตทีผ่านการตรวจมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน
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โดยรับรองแปลงการผลิตของการปลูก และรับรองผลผลิต ว่าได้มาตรฐานตามการดําเนิ นการของเกษตรอินทรี ย ์ จากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ งในมาตรฐานได้ส่งผลให้เกษตรกรได้ตระหนักในการควบคุมหรื อการผลิตการเกษตร ที
ให้ความสําคัญต่อการดู แลระบบนิ เวศและสิ งแวดล้อม อี กทังการควบคุ มมาตรฐานให้ได้มาตรฐานตามที กําหนด โดยกลุ่ ม
เกษตรกรทีปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย ์ มีแรงจูงใจมาจากความปลอดภัยในการบริ โภคและสารพิษทีอาจตกค้าง จากการผลิตเกษตร
เคมี ทีส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว แม้การปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย์ จะยุง่ ยากกว่าการผลิตเกษตรเคมี แต่กลุ่มชุ มชน
ตําบลหนองหนาม ก็ลงความเห็นว่าในระยะยาวแล้วการผลิตเกษตรอินทรี ยจ์ ะให้ผลในการตอบแทนจากการลงทุนทีคุม้ ค่ากว่า
การผลิตทีใช้เกษตรเคมี เพราะต้นทุนปุ๋ ยเคมีมีราคาทีสูงขึน แต่กลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม ผูป้ ลูกพืชผักเกษตรอินทรี ยป์ ระสบ
กับปั ญหาทางด้านการผลิตการดําเนินงาน การจัดการ และการตลาด หรื อช่องทางในการจัดจําหน่ายเกษตรอินทรี ยโ์ ดยเฉพาะ
การดําเนิ นงานด้านการผลิตการปลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย ์ การบริ หารจัดการกลุ่ม ด้านการตลาดจึงอยู่ทีความสามารถเฉพาะตัว
ของเกษตรกร ขาดการรวมกลุ่มทีชัดเจน เพือให้เกิ ดอํานาจในการต่อรองกับหน่วยงานทีเกี ยวข้องในส่ วนภาครัฐทีทําหน้าที ใน
การส่งเสริ มการค้าก็ไม่ได้มีการส่งเสริ มผลผลิตเกษตรอินทรี ยเ์ พือการเฉพาะ อีกทังหน่วยงานทีทําหน้าทีในการส่ งเสริ ม ก็ขาด
การสนับสนุ นที ชัดเจนต่อกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกพืชผักเกษตรอินทรี ย์ ซึ งในปั จจุบนั พบว่าสามารถดําเนิ นการผลิตผักเกษตร
อินทรี ยไ์ ด้ในระดับหนึง แต่พบปั ญหาในการหาการช่องทางการจัดจําหน่าย อีกทังการเพิมช่องทางตลาดเฉพาะกลุ่มให้เหมาะสม
มากขึน ให้ครอบคลุมทุกร้านค้าเพือให้เกษตรอินทรี ยก์ ระจายสู่ผบู้ ริ โภคได้อย่างกว้างขวางมากขึน
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่าการดําเนินงานของสวนพุทธธรรมนัน สามารถตอบโจทย์หรื อเข้าถึงการแก้ปัญหา
ของสังคมทีเกิดขึนในหลายด้าน โดยเฉพาะชาวบ้าน ชุมชน ทีเข้ามาร่ วมศึกษาดูงาน หรื อร่ วมโครงการซึงมาจากหลายพืนที เมือ
เข้าร่ วมโครงการแล้วต้องทําการปรับตัวเองให้เข้ากับหลักพุทธธรรม หลักการพระพุทธศาสนาทีจะสนับสนุน โดยต้องทําวัตร
ปฏิบตั ิในช่วงเช้า ทําปฏิบตั ิกิจหรื อไปทํางานตามภาระหน้าทีของตนเองในระหว่างวัน และทําวัตรเย็น ในช่วงเย็น รวมถึงการเข้า
ร่ วมประชุ มในทุ กเย็น ซึ งเป็ นการอยู่ดว้ ยหลักธรรม สรณะธรรม ธรรมเพือความเป็ นหนึ งเดี ยว ด้วยเหตุทงหมดนี
ั
จึงเป็ นที
น่าสนใจศึกษาเป็ นอย่างยิงว่ารู ปแบบการจัดการองค์กรตามแนวทางชุมชนพึงตนเองแบบยังยืนกรณี ศึกษาสวนพุทธธรรม จังหวัด
ลําพูน โดยความสําเร็ จของการบริ หารและการจัดการองค์กรเกิดจาก ปั จจัย เงือนไข วิธีการ ดําเนิ นการ ทีนําไปสู่ การแก้ปัญหา
ทางเลือกอะไรและอย่างไรบ้าง โดยผลทีได้จาการศึ กษาจะก่อให้เกิ ดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ได้รูปแบบ วิธีการ
บริ หารและการจัดการองค์กร ได้องค์ความรู ้และสามารถยกระดับองค์ความรู ้ทงในระดั
ั
บปั จเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน องค์กร และ
สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาทางเลือกได้ ชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึนและสามารถปรับตัวได้อย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการและปัจจัยแห่งความสําเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน
. เพือถอดบทเรี ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
คําถามการวิจัย
1. รู ปแบบการบริ หารจัดการและปัจจัยแห่งความสําเร็จของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนเป็ นอย่างไร
. มีปัจจัยใดบ้างที ทําให้สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนสามารถพึงตนเองได้ เพือนํามาถ่ายทอด ให้กลุ่มชุ มชนตําบล
หนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สามารถเรี ยนรู้ และปรับใช้ต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการวิจยั นี มุ่งศึกษา รู ปแบบการจัดองค์กรตามแนวทางชุมชนพึงตนเอง กรณี ศึกษาสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน
ผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมเอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องพัฒนากรอบสมมุติฐานการวิจยั ดังนี
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รูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กร
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ

แผนการบริหารและ
การจัดการ

องค์ ความรู้ขององค์ กร
คน สมาชิก กระบวนการ
จัดการองค์ความรู้

รูปแบบการบริหารและการ
จัดการองค์ กรอย่ างเป็ นระบบ
ทีเหมาะสม

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นีมีกระบวนทัศน์/ปรัชญาการวิจยั แบบแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) วิธีการวิจยั ทีใช้ (Method)
เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Methods) โดยเน้น การวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action
Research: PAR) ซึ งเป็ นวิธีการหนึ งทีใช้ในการพัฒนาหรื อแก้ปัญหาของคนทีอยู่กบั ปั ญหา โดยมีผทู ้ ี เกี ยวข้องอย่างน้อย 3
ฝ่ าย ฝ่ ายแรกคือสมาชิ กองค์กร ชุมชน กลุ่มผูท้ ีอยูก่ บั ปั ญหา ฝ่ ายทีสอง นักพัฒนาหรื อองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนทีมีภารกิ จ
หรื อดูแลองค์กรกรณี ศึกษา หรื อประชาชน ฝ่ ายทีสาม ได้แก่นกั วิชาการทีเป็ นนักวิจยั ผูท้ ีแสวงหาองค์ความรู ้โดยมีกระบวน
ทัศน์ทีเฉพาะเจาะจง (Specific Paradigm) กับปั ญหาหนึ ง ซึ งเชื อว่าเป้ าหมายคือการแก้ปัญหาและการพัฒนาใหม่หรื อการ
ปรับปรุ ง ค้นพบ/ทฤษฎี ซึงเป็ นแนวทางทีจะทําให้เกิดทฤษฎีทีเหมาะสมกับปั ญหา
โดยวิธีการนี ต้องมีการวิจยั และจริ ยธรรมทางการวิจยั ทีเหมาะสมทังสามฝ่ ายร่ วมกันใช้กระบวนการเชิงปฏิบตั ิการ
อย่างมีส่วนร่ วม เพือให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ ทําให้เกิดขีดความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการแก้ปัญหาขององค์กร
กลุ่ม หรื อประชาชนผูท้ ีอยูก่ บั ปั ญหาให้ประสบความสําเร็ จอย่างยังยืน
กลุ่มเป้ าหมายร่ วมกระบวนการวิจยั
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจ
ของผูว้ ิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มทีเลื อกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัย
ความรอบรู ้ ความชํานาญและประสบการณ์ในเรื องนันๆของผูท้ าํ วิจยั กลุ่มเป้ าหมายร่ วมกระบวนการวิจยั ได้แก่ สมาชิกของ
องค์กรสวนพุทธธรรม จํานวน 8 คน และกลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 4 คน จิตอาสา
จํานวน 4 คน โดยใช้การสังเกตการณ์ (Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื องมือในการเก็บ
ข้อมูล
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การเก็บข้ อมูลและกิจกรรม
ตารางที 1 แสดงการเก็บข้อมูลและกิจกรรม
ผลผลิต
เชิงปริ มาณ
กระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน

ตัวชีวัด

เชิงคุณภาพ
เวลา
หลักการ วิธีการ และ ระยะที
รู ปแบบกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
การยกระดับองค์ความรู ้ แผนการบริ หารและ องค์ความรู ้ทีมาจาก ระยะที 2
การจัดการองค์กร องค์กร คน สมาชิก
แผน
ทีจะนําไปสู่ การ
ยกระดับองค์ความรู ้
การถอดบทเรี ยน และ แผนการถ่ายทอด
การถอดบทเรี ยน
ระยะที
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
การจัดการความรู ้
และถ่ายทอดองค์
แผน
ความรู้ แนวทาง
ให้กบั การดําเนิ นงาน
ของชุมชนตําบล
หนองหนาม
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ต้นทุน
การแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
องค์ความรู ้ทีมาจาก
องค์กร คน สมาชิก
การดําเนินงานของ
สวนพุทธธรรม

การดําเนินโครงการแบ่ งออกเป็ น ระยะ คือ
ระยะที กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพือศึกษารู ปแบบการบริ หารจัดการของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน ผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน เมื อรวบรวมและได้องค์ความรู ้ ภูมิ ปั ญญาต่างๆ โดยดําเนิ นการศึกษาถึ งการนํารู ปแบบหรื อ
แนวทางทีจะนําไปสู่ กระบวนการยกระดับองค์ความรู ้หรื อการขยายผลในวงกว้าง ว่ามีรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการอย่างไร
สามารถขยายผลไปในวงกว้างทังปัจเจกบุคคล ครอบครัว สถานศึกษา ซึ งสวนพุทธธรรมมีการดําเนินงานในหลายรู ปแบบที
ไม่เพียงแค่สวนพุทธธรรมทีให้คนเพียงแค่ปฏิบตั ิธรรม มาศึกษาธรรม
ระยะที การยกระดับองค์ความรู ้ เพือศึกษาปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน การสรุ ป
รู ปแบบการพัฒนาการจัดการองค์กร การบริ หารและการจัดการองค์กรมีการดําเนิ นโครงการสัมมากิจหรื อโครงการอืนๆ ที
สนับสนุ นหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารและการจัดการองค์กรอะไรและอย่างไรบ้าง หรื อคน กลุ่ม องค์กร ใน
ลักษณะต่างๆ จะใช้ลกั ษณะรู ปแบบหรื อลักษณะอย่างไรเพือช่วยแก้ปัญหา มีการนําเอาการดําเนินงานและสัมมากิจมาช่วยใน
การบริ หารจัดการ นําไปสู่ การสรุ ปรู ปแบบการพัฒนาการจัดการองค์กรและการจัดการความรู้
ระยะที การถอดบทเรี ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางให้กับการดําเนิ นงาน สู่ การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชน
ตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

การบริ หารจัดการองค์กรสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน เป็ นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มชนทีมารวมตัวกัน
อย่างมีวตั ถุประสงค์ โดยเป็ นการบริ หารการจัดการอย่างเป็ นกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน อันจะทําให้การดําเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบความสําเร็ จและทําให้สมาชิ กในองค์กรมี
การร่ วมมื อกันทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ จําเป็ นต้องอาศัยการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานบุคคล การ
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ควบคุมดูแล การจัดการทุกชนิ ดในองค์กร โดยอาศัยทรัพยากรในองค์กรทีสําคัญ ได้แก่ บุคคล เงิ นทุน อุปกรณ์ และการจัดการ
อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองค์กรและจุดมุ่งหมายของ
องค์กรซึ งจะทําให้องค์กรเป็ นองค์กรที ประสบความสําเร็ จ และเกิ ดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกันการบริ หารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ก็สามารถนํามาใช้กบั การบริ หารจัดการองค์กรได้ในลักษณะการส่ งเสริ มเติมเต็มจิตใจของ คนในองค์กรได้
อย่างเหมาะสม
สวนพุทธธรรมจังหวัดลําพูน มีปรัชญาการก่อตัง คือ “เมือจิตรวมเป็ นหนึ ง จะรู ้ซึงถึงสัจธรรม” โดยสถานทีตัง อยูท่ ี
หมู่ ถนนอ้อมเมืองป่ าซาง ตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
มีวิสัยทัศน์ คือ “สถานธรรมกลางเพือ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิน” และพันธกิจประกอบไปด้วยโครงการสร้างคนดีเพือพระพุทธศาสนาและแผ่นดิน โครงการศึกษา
และปฏิ บ ัติธรรมตามหลักธรรมในพระไตรปิ ฎก โครงการส่ งเสริ มงานวัฒนธรรมเพื อจรรโลงพระพุทธศาสนาและสั งคม
โครงการพัฒ นาพุ ท ธธรรมสถานเพื อพุ ท ธบริ ษัท และมหาชนในทิ ศ ทัง และโครงการสนั บ สนุ น งานสั ม มากิ จ เพื อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดินซึงวัตถุประสงค์ของสวนพุทธธรรม ได้แก่
. เพือส่งเสริ มการพัฒนาพุทธศาสนิ กชนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า
ในพระไตรปิ ฎก และดําเนิ นชี วิตตามแบบอย่างของอุบาสก อุบาสิ กาที ดี มีความเสี ยสละและมุ่งมันประพฤติปฏิ บตั ิธรรมตาม
แนวทางสู่อริ ยชน
. เพือสนับสุ นนการดําเนิ นงานตามโครงการและกิจกรรม อันเนื องมาจากงานวัฒนธรรมและสัมมากิจทีเกียวข้องกับ
การทํานุบาํ รุ งและจรรโลงพระพุทธศาสนาและเกือกูลประชาชน ในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึนด้วยวิถีชีวิต
ทีพอเพียงตามแนวทางพุทธธรรม
. เพือสนับสนุนการพัฒนาสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน ในทุกๆ ด้านให้เป็ นสถานธรรมกลาง เพือพระพุทธศาสนา
และแผ่นดิน เป็ นศูนย์รวมของพุทธบริ ษทั อันหมายถึง ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทีมีใจตังมันในพระพุทธศาสนาทังภายใน
และต่างประเทศให้เกิ ดความร่ วมมือกัน ด้วยใจอันเป็ นกลางในการเผยแผ่ธรรม และร่ วมกันทํางานด้วยสามัคคีธรรมให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินโดยส่วนรวม
. เพือดําเนิ นการหรื อร่ วมมือกับคณะสงฆ์ในทุกระดับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอืนๆ เพือสาธารณประโยชน์
. ไม่ดาํ เนินการเกียวข้องกับการเมือง แต่ละประการอานิสงส์ของการสนับสนุนมูลนิธิสวนพุทธธรรม
สมคิด บางโม ( ) กล่าวว่า การบริ หาร หมายถึง การใช้ศาสตร์ และศิลป์ นําเอาทรัพยากรบริ หาร (Administrative
Resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิงของ และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริ หาร (Process of Administration) เช่น
POSDCoRB Model ให้ บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ที กําหนดไว้อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพทังนี เพื อให้มี วิธี ที สุ ด ในอัน ที จะก่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพในการผลิตมากยิงขึนเพือประโยชน์สาํ หรับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
สามารถสรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการองค์กร เป็ นการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มชนที มารวมตัวกันอย่างมี
วัตถุ ประสงค์ โดยเป็ นการบริ หารการจัดการอย่างเป็ นกระบวนการ มี ระเบี ยบแบบแผน อันจะทําให้การดําเนิ นงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบความสําเร็ จและทําให้สมาชิ กในองค์กรมี
การร่ วมมื อกันทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ จําเป็ นต้องอาศัยการวางแผน การจัดการองค์กร การบริ หารงานบุคคล การ
ควบคุมดูแล การจัดการทุกชนิดในองค์กร โดยอาศัยทรัพยากรในองค์กรทีสําคัญ ได้แก่ บุคคล เงิ นทุน อุปกรณ์ และการจัดการ
อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า โดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สามารถ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของสมาชิกองค์กรและจุดมุ่งหมายของ
องค์กรซึ งจะทําให้องค์กรเป็ นองค์กรทีประสบความสําเร็ จ และเกิดสันติสุขในองค์กร แต่ขณะเดียวกันการบริ หารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา ก็สามารถนํามาใช้กบั การบริ หารจัดการองค์กรได้ในลักษณะการส่ งเสริ มเติมเต็มจิตใจของ คนในองค์กรได้
อย่างเหมาะสม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การบริ ห ารจัดการองค์กรด้วยหลักการนี สามารถนําพาองค์กรให้เกิ ดสันติสุ ข และมี ระเบี ยบแบบแผนวิธีการ
ปฏิบตั ิทีสอดรับกับทฤษฎีบริ หารจัดการองค์กรตามแนวตะวันตก โดยมีมิติของการพัฒนาจิตวิญญาณของสมาชิกองค์กรเป็ น
พืนฐาน ซึ งหลักตะวัน ตกมิ ได้แสดงหรื อกล่า วไว้ อย่างชัด เจน การบริ ห ารจัดการองค์กรสวนพุท ธธรรมจังหวัด ลํา พู น
สามารถวิเ คราะห์ ได้ต ามหลักทฤษฎี (POSDCoRB) ได้ การนําเอามาเป็ นหลักสําหรั บบริ ห ารนัน ถื อว่าเป็ นแต่เ พียงการ
บริ หารในด้านภายนอกเท่านัน ในขณะเดี ยวกันหากจะเน้นแต่เรื องภายนอกเกิ นไปความสุ ขก็มีได้ ชัวคราว ไม่ยงยื
ั นถาวร
เท่ากับความสุ ขทีได้เพราะอาศัยหลักธรรมในการเป็ นอยูร่ ่ วมกัน ดังนัน การบริ หารจึงต้องบริ หารทังภายนอกและภายใน ที
สําคัญคือการนําเอาหลักธรรมมาใช้พฒั นาจิตใจของ บุคลากรในองค์กร เพือให้การเป็ นอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข
สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน เป็ นสถานที ที ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพกายควบคู่กับสุ ขภาพใจ โดยนําเอาเกษตร
อินทรี ย ์ “วิถีพุทธธรรม” มาเป็ นหลักปฏิบตั ิในการปลูกพืชผักต่างๆ ผลผลิตทีผลิตได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จาก
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างรายได้และพึงพาตนเองได้ อีกทังยังมุ่งเน้นการสร้ างมาตรฐานคนให้มี
คุณธรรม มีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งประพฤติปฏิบตั ิธรรมเพือพัฒนาตนสู่ ความเป็ นอริ ยชนอันมีพระโสดาบันเป็ นเบืองต้น ในฐานะ
คฤหัสถ์ และอุทิศชีวิตของตนเองด้วยความเสี ยสละ ทํางานร่ วมกันกับหมู่คณะด้วยความสามัคคี เพือให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
พระพุทธศาสนาและแผ่นดิน ซึงถือว่าเป็ นแบบอย่างของการเกษตรแบบยังยืน
จากการศึกษาในวิธีการบริ หารการตลาด การบริ หารการเงิน การวางแผนการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
ผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับในการลงทุนของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน สามารถสรุ ป การถอดบทเรี ยนและถ่ายทอดองค์
ความรู ้สู่การปรับใช้โดยกลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ได้ดงั นี ด้านการตลาด เน้นการขายสิ นค้าทีสด
สะอาด ตามมาตรฐานหลักเกษตรทีดี (GAP) รวมไปถึงหลักเกณฑ์การผลิตทีดี (GMP) ทางสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงการได้มาของผลผลิต และประโยชน์ทีจะได้รับจากการบริ โภคผักปลอดสารพิษ โดยรู ปแบบของสิ นค้า ผักสด
และในอนาคตจะมีการเปิ ดร้านขายสิ นค้าปลอดสารพิษ เพือเพิมช่องทางการจัดจําหน่ ายและการเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ด้านการ
ผลิต สวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน ทําเกษตรอินทรี ยพ์ ืชผักปลอดภัยตังแต่ปี
ผักทีปลูก ได้แก่ ผักผักสลัด 9 ชนิ ด และผัก
ตามฤดูกาล บนพืนทีซึ งเป็ นของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนเอง โดยแปลงปลูกจากมีความกว้าง x เมตร และมีระยะห่ าง
ระหว่างแปลง เซนติเมตร มีระยะเวลาการปลูกตลอดปี เน้นในช่วงฤดูในการปลูก ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สวนพุทธ
ธรรม จังหวัดลําพูน มีการจัดส่งพนักงานและหรื อผูจ้ ดั การฟาร์ ม รวมไปถึงผูเ้ กี ยวข้องไปอบรมเกียวกับปลูกผัก และนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพือให้นาํ ความรู ้มาเผยแพร่ ให้กบั บุคลากรคนอืนๆ ในสวนพุทธธรรม และเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานต่อไป
ทังนี ผูร้ ่ วมโครงการจะต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมอันดี มุ่งมันในการทําเกษตรอินทรี ยเ์ พือให้เกิ ดความยังยืน จึงต้องเริ มจากการ
ปรับเปลียนทัศนคติของ “คน” ก่อนจะปรับเปลียนพืนที และสร้างเมล็ดพันธุ์ดีๆ ให้งอกเงยสู่สงั คมจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อินทรี ย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาการบริ หารจัดการองค์กรของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูนที กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงองค์กรที
สร้างสันติสุขให้เกิ ดขึนได้นนั เพราะอาศัยหลักการบริ หารจัดการองค์กรด้วยระบบสังฆะ โดยมีระบบ กติกา ชัดเจน ภายใต้
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ การดําเนินกิจกรรมทีชัดเจน โดยยึด หลักตามแนวทางพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมวินยั เป็ น
ส่ วนส่ งเสริ มให้สมาชิ กในองค์กรอยูร่ ่ วมกัน ได้อย่างสงบสุ ขหรื อเกิ ดความขัดแย้งน้อยทีสุ ด เรี ยกได้ว่าในด้านกายต้องให้
ปัจจัยสี อย่างถูกต้อง ด้านจิตต้องให้ธรรมะอย่างถูกต้อง ฉะนัน กายกับจิตต้องไปด้วยกัน อย่าให้กายขาดอย่าให้จิตพร่ อง (พระ
มหาดนัย อุปวฑฒโน, 2557)
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OM

ภาพที 2 แสดงรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กรสันติสุข LeDOM
ทีมา: ดัดแปลงจากพระมหาดนัย อุปวฑฒโน, 2557
รู ปแบบ “LeDOM” ดังกล่าวนัน ด้านบน หมายถึง ผูน้ าํ (Le) ซึ งถือว่ามี ความสําคัญสู งสุ ด แต่หากผูน้ าํ ดีแต่คนใน
องค์กรไม่ สนใจที จะพัฒนาตนเอง องค์กรนันก็ อยู่ลาํ บาก องค์กรจึ ง ต้องมีธรรมะ (D) ธรรมะจึ งทําหน้าที ในการช่ วยให้
บุคลากรมีจิตสํานึ ก รู ้หน้าทีของตนเอง และทํางานอย่างเต็มความสามารถด้วยใจทีรักในงานนันๆ เมือผูน้ าํ ดีคนในองค์กรก็มี
ความพร้อม แต่หากไม่มีการจัดการองค์กรทีดี (OM) ก็ทาํ ให้องค์กรไม่ประสบผลสําเร็ จได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนัน
การบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบผลสําเร็ จและเกิดสันติสุข คือ สุ ขทังภายในและภายนอกต้องอาศัยปั จจัยทังสามส่ วนนี
อย่างพร้อมเพรี ยงและเหมาะสม ซึ งต้องอาศัยซึ งกันและกัน สอดคล้องประสานกันอย่างลงตัว องค์กรจึงจะประสบผลสําเร็จ
จากการศึกษาพระมหาประกาศิต สิ ริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) ( ) พบว่าการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ มีการจัดตังศูนย์เรี ยนรู ้
ชุมชน โดยการรวมกลุ่ม กิจกรรมเป็ นเครื อข่ายชุมชนและการมีส่วนร่ วมทีดีของประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ซึงสอดคล้องกับอัยรวี วีระพันธ์พงศ์ (2557) ทีพบว่า ปั จจัยทีทําให้ชุมชนพึงตนเองได้ คือ ปั จจัย
ภายใน ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน ทุนทางเทคโนโลยี ทรัพยากรชุมชน การรวมกลุ่ม และความเชือมันในค่านิ ยม ศาสนา วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของชุมชน และปั จจัยภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอืนๆ
จากการทําแผนธุรกิจของสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน พบว่า ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของสวนพุทธธรรม จังหวัด
ลําพูน ธุ รกิจการปลูกผักปลอดสารพิษเป็ นธุรกิจที น่าสนใจหากผูป้ ระกอบการไม่แสวงหาผลกําไรมากนัก เนืองจากกระแส
รั กสุ ขภาพในปั จจุบนั ที ได้รับความนิ ยมมากขึนเรื อยๆ และการเผยแพร่ ของข่าวสารเรื องอันตรายของการบริ โภคผักที มี
สารพิษตกค้าง จึ งทําให้ผบู ้ ริ โภคทีมีกาํ ลังซื อและเต็มใจจ่ายในราคาทีแพงกว่าเพือสุ ขภาพทีดี กว่าหันมาให้ความสนใจและ
บริ โภคผักปลอดสารพิษมากขึน ในขณะเดียวประเทศไทยก็ยงั คง ส่ งออกผักปลอดสารพิษไปยังตลาดแถบยุโรป ญีปุ่ น และ
สหรัฐอเมริ กา เนืองจากปริ มาณการผลิตในประเทศเหล่านันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนันการเปลียนแปลงด้าน
ความเชือและคุณค่าในระบบการผลิตเกษตรอินทรี ย์ พบว่าสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นคุณค่า โดยการ
ให้ความสําคัญกับการปรับเปลียนมองในเรื องของระบบคุณค่าของคนเป็ นสําคัญ มิติดา้ นคุณค่าทีมีทีนําไปสู่ ความยังยืนได้
มองมากกว่า ประเด็นมิติดา้ นเศรษฐกิจ มิติดา้ นสังคม และมิติดา้ นกายภาพและชีวภาพ แต่กล่าวถึง มิติดา้ นจริ ยธรรม ได้แก่
การไม่ใช้สารเคมีในการผลิตอินทรี ย ์ มิติดา้ นวัฒนธรรม ได้แก่ การแบ่งปั น การเอือเฟื อเผือแผ่ ในกรณี ทีผลผลิตไม่เพียงพอ
และความรับผิดชอบต่อสังคม คือการทีผูผ้ ลิตต้องการให้ผบู ้ ริ โภค รับประทานอาหารทีดีปลอดสารพิษ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
ความยังยืนขององค์กรขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้าน ทังด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ ขันตอนการผลิต
การควบคุมคุณภาพ และกระบวนการด้านการตลาด รวมถึงการสร้างความมันใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค การดําเนินการผลิตของกลุ่ม
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เกษตรกรรายย่อย จําเป็ นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ควบคู่ไปพร้ อมๆ กับ การพัฒนาด้านการตลาด และการมี
ช่องทางการรับข่าวสารต่างๆ ทีส่งผลต่อการขยายโอกาส ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรี ยภ์ ายใต้รูปแบบทีเหมาะสม ดังนันการขยายภาคีเครื อข่ายก็เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต
การตลาด และโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตทีสามารถลดต้นทุนการผลิต และยกระดับผลิตภัณฑ์ได้
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป
ควรศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบในเรื องลักษณะเดียวกันในพืนทีอืนๆ เพือเปรี ยบเที ยบ ผลการวิจยั ทีเกิดขึน และเพือใช้
เป็ นแนวทางประกอบการพิจารณา การพัฒนาชุมชนตามแนวทางชุมชนพึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ควรมีการศึ กษาถึงบทบาทขององค์กรหรื อกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มทีส่ งผลต่อ ชุมชน และการ
พึงตนเองของกลุ่มดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไร หรื อการวัดผลการดําเนินกิจกรรมของ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนว่าประสบ
ความสําเร็ จมากน้อยเพียงไร

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ครังนี ขอขอบคุณสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน กลุ่มชุมชนตําบลหนองหนาม อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
และมหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่
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โกวิท ย์ พวงงาม.
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พอเพีย ง ของชุ ม ชนบ้ านคลองใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
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งานวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะ
วิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย และนํา ผลไปใช้ในการพัฒ นาระบบสํา หรั บ การพิ จ ารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ซึงการศึกษาได้กาํ หนดหลักเกณฑ์สาํ หรับการ
พิจารณาทุนการศึกษา หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย สถานภาพครอบครัว ความประพฤติ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และแหล่ง
เงินทุนของนักศึกษา โดยในแต่ละหลักเกณฑ์จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ยอ่ ย เนืองจากการพิจารณาทุนการศึกษาแต่ละทุนจะ
มี ห ลัก เกณฑ์แ ตกต่ า งกัน ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องทุ น การศึ ก ษานันๆ ได้ค่ า Consistency Ratio (CR) เท่ า กับ . % ถื อว่า
หลักเกณฑ์ทีเลือกมีความถูกต้องและน่ าเชือ โดยได้ค่านําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ์สาํ หรับการพิจารณาทุนการศึกษา
ประกอบด้วย สถานภาพครอบครัว . % ความประพฤติ . % ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน . % และแหล่งเงินทุนของ
นักศึกษา . %
โดยนํ า ไปทดลองใช้ กั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ กลุ่ ม อี ซู ซุ ซึ งมี ผู้ยื นขอทุ น การศึ ก ษาจํ า นวน
6 คน พบว่า ระบบสามารถจัดลําดับนักศึกษาทีได้รับทุนการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และให้ผลการพิจารณาทีรวดเร็ วสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาในการเสนอชือเพือรับทุนการศึกษาในแต่ละทุนการศึกษาทีมักมีขอ้ จํากัดในเรื องของระยะเวลา โดยแนวทาง
ดังกล่าวสามารถลดขันตอน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานโดยส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานภาพรวมสูงขึนเฉลีย
จากร้อยละ 75.00 เป็ นร้อยละ 96.77
คําสําคัญ : หลักเกณฑ์การตัดสิ นใจ, การพิจารณาทุนการศึกษา, กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์
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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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การศึกษาเป็ นสิ งทีสําคัญสําหรับชี วิตของเราทุกคน การศึกษา คือ การสร้าง การแสวงหาองค์ความรู้ การเพิมพูน
ความรู้ และความคิดของบุคคล เพือให้สามารถปรั บตัวได้ในสังคมทังการดําเนิ นชี วิต การทํางาน ซึ งเราปฏิ เสธไม่ได้ว่า
การศึกษามีอิทธิ พลต่อสังคมในปั จจุบนั (เอกกวีร์ พิทกั ษ์ธนัชกุล. ออนไลน์) เนืองจากการศึกษาเป็ นกระบวนการหนึงในการ
พัฒนาบุคคลให้เป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการศึ กษาในประเทศแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยน หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผูเ้ รี ยนสามารถกระทําโดยเสรี ตามความสนใจของตัวบุคคล และการศึกษาใน
ระบบโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย (นงลักษณ์ ตะเคียนจันทร์. ออนไลน์)ซึ งการศึกษาในรู ปแบบการศึกษาในระบบโรงเรี ยน
และมหาวิท ยาลัย ทุ น การศึ กษาย่อมมี ความสําคัญเนื องจากการศึ กษาในระบบโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยในปั จ จุบ ัน มี
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นหลายประการ เช่น ค่าบํารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าหนังสือ เครื องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยน ค่า
เครื องแบบนักเรี ยนนักศึกษา ค่าบํารุ งกีฬา และกิจกรรมเป็ นต้น นอกจากนีการศึกษาในระดับทีสูงขึนอาจมีค่าเดินทาง ค่าเช่า
ที พักเพิมขึ น กรณี ที ไปศึ กษาต่ างอําเภอ หรื อต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายสําหรั บการศึ กษาเริ มเป็ นภาระทางการเงิ น สําหรั บ
ผูป้ กครองระดับชาวบ้านสามัญชนทียากจนหรื อมีเพียงพอกินพอใช้เท่านัน การจัดหาแหล่งทุนโดยเปิ ดโอกาสให้บุคคล หรื อ
องค์กรต่างๆ บริ จาคให้เพือช่วยเหลือสงเคราะห์ผทู ้ ีมิได้อยูใ่ นหน้าที เลียงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรี ยนจึงเป็ น
ประเด็นสําคัญสําหรั บการจัดการศึกษาในยุคปั จจุบนั เพือให้ผูเ้ รี ยนมี เงิ นทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการศึ กษา (พัทยา สายหู .
2531)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ถือเป็ นส่ วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั เปิ ดสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท โดยมีระบบและวิธีการจัดการศึกษา
ทีส่งเสริ มการเรี ยนรู ้แก่นกั ศึกษาตามสาขาวิชาทีหลากหลาย มีภาควิชาจํานวน 5 ภาควิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม อุต
สาหการ วิศ วกรรมเครื องกล วิศ วกรรมไฟฟ้ า และวิศ วกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี ยังมี การจัดบริ การสิ งอํานวยความ
สะดวกแก่นกั ศึ กษา เช่น สํานักหอสมุด การให้บริ การคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การจัดสถานทีสําหรับการทํากิ จกรรม
การออกกําลังกาย เป็ นต้น และนอกจากการจัดบริ การสิ งอํานวยความสะดวกแก่ นกั ศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีการ
จัดหาแหล่งทุนสําหรับนักศึกษา เพือให้ผเู ้ รี ยนมีเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ปั จจุบนั ในแต่ละภาคการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้รับการเสนอ
มอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ นัก ศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานต่า งๆ ทังภายนอกและภายในอย่า งต่ อ เนื อง เฉลี ย 15 – 20 ทุ น เช่ น
ทุนการศึกษามูลนิ ธิช่วยเหลือนักศึกษาทีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษาเพือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
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 จํา กัด ทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ อ ายิ โ นะโมะโต๊ะ
ทุ นการศึ กษาโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์ เมด เป็ นต้น ซึ งมี งานพัฒนานักศึ กษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
และดําเนินการพิจารณาทุนการศึกษา โดยมีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารจัดการเริ มตังแต่กระบวนการ
ประกาศรับสมัครทุ นการศึ กษา แต่งตังคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา จัดประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ส่ งผลและ
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา โดยปั ญหาทีพบในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษา พบว่า ในการเสนอชือเพือรับ
ทุนการศึ กษาในแต่ละทุนการศึกษามักมีขอ้ จํากัดในเรื องของระยะเวลา ไม่มีการจัดทําเป็ นฐานข้อมูลลําดับนักศึกษาที ควร
ได้รับทุนการศึกษาไว้โดยจะจัดลําดับก็ต่อเมือมีทุนการศึกษาเข้ามา การจัดลําดับอาจเกิดการผิดพลาดเนืองจากข้อจํากัดของ
ระยะเวลาหรื อเกิดความซําซ้อนของคะแนน
ด้วยเหตุ ผ ลดัง กล่ าวผูว้ ิ จัยจึ ง ศึ ก ษากระบวนการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาของนัก ศึ กษา คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และนําไปสู่ การพัฒนาระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึ กษา ซึ งจะช่วยเพิม
ประสิ ท ธิ ภ าพด้านการปฏิ บัติ ง านโดยการประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค กระบวนการลํา ดับ ชันเชิ ง วิเ คราะห์ (Analytic Hierarchy
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Process : AHP) เนื องจากวิ ธี นี เป็ น วิ ธี ที นิ ยมใ ช้ กั น ม ากใน การสร้ าง แบ บ จํ า ลอง เป็ น วิ ธี ในการแก้ ปั ญห า
ที ซับซ้อนให้ง่ายขึน โดยการเลี ยนแบบวิธีคิดและการใช้เหตุผลของมนุษย์ในการแยกปั ญหาออกเป็ นลําดับ ชัน (Vargas,
1990)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือประยุกต์ใช้เทคนิ คกระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ ในกระบวนการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
2. เพือนําผลจากการประยุกต์ใช้เทคนิ คกระบวนการลําดับชันเชิ งวิเคราะห์ พัฒนาระบบสําหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process : AHP)
กระบวนการลํา ดับ ชันเชิ ง วิเ คราะห์ เ ป็ นกระบวนการตัด สิ น ใจที ใช้ก ารวิ นิ จ ฉั ยเพื อหาเหตุ ผ ล ช่ วยแยกแยะ
องค์ประกอบทีเป็ นนามธรรมและรู ปธรรมของปั ญหาออกเป็ นส่ วน ๆ แล้วนําองค์ประกอบเหล่านันมาแบ่งเป็ นระดับชัน
(Hierarchy Structure) ตามลํา ดับ ความสํ า คัญ และผลกระทบ กระบวนการลํา ดับ ชันเชิ ง วิ เ คราะห์ ส ามารถเชื อมโยง
องค์ป ระกอบต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยการวินิ จ ฉัยเปรี ย บเที ยบหาลําดับ ความสําคัญและใช้เ หตุ ผลที ถู กต้อ งอัน เกิ ด จาก
ประสบการณ์และความสําคัญในปั ญหานันเป็ นพืนฐาน (นริ นทร์ เอือศิริวรรณและคณะ. 2560) นอกจากนี เพือความถูกต้อง
กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ยงั ได้กาํ หนดมาตรฐานความสอดคล้องเพือตรวจสอบความมีเหตุผลของการวินิจฉัย และ
เพือให้มนใจว่
ั าการตัดสิ นใจนันมีเหตุผลทีสามารถยอมรับได้
การวิเคราะห์หรื อการคํานวณลําดับความสําคัญ แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนย่อย คือ การเปรี ยบเทียบเชิ งคู่ (Pairwise
Comparisons) การคํานวณค่านําหนัก (Weight Calculation) และการตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ (Consistency
Check)
การเปรี ยบเทียบเชิงคู่ (Pairwise Comparisons) เป็ นการหาความสําคัญเชิงเปรี ยบเทียบของส่วนย่อยต่าง ๆ ในแต่ละ
ระดับ ชัน การเปรี ย บเที ยบเชิ ง คู่นี จะเป็ นการเปรี ยบเที ยบระดับ ความเข้ม ข้น ของอิท ธิ พ ล โดยมาตราส่ วนที ใช้ใ นการ
เปรี ยบเทียบคือมาตราส่ วนมูลฐาน AHP 1- 9 ทีถูกคิดค้นโดย Thomas Saaty (วิฑูรย์ตนั ศิริคงคล.
) รายละเอียดดังตาราง
ที 1
ตารางที 1 ลําดับความสําคัญหรื อความชอบของระดับ 1-9
ระดับความสําคัญ
ความหมาย
คําอธิบาย
หรื อความชอบ
1
สําคัญเท่ากัน
ทัง 2 ปัจจัยส่ งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่ากัน
3
สําคัญกว่าปานกลาง
ความพึงพอใจในปั จจัยหนึงมากกว่าอีกปั จจัยหนึ งปานกลาง
5
สําคัญกว่ามาก
ความพึงพอใจในปั จจัยหนึงมากกว่าอีกปั จจัยหนึ งมากกว่า
7
สําคัญกว่ามากทีสุด
ปั จจัยหนึ งได้รับความพึงพอใจมากที สุ ด เมือเปรี ยบเที ยบกับอีกปั จจัย
หนึงในทางปฏิบตั ิ
9
สําคัญกว่าสูงสุด
มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจในปั จจัยหนึงมากกว่าอีกปั จจัยหนึงใน
ระดับทีสูงสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้
2,4,6,8
ประนีประนอมเพือลด
การวินิ จฉัยในลักษณะกํากึ งกัน และไม่ ส ามารถอธิ บ ายด้วยคํา พูด ที
ช่องว่างระดับความรู ้สึก เหมาะสมได้
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ปั จจัยที ถูกเลื อกมี ความสําคัญใกล้เคียงกัน จนหาความแตกต่างไม่ได้
เลย โดยระดับความสําคัญ 1.3 คือระดับกลาง ส่วน 1.9 คือ ระดับสู ง

หลังจากการเปรี ยบเทียบเชิงคู่แล้ว ลําดับต่อไปจะเป็ นการคํานวณค่านําหนัก (Weight Calculation) โดยใช้กระบวน
ก า ร ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ คํ 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 พื อ ห า ลํ า ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ
(ค่านําหนัก) ของเกณฑ์ในระดับทีสูงกว่า ซึงจะถูกทําซําไปเรื อย ๆ ตามโครงสร้างลําดับชันจากบนลงล่าง เพือให้ได้ทางเลือก
ทีเหมาะสมทีสุด และค่าลักษณะเฉพาะทีมากทีสุด (Largest Eigenvalue) เพือนํามาใช้เป็ นมาตรวัดตัวหนึ งในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของแต่ละเมทริ กซ์
โดยการคํา นวณอัต ราส่ วนความสอดคล้อ ง (Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ ล ะเมทริ ก ซ์ ซึ งมี ข นตอนในการ
ั
คํานวณดังต่อไปนี (Saaty, L.T. 2008)
1. คํานวณค่านําหนักและค่า  max สําหรับแต่ละตารางเมทริ กซ์ตามจํานวนปั จจัยทีมี (n)
2. คํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Consistency Index – CI) สําหรับแต่ละตารางเมทริ กซ์ตามจํานวนปั จจัย (n)
โดยใช้สูตร CI = (max-n)/n-1; n = จํานวนปั จจัย
3. คํานวณอัตราส่ วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) โดยใช้สูตร CR = CI / RI ; RI หรื อค่าเฉลียดัชนี
จากกลุ่มตัวอย่างทีได้จากการประมวลผลมีความแตกต่างกันตามขนาดของตารางเมทริ กซ์ รายละเอียดดังตารางที 2
ตารางที 2 ค่าเฉลียดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง
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

งานวิจัยทีเกียวข้ อง

วิริยาภรณ์ พิชยั โชค และจันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ (2556) ศึกษาการประยุกต์ใช้ AHP ในการพิจารณาทุน การศึ กษา
สํ า หรั บนั ก เรี ยน โรงเ รี ยน หั ว ดงราชพรหมาภรณ์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณาจํ า นวน
4 เกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์ดา้ นผลการเรี ยน เกณฑ์ดา้ นความประพฤติ เกณฑ์ดา้ นฐานะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ดา้ นระดับชัน
ของนักเรี ยน โดยกําหนดค่านําหนักแต่ละเกณฑ์ขึนกับวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานันๆ ซึ งผลลัพธ์ทีได้จากการประยุกต์
กระบวนการดังกล่าว พบว่าตรงตามการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ซึงมีบางทุนการศึกษาพบว่าผลการ
วิเ คราะห์ ค ลาดเคลื อน โดยปั ญหาที พบเกิ ด จากความบกพร่ อ งของคณะกรรมการพิจ ารณาทุ น ศึ ก ษา ซึ งการประยุก ต์
กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ (AHP) สามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนในการพิจารณาทุนการศึกษาได้และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั โรงเรี ยนทีมีลกั ษณะเดียวกันได้อีกด้วย
รพีกร ฉลองสัพพัญ ู และจันทร์ จิรา พยัคฆ์เพศ (ออนไลน์) ศึ กษาการประยุกต์ AHP สําหรับการตัดสิ นใจเลือก
หอพัก กรณี ศึกษาหอพักเอกชนบริ เวณมหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดเกณฑ์การพิจารณาจํานวน 4 เกณฑ์ ประกอบด้วย ราคา
ค่านิ ยม สิ งอํานวยความสะดวก และตําแหน่งทีตัง เกณฑ์ทีเลือกพิจารณาพบว่ามีความถูกต้องและน่าเชือถือเนื องจากได้ค่า
Consistency Ratio (CR) ของ AHP ไม่เกิน 9% ค่าที คํานวณได้จากเกณฑ์เหล่านี คือ 5.75% 5.75% 4.40% และ5.52% ซึ งผล
จากการศึกษานําไปพัฒนาเป็ นเว็บไซต์ เพือให้บริ การสําหรับนิสิตทีต้องการหาหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
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การดําเนินการวิจยั ยึดตามขันตอนของ Addie Model ประกอบด้วย 5 ขันตอน (ศวิตา ทองสง. 2560) ควบคูก่ บั การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค กระบวนการลํา ดับ ชันเชิ ง วิ เ คราะห์ ในกระบวนการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ซึงมีรายละเอียดดังนี
การวิเคราะห์ (Analysis)
เป็ นกระบวนการศึกษาถึงปัญหาทีเกิดขึนในระบบงานปั จจุบนั (Current System) เพือนําไปใช้ออกแบบระบบการ
ทํางานใหม่ (New System) ซึ งผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ในการเสนอชื อเพือรั บทุนการศึ กษาในแต่ละทุนการศึกษามักมี
ข้อจํากัดในเรื องของระยะเวลา ไม่มีการจัดทําเป็ นฐานข้อมูลลําดับนักศึ กษาที ควรได้รับทุนการศึ กษาไว้โดยจะจัดลําดับก็
ต่อเมือมี ทุนการศึ กษาเข้ามา การจัดลําดับอาจเกิ ดการผิดพลาดเนื องจากข้อจํากัดของระยะเวลาหรื อเกิ ดความซําซ้อนของ
คะแนน
การออกแบบ (Design)
ผลจากการวิเ คราะห์ ข ้อมูล สามารถนําไปใช้ใ นการวางแผน และออกแบบกระบวนการสําหรั บ การพิจ ารณา
ทุ น การศึ ก ษาของนัก ศึ กษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย โดยประยุก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค
กระบวนการลําดับ ชันเชิ งวิเ คราะห์ สําหรั บ การจัดลําดับ และนําไปสู่ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ การพิจ ารณา
ทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การพัฒ นา (Development)
1. รวบรวมเกณฑ์และเงื อนไขสําหรับ การพิจ ารณาทุน การศึ กษา โดยคณะกรรมการพิจ ารณาทุ น การศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั โดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึงได้เกณฑ์และ
เงื อนไขใช้ สํ า หรั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา โดยแสดงเป็ นแผนภู มิ ล ํ า ดั บ ชั นการพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา
ดังภาพที 1

ภาพที 1 แผนภูมิลาํ ดับชันการพิจารณาทุนการศึกษา
ซึ งในแต่ละเกณฑ์การตัดสิ นใจหลักจะประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสิ นใจรอง พร้อมทังกําหนดคะแนนแต่ละ
ช่วงของเกณฑ์การตัดสิ นใจรองระหว่าง 0-9 คะแนน โดยเฉลียตามจํานวนของเกณฑ์การตัดสิ นใจรองรายละเอียดดังตารางที
3-6
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ตารางที 3 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านสถานภาพของครอบครัว
ด้านสถานภาพของครอบครัว
ลักษณะทีพักอาศัย
บ้านตนเอง
บ้านญาติ
บ้านเช่า
สถานภาพของบิดา-มารดา
บิดา-มารดาเสี ยชีวติ ทังคู่
บิดา-มารดาคนใดคนหนึงเสี ยชีวติ
บิดา-มารดาหย่าร้าง
บิดา-มารดาอยูร่ ่ วมกันแต่มีรายได้หลักเพียงคนเดียว
บิดา-มารดาอยูร่ ่ วมกันและมีรายได้ทงคู
ั ่
รายได้ของบิดา-มารดา
รายได้ตากว่
ํ า 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
จํานวนพีน้องรวมนักศึกษา
มากกว่า 3 คนขึนไป
3 คน
2 คน
1 คน
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9
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0
9.00
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4.50
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0.00
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ตารางที 4 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านความประพฤติ
ความประพฤติ
การเข้าร่ วมกิจกรรม
ทํากิจกรรม (สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรม คณะกรรมการ)
เข้าร่ วมกิจกรรมบ่อยครัง
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

ตารางที 5 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
3.50 ขึนไป
3.25 – 3.49
3.00 – 3.24
2.75 – 2.99
2.50 – 2.74
2.25 – 2.49
2.00 – 2.24
ตํากว่า 2.00

คะแนน
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
0.00

ตารางที 6 คะแนนเกณฑ์ยอ่ ย ด้านแหล่งเงินทุนของนักศึกษา
แหล่งเงินทุนของนักศึกษา
ทํางานหาเงินเองทังหมด
ได้รับเงินจากผูป้ กครองและหาเงินเองส่วนหนึง
กูย้ มื เงินจาก กยศ.
ได้รับเงินจากผูป้ กครอง
ได้รับเงินจากผูป้ กครอง เงิน กยศ. และแหล่งเงินทุนอืนๆ

คะแนน
9.00
6.75
4.50
2.25
0.00
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2. การวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์
การวิเ คราะห์ เ กณฑ์การพิจ ารณาทุ น การศึ ก ษาโดยใช้ก ระบวนการลําดับ ชันเชิ ง วิเ คราะห์ แบ่ ง ออกเป็ น
3 ขั นตอน คื อ การเปรี ยบเที ยบเชิ งคู่ (Pairwise Comparisons) การคํ า นวณค่ า นํ าหนั ก (Weight Calculation) และ
การตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ (Consistency Check) โดยได้ค่า Consistency Ratio (CR) เท่ากับ . % ถือได้
ว่าเกณฑ์ ที เลื อกพิจารณามี ความถูกต้องและน่ าเชื อถือ และได้ค่านําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ์สําหรับการพิจารณา
ทุนการศึกษารายละเอียดดังตารางที 7
ตารางที 7 ค่านําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ์สาํ หรับการพิจารณาทุนการศึกษา
ผลการวิเคราะห์
เกณฑ์การตัดสิ นใจหลัก
ด้านสถานภาพครอบครัว
ด้านความประพฤติ
ด้านผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
ด้านแหล่งเงินทุนของนักศึกษา

ค่านําหนัก
59.58
25.82
12.77
1.82

3. การคํานวณผลคะแนนพิจารณาทุนการศึกษา
1. ผูข้ อทุนให้ขอ้ มูลสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษาตามเกณฑ์การตัดสิ นใจหลัก และเกณฑ์การตัดสิ นใจ
รองทีกําหนดไว้ตามตารางที 2. แทนค่าด้วยค่านําหนัก แล้วนําคะแนนค่านําหนักทีได้ในแต่ละด้านปรับฐานเป็ น , คะแนน เนืองจาก
ต้องการคะแนนทีมีช่วงกว้าง เพือแก้ปัญหาการซําของคะแนน โดยใช้สูตร (ค่านําหนักทีได้ X 1,000) / 9)
3. นําคะแนนทีปรับแล้วมาคูณกับนําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ์สาํ หรับการพิจารณาทุนการศึกษา ที
วิเคราะห์ไว้ในตารางที 7
การทดลองใช้ (Implementation)
ผลจากการวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ ถูกนําไปพัฒนาเป็ น
ระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และนําไปทดลอง
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 ซึ ง มี ผู้ ยื น ข อ ทุ น จํ า น ว น 6 ค น ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ดังภาพที 2
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ภาพที 2 ระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล ดําเนินการเก็บข้อมูลในประเด็นของประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านต่างๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็ ว
ความถูกต้องของการพิจารณาทุนการศึกษา เป็ นต้น เพือใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการพิจารณา
ทุนการศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป โดยการเปรี ยบเทียบขันตอน ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน และประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานทังก่อนและหลังตามแนวทางการบริ หารจัดการแบบลีน (เพ็ญวิสาข์ เอกะยอ และวัชรวลี ตังคุปตานนท์, 2555)
โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นงานดังนี
1. เขียนกระบวนการทํางานก่อนการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศ วกรรม ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย (Pre-Lean) ตังแต่เ ริ มต้น จนสิ นสุ ด กระบวนการอย่าง
ละเอียด พร้อมทังระบุระยะเวลาทีเกิดขึนของกิจกรรมทุกกิ จกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหว่างขันตอน และช่วงเวลาทีต้อง
รอในแต่ละขันตอน
2. เขียนกระบวนการทํางานหลังการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา
คณะวิศ วกรรม ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั (Post-Lean) ตังแต่เ ริ มต้นจนสิ นสุ ดกระบวนการอย่าง
ละเอียด พร้อมทังระบุระยะเวลาทีเกิดขึนของกิจกรรมทุกกิ จกรรม รวมไปถึงระยะเวลาระหว่างขันตอน และช่วงเวลาทีต้อง
รอในแต่ละขันตอน
3. คํานวณหาประสิ ท ธิ ภ าพ ของกระบวนการปฏิ บัติ ง านทังก่ อ นและหลัง เพือทํา การเปรี ยบเที ย บขันตอน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน (นาที) และประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบตั ิงานทังก่อนและหลัง โดยใช้สูตร
(ผลรวมของเวลาทีจําเป็ นต้องทํา/เวลาทังหมด) X 100
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ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1. ผลการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิ งวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ สํ า หรั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ กษา
หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี ยวกับสถานภาพครอบครัว ข้อมูลเกี ยวกับความประพฤติ ข้อมูลเกี ยวกับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน และข้อมูลเกียวกับแหล่งเงินทุนของนักศึกษาได้ค่า Consistency Ratio (CR) เท่ากับ . % ซึงถือว่าหลักเกณฑ์
ทีเลือกมีความถูกต้องและน่าเชือ โดยได้ค่านําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ์สาํ หรับการพิจารณาทุนการศึกษา คือ ข้อมูล
เกียวกับสถานภาพครอบครัว . % ข้อมูลเกียวกับความประพฤติ . % ข้อมูลเกียวกับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน . %
และข้อมูลเกียวกับแหล่งเงินทุนของนักศึกษา . %
2. ผลจากการนําผลการวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ ไป
พัฒนาเป็ นระบบสําหรั บการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และ
นํ 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 ซึ ง มี ผู้ ยื น ข อ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า จํ า น ว น
6 คน พบว่า นักศึกษาทีได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เรี ยงลําดับจากผูท้ ีได้คะแนนสู งสุดดังนี คน
ที คนที คนที คนที คนที และคนที ตามลําดับ โดยผลการพิจารณาพบว่ามีความถูกต้อง และให้ผลการพิจารณาที
รวดเร็ ว รายละเอียดดังตารางที
3.
ตารางที ผลการพิจารณาทุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน
คนที
คนที
คนที
คนที
คนที
คนที
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
ด้านผลสัมฤทธิทางการเรี 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
ลําดับที
2
5
3
1
4
6
4.
ผลการประเมิ นผลการการพิจารณาทุนการศึกษาโดยใช้กระบวนการลําดับชันเชิ งวิเคราะห์ และนําไป
พัฒนาเป็ นระบบสําหรับการพิจารณาทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยนําไป
ทดลองใช้กบั การพิจารณาทุนการศึกษามูลนิ ธิกลุ่มอีซูซุ ด้วยวิธีการเปรี ยบเที ยบขันตอน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทังก่อนและหลังตามแนวทางการบริ หารจัดการแบบลีน พบว่า ระบบดังกล่าวสามารถช่วยลด
ขันตอน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานโดยส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานภาพรวมสู งขึนเฉลียจากร้อยละ 75.00 เป็ น
ร้อยละ 96.77 รายละเอียดดังตารางที 9
ตารางที 9 ผลการพิจารณาทุนการศึกษา
ประเด็นการเปรี ยบเทียบ
ขันตอน
ระยะเวลา (นาที)
ประสิ ทธิภาพ (%)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3
80
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2
62
96.77
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ผลจากการประยุกต์ใช้กระบวนการลําดับชันเชิ งวิเคราะห์ในการพิจารณาทุนการศึ กษา คณะวิศวกรรม ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย และนํ า ไปพัฒ นาเป็ นระบบสํ า หรั บ การพิ จ ารณาทุ น การศึ ก ษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย พบว่า แนวทางดัง กล่าวสามารถจัด ลําดับ นักศึ กษาที ได้รับ
ทุนการศึ กษาได้อย่างถูกต้อง และให้ผลการพิจารณาทีรวดเร็ วสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเสนอชื อเพือรับทุนการศึกษาใน
แต่ละทุนการศึกษาทีมักมีขอ้ จํากัดปฏิบตั ิงานโดยส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานภาพรวมสูงขึนเฉลียจากร้อยละ 75.00
เป็ นร้ อยละ 96.77 และสามารถนําไปใช้กับการพิจารณาทุนจากหน่วยงานต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เช่น ทุนการศึกษามูลนิ ธิช่วยเหลือนักศึกษาทีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษา
เพือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ทุนการศึ กษาบริ ษทั กรุ งไทยการไฟฟ้า จํากัด ทุนการศึกษา
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทุนการศึกษาโรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด เป็ นต้น สอดคล้องผลการวิจยั ของ วิริยาภรณ์ พิชยั
โชค และจันทร์ จิรา (2556) ทีศึกษาการประยุกต์ใช้ AHP ในการพิจารณาทุน การศึกษา สําหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนหัวดงราช
พรหมาภรณ์จงั หวัดนครสวรรค์ โดยพบว่าแนวทางดังกล่าวสามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิ ดขึนในการพิจารณาทุนการศึ กษาได้
และเป็ นไปวัตถุประสงค์ของกระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์ ทีเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจทีใช้การวินิจฉัยเพือหาเหตุผล
โดยการวินิจฉัยเปรี ยบเที ยบหาลําดับความสําคัญและใช้เหตุผลทีถูกต้องอันเกิดจากประสบการณ์และความสําคัญในปัญหา
นันเป็ นพืนฐาน โดยผลทีได้จากกระบวนการลําดับชันเชิงวิเคราะห์มนใจได้
ั
วา่ การตัดสิ นใจนันมีเหตุผลทีสามารถยอมรับได้
(นริ นทร์ เอือศิริวรรณและคณะ. 2560) ในเรื องของระยะเวลา โดยแนวทางดังกล่าวสามารถลดขันตอน และระยะเวลาในการ
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การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์ กร
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น
Cooperate Brand Personality Perception: Case Study of Rajamangala University of Technology Isan
Khon Kaen Campus
อารี รัตน์ เชือบุญเกิด โนท1* นทยา กัมพลานนท์
Arirat Chueabunkoet Noth1* Nataya Kumpalanon

บทคัดย่อ
การวิจัยนี มีจุ ดมุ่ งหมายเพือศึ กษาความคิดเห็ น เกี ยวกับปั จจัยภายในองค์กรและเพือศึ กษาอิ ทธิ พลของการรับรู้
บุคลิกภาพตราองค์กรทีมีต่อความตังใจบอกต่อของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา ทัง 3 คณะ จํานวน 450 ตัวอย่าง, ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต 60
ตัวอย่าง เครื องมือทีใช้คือแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test, One-Way ANOVA และสมการถดถอยเชิงเส้น ณ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ปผลการวิจยั ดังนี
ปั จจัยภายในองค์กรทีมีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ความภูมิใจทีได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผูส้ อน และการจัดการเรี ยนการสอนที มีคุณภาพ ซึ งสอดคล้องกับความเห็ นของผูใ้ ช้บัณฑิตว่า
บัณฑิ ตราชมงคลขอนแก่นเป็ นบัณฑิตที มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และจากการวิเ คราะห์
ลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค้า นักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรับรู ้วา่ มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลิกภาพแบบจริ งใจและมีความสามารถ
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเพศทีแตกต่างกันมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรทีแตกต่างกันส่ วนนักศึ กษาและ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและคณะวิชาทีนักศึกษาสังกัดทีแตกต่างกันรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรไม่แตกต่างกัน, นักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมี
การรั บรู้ การสื อสารองค์กรแตกต่างกัน, ปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร และนอกจากนี ปั จจัย
ภายในองค์กรส่ งยังผลต่อความตังใจบอกต่ อ รวมถึ ง การรั บ รู้บุค ลิ กภาพตราองค์กรส่ งผลต่อความตังใจบอกต่ อของทัง
นักศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือมัน 95%
คําสําคัญ : บุคลิกภาพตราองค์กร, ปั จจัยภายในองค์กร, การรับรู้
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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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กระแสการเปลียนแปลงในยุคโลกาภิวฒั น์และการแข่งขันทีทวีความรุ นแรงมากขึนเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตและการดํารงอยูข่ ององค์กรต่างๆ ทังองค์กรธุ รกิจ และองค์กรภาครัฐ องค์กรทังหลายจําเป็ นต้องมีการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลง และสิ งเร้าต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว (วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ, 2554) ทังในแง่ของการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร เพือให้เกิ ดภาพลักษณ์ ทีดี อันจะส่ งผลต่อเนื องไปยัง
ชือเสี ยง และการเติบโตขององค์กร จากการศึกษาสถิติผมู้ าสมัครเรี ยนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่ น ปี 2556-2558 พบว่ า จํา นวนผู ้ส มัค รเรี ยนลดลงอย่า งต่ อ เนื อง ซึ งมี เ หตุ ปั จ จั ย หลายด้ า น ได้แ ก่ จํา นวน
สถาบันการศึ กษาเอกชนที ตังอยู่ในพืนที จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงมีมากขึนประกอบกับการทําการส่ งเสริ ม
การตลาดเชิงรุ กของสถาบันการศึกษาเอกชนทีเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากปั ญหาด้านจํานวนผูม้ าสมัครเรี ยนน้อยลงแล้ว
ปั ญ หาอี ก ประการหนึ งคื อ การรั บ รู ้ ชื อมหาวิท ยาลัย ฯ ที ค่ อ นข้า งยาว ทํา ให้ ผู ้ค นมัก จะจํา ได้ใ นชื อเดิ ม อย่ า งไรก็ ต าม
มหาวิทยาลัยฯ มี ความพยายามที จะส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และวิสัยทัศน์ในการเป็ นบัณฑิตนักปฏิ บตั ิ ที มีคุณภาพและพร้อม
ทํางานทันทีหลังจบการศึกษา แต่ยงั ขาดการวัดมิติการรับรู ้ภาพลักษณ์ทีสื อออกไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ทีเป็ นนักศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต ดังนันความท้าทายของการบริ หารสถานศึ กษา นอกจากจะจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของตลาดแรงงาน และเป็ นขุ ม พลัง สมองให้ กับ ชาติ แ ล้ว ยัง ต้อ งเผชิ ญ กับ การแข่ ง ขัน ที รุ นแรงทังจาก
สถาบันการศึ กษาของรัฐด้วยกันเองและสถาบันการศึ กษาเอกชนซึ งปั จจัยที สําคัญในการที จะทําให้องค์ได้เปรี ยบในการ
แข่งขันนอกจากคุณภาพการศึกษาแล้ว ชือเสี ยงและภาพลักษณ์ หรื อตราองค์กร (Brand) ยังมีความสําคัญในแง่ของการสร้าง
ความเชือมัน และการสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรื อองค์กรนัน ๆ ด้วย
ในการศึกษาเกียวกับภาพลักษณ์ขององค์กรงานวิจยั หลายชินได้นาํ เอาทฤษฏีเกียวกับบุคลิกภาพ ตราสิ นค้ามาใช้ใน
การศึ กษาบุคลิกภาพขององค์กร (Siguaw, Mattila and Austin, 1999; Keller and Richey, 2006; Polyorat, 2011, ก่ อพงษ์ พล
โยราช และ วรุ ณ ตันตระบัณฑิ ตย์, 2550) บุ ค ลิ กภาพตราสิ นค้าสามารถเกิ ดขึ นได้จากการติ ด ต่อสื อสารทังทางตรงและ
ทางอ้อมที มนุษ ย์มี ต่อตราสิ นค้า หรื อองค์กร โดยผ่านประสบการณ์ที มีกับ ตราสิ นค้า นัน ๆ (Plummer, 1985 as cited in
Aaker, 1997, p. 348) ทําให้องค์กรต่าง ๆ สามารถนําเอาความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ที มีต่อบุคลภาพตราสิ นค้า หรื อ
องค์กรมาใช้เพือประโยชน์ในการสื อสารเพือสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์หรื อบุคลิกภาพทีแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Remero,
2012, p.286) โดยเฉพาะอย่างยิงบุคลิ กภาพตราสิ นค้าเป็ นสิ งที ช่ วยให้ผใู ้ ช้บ ริ การรู ้ สึกว่าองค์กรนันเป็ นองค์กรที เหมาะ
สําหรับตนเอง (My Brand) ดังนันการทําความเข้าใจเกียวกับบุคลิกภาพตราสิ นค้าจึงสามารถนําไปสู่ การสร้างคุณค่าในตรา
องค์กร (Brand Equity) และความนิยมชมชอบในองค์กร (Batra, Myers, & Aaker, 1996)
ดังนัน บุคลิกภาพตราองค์กรจึ งเป็ นสิ งทีลอกเลียนแบบได้ยาก เพราะเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละองค์กร และ
เป็ นสิ งที ช่ วยให้ผูใ้ ช้บ ริ การหรื อผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยรู้ สึก ว่าองค์กรนันมุ่งเน้น การส่ ง มอบบริ การและคุ ณค่า สําหรั บ ตน
นอกจากนี ยังช่วยสร้างความแตกต่างจากองค์กรอืน การพัฒนาและส่ งเสริ มบุคลภาพให้กบั ตราองค์กรนัน จะเป็ นสิ งทีช่วย
สร้างตราให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิงการปรับภาพลักษณ์ของ
ตราองค์กรให้สอดคล้องกับการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กร และยังเป็ นประโยชน์ใน
การพัฒนาและส่ งเสริ มภาพลักษณ์ตราองค์กรให้กบั กลุ่มบุคคลดังกล่าวด้วย เช่น นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษา และ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจศึกษาการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร ของนักศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต ทีมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพือประเมินปั จจัยภายในองค์กรและศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเพือศึกษาการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร ของนักศึกษาทัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สามคณะและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นความเข้าใจภาพลักษณ์ปัจจุบนั
ในมุมมองของบุค คลทังสองกลุ่ ม จะช่ วยเป็ นข้อมูลในการนํามาส่ งเสริ ม พัฒ นา หรื อปรับ ปรุ งภาพลักษณ์ต ราองค์กร
นอกจากนีคุณูปการของการเข้าใจและทราบการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรดังกล่าว ยังช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบ
รู ปแบบการสื อสารไปยังกลุ่มทีมีส่วนได้ส่วนเสี ย ทังทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ นักศึกษาปั จจุบนั และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ได้ตรง
จุดอีกด้วย
กรอบแนวคิดในการวิจยั

นักศึกษา

- เพศ
- คณะวิชาทีสังกัด
- ชันปี

ปัจจัยภายในองค์ กร
- คุณภาพการเรี ยนการสอน
- การสื อสารองค์กร
ผู้ใช้ บัณฑิต

- เพศ
- ลักษณะธุ รกิจ
- สาขาทีใช้บณ
ั ฑิต

การรับรู้ บุคลิกภาพตราองค์ กร
(Aaker, 1997)
- จริ งใจ (Sincerity)
- น่าตืนเต้น (Excitement)
- มีความสามารถ (Competence)
- โก้หรู (Sophistication)
- เข้มแข็ง (Ruggedness)

ความตังใจบอกต่ อ
(Word-of-mouth Intention)
Maxham III (2001), Anderson and
Srinivasan (2003) และ Noth (2015)

ภาพที 1 แสดงตัวแปรและกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ กษาครั งนี เป็ นการวิจ ัยเชิ งสํารวจ (Exploratory Research) ผูว้ ิจัยทําการศึ กษาหาข้อมูลเบื องต้น จากตํารา
เอกสาร บทความ และรายงานต่าง ๆ แล้วนํามากําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาในครังนี โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั
ดังนี
ประชากรที ใช้ในการศึ กษาครังนี จําแนกออกเป็ น 2 กลุ่มคื อนักศึ กษา ชันปี ที 3-4 ทัง 3 คณะ จํานวน 2,886 คน
(ข้อ มู ล สถิ ติ จ ํา นวนนัก ศึ ก ษา, 2559) และกลุ่ ม ที สองคื อ ผู ้ใ ช้บ ัณ ฑิ ต ที เคยใช้บ ัณ ฑิ ต มาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 1 ปี ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคอืน ๆ ไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น และใช้เทคนิคการ
สุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) จากสัดส่ วนของประชากรแต่ละทีเป็ นนักศึ กษาชันปี ที 3 และ 4 ของแต่ละคณะ
เนืองจากเป็ นชันปี ทีมีความคุน้ เคย และรับรู ้ขอ้ มูลของมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จากนันทําการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้
วิจารญาณ (Judgment sampling) จากตัวอย่างที เป็ นนักศึกษาจํานวน 450 ตัวอย่าง สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจะ
เลือกจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทีเคยใช้บณ
ั ฑิตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จํานวน 150 คน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างนันใช้การคํานวณขนาดตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางสําเร็ จรู ป ของ Krejcie และ
Morgan (1970) (อ้างในธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2551 : หน้า 49) ณ ระดับจํานวนประชากร 3,000 คน ดังนัน ขนาดตัวอย่างเท่ากับ
341 คน อย่างไรก็ตามในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจัยได้ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดังนันจึ งได้กาํ หนดขนาด
ตัวอย่างที จํานวน 450 ตัวอย่าง ตามข้อเสนอแนะของ Comrey and Lee (1992) ว่าการใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 300 ขึนไป
สําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ถือว่าอยูใ่ นระดับดี นอกจากนีการใช้ขนาดตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง ถือว่าผ่านเกณฑ์หัวแม่มือ
(Rule of Thumb) และเมือพิจารณาจากจํานวนข้อคําถาม (set of items) แล้วขนาดตัวอย่างควรเป็ น 10 เท่าของจํานวนข้อ
คําถามที ใช้ นันคื อในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจของบุคลิกภาพองค์กรที มีจาํ นวนคําถาม 42 ข้อ ดังนันขนาด
ตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 420 ตัวอย่าง ซึงถือว่า ขนาดตัวอย่าง 450 ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั นีเป็ นไปตามเกณฑ์ เหมาะสมทีจะ
ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจได้ สําหรับเครื องมือทีใช้ในการศึกษาครังนี คือแบบสอบถาม โดยให้ผตู้ อบเป็ นผู้
กรอกคําตอบเอง
นอกจากนีในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component
Analysis : PCA) และหมุน แกนด้วยเทคนิ ค Varimax ซึ งเป็ นเทคนิ ค ที ทําให้มีจ ํานวนตัวแปรน้อยที สุ ด และมี ค่านําหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละปั จจัย
ดังนันการศึ กษานี จึ งกําหนดขนาดตัวอย่างของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจํานวน 150 คน และกลุ่ มนักศึ กษา จํานวน 450 คน
โดยจําแนกตามสัดส่ วนของประชากรดังนี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 166 คน คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม จํานวน 144
คน และคณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 140 คน
เครื องมือทีใช้ในการศึ กษาในครังนี คือแบบสอบถามทีให้ผตู้ อบตอบคําถามด้วยตัวเอง (Self-completed) จํานวน
2 ชุ ด ได้แก่ แบบสอบถามนักศึ กษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และแบบสอบถาม
สําหรับผูบ้ ริ หารสถานประกอบการผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยมีเนื อหาและลําดับของข้อคําถามหลักเหมือนกันทัง 2 ชุด ซึงจําแนกเป็ น
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปเกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที 2 ปั จจัยภายในองค์กร โดยสร้างเครื องมือนี จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องหลายชิ นงาน ซึ งมีจาํ นวนข้อคําถามทังหมด 15 คําถาม สําหรับนักศึ กษา และ 9
คําถามสําหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ซึ งค่าความเชื อมัน (reliability) เท่ ากับ .909 ส่ วนที 3 มิ ติดา้ นบุคลิกภาพตราองค์กร ผูว้ ิจยั ได้ใช้
เครื องมื อของ Aaker (1997) เป็ นแนวทางหลักสําหรับ การวัด การรับ รู้ บุ คลิกภาพของตราองค์กร โดยมีค่าความเชื อมัน
เท่ากับ .968 ส่วนที 4 ความตังใจบอกต่อเกียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอา
เครื องมื อ วัด ความตังใจในการบอกต่ อ นี ของ Maxham III (2001), Anderson and Srinivasan (2003) และ Noth (2015)
เป็ นแนวทางหลักสําหรั บการวัดความตังใจบอกต่ อ ซึ งมี ขอ้ คําถามทังหมด 4 คําถาม ซึ งมี ค่าความเชื อมันของเครื องมือ
เท่ากับ .895

ผลและวิจารณ์ ผล

ผู ้ต อบแบบสอบถามที เป็ นนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย จํา นวน 303 คน (67.3%) ศึ ก ษาอยู่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 166 คน (36.9%) และศึ กษาอยู่ชนปี
ั ที 4 จํานวน คน 341 (74.8%) สําหรับสถานประกอบการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 43 คน (71.7%) ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 31 ราย
(51.7%) และใช้บณ
ั ฑิตในการทํางานในสถานประกอบการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มากทีสุด จํานวน 45 คน (75.0%)

การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจากปัจจัยภายในองค์กร สามารถจําแนกปั จจัยภายในองค์กรได้ 2 ปัจจัย ได้แก่
ปั จ จัย ด้า นการสื อสารองค์ ก ร และ ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี ค่ า Kaiser-Myer-Olkin Measure (KMO) มี ค่ า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เท่ากับ .884 และผลการทดสอบ Bartlett’s test of Sphericity มีค่า p-value น้อยกว่า .05 แสดงว่าปั จจัยเหล่านีเป็ นปั จจัยทีมีผล
ต่อปั จจัยภายในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนีค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.4 เป็ น
ระดับทียอมรับได้ ซึงเป็ นค่าทีสะท้อนถึง Convergent Validity และ Discriminant Validity ของทุกลักษณะหรื อปั จจัยย่อยได้
นอกจากนี ความเทียงตรงภายใน (internal consistency) สามารถพิจารณาได้จากค่า ครอนบราคอัลฟ่ า ทุกปั จจัยมีค่ามากกว่า
0.7 ซึ งไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์มาตรฐานที กําหนดไว้ (Hair และคณะ, 2010) สามารถสรุ ปปั จจัยที มีผลต่อปั จจัยภายในองค์กรได้
ทังหมด 2 ปัจจัย ทีคลอบคลุมคุณลักษณะหรื อปั จจัยย่อยทัง 15 ปัจจัยได้ดงั นี
1) ปั จจัยด้านการสื อสารองค์กร ประกอบด้วย ความสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในด้านสิ งอํานวย
ความสะดวกและสาธารณู ปโภค การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื อ ข้อมูลข่ าวสารมี ความทันสมัย เข้าใจง่าย
สามารถเข้าถึ งข้อมู ลการประชาสัม พัน ธ์ข องมหาวิท ยาลัยได้โดยง่ าย คุณภาพการบริ ก ารของฝ่ ายสนับ สนุ น การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมีการทําความร่ วมมือและข้อตกลงหลายด้านกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยมีการบริ การวิชาการแก่ ชุมชน
และหน่วยงานอืน ๆ อย่างต่อเนือง ความยาวของชือมหาวิทยาลัย
2) ปั จจัยด้านคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการเรี ยนการสอน รู ปแบบการเรี ยน
การสอนสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการและการดูแลเอาใจใส่ นักศึกษาของอาจารย์
ผูส้ อน ความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการบริ ห ารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึ กษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ทาํ กิจกรรมเพือช่วยเหลือชุมชนอยูเ่ สมอ ชือเสี ยงของมหาวิทยาลัยและ ความภูมิใจที
ได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ จากลักษณะบุคลิกภาพตราสิ นค้า (Aaker, 1997) ทีได้จาํ แนกบุคลิกภาพตรา
สิ นค้าไว้ 5 ประเภท จากจํานวน 42 ลักษณะ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจจากงานวิจยั นีสามารถจําแนกบุคลิกภาพ
ตราองค์กรได้ 6 ประเภท ได้แก่ ลูกทุ่ง ติดดิน, , จริ งใจ, น่าตืนเต้น, มีความสามารถ, โก้หรู และห้าวหาญ โดยมีค่า KMO
เท่ า กับ .962 และ Bartlett’s test of Sphericity มี ค่ า p-value น้อยกว่า .05 นอกจากนี ค่ า นําหนักองค์ป ระกอบ ทุ กตัว มี ค่า
มากกว่า 0.4 สามารถสรุ ปปั จจัยทีมีผลต่อบุคลิกภาพตราองค์กรได้ทงหมด
ั
6 ประเภท ทีคลอบคลุมคุณลักษณะทัง 42 ลักษณะ
ได้ดงั นี
1) บุคลิกภาพลูกทุ่ง ติดดิน (Country) มี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ติดดิน รักครอบครัว ซือตรงแบบลูกทุ่ง
2) บุ ค ลิ ก ภาพจริ ง ใจ (Sincerity) มี 9 ลักษณะ ประกอบด้ว ย ซื อสัตย์ จริ ง ใจ มี ต ัวตน-จับ ต้อ งได้- เข้า ถึ ง ได้ มี
ประโยชน์ เป็ นแบบดังเดิม สนุกสนานร่ าเริ ง อ่อนไหวง่าย เป็ นมิตร มีความกล้าท้าทาย
3) บุ คลิกภาพน่าตืนเต้น (Excitement) มี 10 ลักษณะ ประกอบด้วย นําสมัย น่ าตืนเต้น มี ความมุ่งมัน ยอดเยียม มี
ความเป็ นคนรุ่ นใหม่ ช่างจินตนาการ มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง ทันสมัย เป็ นตัวของตัวเอง ร่ วมสมัย
4) บุคลิ กภาพมี ความสามารถ (Competence) มี 9 ลักษณะ ประกอบด้วย น่ าเชื อถื อ ขยันขันแข็ง มันคง ฉลาด มี
ความเชียวชาญเฉพาะทาง มีความเป็ นองค์กร ประสบความสําเร็ จ มีคามเป็ นผูน้ าํ มันใจในตนเอง
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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ตารางที 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัยที 1
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ
การสื อสาร
องค์กร
1. คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการเรี ยนการสอน
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยน
3. ความสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในด้าน
.731
สิ งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
4. การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื อ
.768
5. ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย เข้าใจง่าย
.741
6. สามารถเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
.676
ได้โดยง่าย
7. คุณภาพการบริ การของฝ่ ายสนับสนุนการศึกษา
.569
8. ความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการและการดูแลเอาใจใส่
นักศึกษาของอาจารย์ผสู ้ อน
ตารางที 1 (ต่อ)
ปัจจัยที 1
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ
การสื อสาร
องค์กร
9. ความรู ้ ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ในการบริ หารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
10. มหาวิทยาลัยมีการทําความร่ วมมือและข้อตกลงหลาย
.585
ด้านกับหน่วยงานภายนอก
11. มหาวิทยาลัยมีการบริ การวิชาการแก่ชุมชน และ
.715
หน่วยงานอืน ๆ อย่างต่อเนือง
12. มหาวิทยาลัยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ทาํ กิจกรรมเพือ
ช่วยเหลือชุมชนอยูเ่ สมอ
13. ความยาวของชือมหาวิทยาลัย
.464
14. ชือเสี ยงของมหาวิทยาลัย
15. ความภูมิใจทีได้เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
Eigenvalue
Percentage of variance
Cumulative variance explained
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6.704
44.696
44.696
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ปัจจัยที 2
คุณภาพการศึกษา

Communality

.700
.655

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

.762
ปัจจัยที 2
คุณภาพการศึกษา

Communality

.579

.533
.500
.617

.521

.527

.592

.329
.404

.760

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

.806
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การประเมินปัจจัยภายในองค์กร
ภาพรวมของการประเมินปั จจัยภัยในองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) ของนักศึกษาอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ( X = 3.57, S.D. = .688) และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นด้วยระดับ
ปานกลาง ( X = 3.48, S.D. = .895) โดยทีนักศึกษามีความเห็นด้วยระดับมากกับปั จจัยด้านการสื อสารองค์กร ( X = 3.79,
S.D.= .680) ในขณะที ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเห็ นด้วยระดับปานกลาง ( X = 2.98, S.D.= .989) สําหรับปั จจัยด้านคุณภาพการศึ กษา
พบว่านักศึกษามีความเห็ นด้วยระดับปานกลาง ( X = 3.35, S.D. = .697) ในขณะทีผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็ นด้วยระดับมาก ( X =
3.98, S.D.= .801) เมือจําแนกเป็ นรายกลุ่มพบว่า
นักศึกษาเห็ นด้วยมากประเด็นความภูมิใจ ได้เป็ นนักศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ( X = 4.23, S.D.
= .940) อาจารย์ผสู ้ อนมีความรู ้ ความสามารถเชิ งวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี ( X = 3.90,
S.D.=0.902) และมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ( X = 3.72, S.D.=0.814) ตามลําดับ ส่ วน
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเห็นด้วยมากในประเด็นความมันใจในคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ( X = 4.12, S.D. = .783) มหาวิทยาลัย
ผลิ ตบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บ ัณฑิต ( X = 4.00, S.D.= .862) และบัณฑิตของมหาวิท ยาลัยสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ( X = 3.93, S.D.= .710) ตามลําดับ
ตารางที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจบุคลิกภาพองค์กร
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ
ปัจจัยที ปัจจัยที ปัจจัยที ปัจจัยที ปัจจัยที ปัจจัยที Communality
1
2
3
4
5
6
ปัจจัยที 1 จริ งใจ (Sincerity)
4. ซือสัตย์ (Honest)
.410
.605
5. จริ งใจ (Sincere)
.473
.666
6. มีตวั ตน- เข้าถึงได้ (Real)
.691
.628
7. มีประโยชน์ (Sentimental)
.647
.678
8. เป็ นแบบดังเดิม (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
ปัจจัยที 2 น่าตืนเต้น (Excitement)
13.สมัยใหม่ (Trendy)
.644
.702
14. น่าตืนเต้น (Exciting)
.548
.650
15. มีความมุ่งมัน (Spirited)
.541
.668
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16. ยอดเยียม (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)
ปัจจัยที 3 มีความสามารถ (Competence)
23. น่าเชือถือ (Reliable)
24. ขยันขันแข็ง (Hard
working )
25. มันคง (Secure)
26. ฉลาด (Intelligent)
27. เชียวชาญเฉพาะทาง
(Technical)
28. มีความเป็ นองค์กร
(Corporate)
29. ประสบความสําเร็ จ
(Successful)
30. มีคามเป็ นผูน้ าํ (Leader)
31. มันใจในตนเอง
(Confident)
ปัจจัยที 4 โก้หรู
(Sophistication)
32. มีระดับ (Upper class)
33. หรูหรา (Glamorous)
34. ดูดี (Good looking)
35. มีเสน่ห์ (Charming)

.438
.626

.619
.643

.623

.626

.480
.635
.543

.669
.644
.561

.559

.599
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.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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ตารางที 2 (ต่อ)
ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบ

ปัจจัยที
1

ปัจจัยที 2 ปัจจัยที
3

36. มีความเป็ นผูห้ ญิง (Feminine)
37. เรี ยบหรู (Smooth)
ปัจจัยที 5 ห้าวหาญ
38.ชอบกิจกรรมโลดโผน
(Outdoorsy)
39. เข้มแข็งแบบผูช้ าย
(Masculine)
40. ดูลุย ๆ (Western)
41. แข็งแกร่ ง (Tough)
42. ดุดนั (Rugged)
ปัจจัยที 6 ลูกทุ่ง ติดดิน Down-to-earth
1. ติดดิน (Down-to-earth)
2. รักครอบครัว (Family
oriented)
3. ซือตรงแบบลูกทุ่ง (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

ปัจจัยที
4
.617
.706

1.669
3.973
58.691
.895

ปัจจัยที 5
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ปัจจัยที
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

การรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
การรับรู ้ บุคลิ กภาพตราองค์กร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นในมุมมองของ
นักศึ กษา พบว่า นักศึ กษารับรู้ว่ามหาวิทยาลัยฯ 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) และน่ าตืนเต้น ( X = 3.81,
S.D. = .750) ซึ งทังสองกลุ่มมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรทีสอดคล้องกันทีสอดคล้องกัน ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีบุคลิกภาพทีมีความสามารถและจริ งใจ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า เพศที แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ บุ ค ลิ กภาพตราองค์กรที แตกต่างกัน ในการรั บ รู ้
บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ (t = -3.533, p < .001) โดยทีเพศหญิงมีการรับรู ้มากกว่าเพศชาย และรับรู้บุคลิกภาพแบบโก้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หรู (t = 2.108, p < .05) แตกต่างกันโดยทีเพศชายมีการรับรู ้มากกว่าเพศหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือมัน
95% อย่างไรก็ตามผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณะวิชาทีนักศึกษาสังกัดแตกต่างกันมีการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรไม่
แตกต่างกัน, นักศึกษาและผูป้ ระกอบการทีใช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับ
ความเชือมัน 95%
นอกจากนียังพบว่า นักศึกษาและผูป้ ระกอบการทีใช้บณ
ั ฑิตมีความคิดเห็นต่อการสื อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย
แตกต่างกันในเรื องการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื อ (t = 2.637**, p <.01) และเรื องชือมหาวิทยาลัยยาวเกินไป
เรี ยกยากและยากแก่การจดจํา (t = 2.624**, p < .01) ณ ระดับความเชื อมัน 95% โดยที นักศึ กษามี การรับรู ้ ปัจจัยภายใน
องค์กรทังสองประเด็นมากกว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เมือทดสอบสมมติฐานทีว่าปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อบุคลิกภาพตราองค์กรพบว่า ปั จจัยภายในองค์กร ของ
นักศึ กษาได้แก่ คุณภาพการศึ กษา (β = .400, t = 9.783*** p < .001) และ การสื อสารองค์กร (β = .295, t = 7.395***, p
< .001) ส่งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร อย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือมัน 95% ส่ วนผลการทดสอบสมมติฐาน
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต พบว่า การสื อสารองค์กร (β = .368, t = 3.955***, p < .001) ส่งผลต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กร อย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื อมัน 95% ส่ วนคุณภาพการศึ กษาไม่ส่งต่อการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์กรของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ดัง
แสดงในตารางที 2
จากการทดสอบสมมุติฐานในเรื อง ปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อความตังใจบอกต่อของนักศึกษา พบว่า มีเพียง
ปั จจัยภายในองค์กร ด้านการสื อสารองค์กร (β = .731, t = 12.349***, p < .001) ที ส่ งผลต่ อความตังใจบอกต่ออย่า งมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชือมัน 95% ส่ วนผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต พบว่ามีเพียงปัจจัยภายในองค์กรด้านคุณภาพการศึกษา (β = .636, t
= 5.429***, p < .001) ทีส่งผลต่อความตังใจบอกต่ออย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือมัน 95% ส่ วนการรับรู ้บุคลิกภาพ
ตราองค์กรของนักศึกษา (β = .879, t = 19.048***, p < .001) และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (β = .897, t = 6.551***, p < .001) ส่ งผลต่อ
ความตังใจบอกต่ออย่างมีนยั สําคัญ ณ ระดับความเชือมัน 95% ดังแสดงใน
ตารางที 3
ตารางที 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน อิทธิพลระหว่างตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
β
t
p-value
Regression Value
ปัจจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อการรับรู ้ บุคลิกภาพตราองค์กร
การรับรู ้บุคลิกภาพตรา Constant
องค์กร
คุณภาพการศึกษา
(นักศึกษา)
การสื อสารองค์กร
การรับรู ้บุคลิกภาพตรา
องค์กร
(ผูใ้ ช้บณั ฑิต)

Constant

คุณภาพการศึกษา

การสื อสารองค์กร

บุคลิกภาพตราองค์กร

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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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

.000
.000
.000
.000
.581
.000
.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
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ตารางที 3 (ต่อ)
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

β

t

p-value
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Regression Value

ปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลต่อความตังใจบอกต่อของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณั ฑิต
ความตังใจ
Constant
R square = .410
.904
5.321*
.000 R = .641
บอกต่อ
คุณภาพการศึกษา
.038
.652
.514 Adjust R square = .408
(นักศึกษา)
การสื อสารองค์กร
.731
12.349*** .000 F = 155.550
ความตังใจ
Constant
R square = .347
1.744
3.695***
.000 R = .589
บอกต่อ
คุณภาพการศึกษา
-.104
-.978
.332 Adjust R square = .324
(ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต) การสื อสารองค์กร
.636
5.429***
.000 F = 15.168
การรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรส่ งผลต่อความตังใจบอกต่อของนักศึกษาและผูป้ ระกอบการทีใช้บณั ฑิต
ความตังใจ
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
ความตังใจ
R square = .516
Constant
.659
1.294
.201 R = .652
บอกต่อ
(ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต)

Adjust R square = .514
F = 42.909

สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสํารวจของปั จจัยภายในองค์กรที มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ องค์กรพบว่าปั จจัย
ภายในองค์กรประกอบด้วย 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านการสื อสารองค์กร และ ปั จจัยด้านคุณภาพการศึกษา ซึ งสนับสนุ น
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสิ นค้า ของ D. Aaker (1996) และ J. Aaker (1997) ทีได้เสนอแนวทางในการสร้างบุคลิกภาพตราสิ นค้า
ไว้ว่าบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าหรื อบุคลิกภาพตราองค์กรสามารถสร้างได้จากปั จจัยที เกี ยวข้องกับตัวสิ น ค้าหรื อองค์กรเช่น
หมวดหมู่ของสิ นค้า (คณะวิชา หรื อหลักสูตร) คุณสมบัติของสิ นค้า (วิธีการสอน) ลักษณะทางกายภาพ (อาคารสถานที) การ
สื อสารการตลาด สัญลักษณ์ และภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กร นอกจากนียังสอดคล้องกับงานวิจยั ของกุลธิดา
ธรรมวิภชั น์ (2545) ทีทําการศึกษาเรื องการสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าธนบุรี ปัจจัยสําคัญคือ
คุณภาพการศึกษาและชื อเสี ยงเกี ยรติภู มิซึงองค์ประกอบจากทฤษฎี และงานวิจ ัยดัง กล่าวเป็ นส่ วนหนึ งของปั จจัยภายใน
องค์กรทีพบในการศึกษานี
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของบุคลิกภาพตราองค์กรทังหมด 6 ประเภท ทีคลอบคลุมทัง 42 ลักษณะ
ได้แก่ บุคลิกภาพติดดิน จริ งใจ น่าตืนเต้น มีความสามารถ โก้หรู และห้าวหาญ บุคลิกภาพตราองค์กรทัง 4 ลักษณะ ได้แก่
น่ าตืนเต้น มีความสามารถ โก้หรู และห้าวหาญ สนับสนุนทฤษฎีบุคลิกภาพตราสิ นค้า ของ Aaker (1997) ซึ งมีคุณลักษณะ
ย่อยเหมือนกันทุกประการ นอกจากนี ผลการวิจยั ในครังนียังพบว่า บุคลิกภาพตราองค์กรแบบจริ งใจ ตามทฤษฎี ของ Aaker
(1997) มีการจําแนกออกเป็ น 2 บุคลิกภาพ ได้แก่ ลูกทุ่ง-ติดดิน และจริ งใจ เนืองจากถูกนํามาใช้ในบริ บททีแตกต่างกัน ดังนัน
ทฤษฎีบุคลิกภาพตราสิ นค้าได้ถูกพัฒนาขึนจากบริ บททีแตกต่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กันอย่างมีนยั สําคัญเมือนําไปใช้ในวัฒนธรรมหรื อประเทศทีแตกต่างกัน (Voeth and Herbst, 2008) ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั

ของดวงแข จิตตางกูร และคณะ (2553) ทีได้ใช้เครื องมือวัดของ Aaker (1997) ศึ กษาบุคลิกภาพตราสิ นค้าของรายการข่าว
ทางโทรทัศน์ของไทย ซึ งพบลักษณะบุคลิกภาพเพียง 4 กลุ่ม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Voeth and Herbst (2008) ทีได้
ทําการศึ กษาบุ คลิ กภาพตราสิ นค้าขององค์กรที ไม่แสวงหากําไรในประเทศเยอรมันนี ที พบบุค ลิ กภาพขององค์กรที ไม่
แสวงหากําไรเพียง 3 มิติเท่านัน นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Viktor (2013) ที ได้ทาํ การศึ กษาบุ คลิ กภาพตรา
สิ นค้าขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรในประเทศสวีเดน ทีพบบุคลิกภาพขององค์กรทีไม่แสวงหากําไรถึง 7 มิติ
นอกจากนี งานวิจยั นี ยังพบว่านักศึ กษามีความภูมิใจ ได้เป็ นนักศึ กษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์
ผูส้ อนมีความรู ้ ความสามารถเชิงวิชาการ ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษาเป็ นอย่างดี และมหาวิทยาลัยจัดการเรี ยนการ
สอนที มี คุณภาพ ซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ที พบจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตว่ามี ความมันใจในคุณภาพบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลธิดา ธรรมวิภชั น์ (2545) ทีพบว่าเหตุผลทีนักเรี ยนมาเรี ยนที
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพราะชื อเสี ยงของมหาวิท ยาลัย และรู ป แบบการสอนดี มี ผลงานวิชาการ
งานวิจยั ออกมาอย่างต่อเนือง
สําหรับการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น พบว่านักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรไม่แตกต่างกัน โดยรับรู ้วา่ มหาวิทยาลัยฯ
มี บุ ค ลิ กภาพมีค วามสามารถ จริ งใจ เข้ม แข็งและน่ าตื นเต้น สอดคล้องกับ งานวิจัยของ สิ ริน ทร คุม้ ไข่น าํ (2557) ที ว่า
บุคลิกภาพเด่นของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้แก่น่าตืนเต้น มีความสามารถ และจริ งใจ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Polyporat
(2011) ที พบว่าบุ คลิกภาพตราสิ นค้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ บุคลิกภาพจริ งใจ บุคลิกภาพมีความสามารถ
และบุ คลิ กภาพเข้มแข็ง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของก่อพงษ์ พลโยราช และ วรุ ณ ตันตระบัณฑิตย์ (2550) ที พบว่า
บุ ค ลิ กภาพตราสิ นค้าของธนาคารพาณิ ชย์ทีเด่นชัด มากที สุ ดคือบุ คลิ กภาพมีความสามารถ น่ าตื นเต้น และโก้หรู มีระดับ
นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงแข จิตตางกูร และ สราวุธ อนันตชาติ (2553) ทีพบว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้าของ
รายการข่าวทางโทรทัศน์ช่อง 3 และช่องโมเดิร์นไนท์ มีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และทันต่อเหตุการณ์ (ทันสมัย)
จากการทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั พบว่าเพศทีแตกต่างกันมี การรั บรู ้ บุคลิกภาพตราองค์กรทีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญโดยมีความแตกต่างกันในด้านการรับรู้บุคลิกภาพแบบมีความสามารถ และบุคลิกภาพแบบโก้หรู โดยเพศหญิงรับรู ้
ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมีบุคลิกภาพแบบมีความสามารถมากกว่าเพศชาย ส่ วนเพศชาย
รับรู ้บุคลิกภาพแบบโก้หรู ของมหาวิทยาลัยฯมากกว่าเพศหญิงในขณะทีนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู ้บุคลิกภาพตรา
องค์กรของมหาวิทยาลัยฯ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ก่อพงษ์ พลโยราช วรุ ณ ตันตระบัณฑิตย์ (2550) เพศที
แตกต่างกันมี การรับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้าแตกต่างกันโดยเพศหญิงเห็ นว่าบุคลิกภาพของธนาคารไทยมีความน่ าตืนเต้น
มากกว่าเพศชายนอกจากนีผลการทดสอบสมมติฐานยังพบว่านักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีการรับรู้การสื อสารตราองค์กรของ
มหาวิทยาลัยฯ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ในเรื อง การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านทุกสื อ และเรื องความยาวของชือ
ของมหาวิท ยาลัย ที ยากแก่ ก ารจดจําโดยที นักศึ กษามี การรั บ รู้ ปั จ จัยภายในองค์กรทังสองประเด็น มากกว่า ผูใ้ ช้บัณฑิ ต
สนับ สนุ น แนวคิ ดของ Schiffman and Kanuk (2007) ที ว่า การที บุ ค คลจะมี การรั บ รู ้ อย่างไรขึ นอยู่กับ ประสบการณ์ และ
ลักษณะเฉพาะบุคคลทีแตกต่างกันทีมีต่อตัวกระตุน้ หรื อปั จจัยแห่งการรับรู้นนดั
ั งนันการได้รับปั จจัยเดี ยวกันของบุคคลทัง
สองกลุ่มอาจทําให้การรับรู้แตกต่างกันได้
จากการศึ กษาอิทธิ พลของปั จจัยภายในองค์กรที มีต่อบุคลิกภาพตราองค์กรและการบอกต่อ พบว่าปั จจัยภายใน
องค์กรได้แก่ คุณภาพการศึกษา และการสื อสารองค์กรส่ งผลในทางบวกต่อการรับรู ้บุคลิกภาพตราสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทางสถิ ติ ซึ งสนับสนุ นแนวคิดของ D. Aaker (1996) และ J.Aaker (1997) ที ว่า องค์ประกอบของการสร้างบุคลิกภาพตรา
สิ นค้าสามารถสร้างได้จากปั จจัยทีเกี ยวกับสิ นค้าหรื อองค์กร นอกจากนี ยังพบว่าปั จจัยภายในองค์กรส่ งผลในทางบวกต่อ
ความตังใจบอกต่อ ในด้านการสื อสารองค์กรสําหรับนักศึกษาและด้านคุณภาพการศึกษาสําหรับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติซึงสนับสนุ นแนวคิ ดเกี ยวกับการบอกต่อ ที ว่าการบอกต่อเป็ นกิ จกรรมในการแบ่งปั นทางความคิดเห็นเกี ยวกับ
ประสบการณ์ทีเกียวข้องกับธุ รกิ จหรื อองค์กรทีบุคคลเกียวข้องด้วย (Maru et al., 1994) และการบอกต่อเป็ นผลมาจากการ
ประเมินสิ นค้าหรื อบริ การและความคาดหวังทีมีต่อสิ นค้าหรื อบริ การโดยเฉพาะอย่างยิงธุรกิจบริ การหรื อองค์กรทีให้บริ การ
เป็ นหลักเช่น สถาบัน การศึกษา ซึงเป็ นสิงนําเสนอทีไม่มีตวั ตน ไม่สามารถทดลองก่อนการตัดสิ นใจซือได้ (Zeithaml, 1981;
Jaroenwanit and Noth 2015)
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานอิทธิ พลการรับรู ้บุคลิกภาพตราองค์กรที มีต่อความตังใจบอกต่อพบว่าการรั บรู้
บุคลิกภาพตราองค์กรส่งผลต่อความตังใจในการบอกต่อของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติซึงสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Polyorat (2011) ที พบว่าบุคลิ กภาพตราสิ นค้าและการบอกต่อมีความสัมพันธ์กนั ซึ งบุคลิกภาพจริ งใจและ
บุคลิกภาพมีความสามารถมีอิทธิพลต่อการบอกต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สําคัญและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Romero and Gomez (2015) ที พบว่าบุ คลิกภาพตราสิ นค้าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้ ทีมี บุคลิ กภาพแบบประสบความสําเร็ จและ
บุคลิกภาพแบบจริ งใจมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความตังใจซืออย่างมีนยั สําคัญและยังสนับสนุนแนวคิดของ Mishra (2011)
ทีว่าบุคลิกภาพตราสิ นค้าสามารถส่งผลถึงความชอบและความมันใจในองค์กรของลูกค้า และช่วยสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
องค์กรกับลูกค้านันคือหากองค์กรมีบุคลิกทีชัดเจนย่อมส่ งผลให้ตราองค์กรสามารถดํารงอยูแ่ ละง่ายต่อการจดจําของลูกค้าได้
ดังนัน มหาวิทยาลัยควรทําการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้ตรงกับบุคลิกภาพองค์กรในมุมมองของนักศึกษาและผูใ้ ช้
บัณฑิต และใช้เป็ นจุดแข็งในพัฒนาการจัดการศึกษาและการสื อสารองค์กรสู่ สังคมภายนอก นอกจากนี การรับรู้บุคลิกภาพ
ตราองค์กรทีชัดเจน และการสร้างบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับสิ งทีนักศึ กษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตรวมถึงบุคคลทัวไปรับรู ้จะช่วย
ในการบริ หารภาพลักษณ์องค์กร เนืองจากบุคลิกภาพตราองค์กรเป็ นสิ งทีช่วยสนับสนุนความรู ้สึกนึกคิดของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยว่าเป็ นองค์กรสําหรับเขาหรื อเธอหรื อไม่ (Belk, 1988) อีกทังยังช่วยเพิมคุณค่าและสร้างความมันใจในการใช้บริ การ
(Triplett, 1994) ซึ งมี ผลต่อการเลือกศึ กษาต่อของนักศึกษา ตลอดจนความร่ วมมือและการรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้า
ทํางาน นอกจากนี บุคลิกภาพตราองค์กรยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ระยะยาวด้วยการสร้างคุณค่าตราองค์กร รวมถึงสร้าง
เอกลักษณ์ ทีแตกต่างให้กบั จากองค์กรอืนด้วยกําหนดแนวทางใน การสื อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายและบุคคลทัวไป ที ตรง
ประเด็นและชัดเจนมากขึน ดังนันเมือมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผูเ้ รี ยน และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตย่อมนํามาซึ งการรับรู้บุคลิกภาพตราองค์ หรื อภาพลักษณ์ทีดีทีสามารถนําไปสู่ การบอกต่อ และ
ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อจากประโยชน์ อันได้แก่ ความรู้ คุณภาพการศึกษา ความมุ่งหมายด้านอาชี พในอนาคต
ที นักศึ กษาจะได้รับ นอกจากนี การพัฒ นาด้านคุ ณภาพการศึ กษาอย่างเดี ยวอาจจะไม่เ พียงพอต่อการสร้ างการรั บ รู้แ ละ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อ และการรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้าทํางาน หากแต่ตอ้ งอาศัยการสื อสารองค์กรทีมีประสิ ทธิภาพ
ด้วย ดังนันการประชาสัมพันธ์หรื อการบอกกล่าวเชิงรุ ก ทังสื อประชาสัมพันธ์ระดับมวลชน สื อสังคมออนไลน์ การให้ความ
ร่ วมมือกับจังหวัด หรื อแม้แต่การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรกับหน่ วยงานเอกชนในลักษณะบริ การวิชาการหรื อความร่ วมมือ
ทางวิชาการจึงเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงในการสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพตราองค์กรทีแข็งแร่ งในจิตใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทังหมด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

กิตติกรรมประกาศ

398

งานวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี จากการสนับสนุ นด้านงบประมาณการทําวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตขอนแก่ น ตลอดจนความร่ วมมื อ ของอาจารย์แ ละนักศึ ก ษาในการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจ ัยจึ ง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
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การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาสภาพปั ญหาทีส่ งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ และเพือเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บ ัติงานของ
บุ คลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ซึ งจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี ย
ต่ อเดื อน และตําแหน่ งงาน กลุ่มตัวอย่างที ศึ กษา คื อ บุ ค ลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
จํานวนทังสิ น 251 คน เครื องมือทีใช้ คือ แบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนเองและมีความเชือมัน 0.8589 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา และสถิติเชิ งอนุมานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานโดย
การทดสอบที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า ) ภาพรวมทัง 4 ด้าน มีผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ซึงภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ด้านความมันคงในอาชี พ แสดงว่า ปั ญ หาด้า นความมันคงในอาชี พ ส่ งผลต่ อการปฏิ บ ัติ งานของบุ คลากรสายวิชาการ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ 2) เปรี ยบเที ยบความแตกต่าง พบว่า เพศ ไม่มี ความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และตําแหน่งงาน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
คําสําคัญ : บุคลากรสายวิชาการ, สภาพปั ญหาการปฏิบตั ิงาน, คุณภาพการปฏิบตั ิงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

401

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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การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของเศรษฐกิ จโลก และเทคโนโลยีมีผลให้ประเทศไทยต้องมีการเร่ งรัดการพัฒนา
ประเทศให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว รัฐมีนโยบายขับเคลือนประเทศและสังคมไทยสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ การศึกษา
นับได้วา่ เป็ นเครื องมือสําคัญอันหนึง ในการพัฒนาความรู ้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล
เพือให้เป็ นพลเมืองทีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมือบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองทีมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การ
พัฒนาประเทศชาติก็ยอ่ มทําได้โดยสะดวก ราบรื น ได้ผลทีแน่นอนและรวดเร็ ว ซึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทียกให้
การศึกษาไทยเป็ นภาวะการศึกษาแห่งชาติ ดังจะเห็นได้จากโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่ ง
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้ าหมายหลักนักเรี ยน นักศึกษา ให้มีความรู ้และสามารถใช้ในการสื อสารเพือการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ออกข้อกําหนดกฎเกณฑ์ควบคุมการดําเนิ นงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย ประกอบกับการควบคุมตามนโยบายของรัฐทางด้านการศึกษาเพือเป็ นแนวทางในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ทังในระดับกึ งฝี มือ ระดับฝี มื อ ระดับเทคนิ ค และระดับเทคโนโลยีทีมีคุณภาพ ตลอดจนความสอดคล้องของการพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศและสังคมโลกในยุคโลกาภิ วฒั น์ โดยผูท้ ี จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาให้นโยบาย
ประสบความสําเร็ จนันๆ ก็คือ บุคลากรหรื อพนักงาน และฝ่ ายทีให้การศึ กษาต่อระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ ก็คือ หน่วยงานฝ่ ายวิชาการ แต่สิงทีจําเป็ นต่อหน่วยงานฝ่ ายวิชาการสิ งหนึง ก็คือ การพัฒนาความรู ้ของ
บุคลากร ไม่วา่ จะเป็ นเรื องของการเตรี ยมสอน การอบรมพัฒนา การศึกษาค้นคว้าอิสระในรู ปแบบต่าง ๆ ต่างก็มีความสําคัญ
อย่างยิงต่อการพัฒนาความรู ้ของผูส้ อน แต่เนื องด้วยภาระหน้าที ที ต้องรั บผิดชอบของฝ่ ายวิชาการมีหลากหลาย ซึ งการที
บุคลากรได้รับหน้าทีในหลาย ๆ อย่างนับได้วา่ เป็ นสิ งทีทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทําให้บุคลากรเกิด
การสับสน เกิดความล่าช้าในงาน มีเวลาไม่เต็มทีในการทํางาน และท้ายสุ ดอาจจะก่อให้เกิดทัศนคติทีไม่ดีต่อองค์กร อาจจะ
ทําให้เกิดผลิตผลทีไม่ดี ซึงนันก็คือ นักศึกษาอาจจะไม่ได้รับสิงใหม่ ๆ และความรู ้ได้อย่างเต็มทีและเพียงพอ ซึงอาจส่งผลต่อ
การแข่งขันของตลาดแรงงานในอนาคตได้
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งสนใจทีจะศึกษาสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการทํางานของบุคลาการสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพือเป็ นข้อมูลพืนฐานในการปรับปรุ งแก้ไข พัฒนายกระดับคุณภาพชี วิตใน
การทํางานและส่ งเริ มให้การจัดการศึ กษาเกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อันจะเป็ นผลทําให้นักเรี ยนทีศึ กษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ พึงได้รับความรู ้สูงสุด พร้อมทีจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ
2. เพื อเปรี ยบเที ยบสภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เมือจําแนกเป็ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และตําแหน่ง
งาน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ทําการศึ กษาเรื องสภาพปั ญหาทีส่ งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยได้นาํ กรอบแนวคิดของ Bruce & Blackbum (1992) มาประยุกต์และสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิด ดังภาพที 1
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตัวแปรตาม
(Dependent variables)

สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. ด้านความมันคงในอาชีพ
2. ด้านบริ หารจัดการ
3. ด้านลักษณะของงาน
. ด้านรายได้และสวัสดิการ

ข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการ
.เพศ
.อายุ
.ระดับการศึกษา
.รายได้เฉลียต่อเดือน
.ตําแหน่งงาน

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจยั
สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ แตกต่างกันเมือจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และตําแหน่งงาน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทัง 4 แห่ ง
ประกอบด้วย ศูนย์สุพรรณบุรี 157 คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา-วาสุกรี 141 คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา-หันตรา 183 คน และ
ศูนย์นนทบุรี 191 คน รวมทังหมดเป็ นจํานวน 672 คน (กองบริ หารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ,
2560, มกราคม 4)
2. กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี เนื องจากจํานวนประชากรทีศึกษามีจาํ นวนทีแน่นอน (Finite populations)
สู ตรทีใช้ในการหาขนาดของตัวอย่างจึงใช้สูตรของ ทาโรยามาเน่ ) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 และความคลาดเคลือน
0.05 ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (พิชิต ฤทธิจรู ญ,2544,หน้า 138) ซึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี ศูนย์สุพรรณบุรี 59
คน ศู นย์พระนครศรี อยุธยา-วาสุ กรี 53 คน ศูนย์พระนครศรี อยุธยา - หันตรา 68 คน และศูนย์นนทบุรี 71 คน กลุ่มตัวอย่าง
ทังหมด 251 คน
3. เครื องมือทีใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที 1 แบบสอบถามเป็ นข้อมูลทัวไปเกียวกับสภาพส่ วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ โดยจําแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และตําแหน่งงาน
ส่ วนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติงานของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพือใช้วดั ระดับปั จจัย 4 ด้าน คือ ด้านความมันคงในอาชีพ ด้านบริ หารจัดการ
ด้านลักษณะของงาน และด้านรายได้และสวัสดิการ
ส่วนที 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอืนๆ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ลักษณะการให้ ค ะแนนของแต่ล ะคํา ถามนันแบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดับ ดัง นี (rating scale) และมี ระดับ การวัด
ประเภทช่วง (interval scale) การให้คะแนนในแต่ละข้อถือตามเกณฑ์ต่อไปนี
5 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมากทีสุด
4 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมาก
3 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานปานกลาง
2 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อย
1 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อยทีสุ ด
4. ขันตอนในการสร้างเครื องมือ
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างเครื องมือตามลําดับดังนี
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที เกียวข้องเพือกําหนดขอบเขตในการสร้างเครื องมือให้สอดคล้องกับตัว
แปรทีศึกษา
2. ทดสอบความเที ยงตรง (validity) ตรวจสอบความเที ยงตรงของแบบสอบถามทีสร้างขึนตามเนื อหา
และนําไปปรึ กษาคณะกรรมการผูเ้ ชี ยวชาญร่ วมกันวิจารณ์และแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับเนือหาที 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
แบบสอบถามต้องมีค่าตังแต่ 0.5 ขึนไป
3. การหาความเชื อมัน (reliability) ผูว้ ิจ ัยได้ด าํ เนิ น การหาค่าความเชื อมันของเครื องมื อ โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรสายวิชาการ ของโรงเรี ยนเขาพระ โรงเรี ยนสระยายโสม และ
โรงเรี ยนบ้านท่า ซึ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน และนําข้อมูลทีได้ มาตรวจสอบหาสัมประสิ ทธิ ความเชือมัน
โดยใช้สมั ประสิ ทธิแอลฟา (α – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือมัน 0.8589
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ว้ ิจ ัย ได้ทาํ หนัง สื อถึ ง คณบดี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ เพือทําหนังสื อขอความร่ วมมือไปยัง ศูนย์นนทบุรี ศูนย์หนั ตรา
ศูนย์สุพรรณบุรี และศูนย์วาสุกรี เพือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรสายวิชาการ
ของแต่ละแห่ ง
2. ส่งแบบสอบถามไปถึงผูท้ ีเป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกรายโดยผูว้ จิ ยั ส่งด้วยตนเอง และรับแบบสอบถามคืน
3. ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและดําเนินการตรวจสอบ
6. การจัด กระทํา ข้อ มู ล และการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ในการศึ กษาวิจ ัยครั งนี ผูว้ ิจ ัยใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการ
ประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี
1. วิเ คราะห์ ข อ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามนํามาวิเ คราะห์ ด้ว ยวิธีแจกแจงความถี หาค่ าร้ อยละ และ
นําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยใช้สถิติพืนฐาน หาค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายเฉลีย
ระดับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โดยกําหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ของ ชูศรี วงษ์รัตนะ ( , หน้า ) ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานมาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานน้อยทีสุ ด
3. ทดสอบและเปรี ย บเที ยบความแตกต่า งค่า เฉลี ยของ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้เ ฉลี ยต่อ เดื อ นและ
ตําแหน่ งงาน โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่มขึนไป เมือมีนยั สําคัญทางสถิติจึงเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของฟิ ชเชอร์ (Fisher’s Least Signification Difference :
LSD)

สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิจยั เรื องสภาพปัญหาทีส่งผลงต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตอนที 1 สรุ ปลักษณะสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 เป็ น
เพศชาย มี อายุระหว่าง 25 - 23 ปี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.6 มีรายได้เฉลียต่อเดื อน 25,000 – 30,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.6 และตําแหน่งงานเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย คิดเป็ นร้อยละ 96.0
ตอนที 2 ระดับสภาพปั ญหาทีส่ งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บ ัติง านของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใน 4 ด้าน ได้ผลดังตารางที 1 ดังนี
ผลรวมระดับสภาพปั ญหา
สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
S.D
แปลความ

ด้านความมันคงในอาชีพ
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
จากตารางที 1 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลาการสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อยูใ่ นระดับมาก (X = 3.59, S.D. 0.69) และเมือเรี ยงตามลําดับปั จจัยทีส่งผลต่อ
สภาพปั ญหาจะสามารถเรี ยงได้ดงั นี ด้านความมันคงในอาชี 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)
ตอนที 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจําแนกตามสถานภาพทัวไป
ผลการเปรี ย บเที ยบ สภาพปั ญหาที ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรสายวิช าการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยจําแนกตามสถานภาพทัวไปของบุคลากรสายวิชาการ ซึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน และตําแหน่งงาน ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.1 จําแนกตามเพศ เป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ทีมีเพศต่างกัน มีความเห็ นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.2 จําแนกตามอายุ เป็ น 5 กลุ่ม คือ ตํากว่า 25 ปี 25 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี มากกว่า 55 ปี ขึนไป พบว่าบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีอายุต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.2.1 ด้านบริ หารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มอายุตาํ
กว่า 25 ปี กลุ่มอายุ 25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 45 ปี กลุ่มอายุ 46 - 55 ปี กับกลุ่มอายุ มากกว่า 55 ปี ขึนไป มีความเห็นเกียวกับ
สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
3.2.2 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มอายุ
- ปี กับ กลุ่ มอายุ 46 - 55 ปี มี ค วามเห็ นเกี ยวกับสภาพปั ญหาที ส่ งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บ ัติงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.2.3 ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
อายุ 25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ มากกว่า 55 ปี ขึนไป มีความเห็ นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.2.4 ภาพรวม พบว่าบุ ค ลากรสายวิช าการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มอายุต ากว่
ํ า
25 ปี 25 - 35 ปี กับกลุ่มอายุ 36 - 45 ปี และกลุ่มอายุ 46 - 55 ปี กับกลุ่มอายุมากกว่า 55 ปี ขึนไป ในภาพรวม มีความเห็ น
เกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา เป็ น 3 กลุ่ม คือ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และสูงกว่าปริ ญญาโท พบว่าบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อ
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001
3.3.1 ด้านความมันคงในอาชี พ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับ กลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ค วามเห็ นเกี ยวกับ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.3.2 ด้านบริ ห ารจัด การ พบว่า บุ ค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับ กลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ค วามเห็ นเกี ยวกับ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.3.3 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุ ค ลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับ กลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ค วามเห็ นเกี ยวกับ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.3.4 ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
การศึ กษาปริ ญญาตรี กับ กลุ่มการศึ กษาปริ ญญาโท มี ค วามเห็ นเกี ยวกับ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.3.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มการศึกษาปริ ญญา
ตรี กับ กลุ่ มการศึ กษาปริ ญญาโท มีค วามเห็นเกี ยวกับสภาพปั ญหาที ส่ งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บตั ิ งาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.4 จํา แนกตามรายได้เ ฉลี ยต่อเดื อน เป็ น 6 กลุ่ ม คื อ ตํากว่า 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 บาทขึนไป พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีรายได้เฉลียต่อเดื อนแตกต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001
3.4.1 ด้านความมันคงในอาชี พ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉลี ยต่อเดื อน 20,001 – 25,000 บาท กับ กลุ่ ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ ม 35,001 –
40,000 บาท และกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกียวกับสภาพ
ปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.4.2 ด้านบริ หารจัดการ พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่มรายได้
เฉลียต่อเดื อน 20,001 – 25,000 บาท กับ กลุ่ ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ ม 35,001 – 40,000
บาท และกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาที
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.4.3 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉลียต่อเดือน ตํากว่า 20,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับ
กลุ่ม 25,001 – 30,000 กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 25,001 – 30,000
บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท มีความเห็นเกี ยวกับสภาพปั ญหาทีส่ งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.4.4 ด้านรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
รายได้เฉลียต่อเดือน ตํากว่า 20,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท กับ
กลุ่ม 25,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลี ยต่อเดื อน 25,001 –
30,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดื อน 30,001 – 35,000 บาท กับกลุ่ม มากว่า 40,000 ขึนไป
และกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 35,001 – 40,000 บาท กับกลุ่ม มากกว่า 40,000 บาทขึนไป มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาที
ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.4.5 ภาพรวม พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มรายได้เฉลียต่อ
เดือน ตํากว่า 20,000 บาท กับกลุ่ม 30,001 - 35,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดื อน 20,001 – 25,000 บาท กับกลุ่ม 25,001 –
30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่ม 35,001 – 40,000 บาท กลุ่มรายได้เฉลียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท กับ
กลุ่ม 30,001 – 35,000 บาท และกลุ่มรายได้เฉลียต่อเดื อน 30,001 – 35,000 บาท กับกลุ่ม มากว่า 40,000 ขึนไป มีความเห็น
เกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.5 จําแนกตามตําแหน่งงาน เป็ น 4 กลุ่ม คือ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชัวคราว ลูกจ้างประจํา พบว่า
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีมีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพ
ปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001
3.5.1 ด้ า น
ความมันคงในอาชี พ พบว่าบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มข้าราชการ กับกลุ่ ม
พนักงานมหาวิทยาลัย ลู กจ้างชัวคราว และลู กจ้างประจํา มีค วามความเห็น เกี ยวกับสภาพปั ญหาที ส่ งผลต่อคุ ณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.5.2 ด้านบริ ห ารจัด การ พบว่า บุ ค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ ม
ข้าราชการ กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มลูกจ้างชัวคราว มีความความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพ
การปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.5.3 ด้านลักษณะของงาน พบว่าบุค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่ม
ข้าราชการ กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.5.4 ด้านรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กลุ่ม
ข้าราชการ กับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย มีความความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
3.5.5 ภาพรวม พบว่าบุ คลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ กลุ่มข้าราชการ กับ
กลุ่ มพนักงานมหาวิทยาลัย มี ค วามความเห็ นเกี ยวกับสภาพปั ญหาที ส่ งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บตั ิ งาน แตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาเรื อง สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บัติงานของบุค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ มีประเด็นสําคัญทีควรจะนํามาอภิปรายผลดังต่อไปนี
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ พบว่าค่าเฉลีย ในภาพรวม ทัง 4 ด้าน มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก ซึ งอาจเป็ นเพราะว่าบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลส่ วนมากจะเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ นันมีบทบาทต่อการ
พัฒนาการศึ กษาเที ยบเท่ากับข้าราชการ แต่เมือดูถึงความมันคงในอาชี พ การบริ หารจัดการ ลักษณะของงาน และรวมถึง
รายได้และสวัสดิ การ พนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงลูกจ้างประจํา จะมีบทบาทและสิ ทธิ ทีต่างจากข้าราชการ จึ งทําให้ใน
ภาพรวมแล้วปั จจัยทัง 4 ด้านจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางาน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของประเสริ ฐ ฉัตรชัยศักดิ
(2556) ศึ กษาวิจยั เรื อง การเพิมประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักราชเลขาธิ การ : กรณี ศึกษาแรงจูงใจ พบว่า
ข้าราชการสังกัดกลองกลาง สํานักราชการเลขาธิการ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านความรับผิดชอบและความสําเร็ จของงานมีค่าเฉลียสูงสุด
1.1 ด้านความมันคงในอาชีพ เป็ นด้านทีบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรก แต่ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก การทีบุคลากรสายวิชาการให้ความสําคัญในเรื องความมันคงในอาชี พ อาจเป็ นเพราะปั จจุบนั สภาพปั ญหาเรื อง
ความมันคงในอาชี พของพนักงานมหาวิท ยาลัย รวมทังลู กจ้างประจํา เกิ ด เป็ นปั ญหาที สร้ างความแตกต่ างกันระหว่า ง
ข้าราชการ กับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจํา ทีใช้การกฎระเบียบทีแตกต่างกัน รวมทังหน่วยงานหรื อสถาบันต่าง
ๆ ภายนอกมองว่าความมันคงของสายวิชาการทีเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา เป็ นตําแหน่งทีไม่ยงยื
ั น และไม่
มันคง จึ งส่ งผลทําให้เกิ ดสภาพปั ญหาในการทํางานในภาพรวม เพราะฉะนันมหาวิทยาลัยควรต้องให้ความเสมอภาคกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา เพือสร้างความมันคงในอาชีพ ซึ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้วยใน
อนาคต แต่ ไม่ สอดคล้องกับ เมธี ไพรชิ ต (2556) ศึ กษาเรื อง การหาปั จ จัยที มีผลต่อการเสริ ม สร้ างประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั สุ ธานี จํากัด พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปั จจัยความมันคงในการ
ทํางาน ปั จจัยการยอมรับนับถือ ปัจจัยลักษณะของงาน ปั จจัยการติดต่อสื อสารความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ปั จจัยค่าจ้างและค่าตอบแทน และปั จจัยการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับน้อย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

409

1.2 ด้านบริ หารจัดการ เป็ นด้านทีบุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก การทีบุคลากร
สายวิชาการให้ความสําคัญในเรื องบริ หารจัดการ อาจเป็ นเพราะว่าปั จจุบนั การบริ หารจัดการนับว่าเป็ นสิ งสําคัญต่ อการ
กําหนดนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยในปั จจุบนั พนักงานมหาวิทยาลัย ยังมีส่วนในการบริ หารจัดการยังไม่เต็มทีและ
ไม่หลากหลายในตําแหน่ง ซึ งอาจจะทําให้เกิ ดปั ญหาต่อการบริ หารจัดการในภาพรวมได้เนื องจากพนักงานมหาวิทยาลัยมี
จํานวนทีมากกว่าข้าราชการ จึ งทําให้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย ศึกษา
ปัจจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์ มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวม ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคําจุนอยู่ในระดับมาก โดย
ปั จจัยจูงใจ ที อยู่ในระดับมาก ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิ และอยู่ ในระดับปานกลาง ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความ
กาวหน้าในตําแหน่ งหน้าทีการงานตามลําดับ ส่ วนปั จจัยคําจุน อยูใ่ นระดับมากทัง ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือน
ร่ วมงาน ด้านสภาพการทํางาน และความมันคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบัญชาการ และด้านนโยบาย
และการบริ หาร ตามลําดับ
1.3 ด้านลักษณะของงาน บุ คลากรสายวิชาการมีค วามคิดเห็ นว่าสภาพปั ญหาของการปฏิ บตั ิงานในด้านของ
ลักษณะของงาน มีความสําคัญในระดับมาก เพราะว่าลักษณะของงานในปั จจุบนั มีลกั ษณะหลากหลายหน้าที ทําให้บุคลากร
สายวิชาการให้ความสําคัญเป็ นอันดับต้น ๆ และยังเป็ นส่ วนหนึ งทีทําให้บุคลากรสายวิชาการมีความต้องการทีจะให้มีการ
พัฒนาเพิมเติม เพราะลักษณะของงานเป็ นสิ งจําเป็ นทีจะทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน อันจะส่งผลทําให้บุคลาการ
สายวิชาการปฏิ บตั ิงานได้เต็มที เพราะฉะนันควรมีหน่วยงานทีสนับสนุนงานทางด้านวิชาการเพิมขึน เพือประโยชน์ต่อการ
สอนได้อย่างเต็ม ที ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานัน ทชัย (2552) ศึ กษาปั จจัยที ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย ์ พบว่า พนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานในภาพรวม ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคําจุนอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยจูงใจ ทีอยูใ่ นระดับมาก
ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานทีปฏิ บตั ิ และอยู่ ใน
ระดับปานกลาง ด้าน ประกอบด้วย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความกาวหน้าในตําแหน่ งหน้าที การงาน
ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยคําจุน อยูใ่ นระดับมากทัง ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน ด้านสภาพการทํางาน และ
ความมันคง ด้านผลประโยชน์ตอบแทน ด้านการปกครองบัญชาการ และด้านนโยบายและการบริ หาร ตามลําดับ
1.4 ด้านรายได้และสวัสดิการ เป็ นด้านทีบุคลากรสายวิชาการให้ความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกันกับด้านอืน
ๆ การทีบุคลากรสายวิชาการให้ความสําคัญในเรื องรายได้และสวัสดิ การ เป็ นสิ งจูงใจทีทําให้บุคลากรสายวิชาการ รวมถึง
บุคลากรทุก ๆ คน ให้ความสําคัญ เพราะเมือไหร่ ทีธุรกิจ มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการทีเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที
ก็จะทําให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทํางาน อันจะส่งผลทําให้การทํางานเกิดประสิ ทธิ ภาพต่อไป แต่
ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเมธี ไพรชิ ต (2556) ศึกษาเรื อง การหาปั จจัยที มีผลต่อการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาบริ ษทั สุ ธานี จํากัด พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปั จจัยความมันคงในการ
ทํางาน ปั จจัยการยอมรับนับถือ ปั จจัยลักษณะของงาน ปั จจัยการติดต่อสื อสารความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ปั จจัยค่าจ้างและค่าตอบแทน และปั จจัยการฝึ กอบรม อยูใ่ นระดับน้อย
2. การเปรี ย บเที ยบความแตกต่ าง สภาพปั ญหาที ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติง านของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ เมื อจําแนกออกเป็ น เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา รายได้เ ฉลี ยต่อเดื อน และ
ตําแหน่งงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.1 จําแนกตามเพศ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บ ัติงานของบุค ลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทัง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มีเพศต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์ พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงาน
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์
2.2 จําแนกตามอายุ สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่ อคุ ณภาพการปฏิ บัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทัง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทีมีอายุต่างกันมีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึ กษาปั จจัยที ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์ พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงาน
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์
2.3 จํา แนกตามระดับ การศึ กษา สภาพปั ญหาที ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรสายวิช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทัง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ทีมีระดับการศึ กษาต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงาน ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา พัฒนานันทชัย (2552) ศึ กษา
ปั จจัยทีส่ งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย์ พบว่า อายุ ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์
2.4 จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดื อน สภาพปั ญหาที ส่ งผลต่อคุ ณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทัง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ ที มีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 แต่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรัตน์ชนก
จันยัง (2556) ศึกษาเรื องปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลกําไร พบว่า อายุ
ลักษณะของงานทีทํา และรายได้ มีผลต่อปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในงาน ส่ วนระดับการศึกษา และลักษณะของงานที
ทํามี ผลต่ อปั จ จัยจู งใจด้านการได้รั บ การยอมรั บนับ ถื อ ในด้า นอายุแ ละลัก ษณะของงานที ทํามี ผ ลต่ อ ปั จ จัย คําจุน ด้าน
ความสัมพัน ธ์ กับผูบ้ ังคับ บัญชา และลักษณะของงานที ทํามีผลต่ อปั จจัยคําจุน ด้านความสัมพัน ธ์ กับเพือนร่ วมงาน ด้าน
สภาพแวดล้อ มในการทํา งาน และด้า นความมันคงในการทํา งาน นอกจากนี ปั จ จัยจู งใจและปั จจัยคําจุ น มี อิ ท ธิ พลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
2.5 จําแนกตามตําแหน่งงาน สภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมทัง 4 ด้าน พบว่าบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทีมีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน มีความเห็นเกียวกับสภาพปั ญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่าง
มี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.001 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐ าน แต่ไม่ส อดคล้องกับงานวิจ ัยของวาสนา พัฒ นานันทชัย
(2552) ศึ กษาปั จ จัยที ส่ งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสํานักงานทรัพย์สิน ส่ วนพระมหากษัตริ ย์ พบว่า
ตําแหน่งงาน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของพนักงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์
จาการวิจยั ดังกล่าวผูว้ ิจยั ทําการศึกษาเรื องสภาพปัญหาทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ โดยผลลัพธ์ทีได้นี สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนทางด้านบุคลากร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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และสามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุ งบุคลากรด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยในเรื องของการจัดระบบงานในมีความชัดเจน
มากยิงขึน เพือแบ่งเบาภาระงานทีมากให้นอ้ ยลง จากนันจะได้มีเวลาในการพัฒนาความรู ้ความสามารถให้มากยิงขึน เพือช่วย
ส่งเสริ มด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน

กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั เรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สําเร็ จ ลงได้ด ้วยการสนับ สนุ น และให้ความช่ วยเหลืออย่างดี ยิงจากอาจารย์ทุ กท่ าน ที ให้ค าํ ปรึ กษา ให้ขอ้ แนะนําและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาโดยตลอด ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี
ผูว้ ิจ ัยขอขอบพระคุ ณ ผูเ้ ชี ยวชาญทัง 3 ท่ าน ได้แก่ ที กรุ ณาสละเวลาอัน มี ค่าตรวจสอบความเที ยงตรง และให้
คําแนะนําเพือให้เป็ นแบบสอบถามทีสมบูรณ์ ตลอดจนหน่ วยงานทุกหน่วยงานทีให้ความอนุ เคราะห์ในการจัดทํางานวิจยั
และข้อมูล
ท้ายที สุ ดขอขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านทีประสิ ทธิ ประสาทวิชา รวมทังขอขอบพระคุณ เจ้าของ
ตํารา เอกสาร งานวิจยั ทุกชินทีได้อา้ งอิงไว้ และขอขอบคุณครอบครัว และเพือนทุกคนทีให้กาํ ลังใจในการทํางานวิจยั ครังนี
ด้วยดี เสมอมา และหากงานวิจยั ฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อมีส่วนดีประการใด ขอยกความดีนีแก่บิดามารดา
และอาจารย์ทุกท่าน ทีถ่ายทอดวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
เอกสารอ้ างอิง
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
Users Satisfaction of Sub-District Health Promoting Hospital,
Phu Phiang District, Nan Province
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บทคัดย่อ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลเป็ นสถานบริ การด้านสุ ขภาพระดับปฐมภูมิทีสําคัญในการให้บริ การ เมือเกิ ด
การเจ็บป่ วย โดยได้พยายามจัดการบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพและกระจายให้ครอบคลุมประชาชนในพืนที แต่ในทางปฏิบตั ิยงั
พบว่าประชาชนยังไม่ได้รับการบริ การทีเท่าเทียม พบปั ญหาการบริ การทีล่าช้าไม่ได้รับความสะดวกเท่าทีควร การศึกษานีจึง
มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากกลุ่ม
ตัวอย่างทังสิ น 400 คน ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันมีแบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ทัง 4 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้า นขันตอนกระบวนการให้บ ริ ก าร ด้า นบุ ค ลากร ด้านวัส ดุ อุป กรณ์ เครื องมือ และเครื องใช้
เทคโนโลยี และด้านอาคารสถานที วิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อ
การใช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.39 เมือพิจารณา
เชิ งลึกบ่งชี ในแต่ละด้าน พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้บริ การด้านอาคารสถานทีมีค่าเฉลีย 4.49 ซึ งถือเป็ นค่าสู งสุ ด ด้าน
วัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้เทคโนโลยี ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ และด้านบุคลากร มีค่าเฉลีย 4.38 4.37 และ
4.30 ตามลําดับ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือการปรับปรุ งการให้บริ การในด้านบุคลากร ได้แก่ ควรมีแนวทาง ในการตอบคําถาม
หรื อข้อสงสัยที ชัดเจน รวมถึ งการดู แลเอาใจใส่ และต้องมีค วามพร้อมในการให้บ ริ การ เพือสร้ างความพึ งพอใจให้กับ
ผูใ้ ช้บริ การให้มากขึน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ผูใ้ ช้บริ การ, โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล
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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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ความสําคัญของทีมาและปัญหาของงานวิจยั
จากนโยบายของภาครัฐทีมุ่งเน้นให้การบริ การพยาบาลและสาธารณสุ ขเป็ นแบบผสมผสาน โดยให้ประชาชน
เข้าถึงง่ายแบบเท่าเทียมกัน จึงรณรงค์ให้สถานพยาบาลทัวประเทศมีการจัดให้การบริ การในลักษณะสถานพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล โดยเน้นการบริ การแบบให้คาํ แนะนําเชิงส่งเสริ มสุ ขภาพไปพร้อมกับการรักษาควบคู่กนั อย่างมีคุณภาพ และ
คนทุกหมู่เหล่าเข้าถึงได้ รวมถึงการให้บริ การแบบกัลยาณมิตร เพือสร้างความพึงพอใจและเป็ นทียอมรับแก่คนทุกชนชันใน
สังคม ดังนันโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลจึ งต้องมีการพัฒนาทังด้านการรักษาพยาบาล สถานที และบุ คลากร เพือ
ให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การให้บริ การดังกล่าวก็จาํ เป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีการศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การโดยความพึงพอใจต่อการให้บริ การจะเกิดขึ นได้หรื อไม่นันจะต้องพิจารณาถึ งลักษณะของการ
ให้บริ การขององค์การประกอบกับระดับความรู้สึกของผูม้ าใช้บริ การในมิติต่างๆ ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจทีจะศึ กษาเกียวกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล เพือนําข้อมูลที ได้มาเป็ นข้อเสนอแนะ ปรับปรุ ง และ
พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ทีใช้บริ การมากทีสุด โดยทําการศึกษาจากกรณีตวั อย่างโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ งมีประชากรประมาณ , คน ตําบล หมู่บา้ น จํานวน , ครัวเรื อน
ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลฝายแก้ว โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลม่วงตึด โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ข ภาพตําบลท่ าน้าว โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตําบลนาปั ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตําบลนําแก่ น โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุ ขภาพตําบลนําเกียน และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบลเมืองจัง โดยใช้แนวคิดเกียวกับความพึงพอใจของมิล
เลทและทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์ในการสร้างแบบสอบถามเพือหาคําตอบสําหรับการวิจยั ในครังนี
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนประชากรในเขตอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จํานวน 35,835 คน (อุเทน จาดยางโทน และ ศรศักดิ สี หะวงษ์.
:ออนไลน์) ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling) โดยใช้สัดส่ วนทีเท่ากัน จํานวนประชากรทังหมด , คน แยกตาม
ตําบล คือ ตําบลฝายแก้ว , คน ตําบลม่วงตึด , คน ตําบลท่าน้าว , คน ตําบลนาปั ง , คน ตําบลนําแก่น
4, คน ตําบลนําเกียน , คน และตําบลเมืองจัง , คน ดังแสดง ในตารางที 1

ตารางที 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling)
ประชากร อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จํานวน , คน
ตําบลฝายแก้ว ตําบลม่วงตึด ตําบลท่าน้าว ตําบลนาปัง ตําบลนําเกียน ตําบลนําแก่น ตําบลเมือง
, คน
. คน
, คน
, คน
, คน
4,322
จัง , คน
สุ่ มตัวอย่างโดยกําหนดสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือ : 89.6 ได้จาํ นวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มดังนี
คน
คน
คน
39 คน
48 คน
31 คน
67 คน
รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง คน
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เครื องมือทีใช้ ในวิจยั
เครื องมื อที ใช้ในการศึ กษาครังนี เป็ นแบบสอบถามโดยมีเนื อหาเกี ยวข้องกับ ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยแบ่งเป็ น ส่ วน ดังนี
ส่วนที ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน ลักษณะ
คําถามเป็ นตัวเลือกโดยการใช้เครื องหมายถูกลงในช่อง 
ส่วนที ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย
ด้าน ดังนี ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้เทคโนโลยี และด้าน

อาคารสถานที ลักษณะคําถามเป็ นตารางโดยใช้เครื องหมายถูก ให้ตอบในตารางเรี ยงอันดับ จากน้อยไปหามาก โดย
มีค่าคะแนน 1 – 5 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับดังนี
คําตอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
มากทีสุด
คะแนน
มาก
คะแนน
ปานกลาง
คะแนน
น้อย
คะแนน
น้อยทีสุด
คะแนน
ส่ วนที ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุ ง เป็ นคําถามปลายเปิ ดโดยเว้นช่องว่างให้เขียนแสดงความคิดเห็น

การวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนีผูศ้ ึกษานาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปดังนี
ส่ วนที ข้อมู ลส่ วนบุ ค คลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อนสิ ท ธิ การ
รักษาพยาบาล โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็ นค่าความถีและค่าร้อยละ
ส่วนที ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน ประกอบด้วย
ด้าน ดังนี ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากรด้านวัสดุอุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้เทคโนโลยี และด้านอาคาร
สถานที โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) แบ่งเป็ นค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ส่วนที ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุ ง
การแบ่งเกณฑ์วดั คะแนนเฉลียเพือแปรผลและอธิบายตัวแปร แต่ละด้าน แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงระดับ โดยใช้พิสยั ของ
ช่วงคะแนนตามแนวคิดของเบสท์ (Best,1977 อ้างถึงใน เติมศักดิ สุ ขวิบูลย์, ออนไลน์.) ดังนี
ระดับความพึงพอใจมากทีสุด
หมายถึง
มีคะแนนเฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
หมายถึง
มีคะแนนเฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง
มีคะแนนเฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อย
หมายถึง
มีคะแนนเฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยทีสุด
หมายถึง
มีคะแนนเฉลียอยูร่ ะหว่าง . - . คะแนน
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จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท ใช้สิทธิบัตรประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล
ตารางที 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่านด้านขันตอน
กระบวนการให้บริ การ
ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. ขันตอนในการให้บริ การ
4.32
0.57
มากทีสุ ด
2. ระยะเวลารอคอยในการรับบริ การ
4.38
0.66
มากทีสุ ด
3. ความสะดวกรวดเร็ วของการให้บริ การ
4.49
0.68
มากทีสุ ด
4. วันและเวลาในการให้บริ การ
4.37
0.69
มากทีสุ ด
5. ความเสมอภาคในการให้บริ การ
4.32
0.67
มากทีสุ ด
6. การติดประกาศหรื อแจ้งข้อมูลเกียวกับ การ
4.32
0.69
มากทีสุ ด
ให้บริ การ
รวม
4.37
0.37
มากทีสุ ด
จากตารางที 2 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด ค่าเฉลีย 4.37 โดยมีความพึงพอใจ 3 ลําดับแรกคือ
ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วของการให้บริ การ ค่าเฉลีย 4.49 ด้านระยะเวลารอคอยในการรับบริ การ ค่าเฉลีย 4.38
และวันและเวลาในการให้บริ การ ค่าเฉลีย 4.37
ตารางที 3 ระดับ ความพึ งพอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพตํา บล อํา เภอภู เ พี ย ง จังหวัด น่ า น

ด้านบุคลากร

ด้านบุคลากร
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. การต้อนรับของเจ้าหน้าที
4.41
0.64
มากทีสุ ด
2. ความสุ ภาพอ่อนน้อม ยิมแย้มแจ่มใส วาจาสุ ภาพ
4.39
0.66
มากทีสุ ด
3. ความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อม ใน
4.29
0.70
มากทีสุ ด
การให้บริ การ
4. การตอบข้อคําถาม ข้อชีแจง และข้อสงสัย
4.05
0.72
มาก
5. ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ
4.39
0.63
มากทีสุ ด
รวม
4.30
0.41
มากทีสุ ด
จากตารางที 3 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
ด้านบุ คลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ค่าเฉลีย 4.30 โดยมี ความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ การต้อนรับของเจ้าหน้าที
ค่าเฉลีย 4.41 ความสุ ภาพอ่อนน้อม ยิมแย้มแจ่มใส วาจาสุ ภาพ และความรู้ความสามารถในการให้บริ การมีค่าเฉลียเท่ากัน

คือ 4.39 และความสนใจ ความเอาใจใส่ และความพร้อมในการให้บริ การค่าเฉลีย 4.29
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ตารางที 4 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื องมือเครื องใช้เทคโนโลยี
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้เทคโนโลยี
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบน
ระดับความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
1. มีการจัดหาเครื องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างพอเพียง พร้อม
4.43
0.70
มากทีสุ ด
ให้บริ การ
2. มีการดู แล ทําความสะอาด เครื องมือและอุปกรณ์
ให้
4.37
0.66
มากทีสุ ด
พร้อมใช้อยูเ่ สมอ
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้เทคโนโลยี
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบน
ระดับความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
3. เครื องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริ การมีสภาพทีดี และ
ปลอดภัย
4. อุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้เทคโนโลยีมีความทันสมัย
รวม

4.35

0.61

มากทีสุ ด

4.38
4.38

0.60
0.43

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

จากตารางที 4 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.38 โดยมีความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก
คือ มีการจัดหาเครื องมือและอุปกรณ์ไว้อย่างพอเพียง พร้อมให้บริ การ ค่าเฉลีย 4.43 อุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้เทคโนโลยีมี
ความทันสมัย ค่าเฉลีย 4.38 และมีการดูแล ทําความสะอาด เครื องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ ค่าเฉลีย 4.37
ตารางที 5 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพตํา บล อํา เภอภู เ พี ย ง จัง หวัด น่ า น
ด้านอาคารสถานที
ด้านอาคารสถานที
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. ความสะอาดของสถานทีให้บริ การ
4.57
0.55
มากทีสุ ด
2. บรรยากาศของสถานทีให้บริ การ
4.57
0.53
มากทีสุ ด
3. ความเป็ นสัดส่วนของสถานทีให้บริ การ
4.52
0.55
มากทีสุ ด
4. ความปลอดภัยหรื อการได้มาตรฐาน
ของ
4.38
0.61
มากทีสุ ด
สถานทีให้บริ การ
5. สิ งอํานวยความสะดวกในการรับบริ การ
4.42
0.61
มากทีสุ ด
6. ป้ ายข้อความบอกจุดบริ การ
4.45
0.62
มากทีสุ ด
รวม
4.49
0.32
มากทีสุ ด
จากตารางที พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
ด้านอาคารสถานที โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด โดยมีความพึงพอใจ 3 ลําดับแรกคื อ ความสะอาด และบรรยากาศของ
สถานทีให้บริ การ มีค่าเฉลียเท่ากันคือ 4.57 ความเป็ นสัดส่ วนของสถานทีให้บริ การ ค่าเฉลีย 4.52 และป้ ายข้อความบอกจุด
บริ การ ค่าเฉลีย 4.45
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ตารางที 6 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทัง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ เทคโนโลยี และด้านอาคาร
สถานที
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านขันตอนกระบวนการให้บริ การ
4.37
0.37
มากทีสุ ด
2. ด้านบุคลากร
4.30
0.41
มากทีสุ ด
3.ด้านวัสดุอปุ กรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ เทคโนโลยี
4.38
0.43
มากทีสุ ด
4. ด้านอาคารสถานที
4.49
0.32
มากทีสุ ด
รวม
4.39
0.64
มากทีสุ ด

จากตารางที 6 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ทัง 4 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุด ค่าเฉลีย 4.39 ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาคารสถานที ค่าเฉลี ย 4.49 ด้านวัสดุ อุป กรณ์ เครื องมื อ เครื องใช้ เทคโนโลยี ค่ าเฉลี ย 4.38 ด้านขันตอนกระบวนการ
ให้บริ การ ค่าเฉลีย 4.37 และด้านบุคลากร ค่าเฉลีย 4.30 ตามลําดับ

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยการใช้
แบบสอบถามกับผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จํานวน 400 ราย พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 15,000 บาท ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาพยาบาล
จากการศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
ทีสุ ด ค่าเฉลียเท่ากับ 4.39 เมือพิจารณารายด้านพบว่า ผูม้ าใช้บริ การมีความพึงพอใจด้านอาคารสถานทีมากทีสุดเป็ นลําดับ
แรก โดยมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ 4.49 รองลงมาคือ ด้านวัสดุอปุ กรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ เทคโนโลยี มีค่าเฉลีย 4.38 ด้านขันตอน
กระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลีย 4.37 และด้านบุคลากร ค่าเฉลีย 4.30 ทังนี แม้ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การจะอยูใ่ น
ระดับมากทีสุดทัง 4 ด้าน แต่ควรปรับปรุ งการให้บริ การในส่วนทีผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจน้อยเมือเทียบกับด้านอืน เช่น
ด้านบุคลากร ทีควรมีแนวทางในการตอบคําถาม ข้อชีแจงหรื อข้อสงสัยทีชัดเจนให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ รวมถึงความเอาใจใส่
และความพร้ อมในการให้บริ การของเจ้าหน้าที เพือสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การมากยิงขึน และผูบ้ ริ หารควรใช้
ผลการวิ จัย นี เป็ นส่ วนหนึ งในการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานบริ ก ารเพื อสะท้อ นให้ ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านหรื อ เจ้า หน้า ที ของ

โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ได้มองเห็นปั ญหาและเกิ ดการยอมรั บที ตรงกัน เพือจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมในการพัฒนาโดยรวม ทังนี สําหรับการศึกษาครังต่อไป ควรทําการศึกษาในส่ วนของเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
ควบคู่ไปกับผูใ้ ช้บริ การ เพือหาปั จจัยทีมีผลต่อความการให้บริ การของเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตํา บล
เพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนาความพึงพอใจในการให้บริ การทีดีทีสุ ด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทีให้การสนับสนุนด้านเวลาและสิ งสนับสนุน
งานวิจยั รวมถึงผูอ้ าํ นวยการและเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลฝายแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลม่วง
ตึ ด โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตําบล ท่ า น้าว โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ขภาพตําบลนาปั ง โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ตําบลนําแก่ น โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บลนําเกี ยน และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพตําบลเมื องจัง และผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกท่านทีอํานวยความสะดวก และให้ความร่ วมมือจนกระทังงานวิจยั ในครังนีสําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุ มชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
Conceptualization of Balanced Scorecard Management: A Study of Working Levels of Community
Enterprise in Trang
นุชนาถ ทับครุ ฑ1* ศุกพิชญาณ์ บุญเกือ2
Nutchanat Tupkrut1* Supitchaya Boonkuer2

บทคัดย่อ

การวิจ ัย ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อ ) ศึ ก ษาสถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผูแ้ ทนวิส าหกิ จ ชุ ม ชนในจัง หวัด ตรั ง
. ศึกษาระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard ประชากร
ทีใช้ในการศึกษาครังนี คือผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังจํานวน , คน กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบชันภูมิและการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ร้อยละ ค่าเฉลีย, ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ) ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง - ปี ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปวช. และเป็ นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้า มีประสบการณ์ใน
การทํางาน - ปี รายได้ , - , บาท ตําแหน่ งกรรมการ ) ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุ มชนเห็นว่าระดับการทํางานของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard อยูใ่ นระดับมาก (M= 4.46, SD = .30)
คําสําคัญ : วิสาหกิจชุมชน, Balanced Scorecard, ความสําเร็ จของวิสาหกิจชุมชน
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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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พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. 2548 หมวด 4 การส่ งเสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มาตรา 26
ให้ค ณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุ มชนระดับปฐมภูมิ ในการ
ประกอบกิจการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้และการสนับสนุนในการจัดตัง การร่ วมมือซึงกันและกัน การศึกษาวิจยั
เกียวกับการนําวัตถุดิบ ทรัพยากร หรื อภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิน
นันๆ
การพัฒนาธุรกิ จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักประสบกับปัญหาต่างๆ รวมถึงมีตน้ ทุนในการดําเนิ นงานต่อหน่วย
ค่อนข้างสูงหากเปรี ยบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ โดยทัวไปแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักต้องเผชิญกับปัญหาหลักคือ การสร้าง
ความเชื อมโยงด้านการตลาดกับธุรกิจ การให้ความรู้เกี ยวกับขบวนการผลิตและการบริ หารจัดการธุรกิจทุกด้านไม่ว่าการ
บริ หารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน (ณรงค์ ป้ อมหลักทองและคณะ, 2551; พัฒน์พิไล วุฒิสาวงศ์, 2550; กฤษ อุตตมะ
เวทิ น , 2550) โดยมี รายละเอียดของปั ญหาที พบว่า กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ มชนขาดการเชื อมโยงกัน ทางด้า นการตลาดอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพกับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนรายอืนๆ ในห่ วงโซ่ มูลค่าทีจะช่วยให้วิสาหกิ จชุมชนสามารถควบคุมต้นทุน
การดําเนิ นงานให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด สามารถวางแผนการผลิตและสร้างตลาดได้ดียิงขึน การสร้างความเชื อมโยงกันใน
แนวนอน (Horizontal Linkage) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนด้วยกันเอง และการเชือมโยงในแนวดิง (Vertical Linkage) ระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดใหญ่อืนๆ จึงเป็ นแนวทางทีสําคัญสําหรับวิสาหกิจชุมชนทีจะช่วยควบคุมต้นทุน เกิ ดการ
ประหยัดจากขนาด (Economy Scale) และสร้างประโยชน์ให้กบั ทังสองฝ่ าย
Balanced Scorecard: BSC เป็ นเครื องมือชนิดหนึงทางการจัดการทีสามารถช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเกิดการถ่ายทอด
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ไปสู่ สมาชิกทีเป็ นเครื อข่ายทุกระดับ ทีเกียวข้องกับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงจะช่วยให้วิสาหกิ จ
ชุมชนสามารถทีจะประเมินผลลัพธ์ของการนําแผนไปปฏิบตั ิ และสามารถวิเคราะห์ได้วา่ เกิดจากข้อบกพร่ องหรื อปัญหาขึน
ในด้านใด เพือทีจะนําข้อมูลดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาได้ตรงตามจุดมากขึน และสามารถตรวจสอบได้ โดยทําการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานแบบดุลยภาพ ซึงเป็ นวิธีการวัดการรับรู ้ถึงความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนทีให้เห็นแง่มุมทีกว้าง ประกอบด้วย
ตัววัดผลการปฏิ บตั ิงานของวิสาหกิจชุมชน ในมุมมอง 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา (Kaplan and Norton, 1996) ซึ งการรับรู้สิงเหล่านีจะทําให้กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขอ้ มูล
ทีเพียงพอต่อการประเมินผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จากความสําคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษา ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตาม
แนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard ซึงผลการวิจยั จะทําให้ทราบว่าการใช้ Balanced Scorecard ส่งผลต่อระดับ
การทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง อยูใ่ นระดับใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาสถานภาพส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง
2. ศึกษาระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
เอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้ อง
1. แนวคิดเกียวกับวิสาหกิจชุ มชน
ความหมายของวิสาหกิ จชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) หมายถึง กิ จการชุมชนเกียวกับ
ผลิตสิ นค้า การให้บริ การหรื ออืนๆ ทีดําเนิ นการโดยคณะกรรมการทีมีความผูกพัน มีวถิ ีชีวิตร่ วมกัน และรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นนิติบุคคล หรื อไม่เป็ นนิติบุคคล เพือสร้างรายได้ และเพือการพึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน (กองส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน, 2559)
องค์ ประกอบความสําเร็จของวิสาหกิจชุ มชน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.1 ความคิดริ เริ ม
1.2 ความสามารถในการบริ หารและการจัดการสถาบัน
1.3 บทบาทและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกต่อสถาบัน
1.4 ความมันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน
1.5 กิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
2. แนวคิดเกียวกับ Balanced Scorecard: BSC
Kaplan and Norton (2000) ได้ให้ความหมายว่า Balanced Scorecard หมายถึง เครื องมือทางการจัดการทีช่วยนํากล
ยุท ธ์ ไปสู่ การปฏิ บ ัติ โดยอาศัยการวัด หรื อการประเมินที ครอบคลุ มมิ ติในด้านการจัดการ 4 มุม มอง ได้แก่ ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ซึงจะช่วยทําให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็ น
อันหนึงอันเดียวกันและมุ่งเน้นในสิ งทีมีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร
2.1 การเงิน หมายถึง ความสามารถของวิสาหกิจชุมชนในการทําผลกําไรหรื อผลตอบแทนทางการเงินเป็ นหลัก
วัตถุประสงค์ของการประเมินภายใต้มุมมองนี ประกอบด้วย ด้านการเพิมขึนของรายได้ และด้านการลดลงของต้นทุนหรื อ
การเพิมขึนของผลิตภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ของวิสาหกิจชุมชน ซึ งถ้าหากว่าวิสาหกิจชุมชนมีสินทรัพย์
เป็ นจํานวนมาก และสิ นทรัพย์ทีวิสาหกิจชุมชนมีอยูไ่ ม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มที
2.2 ลูกค้ า หมายถึง ตัวชี วัดความสําเร็ จของการดําเนินงานทีเกียวข้องกับลูกค้า และ/หรื อ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ได้แก่ ยอดขาย ส่ วนแบ่งการตลาด การมุ่งเน้นความสําคัญของลูกค้า และ/หรื อ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ในฐานะทีเป็ นแหล่ง
รายได้ทีจะทําให้วสิ าหกิจชุมชนมีผลกําไร
2.3 กระบวนการภายใน หมายถึง กระบวนการทีสําคัญภายในวิสาหกิ จชุมชนทีจะช่วยให้สามารถนําเสนอคุณค่าที
ลูกค้า และ/หรื อ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ต้องการ และช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านการเงิน
2.4 การเรีย นรู้ และการเติบโต หมายถึง ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการเพิมมูลค่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวชีวัด
คือ ระยะเวลาทีใช้ในการพัฒนาแบบสิ นค้า และบริ การใหม่ๆ โดยมุมมองนีประกอบด้วย ด้านทีเกียวข้องกับสมาชิกของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ซึ งสามารถพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความสามารถของสมาชิ ก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ทัศนคติ ความพึงพอใจ อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของ
สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกของเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน และด้านทีเกียวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ดุ ลย์ วันบุญกุล (2554) ได้ทาํ การวิจยั เกี ยวกับการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของดัชนี ชีวัดผลสําเร็ จขององค์กรตาม
หลักการวัดผลการปฏิ บตั ิงานเชิงดุลยภาพ กรณี ศึกษา : โรงงานฉี ดพลาสติก ผลการวิจยั พบว่า ดัชนีชีวัดของแผนกผลิตที มี
ความสัมพันธ์เชือมโยงต่อกันทัง 4 ด้านโดยมีระดับความสัมพันธ์ตงแต่
ั ระดับตํา (r = 0.410) ถึงปานกลาง (r = 0.685) ซึงดัชนี
ชีวัดของแผนกวิศวกรรมมีความสัมพันธ์เชือมโยงเฉพาะด้านการเงินทีระดับความสัมพันธ์ตาตั
ํ งแต่ค่า r = 0.410 ถึง r = 0.478
ส่ วนแผนกควบคุ มคุณภาพพบว่าดัชนี ชีวัดมีค วามสัมพันธ์เชื อมโยงกันเฉพาะภายในกระบวนการระหว่างแผนกเท่ านัน
อย่างไรก็ตามหลังจากการสร้างและนําแผนทียุทธศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พบว่าผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายโรงงานสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
ธานี นาคเกิ ด และระพี กาญจนะ (2554) ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับการพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานโดยอาศัย
การวัดผลดุลยภาพ (BSC) กรณีศึกษา: โรงงานฉี ดพลาสติก โดยงานวิจยั นีเป็ นการศึกษาแนวทางการนําทฤษฎีการวัดผลดุลย
ภาพ (Balanced Scorecard: BSC) มาใช้ในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน กรณี ศึกษา: โรงงานฉี ดพลาสติก โดยการจัดทําดัชนีชีวัด
ประสิ ทธิ ภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ตามแนวคิดของทฤษฎีการวัดผลดุลยภาพ (BSC) แล้วเปรี ยบเทียบผลการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ปฏิ บตั ิงานกับเป้ าหมายทีองค์กรได้ตงไว้
ั แล้วสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขขันตอน
ในการทํางาน ผลการวิจยั พบว่า หลังจากทําการจัดทําดัชนี ชีวัดประสิ ทธิ ภาพ KPI ตามทฤษฎี Balanced Scorecard เป็ นเวลา
3 เดื อน ในมุม มองด้านการเงิ น อัต ราการเติบ โตของยอดขาย ค่าเฉลี ย KPI เท่ ากับ 2.83% มุม มองด้านลู กค้า จํานวนข้อ
ร้องเรี ยนจากลูกค้าค่าเฉลีย KPI 8 ครัง ความพึงพอใจของลูกค้า ค่าเฉลีย KPI เท่ากับ 87.5% มุมมองด้านกระบวนการภายใน
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวม ลูกค้า ค่าเฉลีย KPIเท่ากับ 76.6% อัตราของเสี ยจากการผลิต ค่าเฉลีย KPI เท่ากับ 1.56%อัตราการ
จัดส่ งไม่ตรงเวลา ค่าเฉลีย KPI เท่ากับ 0.14% และมุมมองด้านการเรี ยนรู ้ และพัฒนา อัตราการลาออกค่าเฉลีย KPI เท่ากับ
9.51% อัตราการหยุดงาน ค่าเฉลีย KPI เท่ากับ 1%
ทัศนี ยว์ รรณ แนบทางดี (2554) ได้ทาํ การศึ กษาผลกระทบของประสิ ท ธิ ภาพการส่ งเสริ มการขายที มีต่อผลการ
ดําเนินงานของธุรกิ จตัวแทนประกันวินาศภัยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มการขาย ด้าน
การประชุมทางการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และ
ด้านกระบวนการภายใน 2) ประสิ ทธิ ภาพการส่งเสริ มการขาย ด้านการแข่งขันทางการขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับผลการดําเนิ นงานโดยรวม ด้านการเงิน 3) ประสิ ทธิ ภาพการส่งเสริ มการขาย ด้านเครื องมือช่วยการขายความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านการลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้
และการพัฒนา 4) ประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ มการขาย ด้านการให้โบนัส มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ดําเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา 5) ประสิ ทธิ ภาพการ
ส่งเสริ มการขาย ด้านการฝึ กอบรมพนักงานขาย มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน ด้านการเงิน
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดรู ปแบบและวิธีการศึกษาดังนี
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที ใช้ในการศึ กษาครังนี คือ ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุ มชนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง
จํา นวน 8,127 คน คํา นวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งจาก Krejcie and Morgan table ได้ ตัว อย่ า ง 368 คน เพื อป้ อ งกั น ความ
คลาดเคลือนของข้อมูลจึงเพิมกลุ่มตัวอย่างเป็ น 400 คน สุ่ มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแบ่งชันภูมิตามสัดส่ วนประชากรในแต่ละ
อําเภอ (Proportional Stratified Random Sampling) แล้วทําการสุ่มอย่างง่าย
2. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจยั ครังนีคือแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจากแนวคิดและ
ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน ประสบการณ์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รายได้ต่อเดือน และตําแหน่งในวิสาหกิจชุมชน โดยคําถามเป็ นลักษณะ
เลือกตอบ มีจาํ นวน 7 ข้อ
ตอนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับ การทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิ ดในการบริ หารจัดการ
Balanced Scorecard มี 4 ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา และด้านการเงินแต่ละ
ด้านมี 4 ข้อใหญ่รวมทังหมดมีจาํ นวน 16 ข้อ ในแต่ละข้อย่อยนักวิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทําการอธิบายเพิมเติมเพือให้ตวั อย่าง
หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจในข้อคําถามในแบบสอบถามก่อนจะพิจารณาว่าระดับการทํางานในแต่ละข้อคําถามอยูใ่ นระดับ
ใด ตัวอย่างเช่น ในด้านลูกค้า ข้อคําถามที 1 คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนทีซือไป เพือให้
ตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจในข้อคําถามในแบบสอบถาม นักวิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทําการอธิบายเพิมเติมว่าข้อมูลนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ประกอบไปด้วย ประโยชน์ทีลูกค้าได้รับจากตัวสิ นค้า ความคุม้ ค่าทีได้รับในเรื องของคุณภาพ ความพึงพอในด้านราคา ความ
ประทับใจของพนักงานในการให้บริ การและ การบรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่ อ เป็ นต้น ดูตวั อย่าง
ตัวอย่ าง
1. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนทีซือไป
ประโยชน์ทีลู กค้าได้รับ จากตัวสิ นค้า, ความคุ ม้ ค่ าที ได้รับในเรื องของคุณภาพ, ความพึ งพอในด้านราคาความ
ประทับใจของพนักงานในการให้บริ การ, การบรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่ อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ ผูว้ ิจัยได้นาํ แบบสอบถามที สร้างขึนไปเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่ าน
เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความเทียงตรงของเนือหา ความเหมาะสมของภาษาและนํามาแก้ไขปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์
และทดสอบความเชือมันโดยนําไปทดลองใช้กบั ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน ค่าความเชือมัน
ของแบบสอบถามโดยรวม (Cronbach’s) Alpha Coefficient Reliability) เท่ า กับ .71 ด้า นลู ก ค้า . ด้า นกระบวนการ
ภายใน . ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา . ด้านการเงิน .
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า มี ให้เลือก 5 ระดับ ลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบเลือกตอบโดยเริ มจาก เลข 5
หมายถึงระดับมากทีสุ ด และเลข 1 หมายถึงระดับน้อยทีสุด ข้อความทีใช้มีลกั ษณะเชิงบวก โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละระดับดังนี
ระดับคะแนน
ค่าเฉลีย
การแปลผลระดับการใช้
5
4.50 - 5.00
มากทีสุ ด
4
3.50 - 4.49
มาก
3
2.50 - 3.49
ปานกลาง
2
1.50 - 2.49
น้อย
1
1.00 - 1.49
น้อยทีสุ ด

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยในครั งนี เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed method) โดยการใช้แบบสอบถาม ถามประเด็นหลัก ตาม
แนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard มี ด้าน คือ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู้และการ
พัฒนา และด้านการเงิน และผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนมาก (8,127 ราย) เพือให้ขอ้ มูลที
ได้มีความครอบคลุมและน่าเชือถือผูว้ จิ ยั จึงต้องใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แต่เนืองจากระดับการศึกษาและฐานะทาง
เศรษฐกิ จและสังคมของผูแ้ ทนวิส าหกิจชุม ชนในจังหวัดตรั งที เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างแตกต่างกันมาก เพือให้เกิ ดความเข้าใจ
ตรงกันในข้อคําถามแต่ละข้อผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั ต้องมีการอธิบายและสัมภาษณ์เพิมเติมในประเด็นทีเกียวข้องในแต่ละข้อ
ดังนันการเก็บข้อมูลจึงต้องใช้ทงแบบสอบถามและแบบสั
ั
มภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการ และระยะเก็บข้อมูล
ระยะเตรียมการ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การฝึ กทดลองการเก็บข้อมูลให้แก่ผชู้ ่วยนักวิจยั จํานวน 20 คนและทําการทดลองเก็บ
ข้อมูลเมือผูช้ ่วยวิจยั เข้าใจและทําการเก็บข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของผูว้ ิจยั ผูช้ ่วยวิจยั ไปดําเนินการเก็บข้อมูลตามพืนทีที
ได้รับมอบหมายจํานวน 10 อําเภอ ๆ ละ 2 คน
ระยะเก็บข้ อมูล
1) ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการนําแบบสอบถามไปแจกให้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดยชีแจง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจยั ทีวิสาหกิจชุชนจะได้รับแล้วขออนุญาตในการเก็บข้อมูล เมือได้รับอนุญาตแล้วจึงทํา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจัยได้ท าํ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุ กฉบับ หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาดหรื อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่ครบผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จะทําการเก็บข้อมูลเพิมเติมให้ครบถ้วนก่อนปิ ด
การเก็บข้อมูลแต่ละราย
2) ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั นําแบบสอบถามมาส่งให้หัวหน้าโครงการเพือทําการตรวจสอบแบบสอบถามก่อนนําไป
บันทึกข้อมูลเพือทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิ ต (M) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
) สถานภาพส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ งเป็ นผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชน
ในจังหวัดตรัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ตําแหน่ งในวิสาหกิจชุมชน ประเภทธุรกิจ ประสบการณ์การ
ทํางาน รายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 1 จํานวนและร้อยละปั จจัยส่วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จํานวน (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 ขึนปี
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 มูลปั จจัยส่วนบุคคล จากตารางที 1 สรุ ปได้ดงั นี
ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง ร้อยละ และเพศชาย ร้อยละ มีอายุระหว่าง 2029 ปี ร้ อยละ 55.3 รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 31 อายุ 40-49 ปี ร้อยละ 11 มีระดับการศึ กษาระดับดับมัธยมศึ กษาตอน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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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
ตารางที 2 จํานวนและร้อยละข้อมูลเกียวกับวิสาหกิจชุมชน
ประเภทธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
จํานวน (คน)
ร้อยละ
กลุ่มผลิตสิ นค้า
331
82.8
กลุ่มการให้บริ การ
69
17.3
ประสบการณ์การทํางานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตํากว่า ปี
4
1
1 – 3 ปี
215
53.8
4 – 6 ปี
139
34.8
7 – 9 ปี
14
3.5
ปี ขึนไป
28
7
รายได้ต่อเดือน
ตํากว่า , 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
, บาทขึนไป
5
1.3
ตําแหน่งปั 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 มูลปั จจัยส่วนบุคคล จากตารางที 2 สรุ ปได้ดงั นี
ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนประกอบธุ รกิ จการผลิตสิ นค้ามากกว่าการให้บริ การ กลุ่มการผลิตสิ นค้าร้อยละ 82.8 และ
กลุ่มการให้บริ การร้อยละ 17.3 ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนมีประสบการณ์ในการทํางานในวิสาหกิจชุมชน 1-3 ปี ร้อยละ 53.8
รองลงมา มีประสบการณ์ในการทํางานในวิสาหกิ จชุม ชน 4-6 ปี ร้อยละ 34.8 มีประสบการณ์ ในการทํางานในวิส าหกิ จ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ชุมชน 10 ปี ขึนไป ร้อยละ 7 และตํากว่า 1 ปี ร้อยละ 1 รายได้ต่อเดือน ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนทีเป็ 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 ขึ นไป ร้ อยละ 1.3 ตําแหน่ งในวิสาหกิ จชุม ชน ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุ มชนมีตาํ แหน่งกรรมการ ร้อยละ 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) ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
ตารางที 3 ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
การใช้ Balanced Scorecard
M
SD
ระดับการทํางาน
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
มากทีสุ ด
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard สรุ ปได้ดงั นี
ตารางที 3 แสดงให้เห็ นว่าระดับการทํางานของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ
Balanced Scorecard โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการภายในมีค่าเฉลียสู งทีสุด
รองลงมาด้านลูกค้า ด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา ส่วนด้านการเงินมีค่าเฉลียตําทีสุด ผูแ้ ทนของวิสาหกิ จชุมชนในจังหวัด
ตรั งมี ความคิดเห็ นเกี ยวกับระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced
Scorecard เป็ นไปในทางเดียวกัน
ตารางที 4 ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จําแนก
ตามรายด้าน
การใช้ Balanced Scorecard
M
SD ระดับการทํางาน
ด้านลูกค้า
. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนทีซือไป
4.36
0.48
มาก
. ลูกค้ามีการซือเพิมทังจํานวนสินค้าและบริ การ และมูลค่าของสินค้าและ
4.53
0.50
มากทีสุ ด
บริ การ
ตารางที 4 (ต่ อ) ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
จําแนกตามรายด้าน
การใช้ Balanced Scorecard
M
SD ระดับการทํางาน
. ลูกค้ารับรู ้เกียวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาของชุมชน
4.55
0.51
มากทีสุ ด
สําหรับการเพิมมูลค่าสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้า
และบริ การสู่มาตรฐานทีเหมาะสมอย่างชัดเจนและครบถ้วน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ชุมชน

4.50

0.53

มากทีสุ ด
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ด้านลูกค้า ลูกค้ารั บรู ้เกี ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาของชุมชน สําหรับการเพิมมูลค่าสิ นค้าและ
บริ การ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและบริ การสู่ มาตรฐานทีเหมาะสมอย่างชัดเจนและครบถ้วน อยูใ่ นระดับมากที สุ ด
และมี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด ส่ ว นลู ก ค้า มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สิ น ค้า และบริ การของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที ซื อไปอยู่ ใ นระดั บ มาก
และมีค่าเฉลียตําสุ ดซึ งทังสองข้อคําถามมีขอ้ มูลเพิมเติมสรุ ปได้ดงั นี ลูกค้ารับรู ้วา่ มีการใช้เครื องจักรมาใช้ในการผลิตสิ นค้า
เช่น การผลิตเครื องแกง ดอกไม้ประดิษฐ์ หรื อ เครื องจักรสาน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมนําเครื องจักรมาใช้ในการบรรจุ
ภัณฑ์เพือรั กษาคุ ณภาพของสิ น ค้า” และมีการถ่ ายทอดองค์ความรู้ ในกระบวนการทํางานจากรุ่ นสู่ รุ่น ตัวอย่างกล่ าวว่า
“กลุ่มของผมนําสู ตรเครื องแกงดังเดิมจากรุ่ นคุณยายตกทอดมาสู่รุ่นคุณแม่”ส่วนธุรกิจบริ การลูกค้ารับรู ้วา่ มีการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการให้บริ การ เช่น การสแกนบาร์ โค้ดของร้านค้าชุมชน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มได้นาํ เครื องอ่านบาร์ โค้ดมาใช้ในการ
ควบคุมสิ นค้า”
ส่วนลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจชุมชนทีซื อไปประกอบด้วย ประโยชน์ทีลูกค้าได้รับ
จากตัวสิ นค้า ความคุม้ ค่าทีได้รับในเรื องของคุณภาพ ความพึงพอในด้านราคา ความประทับใจของพนักงานในการให้บริ การ
การบรรจุภณั ฑ์หรื อหี บห่ อ ตัวอย่างกล่าวว่า “ลูกค้าพูดว่าเครื องแกงรสชาติอร่ อยแต่ราคาสูงไปนิด”
ตารางที 5 ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จําแนก
ตามรายด้าน
ระดับการ
ด้ านกระบวนการภายใน
M
SD
ทํางาน
5. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานอย่างชัดเจนและครบถ้วน
4.46
0.64
มาก
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนและการจัดการกระบวนการขาย
4.60
0.51
มากทีสุด
สิ นค้าและบริ การอย่างเหมาะสม และทํางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชน
ตารางที 5 (ต่อ) ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
จําแนกตามรายด้าน
ระดับการ
ด้ านกระบวนการภายใน
M
SD
ทํางาน
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจัดการกลุ่มสมาชิก และมีวธิ ีการจูงใจได้อย่าง
4.81
0.42
มากทีสุด
เหมาะสมต่อการทํางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชน
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้ควบคุมและประสานการทํางานได้อย่าง
4.59
0.57
มากทีสุด
เหมาะสมต่อการทํางานเป็ นทีมภายในวิสาหกิจชุมชน
ด้านกระบวนการภายใน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการจัดการกลุ่มสมาชิ ก และมีวิธีการจูงใจได้อย่างเหมาะสมต่อ
การทํางานเป็ นที มภายในวิสาหกิจชุมชนอยูใ่ นระดับมากที สุดและมีค่าเฉลียสูงทีสุด ส่ วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขนตอน
ั
การปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและครบถ้วนอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลียตําทีสุด ซึ งทังสองข้อคําถามมีขอ้ มูลเพิมเติมสรุ ปได้
ดังนี -มี การเชื อมโยงประสานการทํางาน มีการประชุมกลุ่ม และมี ค่าตอบแทนทีให้กบั สมาชิ กกลุ่ม ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่ม
ของผมประชุมเดือนละครังและเมือเจอปั ญหาในการทํางานก็จะเรี ยกประชุมกลุ่มและการให้เงินเพิมกับสมาชิ กในกรณี ทีขาย
สิ นค้าได้เกินเป้ าทีกําหนดไว้”
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานอย่างชัดเจนและครบถ้วนประกอบด้วย โครงสร้างการ
ปฏิบตั ิงานมีการกําหนดบทบาทและหน้าทีอย่างชัดเจน วิสาหกิจชุมชนมีคู่มือในการปฏิบตั ิงานแต่ละตําแหน่งงาน ตัวอย่าง
กล่าวว่า “กลุ่มของผมมีการสังงานไม่ตรงกับความถนัด”
ตารางที 6 ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จําแนก
ตามรายด้าน
ระดับการ
ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
M
SD
ทํางาน
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการเรี ยนรู้เกียวกับการพัฒนาสิ นค้าและบริ การของ
4.48
0.54
มาก
วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนือง
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะเกียวกับเทคนิคการ
4.31
0.49
มาก
ขายสิ นค้าและบริ การ และวิธีทีจะทําให้วสิ าหกิจชุมชนประสบความสําเร็จเพิม
มากขึนโดยตลอด
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการสร้างความรู ้และการถ่ายทอดความรู้ในการ
4.45
0.50
มาก
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
4.37
0.52
มาก
ด้วยกันได้อย่างต่อเนือง

ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการเรี ยนรู ้เกียวกับการพัฒนาสิ นค้าและบริ การของวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างต่อเนืองอยูใ่ นระดับมากและมีค่าเฉลียสูงทีสุด ส่วนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะเกียวกับ
เทคนิคการขายสิ นค้าและบริ การ และวิธีทีจะทําให้วสิ าหกิจชุมชนประสบความสําเร็ จเพิมมากขึนโดยตลอดอยูใ่ นระดับมาก
และมีค่าเฉลียตําทีสุ ดซึงทังสองข้อคําถามมีขอ้ มูลเพิมเติมสรุ ปได้ดงั นี มีการอบรมการพัฒนาสิ นค้าและบริ การจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนือง และการศึกษาดูงานจากกิจการทีคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมได้เข้าอบรมจากหน่วยงาน
ทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอ เช่น การออกแบบและพัฒนาหี บห่อ วิธีการเก็บรักษาสินค้า”
ส่วนสมาชิ กวิสาหกิ จชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะเกียวกับเทคนิ คการขายสิ นค้าและบริ การ และวิธีทีจะทํา
ให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็ จเพิมมากขึนโดยตลอด ประกอบด้วย อบรมเกียวกับเทคนิ คการขาย เพิมยอดขาย และ
การหาสถานทีขายใหม่ ๆ ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมได้รับการอบเทคนิคการขายแต่ดว้ ยประสบการณ์ในการขายน้อย
และสถานทีในการขายยังคงเป็ นทีกลุ่มเท่านัน”
ตารางที 7 ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard จําแนก
ตามรายด้าน
ด้านการเงิน
ระดับการ
M
SD
ทํางาน
. วิสาหกิจชุมชนมียอดการจําหน่ายสินค้าและบริ การโดยรวมเป็ นไปตาม
4.33
.493
มาก
เป้ าหมายทีวิสาหกิจชุมชนกําหนดไว้
14. วิสาหกิจชุมชนมียอดการจําหน่ายสินค้าและบริ การของสมาชิกในแต่ละ
4.33
.518
มาก
ทีมงานเป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
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อืนๆ อย่างต่อเนือง
. วิสาหกิจชุมชนมีรายได้หกั ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีเมือเทียบกับวิสาหกิจ
ชุมชนอืนๆ

4.24

.676

มาก

4.47

.570

มาก
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ด้านการเงิน วิสาหกิ จชุมชนมีรายได้หกั ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีเมือเทียบกับวิสาหกิ จชุมชนอืนๆอยูใ่ นระดับมาก
และมีค่าเฉลียสูงทีสุด ส่ วนวิสาหกิ จชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึนเมือเทียบกับวิสาหกิ จชุมชนอืนๆ อย่างต่อเนื องอยูใ่ น
ระดับ มากและมี ค่ าเฉลี ยตําที สุ ด ซึ งทังสองข้อคําถามมี ข อ้ มูลเพิมเติ มสรุ ป ได้ดังนี มีการสรุ ป รายได้แ ละค่ าใช้จ่ายอย่าง
สมําเสมอความเป็ นอยูข่ องสมาชิกอยูใ่ นเกณฑ์ทีดีขึน สมาชิกมีความสุ ขกับการทํางาน ตัวอย่างกล่าวว่า “สมาชิกกลุ่มกล่าวว่า
มีรายได้เสริ มจากการกรี ดยาง”
ส่วนวิสาหกิ จชุมชนมีส่วนแบ่งการตลาดเพิมขึนเมือเทียบกับวิสาหกิจชุมชนอืนๆ อย่างต่อเนื อง ประกอบด้วย มีผุ ้
ใช้สินค้าและบริ การเพิมขึน มีกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เกิดขึน ตัวอย่างกล่าวว่า “กลุ่มของผมความสามารถในการออกแบบสินค้ายัง
น้อยทําให้สินค้าไม่หลากหลาย”

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปผลการศึกษา โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. อภิปรายผลการศึกษา
1.1 ผลการศึ กษาสถานภาพส่ วนบุคคลของผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังพบว่า ผูแ้ ทนวิสาหกิ จชุมชนเป็ น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ด้วยสังคมในปั จจุบนั มีความคาดหวังให้ผูห้ ญิงต้องพัฒนาตนเองจากบทบาทของแม่บา้ นมาหา
รายได้ช่วยเหลื อครอบครั ว จึงเกิดการรวมตัวของสมาชิ กในชุม ชนขึน ซึ งจังหวัดตรังเป็ นจังหวัดที มีวตั ถุดิบในการผลิ ต
จํานวนมาก ผูแ้ ทนวิสาหกิจชุมชนมีอายุส่วนใหญ่ประมาณ 20 -29 ปี ซึ งแสดงให้เห็นว่าคนในช่วงวัยนีมีความตังใจในการ
พัฒนาวิสาหกิ จชุ ม ชน ต้องการทําให้ความเป็ นอยู่ของคนในชุม ชนดี ขึน ชุ มชนมี ค วามเข้ม แข็งสามารถพึงพาตนเองได้
ความสําเร็ จของวิสาหกิ จชุมชนนับว่าเป็ นบทบาททีสําคัญยิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ เพราะเป็ นการพัฒนาระบบการจัดการ
ชุมชนเพือสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็ นระบบ มันคง และยังยืน ส่ งเสริ มการรวมตัวกันของคนในชุมชน
ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึงพาตนเองได้ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนเพือมุ่งพัฒนาชุมชนให้สามารถ
วิเคราะห์ วางแผน บริ หารจัดการชุ มชนของตนเอง และสามารถแก้ไขได้ตรงกับความต้องการของชุมชน (กองส่ งเสริ ม
วิสาหกิจชุมชน, 2560)
โดยส่ วนใหญ่วิสาหกิ จชุมชนในจังหวัดตรังเป็ นภาคการผลิต แบ่งเป็ นภาคการผลิต กลุ่ม และภาคการบริ การ
กลุ่ม (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
) โดยได้มีการส่ งเสริ มและพัฒนาให้เกิ ดกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขึนอย่างแพร่ หลาย
เนืองจากปั จจุบนั การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนับว่าเป็ นบทบาททีสําคัญยิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเป็ นการพัฒนาระบบ
การจัดการชุมชนเพือสร้างขีดความสามารถของคนในชุมชนอย่างเป็ นระบบ มันคง และยังยืน ซึ งดูได้จากรายได้ทีเกิ ดขึน
ของวิสาหกิจกิ จชุมชนประมาณ 10,000 – 15,000 บาทต่อเดื อน ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งลดการกูย้ มื เงินจากนอกระบบ
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ภาคภูมิ นันทปรี ชา ( ) ทําการศึ กษาปั จจัยที มีความสัมพัน ธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการดําเนิ น งาน
โดยตัวชี วัดตามแนวคิ ด Balanced Scorecard: กรณี ศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)การจัดทําตัวชี วัด
ระดับ ส่ วนงานซึ งปั จจัยที มีความสัม พันธ์ กับประสิ ทธิ ผลการดําเนิ นงานที สนับสนุ นต่อประสิ ท ธิ ผลการดําเนิ นงานโดย
ตัวชีวัดตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบด้วย ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ าํ นโยบายของผูบ้ ริ หารองค์กร ด้านการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จัด การข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ ภ ายในส่ ว นงาน การสื อสารภายในส่ ว นงาน การติ ด ตามประเมิ น ผล การพัฒ นาความรู้
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร
1. ผลการศึ กษาระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced
Scorecard พบว่า ระดับการทํางานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรังตามแนวคิดในการบริ หารจัดการ Balanced Scorecard
อยูใ่ นระดับมาก (M = 4.46, SD = . ) (ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา ด้านการเงิน) ด้าน
ลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในตัวคุณภาพของสินค้า การบรรจุหีบห่ อ มีการสังซือซํา และมียอดขายเพิมขึนทุกเดือน มี
การคัดเลือกพนักงานในการผลิตสิ นค้าและบริ การ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพร กิติพงศ์พิทยา ( ) ได้ศึกษาเรื อง
ปั จจัยที มีผลต่อความสําเร็ จของกลุ่มจักสานผักตบชวา กรณี ศึกษา : บ้านห้วยเคียนเหนื อ ตําบลบ้านตํา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ปั จจัยด้านการตลาด พบว่า ทางกลุ่มได้มีการบริ หารการตลาดโดยประธานและเหรัญญิกกลุ่ม มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสิ นค้าก่อนทีจะส่ งมอบให้กบั ลูกค้า มีการวางแผนการตลาดทีจะกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่ม
ลู กค้ารายใหม่เพิมขึนเพือให้สอดคล้องกับการขยายการผลิตในอนาคต ด้านกระบวนการภายใน พบว่า วิสาหกิ จชุ มชน
โครงสร้างการปฏิบตั ิงานมีการกําหนดบทบาทและหน้าทีอย่างชัดเจน มีการวางแผนการทํางาน มีการส่งเสริ มการขาย มีการ
ตรวจสอบการทํางานจากประธานกลุ่ม เช่น ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายขาย ฝ่ ายผลิต ด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนามีการอบรม เรื องการ
พัฒนาสิ น ค้าและบริ การ สมาชิ กมีการถ่ายทอดความรู้ ในการปฏิ บ ัติงานจากรุ่ น สู รุ่น ด้านการเงิ น มี การบัน ทึ กยอดขาย
ประจําวัน การประชุมวางแผนการเพิมยอดขาย และแก้ปัญหายอดขายสิ นค้าลดลง ชีวิตความเป็ นอยูข่ องสมาชิกอยูใ่ นเกณฑ์
ที ดี ขึน มี ความสุ ขกับการทํางาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนต์รัก ธี รานุ สรณ์ ( ) ได้ทาํ การศึ กษาปั จจัยทีมีผลต่อ
ความสําเร็ จของธุรกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จด้านการเงิน ด้านการผลิต
ด้านการตลาด และด้านการบริ หารจัดการ ผลการวิจยั พบว่า ) ปั จจัยด้านการเงิน พบว่า ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูว้ างแผนด้าน
เงินทุนเอง ) ปั จจัยด้านการตลาด พบว่า ธุรกิจทีทําการศึกษามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอย่างหลากหลาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงตามความต้องการของตลาด มีการกําหนดราคาที เหมาะสมกับคุ ณภาพของผลิตภัณฑ์มีการส่ งเสริ มการตลาดหลาย
ช่ องทางและส่ งเสริ มอย่างต่อเนื อง มีการส่ งมอบสิ นค้าถึ งผูร้ ับอย่างรวดเร็ ว ทําให้สินค้ามีคุณค่าเป็ นที ต้องการของตลาด
ส่ งผลให้ธุรกิ จประสบความสําเร็ จ ) ปั จจัยด้านการผลิต ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูว้ างแผนและควบคุมการผลิตเองและใช้
แรงงานเป็ นคนในท้องถินในการผลิตทังหมด และ ) ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ พบว่า ผูป้ ระกอบการเป็ นผูว้ างแผนการ
ดําเนิ นงานหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานเอง โดยดูจากการรับคําสังซือจากลูกค้าเป็ นเกณฑ์ ธุรกิจทีทําการศึกษาทังหมดมีโครงสร้าง
องค์ก ารที มีก ารกํา หนดตําแหน่ ง ต่า ง ๆ ไว้ แต่เ ป็ นการกําหนดเพือรองรั บ การสนับ สนุ น จากหน่ วยงานภาครั ฐที ต้องมี
โครงสร้างของสมาชิ กในกลุ่มธุรกิจ แต่การบริ หารจัดการจริ งๆ ยังคงเป็ นหน้าทีของผูป้ ระกอบการซึ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
มากกว่า สามารถจัดคนเข้าทํางานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความถนัดของแต่ละคน และไม่มีความขัดแย้งกันภายในองค์การ
2. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิ บตั ิงานของวิสาหกิจชุ มชน ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนได้มากยิงขึน

เอกสารอ้ างอิง

กรมส่ งเสริ มการเกษตร.
การดําเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. .
กองส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. .
ดุลย์ วันบุญกุล
. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนี ชีวัดผลสําเร็ จขององค์กรตามหลักการวัดผลการปฏิบตั ิงานเชิงดุล
ภาพ กรณี ศึกษาโรงงานฉี ดพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
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นภดล ร่ มโพธิ การวัด ผลองค์ ก รแบบสมดุ ล Balanced scorecard คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2553
ภาคภูมิ นันทปรี ชา
. ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการดําเนินงานโดยตัวชีวัดตามแนวคิด Balance Scorecard,
กรณี ศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) การค้นคว้าอิสระ มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและ
สิ งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มนต์ รั ก ธี ร านุ ส รณ์ . (2551). การศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด พะเยา.
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัวไป :มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ทัศนี ยว์ รรณ แนบทางดี ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการส่ งเสริ ม การขายที มีผลต่อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจ ตัว แทน
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย 2554. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธานี นาคเกิด และระพี กาญจนะ 2554. การพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานโดยอาศัยการวัดผลดุลยภาพ (BSC)
กรณี ศึกษา: โรงงานฉี ดพลาสติก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
Kaplan, R.S. and D.P. Norton (2 0 0 0 ) The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies
Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press
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การพัฒ นาผลการเรียนรู้ เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
Learning development of Cash Flow Statement preparation : Case study undergraduate student of
Songkhla Rajabhat University
สุปราณี กาญจนเพ็ญ * และ จุไรรัตน์ ทองบุญชู2
Supranee Kanchanapen1* and Jurairut Thongboonchoo 2

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้วิชาการบัญชีชนกลาง
ั
เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด โดยการ
ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ของนักศึกษาชันปี ที 2 หลักสู ตร 4 ปี โปรแกรมวิชาการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในภาคเรี ยนที
ปี การศึ ก ษา
จํานวน คน โดยใช้วิธี เ จาะจง เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ เสริ มจํา นวน 5 ชุ ด
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ รายการ สิ นทรัพย์ หนี สิ น และส่ วนของเจ้าของเข้างบกระแสเงิ น สด 2) การวิเคราะห์ การ
เปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนีสิ น และส่วนของเจ้าของ 3) การวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เข้าสู่ กิจกรรมงบกระแสเงินสด
4) การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ โดยการกระทบข้อมูลจากงบกําไรขาดทุนปี ปั จจุบนั กับข้อมูลการเปลียนแปลงของรายการใน
งบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบ 5) การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงานวิธีทางอ้อม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติการหาค่าเฉลีย ค่าร้อยละและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 95 มีผลคะแนนการทดสอบสู งกว่าครึ งหนึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน
โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 7.73 หากพิจารณาความก้าวหน้าของผลการเรี ยน พบว่านักศึกษามีผลการเรี ยนทีดีขึนทุกคน โดยมีค่าเฉลีย
ของความก้าวหน้าทางการเรี ยนเท่ากับ . ผลสรุ ปคือนักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
คําสําคัญ : การพัฒนา, ผลการเรี ยนรู ้, งบกระแสเงินสด
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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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การบัญชีชนกลาง
ั
2 เรื องงบกระแสเงินสด ถือว่าเป็ นวิชาทีสําคัญวิชาหนึ ง เนืองจากข้อมูลงบกระแสเงินสดถือว่ามี
ความสําคัญต่อการวางแผนและจัดการสภาพคล่องของกิ จการ นอกจากนี งบกระแสเงิ นสดยังเป็ นงบการเงินที ให้ขอ้ มูลที
แสดงให้เห็นว่า กิจการดําเนินงานเป็ นอย่างไร กิจการลงทุนอะไรบ้าง และกิจการจัดหาเงินอย่างไร และให้ขอ้ มูลทีทําให้ผใู ้ ช้
งบการเงิ นสามารถประเมิ นการเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์สุทธิ ของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง
ความสามารถในการชําระหนี และความสามารถของกิ จการในการจัดการเกี ยวกับจํานวนเงิ น รวมทังให้ประโยชน์ในการ
ประเมินความสามารถของกิ จการในการก่อให้เกิดเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด และทําให้ผใู้ ช้งบการเงินสามารถ
นําไปสร้างแบบจําลองเพือประเมินและเปรี ยบเทียบมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการทีต่างกัน สามารถ
ใช้การพยากรณ์ กระแสเงิ นสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต นอกจากนี ยังเป็ นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตทีได้จดั ทําในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การทํากํา ไร และกระแสเงิ นสดสุ ท ธิ แ ละผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงในระดับ ราคา (มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 7
ปรับปรุ ง 2559) สรุ ปคืองบกระแสเงินสดเป็ นข้อมูลที มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงินทังผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน เจ้าหนี
ผูใ้ ห้กยู้ ืมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
เนืองจากวิชาการบัญชี ชนกลาง
ั
2 เรื องการจัดทํางบกระแสเงิน เป็ นเนือหาทีเข้าใจยาก เกิดความสับสน มีปัญหาใน
การจัดทํางบกระแสเงิ น สดทังทางตรงและทางอ้อม และไม่สามารถจัดประเภทกิ จกรรมของกิจการว่ากิ จกรรมใดอยู่ใน
กิ จกรรมดําเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน มีปัญหาเรื องการวิเคราะห์ หากระแสเงิ นสดสุ ทธิ จากกิ จกรรม
ดําเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุ น และกิจกรรมจัดหาเงิ น และการวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและส่ วนของ
เจ้าของ และเนื องจากเวลาในการเรี ยนการสอนมีจาํ กัด ซึ งผูส้ อนคิดว่าควรให้นกั ศึกษาซึ งเป็ นผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิการจัดทํา
งบกระแสเงิ นสดจนเกิ ดเป็ นทักษะ ความรู ้ความเข้าใจและความชํานาญ ในการวิเคราะห์และจัดทํางบกระแสเงิ น สดทัง
ทางตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้องมากขึนและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่าการจัดการศึกษาใน
ปั จจุบนั ต้องยึดหลักส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถและทักษะในการเรี ยนรู ้ รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองได้ และถื อว่า
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ีมีความสําคัญทีสุดในกระบวนการศึกษา โดยกระบวนการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้มากกว่ารอรับความรู้ ทางด้านผูส้ อนจะเปลียนจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้เป็ น
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้(พระราชบัญญัติ
การศึ กษาแห่ งชาติ 2542) และความสามารถหรื อผลสําเร็ จที ได้รับจากกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นการเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์เรี ยนรู้ทางด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยั ก็คือผลสัมฤทธิทางการเรี ยน (ปราณี กองจินดา, 2549 : 42)
ผูว้ ิจยั จึ งได้ตระหนักถึ งความจําเป็ นอย่างยิงที ต้องปรับปรุ งการเรี ยนการสอนวิชาการบัญชีชนกลาง
ั
เรื องการ
จัดทํางบกระแสเงินสดขึนเพือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิเสริ มเรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด เพือนําไปทดลองใช้เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา ในการจัดทํางบกระแส
เงินสดทังทางตรงและทางอ้อม รวมทังการจัดประเภทกิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหา
เงิ น การวิเ คราะห์การเปลี ยนแปลงของสิ นทรั พย์ หนี สิ น และส่ วนของเจ้าของ การวิเคราะห์ หากระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ าก
กิ จกรรมดําเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน และแก้ไขปั ญหาของความสับสนระหว่างการกระทบยอดการ
เปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและส่ วนของเจ้าของ เพือคํานวณหาเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงานโดยวิธีทางตรง
และทางอ้อม เพือให้นกั ศึกษาสามารถจัดทํางบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง แม่นยําและรวดเร็วยิงขึน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ วิชาการบัญชี ชนกลาง
ั
2 เรื องการจัดทํางบกระแสเงิ นสดโดยใช้ชุดฝึ กปฏิ บ ัติเสริ ม ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชันปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรอิสระ

การฝึ กปฏิบัตเิ สริมเรื องการ
จัดทํางบกระแสเงินสด

ตัวแปรตาม

ผลสั มฤทธิการเรียน
เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด

ภาพที1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขันตอน โดยการสร้างเครื องมือ
ในการวิจยั การเลือกสุ่ มตัวอย่าง กําหนดรู ปแบบการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงมีรายละเอียด ดังนี

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที ใช้ใ นงานการวิจ ัยนี คื อนักศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ค ณะวิท ยาการจัด การ โปรแกรมวิชาการบัญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีชนกลาง
ั
ทังหมด กลุ่มการเรี ยน ในภาคเรี ยนที ปี การศึกษา
จํานวน คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา ทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีชนกลาง
ั
2 ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2559 ทังหมด 3 กลุ่มการเรี ยนกลุ่มละ
10 คน รวมทังหมดจํานวน 30 คน โดยเลือกจากคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาทีมีคะแนนสูงสุ ด 10 คนแรกของแต่ละ
กลุ่มการเรี ยน
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ชุดที 1 การวิเคราะห์รายการ สิ นทรัพย์ หนีสิ น และส่วนของเจ้าของเข้างบกระแสเงินสด
ชุดที 2 การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนีสิ น และส่วนของเจ้าของ
ชุดที 3 การวิเคราะห์กระแสเงินสดรับ-จ่าย เข้าสู่กิจกรรมงบกระแสเงินสด
ชุดที 4 การวิเคราะห์หาเงินสดสุ ทธิ โดยการกระทบข้อมูลจากงบกําไรขาดทุนปี ปั จจุบนั กับข้อมูลการ
เปลียนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบ
ชุดที 5 การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานวิธีทางอ้อม
2.2 เครื องมือในการประเมินผล
แบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการและขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั ต่อไปนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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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. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Means) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test การวิจยั ครังนี มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสาํ เร็จรู ป
เพือการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ในการหาค่าทางสถิติทีเกียวข้อง

ผลและวิจารณ์ ผล

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึ ก

ปฏิ บตั ิก่อนและหลังการฝึ กปฏิ บตั ิเสริ ม เรื องงบกระแสเงินสด วิชาการบัญชีชนกลาง
ั
โดยใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี หลักสู ตร ปี ชันปี ที ภาคเรี ยนที /

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจยั มีดงั นี

ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบผูเ้ รี ยนก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิและเก็บรวบรวมผลคะแนนการทดสอบไว้หลังจากนีได้ทาํ การ

ทดลองใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูเ้ รี ยนจํานวน ชุด เพือแก้ไขปั ญหาการจัดประเภทกิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมดําเนิ นงาน กิจกรรม
ลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและส่ วนทุน การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรม และความสับสนระหว่างการกระทบยอดการเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและทุน เพือคํานวณหาเงินสด

สุ ทธิ จากกิ จกรรมดําเนิ นงานโดยวิธีทางตรงและทางอ้อมของผูเ้ รี ยน และหลังจากนันจึ งให้ผูเ้ รี ยนทดสอบหลังจากการใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิ

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานของการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนจากการทดสอบก่อนและหลังการ

ใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเพือแก้ไขปั ญหาการจัดประเภทกิจกรรมว่าเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหา
เงิน การวิเคราะห์การเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและส่ วนของเจ้าของ การวิเคราะห์หาเงิ นสดสุ ทธิ จากกิจกรรม และ
ความสับสนระหว่างการกระทบยอดการเปลียนแปลงของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและส่ วนของเจ้าของ เพือคํานวณหาเงินสดสุ ทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม มีดงั นี

ตารางที 1 แสดงผลการเรี ยนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ลําดับ
ที
1
2
3
4

ชือ-สกุล
นางสาวอาแอเสาะ จิการะจิ
นางสาวนัฟฮะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวสาลวานี ดายันตา
นางสาวเปาะรสนีดา สาเหะมะหะฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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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ลําดับ
ที
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

ชือ-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 ปิ นมี
นางสาวกรกนก ราชสีห์
นางสาวภัททิญา หมวดพรมทอง
นายธนภัทร พันธุเสน
นางสาวภัทราพร สุวรรณพันธ์
นางสาวแพรวทิพย์ ทองศรี
นางสาวศิรภัสสร ธรรมเจริ ญ
นายศุภกิตติ เซ่งเต็กอิว
นางสาวสอบารี ยะ หมินหวัง
นางสาวเมธิญา เอียดทองคํา
นางสาวอังคณา พรหมอักษร
นางสาวกมลพรรณ หนูทอง
นางสาววิชญาพร ยีวันฉาย
นางสาวนันทิชา ฤทธิเดช
ค่าเฉลีย

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

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
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จากตารางที 1 พบว่าคะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากับ 4.03 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 40.28 และคะแนนของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากับ 7.73 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 77.33 จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนการทดสอบก่อนและหลังจากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 30 คน พบว่าคะแนนจาก
การทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด ของนักศึกษามีค่าเฉลียผลการเรี ยนตํากว่าครึ งหนึง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ของคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.03) แต่หลังจากการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิแล้ว ผลการเรี ยนของนักศึกษามากกว่าร้อย
ละ 95 มีค่าเฉลียผลการเรี ยนสู งกว่าครึ งหนึงของคะแนนเต็ม 10 (ค่าเฉลียเท่ากับ 7.73) ซึงหมายความว่าผูเ้ รี ยนมากกว่าร้อยละ
95 มีผลการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ตารางที 2 แสดงผลความก้าวหน้าทางการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ลําดับ
ที
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

ชือ-สกุล
นางสาวอาแอเสาะ จิการะจิ
นางสาวนัฟฮะห์ ยูโซ๊ะ
นางสาวสาลวานี ดายันตา
นางสาวเปาะรสนีดา สาเหะมะหะฯ
นางสาวฟิ รมีย์ 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 ปิ นมี
นางสาวกรกนก ราชสีห์
นางสาวภัททิญา หมวดพรมทอง
นายธนภัทร พันธุเสน
นางสาวภัทราพร สุวรรณพันธ์
นางสาวแพรวทิพย์ ทองศรี
นางสาวศิรภัสสร ธรรมเจริ ญ
นายศุภกิตติ เซ่งเต็กอิว
นางสาวสอบารี ยะ หมินหวัง
นางสาวเมธิ ญา เอียดทองคํา
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
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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
ลําดับ
ชือ-สกุล
ใช้ชุดฝึ ก
ใช้ชุดฝึ ก
เรี ยน
ที
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ
คะแนน
ร้อยละ
(10 คะแนน) (10 คะแนน)
29
นางสาววิชญาพร ยีวันฉาย
3.75
6.50
2.75
73.33
30
นางสาวนันทิชา ฤทธิเดช
3.50
6.75
3.25
92.86
ค่าเฉลีย
4.03
7.73
3.71
91.97
จากตารางที 2 พบว่าผลคะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลียคะแนนเท่ากับ 4.03 คะแนน
คะแนนของนักศึกษาหลังก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีค่าเฉลียเท่ากับ 7.73 และความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักศึกษา
มีค่าเฉลียคะแนน 3.71 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 91.97 จากการวิเคราะห์ ความก้าวหน้าทางการเรี ยนหลังจากการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิเสริ ม เรื องการจัดทํางบกระแสเงิ นสด ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสู ตร 4 ปี ชันปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 30 คน พบว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยน ของนักศึกษามีค่าเฉลียผลการเรี ยนตํากว่า
ครึ งหนึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.03) แต่หลังจากใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มแล้ว ผลการเรี ยนจากการทดสอบ
หลังเรี ยนของนักศึกษามากกว่าร้อยละ 95 มีค่าเฉลียผลการเรี ยนรู ้สูงกว่าครึ งหนึงของคะแนนเต็ม 10 คะแนน(ค่าเฉลียเท่ากับ
7.73) ซึ งจะเห็ น ได้ว่ า นัก ศึ ก ษามี ค ะแนนหลัง การใช้ชุ ด ฝึ กปฏิ บ ัติ เ สริ มสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย น โดยมี ค่ า เฉลี ยของคะแนน
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนเท่ากับ 3.71 คิดเป็ นร้อย 91.97 ซึ ง หมายความว่าหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเรื องการจัดทํางบ
กระแสเงินสด นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรี ยนก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
ตารางที 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
จากตารางที 3 พบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร 4 ปี ชันปี ที
2 ภาคเรี ยนที 1/2559 มหาวิทยาราชภัฏสงขลา จํานวน 30 คน หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ มเรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด
สู งกว่าก่ อนการใช้ชุดฝึ กปฏิ บัติเสริ ม มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งหมายถึ ง จากผลการทดสอบค่าสถิติ t-test ของ
คะแนนทดสอบก่ อน – หลัง การใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ เสริ ม เรื องการจัด ทํางบกระแสเงิ น สด พบว่า มีค วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 แสดงว่าผลการเรี ยนก่ อนและหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มแตกต่างกัน โดยที ผลการเรี ยน
ของการทดสอบหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มมีคะแนนเฉลีย 7.73 และผลการเรี ยนของการทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
เสริ มมีคะแนนเฉลีย 4.03 นันคือผลการเรี ยนหลังการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มมีคะแนนสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ จึงยอมรับ
สมมติฐานว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้โดยการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด สูง
กว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม
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จากการวิจยั การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเรื องงบกระแสเงินสด ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชันปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจํานวน 30 คน พบว่าผูเ้ รี ยนมี
คะแนนก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม มีคะแนนเฉลีย 4.03 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 40.28 จาก
คะแนนเต็ม และนักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังใช้ชุดปฏิบตั ิเสริ มเฉลี ย 7.73 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็ น
ร้อยละ 77.33 จากคะแนนเต็ม
จากผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษามากกว่าร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ ในระดับที ดี คือเกิ นเกณฑ์ร้อยละ 50 และผูเ้ รี ยน
มากกว่าร้ อยละ 95 มีผลการเรี ยนสู งกว่าครึ งหนึ งของคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 7.73 หากพิจ ารณา
ความก้าวหน้าของผลการเรี ยน พบว่านักศึกษามีผลการเรี ยนที ดี ขึนทุ กคน โดยมี ค่าเฉลียของความก้าวหน้าทางการเรี ยน
เท่ากับ 3.71 และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ ทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้หลังการใช้ชุดฝึ ก
ปฏิ บตั ิเสริ มสู งกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิเสริ ม มี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณวิภา มณี
โลกย์ (2557) และษมากร ประดับการ (2556) พบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังการใช้แบบฝึ กทักษะสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ งทําให้
เห็ นว่าผูเ้ รี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู้ทีสู งขึนและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดลยา ไชยวงศ์ (2556) พบว่าการนําชุ ดฝึ กปฏิ บตั ิ
เรื องการจัดทํางบกระแสเงินสด จํานวน 8 ชุด มาใช้ในการเรี ยนการสอนเพือเพิมทักษะในการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทํางบ
กระแสเงิ นสดของนักศึ กษา สามารถทําให้นกั ศึกษามีผลคะแนนการทดสอบสูงขึนกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ซึ งกล่าวได้ว่า
นักศึ กษามี ผลสัมฤทธิ ทางการพัฒนาการเรี ยนรู ้ หลังการใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ สู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิ ซึ งแสดงให้เห็ นว่า
ชุ ดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเป็ นเครื องมือทีสามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้ โดยเครื องมือช่วยในการเพิมทักษะในการคิด
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือนําไปจัดทํางบกระแสเงิ นสดทังทางตรงและทางอ้อมได้อย่างถูกต้องมากยิงขึนโดยเฉพาะในการจัด
ประเภทกิจกรรมของกิจการว่าเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน การวิเคราะห์การเปลียนแปลง
ของสิ นทรัพย์ หนี สิ นและส่ วนของเจ้าของ การวิเคราะห์หาเงินสดสุทธิ จากกิจกรรม และการกระทบยอดการเปลียนแปลง
ของสินทรัพย์ หนีสิ นและส่ วนของเจ้าของ เพือคํานวณหาเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงานโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีชนกลาง
ั
2 โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช้
ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ มเข้ามาช่วยในการเรี ยนการสอน
2. ควรนําชุดฝึ กปฏิ บัติเสริ มไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอืน เช่ น ในระดับที สู งกว่าเพือเป็ นการทบทวนเนื อหา
ความรู้เดิมทีเคยเรี ยนมา
3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการใช้ชุดฝึ กปฏิบตั ิเสริ ม วิชาการบัญชีชนกลาง
ั
2 เรื อง งบกระแส
เงินสด เพือนําไปพัฒนาการสร้างสื อการสอนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณอาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการทีให้คาํ แนะนํา และเสี ยสละเวลาในการให้
คําปรึ กษาในทุกขันตอนของการทํางานวิจยั จนทําให้งานวิจยั สําเร็ จไปด้วยดี และ ผูว้ จิ ยั ได้รับเงินอุดหนุนจากคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างสู ง ณ โอกาสนี
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กระทรวงศึกษาธิ การ. 2542. พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545. และ
ฉบับที (3) พ.ศ. 2553 เวบไซต์ https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf
ดลยา ไชยวงศ์. 2556. การพัฒนาการเรี ยนรู ้ เรื องการจัดทํางบกระแสเงิ นสด วิชาการบัญชีขนกลาง
ั
2 โดยใช้ชุดฝึ กปฏิ บตั ิ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชันปี ที 2 ภาคเรี ยนที 2/2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ษมากร ประดับการ. 2556. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื องการวิเคราะห์รายการค้า วิชาบัญชีเบืองต้น 1 โดยใช้แบบฝึ กปฏิบตั ิ
นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันปี ที 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์.
พรรณวิภา มณี โลกย์. 2557. การใช้ชุด ฝึ กปฏิ บตั ิ วิชาบัญชี เบื องต้น 2 ของนักเรี ยนระดับชัน ปวช.1 กลุ่ ม 8 ประเภทวิชา
พณิ ชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. วิทยาลัยเทคนิ คลพบุรี.
ปราณี กองจินดา. 2549. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิตศาสตร์และ ทักษะการ คิดเลขในใจของนักเรี ยนที
ได้รับการสอนตามรู ปแบบซิปปาโดยใช้แบบฝึ กหัดทีเน้นทักษะการคิดเลขในใจกับนักเรี ยนทีได้รับการสอนโดย
ใช้คู่มือครู . วิทยานิ พนธ์ ค.ม.(หลักสูตร และการสอน). พระนครศรี อยุธยา : บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา.
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการบัญชีฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559) เรื องงบกระแสเงินสด
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ปัจ จัยและอุปสรรคในรายวิชาทีใช้ ระบบอิเลิร์นนิงเติมเต็ม การเรี ยนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย
The factors that affect academic achievements in the subjects which are fulfilled using e-learning in
RMUTSV
พิมพ์จรัส บุญเลิศ * อานนท์ บัวศรี วิริยา ปิ นสุวรรณ และ เกตสุ ดา เพ็ชรนริ นทร์
Pimjaras Boonlaet1* Arnon Bausri1 Wiriya Pinsuwan1 Ketsuda Petnarin1

บทคัดย่อ

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ . เพือปั ญหาและอุปสรรค ในการใช้งานระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั . เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อปั ญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบการ
จัดการเรี ยนการสอน (LMS) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการหาคําตอบดังกล่าว สําหรับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นอาจารย์คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั จํานวน คน ซึงผูว้ จิ ยั ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามคือ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง – 40 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญญาโท
ประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า ปี และ ปี ขึนไป ใช้งานระบบอีเลิร์นนิงจากมหาวิทยาลัย มีวตั ถุประสงค์การใช้งานระบบ
การจัดการเรี ยนการสอนเพือส่ งงาน พบว่า ความคิดเห็นในด้าน ต่าง ๆ คือ ด้านประสิทธิภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ ตอ้ งการ
จํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาเพียงพอกับการเรี ยนการสอน ประสิ ทธิ ภาพของเซิ ร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํ หรับใช้
งานระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS) มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ ( x = . ) ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ตต้องการความ
รวดเร็ วในการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต มีค่าเฉลียมากที สุ ด คือ ( x = 2.90) ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอนต้องการมี
LMS ที สามารถจัดการเนื อหาและบทเรี ยนมี ค่าเฉลียมากทีสุ ด คือ ( x = 3.34) ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้องการ
ระบบ LMS ช่วยเพิมช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที มีค่าเฉลียมากทีสุ ด ( x
= 3.19) ด้านอาจารย์ผสู ้ อนต้องการระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยช่วยให้อาจารย์ประหยัดเวลาในการประเมินผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x = 3.17)
คําสําคัญ : อีเลิร์นนิง, ระบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย
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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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การจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยบทเรี ยนออนไลน์เป็ นการเรี ยนผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต นักศึ กษาสามารถเข้า
เรี ยนและทํากิจกรรมต่างๆ ทีผูส้ อนจัดไว้ได้ทุกสถานที ทุกเวลาทีมีการออนไลน์ ซึ งโปรแกรมช่วยสร้างบทเรี ยนออนไลน์
แบบสํา เร็ จ รู ป (Authoring Program) เป็ นโปรแกรมที ออกแบบมาสําหรั บ ช่ วยสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ เช่ น LMS เป็ น
โปรแกรมทีมหาวิทยาลัยนํามาพัฒนาเพือนํามาใช้เป็ นระบบการจัดการเรี ยนการสอน รวมทังมีแผนพัฒนาโปรแกรมทีชัดเจน
และต่อเนือง และเป็ นโปรแกรมทีเปิ ดให้ใช้ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทังประหยัดค่าใช้จ่ายทังผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ลด
เวลาการสอนเนืองจากผูส้ อนเตรี มการสอนให้เสร็จสมบูรณ์เพียงครังเดียว เพือให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที 21 จะมีความ
ยืดหยุน่ สร้างสรรค์ทา้ ทาย และซับซ้อน เป็ นการศึกษาทีจะทําให้โลกเกิ ดการเปลียนแปลงอย่าง รวดเร็ วอย่างเต็มไปด้วยสิง
ท้าทายและปั ญหารวมทังโอกาสและสิ งที เป็ นไปได้ใหม่ๆ ทีน่ าตืนเต้น ( นิ ภา,
) นักศึ กษาสามารถเข้าถึ งบทเรี ยนได้
ตลอดเวลา บทเรี ยนน่าสนใจมากขึน เนื องจากมีสือมัลติมีเดี ยมีภาพและเสี ยง นักศึกษาสามารถเรี ยนรู้ได้เร็ วขึน และเข้าใจ
บทเรี ยนเป็ นรู ปธรรม
ปั จจุบนั สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี (
) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้พฒั นาระบบการ
เรี ยนรู้ (Learning Management System) เพือให้อาจารย์ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน แต่ยงั มีอาจารย์ให้
ความสนใจในการเข้าใช้งานระบบการเรี ยนรู้นอ้ ย และยังไม่เข้าใจในกระบวนการใช้งาน ปั จจุบนั ระบบการจัดการเรี ยนการ
สอน LMS ได้พฒั นามาเป็ นเวอร์ ชนั 3.0 และมีการพัฒนาเพิมเติมในส่ วนของการเพิมรายวิชาจากสํานักงานส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน เพือให้สอดคล้องกับการเรี ยนการสอนมากยิงขึน ซึ ง ปั จจุบนั ได้ทาํ การเปิ ดใช้งานระบบตังแต่ปีการศึกษา
2559 มีจาํ นวนสมาชิกทังหมด 21,006 แยกเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน 601 และนักศึกษา 20,405 ตามลําดับ และมีอาจารย์ผสู้ อนได้
เปิ ดสอนวิชาเรี ยน ในระบบโดยมีจาํ นวนรายวิชาทังสิ น 733 วิชา
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ผูใ้ ห้บ ริ การระบบการ
จัดการเรี ยนการสอน (LMS) เป็ นระบบทีช่วยสนันสนุ นการเรี ยนการสอนให้กบั อาจารย์ผสู ้ อน และนักศึกษา โดยทีอาจารย์
ผูส้ อนสามารถจัดการเนื อหาได้ทุกทีทุกเวลา เช่นเดียวกับนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงเนื อหาได้ทุกทีทุกเวลาเช่นกัน และเป็ น
การเรี ยนรู้ทีมีความยืดหยุน่ สู ง โดยมีเนื อหาทีหลากหลายรู ปแบบ เช่น ข้อความ รู ปภาพ เสี ยง วีดีโอและมัลติมีเดี ยอืนๆ เป็ น
ต้น นอกจากนี ยังมีการวัดผล และการประเมินผลให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้เปิ ดใช้ระบบตังแต่ปี พ.ศ
โดยได้นําเอาระบบการบริ หารจัดการ การเรี ยนรู ้ Moodle
เวอร์ ชนั . . และเมือปี พ.ศ.
ได้มีการปรับปรุ งระบบใหม่
จากทีกล่าวมาผูว้ ิจยั จึ งเห็ นความสําคัญและสนใจศึกษาถึงปั จจัยและอุปสรรคในรายวิชาทีใช้ระบบอีเลิร์นนิ งเติ ม
เต็มการเรี ยนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรค และปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ทีทําให้การเรี ยนในรายวิชา ประสบความสําเร็ จ เพือนําข้อมูลไปวิเคราะห์สาํ หรับเสนอแนะเพือเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ ง ทังในด้านระบบ อีเลิร์นนิง ด้านโครงสร้างพืนฐาน และการให้บริ การ ของระบบอีเลิร์นนิงของมหาวิทยาลัยต่อไป
. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพื อศึ ก ษาปั จ จัย และอุ ป สรรค ในการใช้ง านระบบการจัด การเรี ยนการสอน (LMS) ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
. เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อปั ญหาและอุปสรรค ในการใช้งานระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ของ
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทุกวิทยาเขต จํานวน
คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Tara Yamane ทีระดับความเชือมัน % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน
. การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฏีทีเกียวข้องจากเอกสารต่าง ๆ
. กําหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชีทีต้องการตามวัตถุประสงค์
. สร้างแบบสอบถามทีต้องการวัดในแต่ละด้าน โดยแบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบ การจัดการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV) ประกอบด้วยกัน ด้าน
. ด้านประสิ ทธิ ภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ จํานวน ข้อ
. ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต
จํานวน ข้อ
. ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอน
จํานวน ข้อ
. ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
จํานวน ข้อ
5. ด้านอาจารย์ผสู้ อน
จํานวน ข้อ
ตอนที ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบบเติมคํา
. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ทงั คณะ/วิทยาลัย ระหว่างภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
และนําแบบสอบถามทีได้รับคืนมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใช้
ี ในการประเมิน
นําข้อมูลทีคัดเลือกไว้ มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรู ป ในการหาค่าต่างๆ ดังนี
. ข้อมูลเกียวกับข้อมุลส่วนตัวของผูค้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percent)
. ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบอีเลิร์นนิง ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
ค่าเฉลีย (Mean)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1. ผลการวิจัย
1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . อายุระหว่าง - ปี จํานวน
ราย คิดเป็ นร้อยละ . มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . มีตาํ แหน่งทางวิชาการ
เป็ นอาจารย์ จํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . มีประสบการณ์การทํางาน ปี ขึนไปและน้อยกว่า ปี จํานวน ราย
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ . มีจาํ นวนวิชาทีใช้ในการเรี ยนการสอน วิชา จํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . ส่ วนใหญ่ใช้
งานระบบอีเลิร์นนิ ง จาก มหาวิทยาลัย จํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . มีวตั ถุประสงค์ในการใช้งานระบบการจัด การ
เรี ยนการสอนเพือให้นกั ศึกษา ส่งงาน จํานวน ราย คิดเป็ นร้อยละ .
. ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ที มี ต่ อ ปั จ จัย ที มี ต่ อ การใช้ง านระบบจัด การเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์ น นิ ง
(LMS@RMUTSV) ของมหาวิทยาลัย จํานวน คน ผลการประเมิ นแยกตามคําถามรายข้อ แสดงความถีของข้อมูลและ
แสดงร้อยละของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีสุด ดังแสดงในตารางที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที ระดับ ความคิด เห็ น ที มี ต่อ ปั จจัย ที มี ต่ อการใช้ง านระบบจัด การเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์น นิ ง (LMS@RMUTSV)
ด้าน ประสิทธิ ภาพของเครื องคอมพิวเตอร์
ระดับปั จจัย
รายการ
(5) (4)
(3)
(2)
(1) ค่าเฉลีย
ด้านประสิ ทธิภาพของเครื องคอมพิวเตอร์
1. จํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาเพียงพอกับการ
6
5
138
41
17
3.10
เรี ยนการสอน
2. ประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ทีใช้งานระบบจัดการเรี ยน
5
85
156
39
12
3.10
การสอน (LMS)
3. ประสิ ท ธิ ภาพของเซิ ร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์สําหรั 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
ตารางที ระดับ ความคิด เห็ น ที มี ต่อ ปั จจัย ที มี ต่ อการใช้ง านระบบจัด การเรี ย นการสอนอี เ ลิ ร์น นิ ง (LMS@RMUTSV)
ด้านประสิ ทธิภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ระดับปั จจัย
รายการ
(5) (4)
(3)
(2)
(1) ค่าเฉลีย
ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอน
7. การออกแบบระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ยืดหยุน่
9
77
156
40
15
3.08
สะดวกต่อการใช้งาน
8. LMS มีเ ครื องมื อสนับ สนุ นกิ จกรรม การเรี ยนรู้ร่วมกัน
ของผูเ้ รี ยน เช่น กระดาษ ท่องสนทนา หรื อแบบช่วยเหลือ 11
87
152
34
13
3.16
แบบออนไลน์
9. มี LMS ที สามารถจัด การเนื อหาและบทเรี ยน เช่ น การ
20 103 146
14
14
3.34
โยกย้าย เปลียนแปลง และแก้ไขเนือหาในบทเรี ยน
10. LMS สามารถเข้าถึ งได้จากอุปกรณ์ ทุกชนิ ด เช่ น มือถือ 14 112 131
27
13
3.29
แท็ปเล็ต เป็ นต้น
คู่มือการใช้งานระบบ LMS สามารถเข้าใจง่าย สะดวกต่อ
การศึกษาเรี ยนรู้เอง
ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
12.
แผนในการสนับ สนุ น การใช้งานระบบจัดการเรี ยน
การสอน (LMS)
11.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

6

87

150

37

17

4

80

159

38

16
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13.
14.
15.
16.

แผนเกี ยวกับการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีและอาจารย์ เพือ
สนับสนุ นการใช้งานระบบการจัดการเรี ยนการสอน
(LMS)
แผนและนโยบายเกียวกับการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที และ
อาจารย์เ พือสนับ สนุ น การใช้งานระบบจัดการเรี ยน
การสอน (LMS)
กรอบนโยบายและแผนในการสนับสนุนการใช้งาน
ระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
ระบบ LMS ช่ ว ยเพิ มช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
อาจารย์และนักศึกษาได้โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที
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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

ตารางที ระดับความคิดเห็ นทีมีต่อปั จจัยทีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิง (LMS@RMUTSV) ด้าน
ประสิ ทธิภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ระดับปั จจัย
รายการ
(5) (4)
(3)
(2)
(1) ค่าเฉลีย
ด้านอาจารย์ผสู ้ อน
17.
ผูส้ อนมี ค วามรู ้ ใ นการใช้งานระบบจัด การเรี ยนการ
4
89
154
36
14
3.11
สอน (LMS)
18.
ระบบ LMS ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ช่ ว ยให้ อ าจารย์
12 101 127
38
19
3.16
สามารถใช้สือประกอบการสอนได้หลายวิธี
19.
ระบบ LMS ของมหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยให้ อ าจารย์
ประหยัด เวลาในการการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ของ 16
82
151
33
15
3.17
นักศึกษา
20.
ท่านมีความเข้าใจเกียวกับการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิง
17
76
153
34
17
3.14
จากตารางที พบว่า แต่ ละข้อคํา ถามปั จจัยที มีต่อการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิ ง ด้านระบบ
เครื อข่ายและอิ นเตอร์ เน็ต ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ประสิ ทธิ ภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลียเท่ ากับ . ความรวดเร็ วในการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ต มีค่าเฉลียเท่ ากับ . มี LMS ที สามารถจัดการ
เนือหาและบทเรี ยน เช่น การโยกย้าย เปลียนแปลง และแก้ไขเนือหาในบทเรี ยน มีค่าเฉลียเท่ากับ . ระบบ LMS ช่วยเพิม
ช่ องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้ โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที มี ค่าเฉลียเท่ากับ . ระบบ LMS ของ
มหาวิทยาลัย ช่วยให้อาจารย์ประหยัดเวลาในการการประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา มีค่าเฉลียเท่ากับ .

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์และสรุ ปผลข้อมูล พบว่า ปั จจัยทีมีความสําคัญทีสุดต่อการเรี ยนการสอนระบบอีเลิร์นนิ ง ได้แก่
ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลียความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.19) และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ปั จจัยที มีความสําคัญน้อยที สุ ด ต่อการเรี ยนการสอนด้วยระบบอีเ ลิร์น นิ ง ได้แก่ ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์ เ น็ต มี
ค่าเฉลียระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.85) แสดงให้เห็นว่า . ระบบการจัดการเรี ยนการสอนมีความสําคัญ
มาก มหาวิทยาลัยจึ งควรออกแบบระบบให้สะดวกและเหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ทุกชนิ ดเพือ
ความสะดวกในการใช้งาน . ประสิ ทธิ ภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเครื องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ เพิมประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ทีใช้งานระบบ และประสิ ทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํ หรับใช้
งานระบบ . การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีแผนสนับสนุนการใช้งานระบบ การฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีและ
อาจารย์ มีกรอบนโยบายและแผนทีชัดเจน . ระบบเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยควรแก้ไขปัยหาเรื องความเร็วของ
เครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ต และความเสถียรภาพของการใช้งานระบบ
จากข้อสรุ ปและอภิปรายผลดังทีผ่านมา ทําให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยควรเน้นทีจะปรับปรุ งด้านระบบการจัดการ
เรี ยนการสอน ทังในส่วนของการออกแบบ มีเครื องมือทีครบถ้วน ระบบสามารถเข้าถึงจากอุปกรณ์ได้ทุกชนิด และทีคือการ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าทีและอาจารย์ใช้ระบบอีเลิร์นนิงในกระบวนการเรี ยนการสอน เพือเติมเต็มให้แก่นกั ศึกษาทีจะหา
ความรู ้และใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างขวางและเต็มประสิ ทธิภาพมากยิงขึน

สรุ ปผลการวิจัย

. ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่าง – 40 ปี วุฒิการศึ กษาปริ ญญาโท ตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประสบการณ์ทาํ งานน้อยกว่า ปี และ ปี ขึนไป จํานวนวิชาทีใช้ในการสอน วิชา มีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
ใช้คอมพิวเตอร์ PC ในการเชือมต่ออินเตอร์ เน็ต ใช้งานระบบอีเลิร์นนิงจากมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์การใช้งานระบบการ
จัดการเรี ยนการสอนเพือส่ งงานใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิงบางครัง
. การวิเคราะห์ความคิดเห็นทีมีต่อการใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิง
. ด้านประสิ ทธิ ภาพของเครื องคอมพิวเตอร์ ตอ้ งการจํานวนเครื องคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาเพียงพอ
กับการเรี ยนการสอน ประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์ทีใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอน (LSD) ประสิ ทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์
และอุปกรณ์สาํ หรับใช้งานระบบจัดการเรี ยนการสอน (LSD) มีค่าเฉลียเท่ากัน คือ ( x = 3.10)
. ด้านระบบเครื อข่ายและอินเตอร์ เน็ตต้องการความรวดเร็วในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลีย
มากทีสุ ด คือ ( x = 2.90)
. ด้านระบบการจัดการเรี ยนการสอนต้องการมี LMS ที สามารถจัดการเนื อหาและบทเรี ยน เช่ น การ
โยกย้าย เปลียนแปลง และแก้ไขเนือหาในบทเรี ยน มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x = 3.34)
. ด้านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้องการระบบ LMS ช่วยเพิมช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาได้โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที มีค่าเฉลียมากทีสุด ( x = 3.19)
. ด้า นอาจารย์ผูส้ อนต้องการระบบ LMS ของมหาวิท ยาลัยช่ วยให้อาจารย์ป ระหยัด เวลาในการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ( x = 3.17)
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ควรส่งเสริ มให้มีการปรับปรุ งเนือหาภายในระบบ LMS อยูส่ มําเสมอให้เป็ นปั จจุบนั
2. ควรมีการส่งเสริ มให้มีการใช้งานระบบ LMS ทุกคนเพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในรู ปแบบที ทันสมัย
4. ควรมอบหมายให้มีการใช้ LMS เป็ นกฎระเบียบหรื อมีการบังคับให้ใช้งานทุกคน
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5. ควรมีการปรับปรุ งระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานทีหลากหลายในแต่ละรายวิชาและลักษณะการเรี ยน
การสอนของแต่ละวิชา

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั ฉบับนีได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ด้วยงบเงินรายได้
ประจําปี พ.ศ.
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพรุ คุณเป็ นอย่างสูงต่อการสนับสนุนโครงการวิจยั เรื อง ปั จจัยและอุปสรรคในรายวิชาที
ใช้ระบบอิเลิร์นนิงเติมเต็มการเรี ยนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั มา ณ ทีนี และรายงานการ
วิจ ัยฉบับ นี จะเสร็ จ สมบู ร ณ์ ไ ม่ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รั บ ความร่ วมมื อ ที ดี ต ลอดการทํา วิ จัย จากผู ้ส นับ สนุ น ทุ น วิจัย และผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกท่าน

เอกสารอ้ างอิง

นิภา กูพ้ งษ์ศกั ดิ. . การเพิมประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้โปรแกรม BU LMS :
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษศาสตร์ ปี ที ฉบับที
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พศ.
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การพัฒ นามัลติมีเดียแอนิเมชั น มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ ระบบในรายวิชา การวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้ าง)
Development Animation 2 Dimension Topic system analysts model in subject System Analysts and
Design (Structural)
ลัดดาวัลย์ หวังเจริ ญ * โสภณา สําราญ วิลาวัณย์ บุญบุตร และ ณัฎฐธิดา บุญส่ ง
Laddawun Wongcharen1* Sophana somran2 Vilawan Bunbod1and Nattatida Bunsong1

บทคัดย่อ

การพัฒนางานวิจยั เรื อง มัลติมีเดี ยแอนิ เมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) จัดทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ ) ประกอบการเรี ยนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ในเรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ และ ) เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีง่ายและน่ าสนใจสําหรับนักเรี ยนนักศึกษา การ
วิจยั ครั งนี ใช้เครื องมือคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Illustrator, Flash , Photoshop, Dreamweaver, Sound Force, Ulead,
และ Appserv เครื องมื อที ใช้ในการจัดทําวิจยั ได้แก่ แบบประเมินประสิ ท ธิ ภาพของสื อจากผูเ้ ชี ยวชาญโดยแบ่งออกเป็ น
ด้าน คือ ด้านการออกแบบสื อ และด้านการทํางานของสื อแอนิ เมชัน และแบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูใ้ ช้ระบบ
โดยประเมินด้านเนือหาของแบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ
ผลประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ ในด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ด้านลักษณะตัวละคร ด้านการใช้องค์ประกอบรู ปทรง
ของแอนิ เมชัน ด้านองค์ประกอบทางสี เสี ยง ด้านการออกแบบการเคลือนทีของแอนิเมชัน โดยรวมมีค่าเฉลีย . อยูใ่ น
ระดับมากทีสุด ด้านการทํางานประกอบไปด้วย ด้านการเลือกการทํางานของแอนิเมชัน ความต่อเนื องของการเคลือนไหว
ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลภาพ และ การบรรยายสอดคล้องกับการแสดงผล มีค่าเฉลียคือ . อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ผล
การประเมินจากผูใ้ ช้สือพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ . เพศชาย จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ผลการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้สือนําเสนอในรู ปแบบการ์ ตูนแอนิเมชันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 และผูใ้ ช้สือได้รับความรู ้เพิมขึนจากการใช้สือแอนิเมชันดังกล่าว
คําสําคัญ : แอนิเมชัน มิติ, การวิเคราะห์ระบบ, แบบจําลอง
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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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ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ.
มาตรา กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” จะเห็ นได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอนนันจะต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ที
หลายหลายทีจะเป็ นเครื องมือที จะสามารถทําให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ โดยการศึ กษานันต้องเน้นความสําคัญทังความรู้
และคุ ณธรรม ที บู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยการศึ กษาในระดับอุดมศึกษานัน ควรเน้น
การศึ กษาทีทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ทงในด้
ั
านการการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้ในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหา โดยรู ปแบบของกระบวนการเรี ยนรู้มีหลายหลายรู ปแบบ เช่น กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการ
คิด กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการปฏิบตั ิลงมือทําจริ ง กระบวนการวิจยั เป็ นต้น ซึ งแนวทางเหล่านี
เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนทีผูเ้ รี ยนควรจะได้รับการฝึ กฝนพัฒนาอย่างต่อเนือง จะได้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีขึน
และบรรลุเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ในแต่ละหลักสูตร ทังนีการศึกษาได้มีการเปลียนแปลงในระดับสากลทีมีการพัฒนากรอบ
แนวคิ ดเพือการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที โดยได้มีการเสนอการจัดการศึกษาในศตวรรษที นี ว่าควรยึดหลักผลลัพธ์ทงใน
ั
ด้านความรู ้ในวิชาแกนและทักษะแห่งศตวรรษใหม่ ซึงเรี ยกโดยสรุ ปว่า R กับ 7C (วิจารณ์, )
3R คือ ความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ
7C ประกอบไปด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะการคิดริ เริ ม และ สร้างนวัตกรรม ทักษะความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่ วมมือ การทํางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ ํา ทักษะด้านการสื อสาร
สารสนเทศ และรู ้ เท่าทันสื อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ทักษะอาชี พและทักษะการ
เรี ยนรู้
จากรู ปแบบการเรี ยนรู้ในศตวรรษที ทีกล่าวมาจะเห็นได้วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ควรมี
การเรี ยนทีมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ในการประยุกต์องค์ความรู ้ทีเรี ยนมาเพือนํามาใช้ในการคิด แก้ปัญหา หรื อสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ทีก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้ในศตวรรษที โดยเน้นในด้านการใช้สารสนเทศทีมีเทคโนโลยี
ทังคอมพิวเตอร์ และการสื อสารเข้ามาประกอบในการเรี ยนรู้อีกด้วย โดยการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทีกล่าวมานัน มีวธิ ี การหลากหลายรู ปแบบ เช่น การใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู้ประกอบการสอน การ
ออกแบบกระบวนการเรี ยนการสอน การใช้สือการเรี ยนการสอน การผลิตสื อการเรี ยนรู ้แบบมัลติ มีเดีย การสร้างสื อการ
เรี ยนรู้ทีแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์ การสร้างสื อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบแอนิเมชัน เป็ นต้น
การสร้างสื อการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบแอนิเมชัน เป็ นรู ปแบบของการผลิตสื อการเรี ยนรู ้ทีได้รับความนิ ยมมากรู ปแบบ
หนึ งในปั จจุบนั โดยรู ป แบบของสื อที มีการสร้ างออกมานัน จะเป็ นการทําให้ภาพนิ งเกิ ด การเคลื อนไหว มี การใส่ เ สี ยง
ประกอบ และมีสีสนั สดใส จึงทําให้งานทีพัฒนาเป็ นแอนิ เมชันมีความน่าสนใจมากขึน ซึงมนุษย์เรามักเลือกทีจะมองรู ปภาพ
หรื ออะไรทีมีสีสันก่อนมองเนือหาเสมอ โดยเฉพาะในปั จจุบนั เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าเป็ นอย่างมากจึงทําให้เกิดเครื องมือ
สําหรับสร้างงานกราฟิ กและแอนิเมชันทีมีประสิ ทธิ ภาพสูงขึน โดยเฉพาะการใช้ในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ความนิยม
ใช้งานแอนิ เมชันเข้ามามีบทบาทมากในการจัดทําสื อการเรี ยนการสอน เนื องจากประโยชน์ของสื อแอนิเมชันมีมากมาย เช่น
มี สีสันที สดใส มีเสี ยงประกอบต่างๆ ที ช่ วยสามารถสื อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย และงานแอนิ เมชันช่ วยทําให้จดจําได้
รวดเร็ ว เนืองจากมนุษย์จะจําข้อมูลในลักษณะทีเป็ นภาพได้ดีกว่าตัวเลขหรื อข้อความ โดยการประยุกต์ใช้งานแอนิเมชันใน
การเรี ยนรู ้หรื อการศึกษา จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ได้เป็ นอย่างดีผเู ้ รี ยนจึงสามารถจดจําสิ งต่างๆ ได้รวดเร็ วกว่าเดิมอีกด้วย
คําว่า แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคลือนไหว” ด้วยการนําภาพนิงมาเรี ยงลําดับกัน และแสดงผล
อย่างต่อเนื องทําให้ดวงตาเห็ นภาพทีมีการเคลือนไหวในลักษณะภาพติดตา เมือตามนุ ษย์มองเห็ นภาพทีฉาย อย่างต่อเนื อง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เรตินาจะรักษาภาพนี ไว้ในระยะสันๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอืนแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์
จะเชือมโยงภาพทังสองเข้าด้วยกันทําให้เห็นเป็ นภาพเคลือนไหวทีมีความต่อเนืองกัน (ทวีศกั ดิ, 2552 ) โดยข้ อดีของสื อแอนิ
เมชั นนัน สามารถทําให้การอธิ บ ายเรื องที ค่ อนข้างซับ ซ้อนหรื อ ยากที จะเข้าใจให้กลายเป็ นเรื องง่ ายขึ น ทําให้เ กิ ด การ
จิ นตนาการอย่างไร้ขอบเขต ไม่มีการปิ ดกันทางความคิด สามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระเสรี ช่วยเน้นให้ส่วนสําคัญเกิ ด
ความกระจ่างและชัดเจนขึน เป็ นการใช้ภาพอธิ บายได้ดี และช่วยทําให้สิงทีเป็ นนามธรรมกลายเป็ นรู ปธรรมได้อย่างชัดเจน
และดี ขึนอีกด้วย ดังนัน การนํารู ปแบบของการสร้ างสื อด้ วยแอนิเมชัน มิติ มาใช้ เพือนําเสนอเนือหาความรู้ ทียากต่ อความ
เข้ าใจ ก็จะสามารถทําให้ เกิดการเรียนรู้ ในเนือหานันง่ ายขึนและชัดเจนได้ มากขึนด้วย
การศึกษาในวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นัน ได้กาํ หนดคําอธิบายรายวิชาดังนี

“ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ หลักการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ วงจรการพัฒ นาระบบ การบริ ห ารโครงการ
เครื องมือสนับสนุ นการพัฒนาระบบ แบบจําลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบ
ผลลัพธ์ การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ กรณี ศึกษา”

จากข้อกําหนดของการเรี ยนรู้ในคําอธิ บายรายวิชาดังกล่าว จะมีเนื อหาในการเรี ยนในเรื อง แบบจําลองการพัฒนา
ระบบโดยมีแบบจําลองทีมีการใช้งานทีเป็ นต้นแบบของขันตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบในหลากหลายรู ปแบบ
เช่น แบบจําลองการพัฒนาระบบแบบ SDLC แบบจําลองการพัฒนาระบบแบบ Water Fall แบบจําลองแบบ Spiral เป็ นต้น
ซึ งในปั จจุบนั มีการนําเสนอรู ปแบบการเรี ยนของวิธีการทางแบบจําลองการพัฒนาระบบเหล่านี ด้วยการใช้วิธีการบรรยาย
ประกอบการยกตัวอย่างของการวิเคราะห์กรณี ศึกษาในองค์กรธุรกิจ มาประกอบการเรี ยนรู้ โดยการอธิ บายขันตอนวิธีการ
ต่าง ๆ ในวิธีของการวิเคราะห์และออกแบบระบบนันโดยส่ วนมากเป็ นทฤษฎีทีมีการใช้ขอ้ ความเป็ นหลัก มีการจัดทําเป็ น
สื อข้อความประกอบภาพนิ ง ที ทําให้ผูศ้ ึ กษาทําความเข้าใจได้ยาก และอาจเกิ ดความสับสนในลําดับขันตอนต่างๆ ของ
กระบวนการของการวิเคราะห์ระบบในแบบจําลองแบบต่างๆ อีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดในการสร้ างสื อแอนิเมชัน
มิติ เพือนําเทคนิควิธีการของการพัฒนาสื อแอนิเมชัน มิติ ให้มีความน่าสนใจ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีอยูใ่ นรู ปแบบรู ปธรรม
ทีชัดเจน และเทคนิ คการใช้งานแอนิ เมชันในระบบคอมพิวเตอร์ ทีสามารถสร้างสิ งกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้เช่น การใช้สี เสี ยง
ในการผลิตสื อร่ วมด้วย เพือให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดการใช้งาน และเพือเพิมประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู้ให้ดียงขึ
ิ นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
. เพือพัฒนาสื อมัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ
. เพือศึกษาผลความคิดเห็นและผลความพึงพอใจเกียวกับสือมัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการ
วิเคราะห์ระบบ

ขอบเขตการจัดทําการวิจยั
การจัดทําสื อแอนิเมชัน
การพัฒนาสื อมัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ เพือใช้เสริ มการเรี ยนรู ้ในรายวิชา การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) มีการพัฒนาให้มีการทํางานดังนี
1.

นําเสนอรู ปแบบของแบบจําลองในการพัฒนาระบบในรู ปแบบแอนิ เมชัน มิติ
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การจัดทําการวิจัย
. ประชากร
ประชากร คือ ผูใ้ ช้งานสื อ โดยแบ่งออกเป็ นผูเ้ ชียวชาญ จํานวน คน และผูใ้ ช้งานสื อ คือนักศึกษาทีเรี ยน
ในรายวิชา การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ในหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง วิทยาลัยสารพัดช่ างพิจิตร
จํานวน คน
. การเก็บข้อมูล
ใช้แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นในการผลิตสื อจากผูเ้ ชียวชาญ และแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจในการใช้งาน โดยใช้ มาตราส่ วนประมาณค่า ระดับ (Rating Scale)

. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้
ในการคํานวณค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย

ศึกษาข้ อมูลเบืองต้ น
การศึ กษาข้อมู ลเบื องต้น ใน การเรี ยนในรายวิชาวิเ คราะห์ระบบ ในหน่ วยเรี ยน โมเดลการพัฒ นาระบบ หรื อ
แบบจําลองการพัฒนาระบบ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาดังกล่าว ซึงจากการศึกษาเบืองต้นพบว่า การ
นําเสนอข้อมูลของหน่วยเรี ยนดังกล่าวซึ งเป็ นขันตอนในการพัฒนาระบบซึ งมีหลากหลายขันตอนในแต่ละรู ปแบบขันตอน
ของการพัฒนาระบบ ได้มีการนําเสนอในรู ป แบบของภาพนิ ง และการบรรยาย อธิ บ ายเป็ นข้อความประกอบในแต่ละ
ขันตอน จึงไม่ก่อให้เกิดการกระตุน้ ทํา และการจดจํา ทีสําคัญคือทําให้เกิดความน่าเบือหน่ายในการใช้เรี ยนรู ้ ซึงในปั จจุบนั
การนําเสนอสื อการเรี ยนรู ้โดยการใช้แอนิเมชัน มิติ มี การนําเสนอข้อมูลต่างๆ ได้ โดยการนําเสนอนันประกอบไปด้วย
ข้อความ ภาพ ที มีการสร้างในรู ปแบบการเคลือนไหว และมีการตกแต่งด้วยระบบสี เสี ยงประกอบ เสี ยงบรรยาย เสี ยง
อธิบาย และเสียงอืนๆ เพือให้ผทู ้ ีชมสื อสามารถเข้าใจสื อได้ง่ายขึน ดังนันการจัดทําการวิจยั ในการพัฒนาสื อแอนิ เมชัน มิติ
นี จะช่ วยเพิมความน่ าสนใจในการเรี ยนรู้ได้มากขึนกว่าแบบเรี ยนรู ้ ด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดี ยวได้ โดยขันตอนการ
ดําเนิ นงานการวิจยั นี แสดงได้ดงั กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั ดังนี
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ปั จจัยด้านการผลิตสื อ
เพือการศึกษา
หลักการ
ทฤษฎีสือแอ

การสร้างสื อแอนิ

ปั จจัยด้านเนือหา
ลักษณะและ
ความหมาย
แบบจําลอง
แบบ SDLC

ออกแบบสื อ
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รวบรวม
วางแผน

ผลประเมิน
การใช้สือแอ

สร้างสื อ

นําสื อไปใช้

ภาพที กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั การสร้างสื อแอนิเมชัน มิติ

การสร้ างสื อแอนิเมชัน
. แนวความคิด
ผูจ้ ดั ทํามีแนวความคิดในจัดทําสื อทีประกอบการเรี ยนรู ้โดยกําหนดให้มีรูปแบบการแสดงผลในลักษณะแอนิ
เมชัน มิติ ที ประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพนิ ง ภาพเคลือนไหว ในระบบสี เสี ยงประกอบ เสี ยงบรรยาย เสี ยงอธิบาย และ
เสี ยงอืนๆ ทีเกียวข้องกับข้อมูลสื อ เพือสร้างความน่าสนใจและมีความดึงดูดใจให้กบั ผูท้ ีชมสื อ ซึ งจะทําให้สามารถเข้าใจใน
เรื องทีนําเสนอได้มากขึนกว่าการได้ยนิ หรื อฟังแต่เพียงอย่างเดียว โดยการสร้างสื อแอนิเมชันนี ได้แบ่งออกเป็ น การนําเสนอ
ตัวละครทีเป็ นตัวดําเนิ นเรื อง และเนือหาทีจะนําเสนอในหน่วยเรี ยนเฉพาะเรื อง แบบจําลองการพัฒนาระบบ
. การวางแผน
. ด้านการผลิตสื อ
การผลิต/สร้างสื อนี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้กาํ หนดให้มีการใช้โปรแกรมในการสร้างรู ปแบบของ
ภาพทีจะนําเสนอในลักษณะภาพ มิติแบบเวกเตอร์ โดยมีการสร้างภาพให้มีลกั ษณะของเส้นแบบเรี ยบง่าย ใช้สีของภาพใน
รู ปแบบสบายตา ไม่เน้นสี ฉูดฉาด มีการใช้ตวั อักษรในการแสดงข้อความโดยใช้รูปแบบตัวอักษรทีมีความชัดเจนในตัวอักษร
แต่ละตัว และขนาดทีเหมาะสมในแต่ละเฟรมของการนําเสนอ
. ด้านเนือหา
การสร้างสื อแอนิเมชัน มิติ นี กําหนดให้มีรูปแบบของการนําเสนอเนือหาในส่ วนทีเกียวข้องกับ แบบจําลอง
การพัฒ นาระบบ (System Development Model) ซึ งมี การกําหนดรู ป แบบของแบบจําลองที จะนําเสนอในสื อแอนิ เมชัน
จํานวน รู ปแบบ ดังนี
. . แบบจําลองการพัฒนาระบบแบบ SDLC
. . แบบจําลองการพัฒนาระบบแบบ Water Fall
. . แบบจําลองการพัฒนาระบบแบบ Incremental
. . แบบจําลองการพัฒนาระบบแบบ Spiral
. การออกแบบเค้าโครงเรื อง (Story Board) มีรูปแบบโดยย่อดังนี
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ตารางที การออกแบบเค้าโครงเรื องของสื อแอนิเมชัน มิติเรื อง แบบจําลองการพัฒนาระบบ
หัวข้อเรื อง
โครงเรื อง
เทคนิคการผลิต
แบบจําลองการพัฒนา
รู ปแบบของแบบจําลองแบบ SDLC (System
การนําเสนอโดยภาพนิง มิติแบบ
ระบบ
development Life Cycle) เป็ นแบบจําลอง
เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนํา
แบบ SDLC Model
มาตรฐานทีนิยมใช้อยูก่ นั ในปั จจุบนั ประกอบ
ตามข้อความและรู ปภาพประกอบที
ไปด้วยขันตอนการพัฒนาระบบ ขันตอน
ปรากฏ
ได้แก่ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ ใช้เสี ยงบรรยายเนือหา และเสี ย
การสร้าง การดูแลรักษาระบบ
ประกอบเป็ นเพลงบรรเลง
มีการดําเนิ นงานตามขันตอนโดยมีลกั ษณะเป็ น
วงรอบคือเมือเริ มขันตอนแรกไปจนถึงขัน
สุดท้ายก็จะกลับมาทําในขันตอนแรกใหม่จึง
เรี ยกว่า วงจรการพัฒนาระบบ
แบบจําลองการพัฒนา
รู ป แบบของแบบจํา ลองแบบ Water Fall เป็ น การนํ า เสนอโดยภาพนิ ง มิ ติ แ บบ
ระบบ
แบบจํา ลองที มี ก ารทํา งานเป็ นลัก ษณะเป็ น เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนํา
แบบ Water Fall Model
ขันตอนตามลําดับเหมื อนกับนําตกที ไหลลงมา ต า ม ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ รู ป ภ า พ ข อ ง
จากชันบนจนถึง ชันล่างสุ ด จนเป็ นแอ่งนํา ซึ ง แบบจําลอง โดยมี การอธิ บ ายตัวอย่าง
เหมื อนกับผลสําเร็ จของชิ นงานของการพัฒนา ป ร ะ ก อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ขั น ต อ น ข อ ง
ระบบนั นเอง โดยมี ข ั นตอนการทํา งานใน แบบจํา ลองแบบนําตกทัง ขันตอน
แบบจําลองนี ขันตอน ประกอบด้วย การศึกษา โดยมีรูปภาพของตัวอย่างประกอบ
ความต้องการของผูใ้ ช้ระบบ การวางแผนการ ใช้เสี ยงบรรยายเนือหา และเสี ยง
ดําเนิ นงาน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ ประกอบเป็ นเพลงบรรเลง
(การออกแบบเชิ งตรรกะ และการออกแบบเชิ ง
กายภาพ)
ตารางที การออกแบบเค้าโครงเรื องของสื อแอนิเมชัน มิติเรื อง แบบจําลองการพัฒนาระบบ (ต่อ)
หัวข้อเรื อง
โครงเรื อง
เทคนิ คการผลิต
แบบจําลองการพัฒนา
การสร้าง/พัฒนาระบบ(การทดสอบ/ติดตัง) การ
ระบบ
นําไปใช้ และการบํารุ งดูแลรั กษาระบบ โดยมี
แบบ Water Fall Model
ลักษณะการทํางานที เป็ นขัน ๆ และเมื อทํางาน
(ต่อ)
ในขั นแรกก็ จ ะได้ output ที มาเป็ น Input ใน
ขันตอนต่อไปจึ ง เปรี ยบเหมือนกับนําตกที ไหล
จากชันบนลงมาชันล่างนันเอง
และมีการพัฒนาเพิมเติ มจากแบบจําลองนี เป็ น
แบบจํ า ลอง แบบ Water Fall Adapted ซึ งมี
กระบวนการตรวจสอบย้อ นกลับ จากขันตอน
ก่อนหน้าในแต่ละกระบวนการ
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แบบจําลองการพัฒนา
ระบบ
แบบ Incremental Model

แบบจําลองการพัฒนา
ระบบ
แบบ Spiral Model

รู ปแบบของแบบจําลองแบบ Incremental Model
เป็ นแบบจํ า ลองที มี ลั ก ษณะการทํา งานที มี
ขันตอนการทํางานหลัก ๆ ตามทีกําหนดโดยอาจ
ใช้ข ันตอนของแบบจํา ลองแบบ SDLC หรื อ
Water Fall มาใช้ก็ ได้ โดยมี การเพิมการทํางาน
ในลักษณะทําซําในกระบวนการแต่ละขันตอน
และอาจมีการทํางานโดยแบ่งการทํางานออกเป็ น
ส่ วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่ วนในระบบงานนัน และ
ทําในแต่ละส่ วนย่อ ยในขันตอนเหมื อนกัน ทุ ก
ขันตอน
รู ปแบ บ ของแบ บจํ า ลองแบบ Spiral เป็ น
แบบจําลองทีมีกระบวนการทํางานเป็ นวงรอบที
มีจุดศู นย์กลางอยู่ตรงกลางและขยายออกคล้าย
รู ป ขดก้น หอย เป็ นการจําลองวิธี ก ารทํา งานที
ขยายการทํางานจากจุดเริ มต้นให้มีขนาดใหญ่ขีน
ปริ มาณมากขีน ซึงหมายถึงได้ลกั ษณะของงานที
เพิมขึ นในแต่ ละครั งของการดําเนิ น การ โดยมี
ขันตอนการทํางานแบบซํา ๆ ในแต่ละรอบการ
ดําเนิ นงานอยู่ ขัน คือ การวางแผน การสร้ าง
ต้น แบบซึ งต้อ งมี ก ารวิ เคราะห์ ค วามเสี ยง การ
สร้างและนําไปใช้งาน การประเมินผลระบบ
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การนํ า เสนอโดยภาพนิ ง มิ ติ แ บบ
เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนํา
ตามข้อ ความและรู ป ภาพประกอบที
ปรากฏ โดยมีการอธิ บายและยกตัวอย่าง
ประกอบในแต่ ล ะขันตอน มี รู ป ภาพ
ของตัวอย่างปรากฎขึนมาทีละขันตอน
ใช้เสี ยงบรรยายเนือหา และเสียง
ประกอบเป็ นเพลงบรรเลง
การนํ า เสนอโดยภาพนิ ง มิ ติ แ บบ
เวกเตอร์ โดยมีตวั ละครเป็ นตัวแนะนํา
ตามข้อ ความและรู ป ภาพประกอบที
ปรากฏ มี เ ทคนิ ค การนํา เสนอวงรอบ
ของกระบวนการทํางานโดยแสดงการ
เคลื อนที ของเส้ น ที ประกอบกั น เป็ น
รู ป แบบของโมเดลและมี ก ารอธิ บ าย
ตัวอย่างประกอบในแต่ละขันตอน โดย
มีรูปภาพของตัวอย่างประกอบ

. การออกแบบโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์และส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
โครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ในการนําเสนอสื อ ประกอบไปด้วยการทํางานในลักษณะของเว็บไซต์ทีมีหน้าหลัก
เป็ นการแสดงถึงเว็บเพจของการนําเสนอสื อการเรี ยนเรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ และมีรายการเมนูให้เลือกในการ
แสดงผลแอนิเมชันของแต่ละแบบจําลอง การทําแบบทดสอบในเรื องแบบจําลองการพัฒนาระบบ และการเข้าเมนูการจัดการ
ข้อมูลบนเว็บไซต์โดยผูด้ ูแลระบบ
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ภาพที โครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ในการนําเสนอสื อ
. การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้

ภาพที การออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ในระบบเว็บไซต์
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. สร้างสื อแอนิ เมชัน มิติ
การสร้างสื อแอนิ เมชัน มิติ ได้จดั ทําโดยใช้โปรแกรมการสร้างแอนิเมชันตามทีได้มีการออกแบบตามโครงเรื อง
และได้จดั ทําเว็บไซต์ทีมีรายการเมนูให้เลือกคือ การดูสือแอนิ เมชันจํานวน เรื อง และในส่ วนของเว็บไซต์ได้มีการสร้าง
แบบทดสอบ และการจัดการเว็บไซต์โดยผูด้ ูแลระบบ
.ติดตังการใช้งานสื อและเว็บไซต์
การติดตังการใช้งานสื อแอนิเมชัน ได้ติดตังในระบบเว็บไซต์การเรี ยนการสอนแบบ e-learning
.เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมู ลทําโดยการให้ผูใ้ ช้งานสื อได้ใช้งานสื อ และประเมิ นตามแบบสอบถามที ใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่า ระดับ (Rating Scale) และรวบรวมแบบสอบถามเพือวิเคราะห์และสรุ ปผล

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
1.

ผลการจัดสร้ างสื อแอนิเมชัน
ผลการสร้างสื อแอนิ เมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการพัฒนาระบบ ประกอบไปด้วยเมนู
รู ปแบบของการ

เรี ยนรู ้แบบจําลองการพัฒนาระบบ รู ปแบบ และนําเสนอในรู ปแบบแอนิเมชัน ดังนี

ภาพที 4 แสดงการนําเสนอสื อแอนิเมชัน มิติ
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ภาพที 5 แสดงสื อแอนิเมชัน มิติและแบบทดสอบในรู ปแบบเว็บไซต์
ผลการประเมินความคิดเห็นในการสร้ างสื อมัลติมเี ดียแอนิเมชัน มิต ิ เรื อง แบบจําลองในการวิเคราะห์
ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) ดังนี
ตารางที ระดับความคิดเห็นจากการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
การแปลผล
ด้านการออกแบบ
ลักษณะตัวละครเหมาะสม
3.50
0.97
มาก
การใช้องค์ประกอบทางด้านรู ปทรงต่าง ๆ ของการ
4.50
0.87
มากทีสุ ด
สร้างแอนิ เมชัน
การใช้องค์ประกอบทางด้านสี เสียง
4.50
0.87
มากทีสุ ด
การออกแบบรู ปแบบการเคลือนทีของแอนิเมชัน
4.50
0.87
มากทีสุ ด
ด้านการทํางาน
รู ปแบบการเลือกการทํางานของแอนิเมชัน
4.50
0.97
มากทีสุ ด
ความต่อเนืองของการเคลือนไหวของแอนิเมชัน
4.50
0.97
มากทีสุ ด
ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลภาพ
4.50
0.97
มากทีสุ ด
การบรรยายสอดคล้องกับการแสดงผล
4.50
0.97
มากทีสุ ด
รวมทังหมด
4.38
0.94
มากทีสุ ด
2.

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สือมัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองในการวิเคราะห์
ระบบ ในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (เชิงโครงสร้าง) ดังนี
3.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที การประเมินระดับความความพึงพอใจโดยผูใ้ ช้สือ
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย
แอนิ เมชันมีความสวยงาม

3.80

คุณภาพการแสดงผลของภาพ เสียง

4.13

ความสะดวกรวดเร็ วในการแสดงผลข้อมูล
สื อมีความสอดคล้องและเข้าใจได้ง่าย

4.08

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

466
แปลผล

0.65

ปานกลาง

0.56

มาก

0.60

มาก

0.69

มาก

4.18

0.71

ผูใ้ ช้งานได้รับความรู ้จากการใช้งานสื อ

4.30

0.65

มากทีสุด

สื อแอนิ เมชันทําให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าหาความรู ้เพิม
มากขึน
การนําไปปรับใช้ในรายวิชาทีเรี ยน

4.23

0.70

มากทีสุด

4.05

0.45

ความเหมาะสมของแบบทดสอบ
สื อแอนิ เมชันมีความน่าสนใจ

รวม

4.05
4.28

4.12

0.60

มาก

มากทีสุด

0.06

สรุ ปผลการวิจัย

มาก

มาก

การวิจยั ครังนีเพือพัฒนาสื อมัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ โดยมุง่ หวังให้ทีใช้สือเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจในรู ปแบบของแบบจําลองในการวิเคราะห์ระบบ ซึงเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาในรายวิชา การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (เชิ งโครงสร้ าง) และเป็ นการเพิมเติ มความรู้ โดยสามารถศึ กษาด้วยตนเองได้จ ากสื อแอนิ เ มชันนี
โดยแบ่งผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ผลการพัฒนาสื อมัลติมีเดียแอนิเมชัน มิติ เรื อง แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ ได้สือแอนิ เมชัน มิติ ทีมีภาพนิง
ภาพเคลือนไหว ประกอบการบรรยายโดยใช้ขอ้ ความ และเสียง มีการนําเสนอรู ปแบบของแบบจําลองในการวิเคราะห์ระบบ
โดยแบ่งออกเป็ น รู ปแบบ คือ แบบที 1 โมเดลแบบ SDLC แบบที 2 โมเดลแบบ Waterfall แบบที 3 โมเดลแบบ Incremental
และแบบที 4 โมเดลแบบ Spiral
การนําเสนอสื อแอนิ เมชันได้มีการนําเสนอบนเว็บไซต์ โดยมีเมนูในการทํางานประกอบด้วย หน้าหลัก การนําเสนอแอ
นิเมชัน การทําแบบทดสอบโดยผูใ้ ช้ระบบ และเมนูสาํ หรับผูด้ ูแลระบบ
ในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลในด้าน การเพิม แก้ไข ลบ แบบทดสอบ การตรวจสอบข้อมูลและคะแนน
ผูท้ าํ แบบทดสอบได้
. ผลการวิจยั โดยการประเมินความคิดเห็นในการใช้งานสื อการพัฒนาสื อแอนิ เมชัน โดยแบ่งออกเป็ นระดับความ
คิดเห็นในการสร้างสื อโดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน คน และระดับความพึงพอใจในการใช้งาน โดยผูใ้ ช้สือคือ นักศึกษาทีเรี ยน
ในรายวิชา การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ในหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง วิทยาลัยสารพัดช่ างพิจิตร
จํานวน คน โดยผลสรุ ปของการวิจยั ได้ผลดังนี
การประเมินประสิ ทธิ ภาพจากผูเ้ ชี ยวชาญ ระดับความคิดเห็นในด้านการออกแบบ ประกอบด้วย ด้านลักษณะตัว
ละครเหมาะสม มีค่าเฉลียคือ . แปลผลในระดับมาก และในด้านการใช้องค์ประกอบทางด้านรู ปทรงต่างๆ ของการสร้าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แอนิ เมชัน ด้านการใช้องค์ประกอบทางด้านสี เสียง ด้านการออกแบบรู ปแบบการเคลือนทีของแอนิ เมชัน มีค่าเฉลียทีเท่ากัน
คือ . แปลผลในระดับมากทีสุด โดยสรุ ปของความคิดเห็นในด้านการออกแบบมีค่าเฉลีย . แปลผลในระดับมากทีสุด
ส่วนในด้านการทํางานประกอบไปด้วยความคิดเห็นในด้าน รู ปแบบการเลือกการทํางานของแอนิ เมชัน ความต่อเนื องของ
การเคลือนไหวของแอนิเมชัน ความเร็ วในการแสดงผลข้อมูลภาพ และการบรรยายสอดคล้องกับการแสดงผล มีค่าเฉลีย
เท่ากันคือ . แปลผลในระดับมากทีสุ ด โดยรวมในด้านของการทํางานมีค่าเฉลียคือ . โดยทังนี ในภาพรวมของการ
สร้างสื อแอนิเมชันมีค่าเฉลียคือ . แปลผลในระดับมากทีสุด
ซึ งจากการประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเพิมเติมเกียวกับ การสร้างสื อแอนิเมชันในการนําเสนอสื อ
การเรี ยน โดยการใช้องค์ประกอบทางด้านการพัฒนาสื อหลาย ๆ องค์ประกอบ เช่น การสร้างรู ปทรง การใช้สี ลักษณะรู ปร่ าง
จะทําให้สือแอนิ เมชันมีความน่ าสนใจในการเรี ยนรู้มากขึน และเมือนํามาสร้างเป็ นแอนิ เมชันนันต้องมีองค์ประกอบในด้าน
การทํางานทีมีความต่อเนื องของการนําเสนอ ความเร็ วในการแสดงผลทีเหมาะสมก็จะทําให้สือมีความน่าสนใจมากยิงขึน
และจะนําไปสู่กระบวนการจดจําและทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิผลมากขึน
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้สือ ได้ผลคือผูใ้ ช้สือเป็ นเพศหญิงจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . เพศ
ชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าประเมินความพึงพอใจ ในการใช้สือ นําเสนอใน
รู ปแบบการ์ตูนแอนิ เมชัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.12 ผูใ้ ช้งานได้รับความรู ้จากการใช้งานสื ออยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด 4.30 สื อการพัฒนาแอนิ เมชันมีความน่ าสนใจ มีค่าเฉลีย 4.28 การใช้สือแอนิ เมชันทําให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ คว้าหาความรู้
เพิมมากขึน มีค่าเฉลียเป็ น 4.23 สื อมีความสอดคล้องและเข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉลียเป็ น 4.18 การ์ ตูนแอนิ เมชันมีภาพ เสี ยง ที
ชัดเจนเหมาะสม มีค่าเฉลีย 4.13 ความสะดวกรวดเร็ วในการแสดงผลข้อมูล มีค่าเฉลีย 4.08 โดยทังนีผูใ้ ช้สือคิดว่าเมือใช้งาน
สื อแอนิ เมชันแล้วจะนําไปปรับใช้ในรายวิชาทีเรี ยน มีค่าเฉลีย . และการ์ตูนมีสีสนั ทีสวยงาม มีค่าเฉลีย 3.80 ตามลําดับ
จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานสื อโดยผูใ้ ช้ ซึ งคือ นักเรี ยนที เรี ยนในรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ จํานวน คน นันได้มีขอ้ เสนอแนะเพิมเติมในการจัดทําสื อแอนิ เมชันคือ ควรมีการเพิมหน่ วยเรี ยนอืน ๆ
เกียวกับรายวิชานีให้อยูใ่ นรู ปแบบของสื อผสมด้วย เพราะการรับรู ้ขอ้ มูลโดยการดูสือทีมีความหลากหลายกว่าตัวอักษรจะทํา
ให้น่าสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึน และอาจทําให้อยูใ่ นรู ปแบบของแอนิเมชัน มิติดว้ ยก็ได้
โดยนักเรี ยนทีใช้สือแอนิเมชันนีได้จดั ทําแบบทดสอบการเรี ยนรู ้ออนไลน์หลังจากการรับชมสื อ ซึ งคะแนนของ
แบบทดสอบทีได้ในภาพรวมได้คะแนนมากกว่า เปอร์เซ็น ซึงหมายความว่านักเรี ยนได้รับความรู ้เพิมเติมมากขึนในหัวข้อ
ของแบบจําลองการพัฒนาระบบ หลังจากทีได้รับชมสื อในรู ปแบบแอนิเมชัน มิติดงั กล่าว

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี สําเร็ จด้วยดี เนื องจากผูว้ ิจยั ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากบุคคลหลายท่าน อันได้แก่ อาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผูเ้ ชี ยวชาญในด้านการออกแบบสื อ และสถาบันการศึ กษาที เกี ยวข้อง
อันได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีได้ให้ขอ้ มูลและให้ความร่ วมมือในการ
จัด ทํางานวิจ ัยในครังนี โดยทังนี คณะผูว้ ิจัย ขอขอบคุ ณอาจารย์ใ นหลักสู ตรคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ และนักศึ กษาในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง (ปวส.) วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ทีให้ความร่ วมมือในการเป็ นประชากรในการทําวิจยั เป็ น
อย่างดีจนสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีได้ตงไว้
ั
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระบบบัญชีเดิมและปั ญหาทีเกิดขึนในการจัดทําบัญชี ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เลียงนกกระทาบ้านบ่อเตียเพือพัฒนาระบบบัญชีใหม่ให้เหมาะสมง่ายต่อการปฏิบตั ิและสามารถจัดทํารายงานทางการเงินที
ถูกต้องเพือจะได้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้กบั วิสาหกิจชุมชนอืนต่อไป
จากผลการวิจยั พบว่าระบบบัญชีทีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตียใช้อยูเ่ ดิมนันเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชียงั ไม่ครบถ้วน สมุดบัญชีทีจัดทําขึนเป็ นเพียงแค่การบันทึกความจํา ไม่มีการนําอุปกรณ์หรื อเครื องมืออืนๆ มาใช้
ในการจัดทําบัญชี พนักงานบัญชีขาดประสบการณ์ในการทําบัญชี กิจการจึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทางบัญชีเพือจัดทํา
รายงานทางการเงินได้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบระบบบัญชีใหม่ เริ มตังแต่การกําหนดเอกสารประกอบการลงบัญชี กําหนดสมุด
บัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทําบัญชี ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่ แล้ว
มาปรับปรุ งแก้ไข จนได้ระบบบัญชีทีเหมาะสมกับกิจการ ส่งผลให้กิจการจัดทํารายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
โดยสรุ ป ระบบบัญชีทีเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนควรออกแบบให้จดั ทําได้ง่ายและควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไป
ให้คาํ แนะนําและติดตามเพือให้วสิ าหกิจชุมชนสามารถจัดทําบัญชีได้อย่างถูกต้อง
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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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การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เป็ นเรื องทีประเทศให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติฉบับที (พ.ศ.
- ) ได้กล่าวถึงไว้ในเรื องการสร้างภูมิคุม้ กันของประเทศประเด็นหนึงคือชุมชน
ท้องถินเป็ นกลไกทีมีความสามารถในการบริ หารจัดการ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชือมโยงกันเป็ นสังคม
สวัสดิ การ เป็ นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้มงคง
ั ชุมชนพึงตนเองสามารถบรรเทาปั ญหาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมในระดับท้องถินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
)
เพือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปั ญหาด้านอืนทีเกิดขึนในชุมชนเพือให้ชุมชนพึงพาตัวเองได้
อย่างไรก็ตามการทีวิสาหกิจจะดําเนิ นงานได้อย่างยังยืน ก็ตอ้ งมีระบบการบริ หารจัดการทีดีในทุกๆ ด้านและหน้าที
ในการบริ หารจัดการทีสําคัญอย่างหนึงคือการบริ หารการเงินและบัญชี หากวิสาหกิจสามารถจัดทําบัญชีได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถรายงานผลทางการเงิ นให้ผบู้ ริ หารนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จะช่วยให้การดําเนิ นงานของวิสาหกิ จเป็ นไปอย่าง
ต่อเนืองและพัฒนาเติบโตได้ ซึงการได้มาของรายงานทางการเงินทีถูกต้องและทันเวลาทีจะนําข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงาน
นันก็ตอ้ งมาจากระบบบัญชีทีเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนนันๆ
ระบบบัญชี คือระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอันประกอบด้วยแบบฟอร์ม หรื อเอกสารต่างๆ บันทึกทางการ
บัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีได้นาํ มาใช้ในการรวมรวมข้อมูลเกียวกับการดําเนิ นงาน และการเงินของ
กิ จการแห่ งใดแห่ งหนึ งให้แก่ฝ่ายจัดการ เพือช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบตั ิหน้าทีอันอยูใ่ นความรั บผิดชอบของตนให้
ลุล่วงไปด้วยดี และเพือเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผูม้ ีส่วนเกียวข้องกิจการนัน เช่นผูถ้ ือหุน้ เจ้าหนี และส่ วนราชการเป็ น
ต้น (วิไลและคณะ,
) นอกเหนือจากการให้รายงานทางการเงินเพือเป็ นข้อมูลในการบริ หารงานแล้ว ความสําคัญของ
ระบบบัญชีอีกอย่างคืออาจใช้เป็ นเครื องมือในการป้ องกัน และรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหายหรื อนําไปใช้ในทาง
ทีไม่สมควร (วิไลและคณะ,
) จากความหมายของระบบบัญชีทีได้กล่าวไว้แล้ว จะเห็นได้วา่ หากวิสาหกิจชุมชนมีระบบ
บัญชีทีดี สามารถจัดทํารายงานทางการเงินเพือเป็ นเครื องมือของผูบ้ ริ หารในการดําเนินงาน และช่วยป้ องกันทรัพย์สินของ
กิจการทีมีอยู่ จะนําพาให้วสิ าหกิจเจริ ญเติบโตและดําเนินงานอย่างต่อเนืองได้
วิสาหกิจชุมชนจํานวนมาก ไม่มีระบบบัญชี ทีดีหรื อไม่มีเลย ทําให้ไม่ทราบต้นทุนการผลิตทีแท้จริ ง (ธงพล
)
การจัดทําบัญชี ทีถูกต้อง เหมาะสมกับธุ รกิ จ ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงิน และนําไปใช้ในการ
เข้าถึงแหล่งทุนได้เร็ วขึน (อาจรี ,
) ซึ งปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีมีมากที สุ ดคือ
ด้านการขาดแหล่งเงินทุน (ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร,
) ดังนันปั ญหาการขาดแหล่งเงินทุนอาจเป็ น
ผลมาจากการจัดทําบัญชีทีไม่ถูกต้องและเชือถือทําให้ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงปฎิบตั ิให้ตรวจสอบเอกสารกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ซึงวิธีดาํ เนินการวิจยั เพือการ
พัฒนาระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ได้นาํ กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) ร่ วมกับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research : PAR)
ซึงขันตอนการวิจยั จะเป็ นไปตามกระบวนการวิจยั และพัฒนาประกอบด้วย ขันตอนดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี
1. ศึกษาวิธีการดําเนิ นงานโดยทัวไป
2. ศึกษาระบบบัญชีเดิมทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
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2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี
2.2 วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
2.3 อุปกรณ์เครื องมือทีใช้
2.4 เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. ศึกษาปั ญหาทีเกิดขึนจากระบบบัญชีเดิมทีใช้อยู่
3.1 ปัญหาจากเอกสารประกอบการลงบัญชี
3.2 ปัญหาจากวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
3.3 ปั ญหาจากอุปกรณ์เครื องมือทีใช้
3.4 ปัญหาจากเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
ขันตอนที 2 ออกแบบระบบบัญชีใหม่
เมือผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปศึกษาสภาพปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ได้ทราบถึงวิธีการ
ดําเนิ นงานและระบบบัญชีเดิมทีใช้อยู่ ตลอดจนปัญหาทีเกิดขึนจากระบบบัญชีเดิมทีใช้ตามองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบบัญชี ก็จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือออกแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีใหม่เพือให้
เป็ นไปตามกระบวนการจัดทําบัญชี ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
ขันตอนที 3 ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
เมือผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาระบบบัญชีใหม่แล้ว จะนําระบบบัญชีดงั กล่าวมาทดลองใช้ โดยในขันตอนที นี จะนําวิธีการ
วิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเข้ามาใช้ ซึงผูว้ จิ ยั จะออกแบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสมุดบัญชี เพือให้
ผูร้ ับผิดชอบทําบัญชีของกลุ่มและประธานกลุ่มได้ทดลองใช้ ส่วนผูว้ ิจยั จะคอยแนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาตลอดช่วงการทดลองใช้
พร้อมรวบรวมประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน จากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
ขันตอนที 4 การประเมินผลและการปรับปรุ ง
ผูว้ จิ ยั รวบรวมปั ญหาทีเกิดขึนจากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่มาวิเคราะห์ เพือนําข้อมูลไปใช้พฒั นาระบบบัญชี
ให้เหมาะสมยิงขึนแล้วนําไปทดลองใช้ใหม่ จนได้ระบบบัญชีทีเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนต่อไป
เครื องมือในการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี 1) การสัมภาษณ์ ) การสังเกต ) การศึกษาจากเอกสาร
4) การออกแบบเอกสารและรู ปแบบการบันทึกบัญชีทีเหมาะสม
1. การสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะออกแบบ แบบสัมภาษณ์เพือรวบรวมข้อมูลในเรื องต่าง ๆ ดังนี
1.1 สภาพการดําเนิ นงานในปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ในประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี
1.1.1 รู ปแบบของกิจการ ว่ากลุ่มมีการจัดตังในลักษณะใดจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลหรื อไม่ เป็ นกิจการ
ทีแสวงหากําไรหรื อมิได้มุ่งหวังผลกําไร
. . การจัดผังองค์กร อํานาจการตัดสิ นใจ ทางเดินเอกสารต้องผ่านใครบ้างทีมีอาํ นาจอนุมตั ิ
. . รายการทีเกิดขึนในองค์กร ลักษณะกิจกรรมทีสําคัญมีอะไรบ้าง ผลิต ซือมาขายไป หรื อให้บริ การ
1. สภาพจัดทําบัญชีและปั ญหาทีเกิดขึนในปั จจุบนั
. . การกําหนดแบบฟอร์มเอกสารทีจะใช้ในการบันทึกรายการค้า
1.2.2 การกําหนดสมุดบัญชีต่าง ๆ เพือใช้บนั ทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มเอกสาร
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1.2.3 การกําหนดรายงานทางบัญชีทีจะต้องจัดทํา
1.2.4 การกําหนดวิธีการปฏิบตั ิงาน
1.2.5 การกําหนดอุปกรณ์เครื องมือทีใช้ในงานบัญชี
1.2.6 การกําหนดตัวผูป้ ฏิบตั ิงานทางบัญชี
. การสังเกต ผูว้ จิ ยั จะทําการสังเกต ลักษณะการดําเนินงาน การจัดทําบัญชีในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
. กระบวนการจัดซือและการควบคุมเจ้าหนี
2.1.1 ขันตอนการจัดซือสิ นค้า
2.1.2 การลงบัญชีค่าซือสิ นค้า
. . การจัดทําบัญชีเจ้าหนี
2.2 การควบคุมสิ นค้าคงเหลือ
2.2.1 การรับสิ นค้า
2.2.2 การเบิกจ่ายสิ นค้า
. . การตรวจนับสิ นค้าคงเหลือ
2.3 กระบวนการผลิตและการคํานวณต้นทุนการผลิต
. . ขันตอนการผลิต
. . การคํานวณต้นทุนค่าวัตถุดิบ
. . การคํานวณค่าแรงในการผลิต
. . การคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิตอืน ๆ
. . การคํานวณต้นทุนการผลิต
2.4 กระบวนการขายและการควบคุมลูกหนี
2.4.1 ประเภทของการขาย
. . การลงบัญชีค่าขายสิ นค้า
. . การจัดทําบัญชีลูกหนี
. กระบวนการรับจ่ายเงิน
. . การลงบัญชีเงินเกียวกับเงินสดรับ
. . การเก็บรักษาเงิน
. . ขันตอนการจ่ายเงิน
. . การลงบัญชีเกียวกับเงินสดจ่าย
. การศึกษาเอกสารในการจัดทําบัญชี
3.1 ศึกษาเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ทังส่วนทีเป็ นเอกสารทีกลุ่มจัดทําเอง และเอกสารทีกลุ่ม ได้รับจาก
บุคคลภายนอก ตลอดจนถึงการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
. ศึกษาสมุดบัญชี ทีกําหนดให้มีใช้อยู่ กําหนดให้มีสมุดบัญชีใดใช้อยูบ่ า้ ง รู ปแบบสมุดบัญชีทีใช้เป็ นอย่างไร
. ศึกษาเอกสารรายงานทางการเงินทีกลุ่มจัดทําอยู่ มีการจัดทํารายงานทางการเงินประเภทใดอยูบ่ า้ ง
. การออกแบบเอกสารและรู ปแบบการบันทึกบัญชีทีเหมาะสม เพือทําการทดลองใช้
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวิธีการทีได้กล่าวไว้แล้วจะนําข้อมูลทีได้มาเก็บรวม ๆ มาวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) และสรุ ปออกมาในแต่ละประเด็น เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาทีได้ตงไว้
ั คือ ศึกษา
ระบบบัญชีเดิมและปั ญหาทีเกิดขึนในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนฯ และการพัฒนาระบบบัญชีสาํ หรับวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะสรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูล ในแต่ละหัวข้อดังนี
1. สภาพปั จจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย
. การดําเนินงานโดยทัวไป
. ระบบบัญชีเดิมทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
. . เอกสารประกอบการลงบัญชี
. . วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
. . อุปกรณ์เครื องมือทีใช้
. . เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
. ปั ญหาทีเกิดขึนจากระบบบัญชีเดิมทีใช้อยู่
. . ปั ญหาจากเอกสารประกอบการลงบัญชี
. . ปั ญหาจากวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
. . ปั ญหาจากอุปกรณ์เครื องมือทีใช้
. . ปั ญหาจากเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
. ออกแบบระบบบัญชีใหม่
เมือผูว้ ิจยั ได้ทราบถึงวิธีการดําเนิ นงานและระบบบัญชีเดิมที ใช้อยู่ ตลอดจนปั ญหาทีเกิ ดขึนจากระบบบัญชี
เดิมทีใช้ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบบัญชี ก็จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือออกแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและ
สมุดบัญชีใหม่เพือให้เป็ นไปตามกระบวนการจัดทําบัญชี ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
. ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
เมื อผูว้ ิ จัยได้พฒ
ั นาระบบบัญ ชี ใ หม่แ ล้ว จะนําระบบบัญชี ด ังกล่ าวมาทดลองใช้ โดยจะนํา วิธี ก ารวิจ ัย
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเข้ามาใช้ ซึงผูว้ จิ ยั จะออกแบบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและสมุดบัญชี เพือให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ทําบัญชี ของกลุ่มและประธานกลุ่มได้ทดลองใช้ ส่ วนผูว้ ิจยั จะคอยแนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาตลอดช่วงการทดลองใช้ พร้ อม
รวบรวมประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
. การประเมินผลและการปรับปรุ ง
สรุ ปปั ญหาที เกิดขึนจากการทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่มาวิเคราะห์ เพือนําข้อมูลไปใช้พฒั นาระบบบัญชี ให้
เหมาะสมยิงขึนแล้วนําไปทดลองใช้ใหม่ จนได้ระบบบัญชีทีเหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลทีได้จากศึกษาแต่ละขันตอนทีวางไว้ดงั นี
1. ผลการศึ กษาด้านวิธีการดําเนิ นงานโดยทัวไป ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกทาบ้านบ่อเตียในประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี
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1.1 รู ป แบบของกิ จการ จัดตังในรู ปแบบวิส าหกิ จชุม โดยมี คุณสุ นทร นิ ยมยาตรา เป็ นประธานกลุ่ ม แต่โดย
ลักษณะการดําเนิ นงานจริ ง จะมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจเจ้าของคนเดียวมากกว่า โดยคุณสุนทรซึงเป็ นประธานกลุ่ม เนืองจากกลุ่ม
เริ มต้นมาจากธุรกิจเจ้าของคนเดียวคือคุณสุนทร เมือมีการจัดตังเป็ นวิสาหกิจชุมชน ก็ได้มีสมาชิกทีเลียงนกกระทาเข้ามาร่ วม
โดยส่ งไข่นกให้กบั กลุ่ม เพือทําการแปรรู ปต่อไป
. การจัดผังองค์กรและอํานาจการตัดสินใจ กิจการได้มีการแบ่งฝ่ ายงานเป็ นแผนกเลียงนก แผนกแปรรู ปไข่นก
แผนกส่ งสิ นค้า และแผนกการเงินบัญชี โดยอํานาจการตัดสิ นใจทุกอย่างอยูท่ ีประธานกลุ่มคือคุณสุนทร
. ลักษณะการดําเนิ นงาน กิจการดําเนินงานเป็ นธุรกิจอุตสาหกรรม โดยรายได้หลักจะมาจากการขายไข่นกแปร
รู ป แต่ยงั มีรายได้อืน ๆ อีก เช่นรายได้จากการขายนก ขายอาหารนก และขายไข่นกดิบ
. ศึกษาระบบบัญชีเดิมทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ในด้านต่าง ๆ ดังนีต่อไปนี
. เอกสารประกอบการลงบัญชี ประกอบด้วยเอกสารด้านรับทีออกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงนกกระทา
บ้านบ่อเตีย และเอกสารด้านจ่ายรวมทังสมุดทีใช้ในการบันทึกบัญชี
2.1.1 เอกสารประกอบด้า นรั บ เงิ น กิ จ การได้กํา หนดแบบฟอร์ ม เอกสาร ที ใช้บ ัน ทึ ก รายการค้า แค่
แบบฟอร์มเดียวคือบิลเงินสดซือแบบสําเร็ จทีมีขายอยูท่ วไป
ั ไม่ได้จดั พิมพ์ขึนมาโดยเฉพาะของกิจการเอง ใช้บนั ทึกรายการ
ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ซึงมีบางรายการทีขายแล้วยังไม่ได้ชาํ ระเงิ นหรื อได้รับชําระแล้วบางส่วน ก็จะมีการหักลดยอดเอาไว้
ในบิลเงินสด
. . สํ า หรั บ เอกสารประกอบการจ่ า ยเงิ น จะมี เ ฉพาะหลัก ฐานที บุ ค คลภายนอกออกให้ เ ท่ า นัน เช่ น
ใบเสร็ จรั บเงิ นค่าอาหารนก หากเป็ นการจ่ายเงินให้กบั บุคคลที ไม่สามารถออกหลักฐานให้กบั กิ จการได้ จะไม่มีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี กิจการจะใช้วธิ ีบนั ทึกรายการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ในสมุดบันทึกการจ่ายเงินเท่านัน แต่ไม่ได้
จัดทําเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
2.2 วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
2.2.1 กลุ่ มวิสาหกิ จ เลี ยงนกระทาบ่ อเตี ยกําหนดให้มี สมุด บัญชี เ พือใช้บ ัน ทึ กข้อมู ลจากแบบฟอร์ ม
เอกสารหรื อบันทึ กข้อมูลตามทีเกิ ดขึนในกิจการ ซึ งสมุดที ใช้จดบันทึ กดังกล่าวเป็ นแค่เพียงสมุดที มีลกั ษณะเหมือนการ
บันทึกความจําทีเกิดขึน ไม่สามารถสรุ ปยอดมาจัดหมวดหมู่รายการทางบัญชีได้ สมุดทีใช้บนั ทึ กได้แก่ สมุดบันทึกรายการ
ขาย สมุดบันทึ กรายการผลิต สมุดบันทึกรายการจ่ายเงิน สมุดบันทึกรายการรับเงิ น สมุดบันทึ กรายการผลิต สมุดบันทึ ก
รายการของเสี ย โดยทุกสิ นเดื อน จะมีเพียงสรุ ปยอดขาย และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน โดยยึดตามรายการรับเงินและจ่ายเงิน ซึง
พนักงานบัญชี ของกิ จการจะทําหน้าทีออกเอกสารการขายสิ นค้าและจะบันทึกรายการขายสิ นค้า แยกเป็ นวัน ๆ ตามจํานวน
สิ นค้าแปรรู ปทีผลิตได้ ซึ งจะมีการบันทึกทังจํานวนสิ นค้าทีผลิต และรายละเอียดการขายรวมอยูด่ ว้ ยกัน การขายก็บนั ทึกทัง
การขายสด และขายเชืออยูใ่ นเล่มเดียวกัน ไม่มีบญ
ั ชีลูกหนี ซึงลักษณะการบันทึกจะเป็ นการบันทึกรายการขันต้น เพือเตือน
ความจํามากกว่าการนําข้อมูลไปใช้เพือการเสนอรายงานทางบัญชี
สําหรับรายการจ่ายเงิ นจะแยกบันทึ กไว้อีกหนึ งเล่ม ลงบันทึ กรายการจ่ายเงิ นทังหมด โดยไม่มีการจัดหมวดหมู่
รายการจ่ายเงิ นเหล่านัน ทําให้ไม่สามารถสรุ ปยอดค่าใช้จ่ายแต่ละตัวได้วา่ ใน เดื อนหรื อ ปี มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างจํานวน
เท่าไร ทราบแต่ยอดเงินทีจ่ายไปทังหมดในแต่ละเดือน
. . การกําหนดวิธีการปฏิบตั ิงาน กลุ่มวิสาหกิจเลียงนกระทาบ่อเตียกําหนดให้พนักงานบัญชีเพียงคน
เดียว จดบันทึกรายการทางบัญชีและถือเงินสดรับจากการขาย หากมีรายการจ่ายเงินรายการใดเกิดขึน ก็ให้นาํ เงินสดทีรับมา
จากการขายไปใช้จ่ายได้เลย
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. อุปกรณ์เครื องมือทีใช้ การกําหนดอุปกรณ์เครื องมือทีใช้ในงานบัญชี จะมีแค่สมุดจดบันทึก และเครื องคิด
เลย ไม่มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบัญชี
. เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน การกําหนดผูป้ ฏิบตั ิงานทางบัญชี มีการมอบหมายบุคคลทีรับผิดชอบงานบัญชี คน
แต่ให้รับผิดชอบในเรื องของการรับจ่ายเงินด้วย ซึงไม่เป็ นไปตามหลักการควบคุมภายในทีดี ในเรื องของการแยกบุคคล
รับผิดชอบระหว่างงานด้านการเงินและด้านการบัญชี
3. ศึกษาปั ญหาทีเกิดขึนจากระบบบัญชีเดิมทีใช้อยู่
. ปั ญหาจากเอกสารประกอบการลงบัญชี ปัญหาทีเกิดจากการใช้แบบฟอร์ มทีกําหนดขึน จะเป็ นเรื องของการ
บันทึกรายการค้าในเอกสาร เนื องจากเป็ นบิลสําหรับการขายสด แต่บางครัง ลูกค้าชําระเงินไม่หมด หรื อค้างชําระ กิจการก็
ลงยอดค้างไว้ในบิ ลเลย และบางครังมี การขายอาหารนกให้กบั ลูกค้า โดยลูกค้านําไข่สดมาขายให้กับกิ จการ ก็จะหักลบ
รายการกันไว้ในบิลขายสดเลย ทําให้ไม่มีเอกสารทีใช้ประกอบการลงบัญชีลูกหนี ส่งผลให้ยากต่อการตรวจสอบยอดลูกหนี
คงเหลือ นอกจากนียังยากต่อการนํารายการไปบันทึกบัญชี
สําหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ถ้าบุคคลภายนอกไม่ได้ออกเอกสารให้ เมือกิจการมีการจ่ายเงินกิจการก็ไม่ได้
จัดทําใบสําคัญประกอบการจ่ายเงินแต่อย่างใด ทําให้กิจการควบคุมและตรวจสอบรายการจ่ายเงินต่าง ๆ ไม่ได้ ว่าได้มีการ
จ่ายไปจริ งจํานวนเท่ าไร เพราะไม่มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิ น นอกจากนี กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนเลียงนกกระทกบ่ อเตี ย
ไม่ได้มีการออกแบบเอกสาร และสมุดบัญชีทีใช้ ทําให้วิธีการปฎิ บตั ิ ทางบัญชี ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทางบัญชี เ พือจัด
ประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้ มูลเพือนําเสนอรายงานทางการเงิ นได้ ประกอบกับ ผูท้ าํ บัญชี และผูร้ ั บจ่ ายเงิ นเป็ นคน ๆ
เดียวกัน ส่ งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบว่ารายการต่าง ๆ เกิดขึนจริ ง ถูกต้องและเชือถือได้
. ปั ญหาจากวิธีการปฏิ บตั ิทางบัญชี กิจการไม่ได้มีการออกแบบเอกสาร และสมุดบัญชีทีใช้ ทําให้วิธีการ
ปฎิ บตั ิทางบัญชี ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทางบัญชีเพือจัดประเภท และแยกหมวดหมู่ขอ้ มูลเพือนําเสนอรายงานทางการเงิน
ได้ ประกอบกับผูท้ าํ บัญชีและผูร้ ับจ่ายเงินเป็ นคน ๆ เดียวกัน ส่งผลต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบว่ารายการต่าง ๆ
เกิดขึนจริ ง ถูกต้อง และเชือถือได้
. ปั ญหาจากอุปกรณ์เครื องมือทีใช้ กิจการไม่มีการนําอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์มาใช้ ส่งผลให้การบันทึก
บัญชีล่าช้า เนืองจากมีพนักงานคนเดียวทีทําด้านรับและด้านจ่ายเงิน และเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกรายการต่างๆ ทีเกิดขึน
. ปั ญหาจากเจ้าหน้าที ผูป้ ฏิ บ ัติงาน เจ้าหน้าที ผูป้ ฏิ บ ัติงาน เป็ นผูส้ ําเร็ จ การศึ กษาด้านการบัญ ชี แต่ ข าด
ประสบการณ์ในการทําบัญชี ประกอบกับกิจการไม่มีการวางระบบบัญชีไว้ เพือให้ปฏิบตั ิงานได้ ทําให้การบันทึกบัญชีของ
กิจการ เป็ นเพียงการบันทึกรายละเอียดและการบันทึกความจํา ซึงไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านัน ไปจัดทํารายงานทางการเงิน
และใช้ประโยชน์เพือการบริ หารได้
ขันตอนที ออกแบบระบบบัญชีใหม่
จากการทีผูว้ ิจยั ได้ศึกษาระบบบัญชี เดิมทีกิจการใช้อยู่ และปั ญหาทีเกิดขึนจากการจัดทําบัญชี ได้ทาํ การวิเคราะห์
ข้อมูลเพือออกแบบเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีใหม่เพือให้เป็ นไปตามกระบวนการจัดทําบัญชีตามหลักการ
บัญชีทีรับรองทัวไป โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การออกแบบข้อมูลร่ วมกับกิจการเพือให้ระบบบัญชีทีออกแบบใหม่ สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ง่าย มีการออกแบบและปรับปรุ งใหม่ตามลําดับจนได้ขอ้ มูลทีเหมาะสม โดยได้ทาํ การออกแบบเอกสารประกอบด้วย )
สมุดเงิ นสดย่อย ) สมุดเงินสดรับ-จ่าย ) บัญชี คุมสต๊อก ) ใบเสร็ จรับเงิน ) ใบสําคัญรับเงิ น ) ใบสําคัญจ่ายเงิ น ) งบ
กําไรขาดทุน ) งบแสดงฐานะการเงิน ) ทะเบียนทรัพย์สิน
หลังจากได้มีการออกแบบ และปรับปรุ ง เอกสารทางบัญชี สามารถสรุ ปข้อมูลทีจัดให้มีขึนตามระบบบัญชีใหม่ได้ดงั นี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. เอกสารประกอบการลงบัญชี
ในส่ วนของเอกสารประกอบการลงบัญชี จากเดิมทีกิจการออกเอกสารให้ลูกค้าเฉพาะบิลเงินสด ได้มีการออกแบบ
เอกสารใหม่ โดยผูว้ ิจยั ได้ร่วมกับกิจการ เพือจัดทําเอกสารประกอบการขาย โดยกําหนดเป็ นใบส่งของ/ใบเสร็ จรับเงิน เป็ น
เอกสารทีจัดทําขึนเพือออกให้กบั ลูกค้าเมือมี การขายสิ นค้าเป็ นเงินสด เนืองจากกิ จการขายสิ นค้าเป็ นเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่
และกรณีขายเงินเชือให้ออกเป็ น ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย

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

เล่มที..................
เลขที..................

วันที................................เดือน......................................................พศ........................

ชือลูกค้า.............................................................................................................................................................
ทีอยู.่ ..................................................................................................................................................................
ราคาต่อ
ลําดับที
รายการสิ นค้า
จํานวนหน่วย
หน่วย
จํานวนเงินรวม

จํานวนเงินรวมทังสิ น(ตัวอักษร)..................................................................
............................................
ผูส้ ่งของ/ผูร้ ับเงิน

.............................................
ผูร้ ับของ/ผูจ้ ่ายเงิน

ภาพที 1 ตัวอย่างใบเสร็ จรับเงิน

เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ได้ออกแบบฟอร์ มใบสําคัญจ่ายเงิน เป็ นหลักฐานทีจัดทําขึนเพือประกอบการจ่ายเงินของกิจการทุกรายการ และ
ใบสําคัญรับเงินเพือใช้บนั ทึกเป็ นหลักฐานการรับเงินจากบุคคลภายนอก
. วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
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เมือได้มีการกําหนดเอกสารใหม่ตามรายละเอียดทีได้กล่าวมาแล้วในส่ วนของวิธีการทางบัญชี ได้ออกแบบสมุด
บัญชีอย่างง่าย เพือใช้บนั ทึกรายการค้าทีเกิดขึน ดังนี
. สมุดเงินสด ใช้บนั ทึกรายการทีเกียวข้องกับการรับและการจ่ายเงินสดทุกรายการ
. บัญชี คุ ม สต๊อคสิ นค้า ใช้ลงรายการรั บจ่ ายสิ นค้าของกลุ่มวิสหากิ จเลี ยงนกกระทา โดยกําหนดให้หนึ ง
ประเภทสิ นค้าทุกรายการของกิจการต้องมีบญ
ั ชีคุมหนึงบัญชี คือ บัญชีคุมสต๊อกอาหารนก บัญชีคุมสต๊อกไข่สด บัญชีคุมส
ต๊อกไข่แปรรู ป เพือใช้ในการคํานวณต้นทุนสิ นค้าและสินค้าคงเหลือ
2.3 ออกแบบฟอร์มทะเบี ยนทรัพย์สิน เพือใช้คาํ นวณค่าเสื อมราคา และแสดงรายทรัพย์สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ตามกระบวนการจัด ทําบัญชี เมื อได้มี การบัน ทึ กบัญชี เรี ยบร้ อยแล้ว ในวัน สิ นงวดจะต้องมี การจัด ทํารายงาน
ทางการเงิ น ขึนเพือให้ทราบถึ งผลการดําเนิ นงานของกิ จการและฐานะทางการเงิ น ผูว้ ิจัยจึ งได้ออกแบบรายงานผลการ
ดําเนิ นงานและรายงานแสดงฐานะทางการเงินอย่างง่าย
ตัวอย่างรายงานผลการดําเนินงานหรื องบกําไรขาดทุน
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รายได้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ่อเตียฟาร์ ม
งบกําไรขาดทุน
สําหรับ เดือน สิ นสุดวันที .....................................................................

ขายไข่
..............................
ขายอาหาร
..............................
ขายนก
..............................
ขายวิตามิน
..............................
ขายยา
..............................
ขายขีนก
..............................
รายได้อืนๆ
..............................
บวก ยอดค้างชําระของลูกหนี
............................... ........................
หัก รายจ่าย (ต้นทุนขาย)
สิ นค้าคงเหลือต้นงวด (ไข่ดิบ ไข่ผลิต อาหาร ยา วิตามิน อืน ๆ). .............................
บวก ซือ:
ซือไข่
..............................
ซืออาหาร
..............................
ซือยา
.............................
ซือวิตามิน
.............................
หัก สิ นค้าคงเหลือปลายงวด (ใช้ราคาทุนทีซือมา)
ไข่ดิบ
.............................
ไข่ผลิต (ใช้ราคาไข่ดิบ+................%)
.............................
อาหาร
.............................
ยา
.............................
วิตามิน
............................
อืนๆ
.............................
ต้นทุนขาย
.............................
หัก รายจ่ายอืน ๆ
ค่าแรง
.............................
ค่าขนส่ ง
..............................
ค่าไฟ
..............................
ค่านําประปา
.............................
ซือวิตามิน
.............................
ค่าแก๊ส
.............................
ค่าใช้จ่ายอืน แปรรู ปไข่
.............................
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ค่าใช้จ่ายอืน ฟาร์มนก
ค่านํามันรถ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืนๆ
ค่าเสื อมราคา
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)

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

ภาพที 2 ตัวอย่างงบกําไรขาดทุน
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. อุปกรณ์เครื องมือทีใช้
ผูว้ ิจยั ได้แนะนําให้กิจการมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบตั ิงานบัญชี ซึงจะช่วยในเรื องการรวบรวมข้อมูล
ทางบัญชีได้ง่ายขึน โดยให้กิจการใช้โปรแกรม Excel มาช่วยในการจัดทําบัญชี
. เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในส่ วนของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน ถึงแม้จะสําเร็ จการศึกษาด้านบัญชี แต่ยงั ขาดประสบการณ์ในการทําบัญชี จึงได้
ให้คาํ แนะนําในเรื องการจัดทําเอกสารฐานทางบัญชี การจัดเก็บเอกสาร และการบันทึกรายการในสมุดบัญชี รวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรม Excel ช่วยในการจัดทําบัญชี ซึงตัวพนักงานต้องเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมเพิมขึน
ตอนที ทดลองใช้ระบบบัญชีใหม่
เมือได้มีการกําหนดเอกสารใหม่ รวมถึงวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี และให้คาํ แนะนํากับผูท้ าํ บัญชีและประธานกลุ่ม
แล้วจึ งได้น ําระบบบัญชี ใหม่ออกทดลองใช้ ผูท้ าํ บัญชีสามารถปฏิ บตั ิงานตามระบบบัญชี ใหม่ได้ ซึ งตลอดช่ วงของการ
ทดลองระบบบัญชี ใหม่ผูว้ ิจยั ได้คอยติดตามให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงานทางบัญชีอย่างสมําเสมอ จะแสดงตัวอย่างการ
บันทึกรายการในสมุดบัญชีทีได้ออกแบบไว้และการจัดทํางบกําไรขาดทุน
ในส่ วนของงบแสดงฐานะการเงิน กิจการยังไม่สามารถจัดทําได้ เนื องจากไม่ได้มีการจดบันทึกรายการทรัพย์สิน
ของกิจการไว้ ซึงผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน เพือเตรี ยมการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินของกิจการ
ตอนที การประเมินผลและการปรับปรุ งระบบบัญชีใหม่
เมื อกิ จการได้น ําระบบบัญชี ใหม่ม าใช้ พบปั ญหาในการใช้ระบบบัญชี ใหม่ห ลายประการดังจะแยกในแต่ ล ะ
ประเด็นดังนี
. เอกสารประกอบการลงบัญชี
เอกสารประกอบการลงบัญชีตามทีได้ออกแบบไว้ กิ จการยังไม่ได้นาํ มาใช้ ในส่ วนของใบส่ งของ/ใบเสร็ จรับเงิน
เนื องจากเอกสารเก่ าที ใช้อยู่ยงั มี อยู่อีก จึ ง ขอใช้เ อกสารเก่าให้หมดก่อน สําหรับ ใบสําคัญรับ เงิ นและจ่ายเงิ น นําเฉพาะ
ใบสําคัญจ่ายเงินมาใช้ โดยซือแบบสําเร็ จทีมีขายทัวไปมาใช้งาน
. วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี
เนืองจากมีพนักงานเพียงคนเดียวทีรับผิดชอบในการทําบัญชี ทําให้การปฏิบตั ิงานบัญชีไม่เป็ นปัจจุบนั และรายการ
ค้าทีเกิดค่อนข้างซับซ้อนทําให้การจัดทําบัญชียงุ่ ยากพอสมควร เช่นสมาชิกนําไข่มาขายให้กิจการ พร้อมกับซืออาหารนกไป
จากกิจการ โดยใช้วธิ ี หกั ล้างบัญชีกนั ซึงพนักงานของกิจการได้ออกหลักฐานไว้ในบิลขาย
. อุปกรณ์เครื องมือทีใช้
พนักงานยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง จึงไม่ได้นาํ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทําบัญชี
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. เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
มีการเข้าออกของพนักงานบัญชีบ่อยมากทําให้ขาดความต่อเนืองในการเรี ยนรู ้
จากผลการวิจัยปั ญ หาที เกิ ด ขึ นจากการนํา ระบบบัญชี ใหม่ม าใช้ จะเป็ นเรื องของผูป้ ฏิ บ ัติง านบัญชี เ ป็ นหลัก
เนืองจากมีการเข้าออกของพนักงานบัญชีบ่อยมาก เมือเปลียนพนักงานใหม่ ก็ตอ้ งมาเริ มต้นการทําบัญชี กนั ใหม่ เนืองจาก
ไม่ได้มีคู่มือการปฎิบตั ิงานด้านบัญชี ซึ งส่ งผลต่องานวิจยั ในเรื องเวลาทีดําเนิ นงานวิจยั อย่างไรก็ตาม เอกสารประกอบการ
ลงบัญชี แ ละสมุด บัญชี รวมถึ งรายงานทางการเงิ นที กําหนดให้มีขึนใช้ในกิ จการ หากได้มีการจัด ทําอย่างต่อเนื อง และ
ปรับปรุ งให้ดีขึนเรื อย ๆ กิ จการก็จะมีระบบบัญชีทีเหมาะสมกับกิจการต่อไป จึงควรมีการเขียน กระบวนการและขันตอน
การจัดทําบัญชี เพือเป็ นแนวทางในการทําบัญชีทีถูกต้องต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

ในการสรุ ปผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะสรุ ปผลออกมาในแต่ละประเด็นเป็ นหัวข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี
. วิธีการดําเนิ นงานโดยทัวไป
. ระบบบัญชีเดิมทีใช้อยูแ่ ละปั ญหาทีเกิดขึน
. ระบบบัญชีใหม่ทีได้จากการพัฒนา
วิธีการดําเนินงานโดยทัวไป
ลักษณะการดําเนิ นงานโดยทัวไปของวิสาหกิ จชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย ดําเนิ นงานเหมือนกิ จการ
เจ้าของคนเดี ยว อํานาจการตัดสิ นใจทุกอย่างอยูท่ ี ประธานกลุ่ม หรื อเจ้าของกิจการคือคุณสุ นทร นิ ยมยาตรา ลักษณะการ
ดําเนิ นธุรกิจแบบครบวงจร ตังแต่ผลิตวัตถุดิบแล้วนําไปแปรรู ป เงินทุนได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล และมีการกูเ้ งินมาลงทุน
บางส่วน
ระบบบัญชีเดิมทีใช้ อยู่และปัญหาทีเกิดขึน
ระบบบัญชีเดิมทีใช้อยู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชียงั ไม่ครบถ้วน สมุดบัญชีทีจัดทําโดยส่ วนใหญ่เป็ นเพียง
สมุดบันทึกความจําไม่สามารถแยกหมวดหมู่ขอ้ มูลทางบัญชีได้ ส่งผลให้ไม่สามารถสรุ ปข้อมูลเพือจัดทํารายงานทางการเงิ น
ได้ ไม่มีการนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบัญชี มาช่วยในการจัดทําบัญชี พนักงานยังขาดประสบการณ์ในการ
ทําบัญชี และมี การเข้าออกของพนักงานบัญชี บ่อย ทําให้ขาดความต่อเนื องในการทําบัญชี กิ จการไม่จัด ให้มีระบบการ
ควบคุมภายในซึงอาจส่งผลให้เกิดการทุจริ ตได้ง่าย
ระบบบัญชีใหม่ทได้
ี จากการพัฒ นา
ได้มีการพัฒนาออกแบบเอกสารโดยกําหนดให้จดั ทําเอกสารประกอบการขายสินค้า และเอกสารทีต้องจัดทําขึน
เพือประกอบการจ่ายเงิน คือใบสําคัญจ่าย กรณี ทีไม่ได้รับเอกสารจากบุคคลภายนอก สําหรับสมุดบัญชีกาํ หนดให้จดั ทําสมุด
เงินสด โดยบันทึกทังรายการรับเงินและจ่ายเงิน บัญชีคุมสต๊อกสิ นค้าแต่ละประเภท และกําหนดรายงานทางการเงินคืองบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนรวมถึงการจัดทําทะเบียนสินทรัพย์นอกจากนียังแนะนําให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการจัดทําบัญชี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

กิตติกรรมประกาศ

482

การศึกษาเพือพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตียทีได้รับความมือในการให้ขอ้ มูล
รายละเอียดต่างๆ จากนายสุนทร นิยมยาตรา ซึงเป็ นผูจ้ ดั ตังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงนกกระทาบ้านบ่อเตีย เพือพัฒนาระบบ
บัญชีทีถูกต้อง และสามารถใช้ในการประกอบทําแผนธุรกิจเพือเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคต

เอกสารอ้ างอิง
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บทคัดย่อ
ความมุ่งหมายของการศึกษาครังนี ได้แก่ ) เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ) เพือเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างสุ่ มอย่างง่ายจากสมาชิกสถาบันการเงิ น
ชุมชนพระยาประสิทธิ จํานวน คน เครื องมือทีใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จํานวน ข้อ และแบบทดสอบ
จํานวน ข้อ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน, ค่าที , ค่าเอฟ โดยทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีเชฟเฟ่ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณแบบขันตอน ผลการศึกษาพบว่า ) ปั จจัยด้านการมี
ส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . ) สมาชิกชุมชนพระยาประสิ ทธิ ทีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และ
อาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ .
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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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แนวคิดการพัฒนาของประเทศไทยในปั จจุบนั เน้นพัฒนาความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ งได้รับอิทธิ พลตัวแบบ
การพัฒนาจากทางตะวันตกที เรี ยกว่า “ตัวแบบความทันสมัย” (Modernization Model) การพัฒนาประเทศที มุ่งเน้นความ
เจริ ญทางด้านเศรษฐกิจ ตามกระแสทุนนิยม ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดปั ญหาต่าง
ๆ เช่น ปั ญหาการอพยพย้ายถิน ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในการจัดสรร
ทรัพยากร เป็ นต้น ซึงปั ญหาต่าง ๆเหล่านีมีส่วนทําให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง เกิดเป็ นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ทําให้การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงัก ด้วยชุมชนเป็ นรากฐานของประเทศ เป็ นโครงสร้างพืนฐานของสังคม จึงมีส่วนใน
การสร้ างความเจริ ญให้แก่ประเทศ ดังนันการพัฒนาประเทศ จึ งควรให้ความสําคัญกับชุมชน เพราะเมื อชุ มชนเข้มแข็ง
ประเทศก็สามารถก้าวพ้นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไปสู่การพัฒนาและมีความยังยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดตัง กองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง เพือเสริ มสร้าง กระบวนการพึงพาตนเองของชุมชนเมือง ในด้านการเรี ยนรู ้ การสร้างและพัฒนาความคิด
ริ เริ มด้วยภูมิปัญญาของตนเอง รวมทังส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ในทุกระดับ ดังความ ใน
ระเบี ยบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ ฉบับที ว่าด้วยเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
พ.ศ.
หมวด ข้อ เพือเป็ นพลังขับเคลือน กระบวนการดังกล่าว ด้วยการเชือมโยงความสัมพันธ์ซึงกันและกัน ตามวิถี
ชุมชน ในลักษณะพีสอนน้อง และเพือนช่วยเพือน เพือช่วยยกระดับ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ให้มีความเข้มแข็ง ทัง
ในด้านพลังคน พลังทุ น และพลังความคิด อันจะนําไปสู่ การเป็ นชุมชนที พึงตนเอง รวมทังการช่ วยเหลือเกื อกูล และเอือ
อาทรระหว่างสมาชิ กภายในชุมชน และระหว่างชุมชน เนืองจากองค์กรการเงิ นชุมชน ทีหลากหลายในแต่ละชุมชน มีความ
เข้มแข็งแตกต่างกัน การบูรณาการจะเป็ นการช่วยส่งเสริ มให้องค์กรเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการให้ บริ การทางการเงินได้มาก
ขึน ทังในด้านการบริ หารจัดการและเงินทุน และความยืดหยุน่ ในการให้บริ การ ดังนันจึงมีการบูรณาการกองทุนชุมชนใน
การบริ หารจัดการ ด้วยการจัดตังสถาบันการจัดการเงิ นทุนชุมชน โดยการดําเนิ นการจะมีคณะกรรมการกลาง ที มาจาก
ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ช่วยรวบรวมบัญชี ทีมีอยูใ่ นชุมชนหลากหลายบัญชีมารวมกัน เพือให้มีขอ้ มูลการกูย้ ืม ทีครอบคลุมการ
กูย้ มื เงิน ของสมาชิกในชุมชนมากขึน สําหรับมาตรฐาน และคุณสมบัติของกองทุน ทีจะพัฒนาเข้าสู่ มาตรฐานสถาบันการเงิน
ชุมชนนัน ต้องมีสถานภาพของสถาบันการเงิน เป็ นกองทุนหมู่บา้ นฯหรื อกองทุนชุมชนเมือง ซึงจดทะเบียนนิติบุคคล ตาม
พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยให้สมาชิก มีส่วนร่ วมในการออมเงินอย่างสมําเสมอ
เข้าร่ วมเวที การเรี ยนรู ้ การประชุ มหรื อประชาคม มีค วามเข้าใจ และให้การสนับ สนุ น กองทุน ส่ วนคณะกรรมการต้อง
สามารถบริ หารจัดการกองทุนได้ดี และโปร่ งใสเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมติของทีประชุมสมาชิกกองทุน มีความรู ้ความ
เข้าใจทีถูกต้องเกียวกับบทบาท ภารกิจของสถาบันการเงินชุมชน และการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชน มีโครงสร้าง
การบริ หารและกําหนดหน้าที ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและปฏิบตั ิหรื อดําเนิ นการตามทีกําหนดไว้ กรรมการ
และ/หรื อคณะกรรมการไม่เคยถูกฟ้องร้อง ดําเนินคดีและถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด นอกจากนีสถาบันการเงินชุมชนต้อง
มีระเบียบข้อบังคับ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนในการดําเนิ นงาน มีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมการดําเนิ นงาน การ
บริ หารงานของสถาบันการเงินชุมชน มีการจัดทํางบการเงิน อย่างถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั มีหนี ค้างชําระเกิน 3 เดือนตํากว่า
ร้อยละ 2 ของเงินให้กยู้ ืม มีเงิ นสํารองไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 5 ของวงเงิ นกูย้ ืมแก่สมาชิ ก และได้รับการยอมรั บจากหน่วยงาน
พัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บา้ นอืน ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็ นต้น
สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ เป็ นสถาบันการเงินชุมชน ทีมีการพัฒนามาจากกองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออม
ทรัพย์ชุมชนพระยาประสิ ทธิ ซึ งได้รับเงิ นทุ นสนับสนุ นจากรัฐบาลจํานวน ล้านบาท ในปี
และการดําเนิ นงานมี
ความก้าวหน้าต่อเนื องสมาชิ กมีวินยั ในการกูย้ ืมเงิน และออมเงิน จนได้รับการประเมินความพร้อมจากกองทุนหมู่บา้ นและ
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ชุ มชนเมื อง เพือยกฐานะเป็ นสถาบัน การเงิน และสามารถยกฐานะเป็ น “สถาบัน การเงิน ชุ มชนพระยาประสิ ทธิ ” โดยมี
ธนาคารออมสิ นเป็ นหน่วยงานพีเลียง เนืองจากเงินทุนทีมีจาํ กัด ไม่เพียงพอต่อการสร้างสภาพคล่องให้กบั สถาบันการเงิน จึง
จําเป็ นต้องอาศัยธนาคาร เข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
นําเงินมาลงในชุมชน (มณี จิรโชติมงคลกุล. )
จากข้อมูลดังกล่าว เห็ นได้วา่ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง จึ งทําให้คณะผูว้ ิจยั
สนใจ ศึ กษาปั จจัยความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ เพือค้นหาแนวทางให้ สถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิทธิ สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมันคงและยังยืนต่อไป รวมทังยังเป็ นต้นแบบให้สถาบันการเงิน
ชุมชนอืน ๆ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตน ให้ประสบความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ ซึ งอาจส่ งผล
ให้หมู่บ้านและชุมชนมี ความเข้มแข็ง ประเทศไทยก็จะสามารถก้าวพ้นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนาได้อย่าง
ยังยืน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง กับความสําเร็ จใน
การบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิ กสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ด้วยการ

สอบถามปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิ นชุมชน และการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นงานของสถาบันการเงินชุมชน โดยการใช้แบบสอบถาม และวัดความรู ้ เกียวกับสถาบันการเงิน
ชุมชนโดยใช้แบบทดสอบ
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ปัจจัยส่ วนบุคคลของสมาชิก ได้แก่
. เพศ
. อายุ
. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชี พ
ใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด
ค่าที

ความรู้เกียวกับสถาบันการเงินฯ
ใช้ แบบทดสอบ(ค่ าความเชื อมัน . )
วิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
แบบขันตอน

ค่าเอฟและ Scheffe's

การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานฯ
ใช้ แบบสอบถาม(ค่ าสั มประสิ ทธิอัลฟา . )
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วิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ แบบขันตอน

ความสํ าเร็จในการดําเนินงานฯ ได้แก่
.ด้านการบริ หารจัดการ
. ด้านการเงิน
. ด้านกรรมการ
. ด้านสมาชิก
ใช้ แบบสอบถาม(ค่ าสั มประสิ ทธิอัลฟา . )

กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการศึกษา
ประชากรในการศึ กษาครังนี คื อ สมาชิ กสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ จํานวน คน (มณี จิ รโชติมงคล
กุล,2559) ประมาณขนาดตัวอย่างด้วย สูตร Yamane' (ธานินทร์ , ) ณ ระดับความเชือมัน % ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวนอย่าง
น้อย คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา

เครื องมือทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่

1. แบบสอบถาม ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบ สอบถามเกียวกับเพศ
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ของสมาชิก

. แบบสอบถาม ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิ ทธิ เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า ระดับ สอบถามความคิ ด เห็ นเกี ยวกับ การบริ หารจัดการของสถาบัน การเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ
จํานวน ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการเงิน ด้านกรรมการ และด้านสมาชิก ตรวจหาค่าความเทียงตรง (Validity)
ของข้อคําถาม ด้วยการคํานวณหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (Index of Consistency; IOC) จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ เลือกเฉพาะข้อ
คําถามทีมี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC.) ตังแต่ 0.5 ขึนไป ได้ขอ้ คําถามจํานวน ข้อ นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
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Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน พบว่า แบบสอบถาม ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงิ นชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ มีค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ระหว่าง . – . และค่าความเชือมัน (Reliability) . กําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนน ของแบบสอบถาม ดังนี 3.25 – 4.00 (การดําเนิ นงานของสถาบันการเงินสําเร็ จในระดับสูง) 2.50 –
3.24 (การดําเนิ นงานของสถาบันการเงินสําเร็ จในระดับปานกลาง) 1.75 – 2.49 (การดําเนิ นงานของสถาบันการเงินสําเร็ จใน
ระดับตํา) และ 1.00 – 1.74 (การดําเนินงานของสถาบันการเงินไม่สาํ เร็ จ)
3. แบบสอบถาม การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิ ทธิ เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า 4 ระดับ สอบถามเกี ยวกับ การมี ส่ วนร่ วมในการดําเนิ น งาน สถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ นํา
แบบสอบถาม ตรวจหาคุณภาพด้านความเที ยงตรง (Validity) ของข้อคําถาม ด้วยการคํานวณหาค่ าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Consistency; IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC.) ตังแต่ 0.5 ขึนไป ได้
จํานวนข้อคําถามทังสิ น ข้อ นําแบบสอบถามทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน พบว่า แบบสอบถาม มี
ค่ าอํา นาจจํา แนก (Discrimination) ระหว่า ง .40 - 0.91 และค่ าความเชื อมัน (Reliability) 0. กํา หนดเกณฑ์ก ารแปล
ความหมายคะแนนของแบบสอบถาม ดังนี คะแนน .25 – 4.00 (สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานในระดับสู ง) 2.50 –
3.24 (สมาชิกมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในระดับปานกลาง) 1.75 – 2.49 (สมาชิกมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในระดับตํา)
และ 1.00 – 1.74 (สมาชิกไม่มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน)
. แบบทดสอบ ความรู ้เกี ยวกับสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ เป็ นแบบทดสอบปรนัยแบบถู ก-ผิด ทดสอบ
คุ ณภาพด้านความเที ยงตรง (Validity) ของข้อคําถาม โดยคํานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Consistency; IOC)
จากผูท้ รงคุณวุฒิ เลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC.) ตังแต่ 0.5 ขึนไป ได้จาํ นวนข้อคําถามทังสิ น ข้อ
กําหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนน โดยตอบถูกให้ คะแนน ตอบผิดให้ คะแนน นําแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน พบว่า แบบทดสอบ ความรู้เกี ยวกับสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ มีค่าความยาก
(Difficulty index) ระหว่า ง .88 – 0. ค่ า อํา นาจจํา แนก (Discrimination) ระหว่า ง .32-0. และค่ า ความเชื อมัน
(Reliability) 0. กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบทดสอบ จําแนกเป็ น กลุ่ม ดังนี มากกว่า คะแนน
(ผูต้ อบมีความรู ้เกี ยวกับ สถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ ในระดับสู ง) 5 – 10 คะแนน (ผูต้ อบมีความรู ้เกี ยวกับสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ในระดับปานกลาง) น้อยกว่า คะแนน (ผูต้ อบมีความรู ้เกียวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิ ทธิในระดับตํา)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประสานงานกับประธานชุมชนพระยาประสิ ทธิ เพือขอรายชื อสมาชิกชุมชน สุ่มตัวอย่างสมาชิ กจํานวน คน (เพิม
จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีคํานวณได้โดยประมาณ ร้อยละ เพือป้ องกันความคลาดเคลือนทีอาจเกิดจากการเก็บข้อมูลได้
น้อยกว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีคํานวณได้) นําแบบสอบถามจํานวน 156 ชุด ประสานกับประธานชุมชนพระยาประสิทธิ เพือแจก
แบบสอบถามให้กบั สมาชิกทีได้สุ่มไว้ รอรับแบบสอบถามกลับคืน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามทีได้ พบว่า
มีแบบสอบถามทีสมบูรณ์จาํ นวน 136 ชุด คิดเป็ นร้อยละ .18
นําข้อมูลทีได้ทาํ การวิเคราะห์ ด้วยตัวสถิติต่าง ๆ เพือให้สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ ดังนี ) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วน
บุ คคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้ค่าจํานวน และร้อยละ 2)
วิเคราะห์ ความรู ้เกี ยวกับ สถาบันการเงิ นชุ มชนพระยาประสิ ทธิ ของสมาชิ ก โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean; X ) และค่าเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)
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3) วิเคราะห์ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิน ชุมชนพระยาประสิ ทธิ โดยรวม และจําแนกเป็ นรายด้าน ทัง
ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการเงิน ด้านกรรมการ และด้านสมาชิก โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean; X ) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 4) วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ ระดับการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ของสถาบันการเงิน
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ โดยจําแนกตามตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิ กสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ได้แก่ ตัว
แปรเพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ด้วยค่าสถิติ ที (t - test for independent sample) ส่วนตัวแปรอายุ และอาชี พ
ใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One - Way Analysis of Variance) และเมือพบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลียรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe's 5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปั จจัยความรู ้เกียวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ และการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสมาชิ กสถาบันการเงิ น
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ กับความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ โดยใช้การวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ แบบขันตอน (Stepwise Multiple Regression)

ผลวิจัยและวิจารณ์ ผล

. ผลการศึ กษา ปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิง จํานวน ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ . อายุส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า ปี จํานวน ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ .10
สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่สมรส จํานวน ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ . ระดับการศึ กษา ส่วนใหญ่มีการศึ กษาระดับ
มัธยมศึกษาขึนไป จํานวน ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ .10 และส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างจํานวน ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
55.10
. ผลการศึกษา ระดับความรู ้ของสมาชิกเกียวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ พบว่าสมาชิกมีความรู ้
เกียวกับสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ อยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่า X = 12.66
S.D. = 3.13
. ผลการศึกษา ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั ตารางที
1

ตารางที ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ
ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการฯ

ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการเงิน
ด้านกรรมการ
ด้านสมาชิ ก
โดยรวม

X

3.04
3.42
3.63
3.46
3.39

S.D.

0.12
0.09
0.10
0.11
0.08

ระดับความสําเร็จ

สําเร็จปานกลาง
สําเร็จในระดับสูง
สําเร็ จในระดับสูง
สําเร็จในระดับสูง
สําเร็ จในระดับสูง

จากตารางที พบว่า สถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ มีความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ ในระดับสู ง และเมือ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการเงิน ด้านกรรมการ และด้านสมาชิก มีความสําเร็จในการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับสู ง ซึง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รุ่ งรัตน์ (2554) ทีศึกษาผลกระทบของประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน ทีมีต่อความสําเร็ จในการ
ดําเนิ นงาน ของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประธานคณะกรรมการกองทุน คิดเห็ นเกียวกับ
ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานทังโดยรวม และเป็ นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา ด้านลูกค้า
และด้านกระบวนการภายใน และกาญจนา ( ) ทีศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน ของกองทุนหมู่บา้ น ตําบล
ลําพูน อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ของกองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพูน อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
. ผลการเปรี ยบเทียบ การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ของสมาชิกจําแนกตาม
ตัวแปร ปั จจัยส่ วนบุคคลของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ปรากฎผลดังตารางที -

ตารางที 2 เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานฯของ สมาชิ กจําแนกตามตัวแปรเพศ สถานภาพการสมรส
และระดับการศึกษา
เพศ

ตัวแปร

สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

ชาย
หญิง
โสด
สมรส
ตํากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาขึนไป

n

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*

จากตารางที 2 พบว่า สมาชิกทีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . โดยสมาชิ กเพศชาย มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ สู งกว่าสมาชิ กเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ในการพัฒนาชุมชน ขององค์การบริ หารส่วนตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนที
มีเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน นันทิยา. ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนา
ชุ มชน ของเทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าประชาชนเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ ม ชน
เทศบาลตําบลท่ายาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ . และทิ พวัล.( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ น งาน ของสมาชิ กสหกรณ์ ภาคการเกษตรในจังหวัดกระบี พบว่าสมาชิ กสหกรณ์ ทีมีเพศต่ างกัน มี ส่ วนร่ วมในการ
ดําเนิ นงานของสหกรณ์แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญ .
สมาชิ กที มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่ วม ในการดําเนิ นงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . โดยสมาชิกที สมรสมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ของสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ สูงกว่าสมาชิกทีโสด ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ องค์การบริ หารส่วนตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนทีมี
สถานภาพการสมรสต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน
สมาชิกทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . โดยสมาชิกทีมีระดับการศึ กษาตํากว่ามัธยมศึ กษา มีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ สู งกว่าสมาชิกทีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึนไป ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางสาว
อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าประชาชนทีมีการศึ กษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกัน นันทิยา.
( ) ที ศึ กษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
พบว่าประชาชนทีมีการศึ กษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลท่ายาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที ระดับ . และทิพวัล ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วม ในการดําเนินงาน ของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัด
กระบี พบว่าสมาชิ กสหกรณ์ ที มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ของสหกรณ์ แตกต่างกัน ที ระดับ
นัยสําคัญ .

ตารางที เปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานฯของสมาชิ กจําแนกตามตัวแปรอายุและอาชีพ
อายุ

ตัวแปร

อาชีพ
* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

แหล่งความแปรปรวน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

2
133
135
2
133
135

SS

1.87
4.56
6.42
2.19
4.23
6.42

MS

F

0.93
0.03

27.24*

1.10
0.03

34.49*

จากตารางที พบว่า สมาชิกทีมีอายุและอาชี พต่างกัน มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิ ท ธิ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ นัยสําคัญ . เมื อพบว่า คะแนนเฉลี ย การมี ส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ของสมาชิ กสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ทีมีอายุและอาชีพ
ต่างกัน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . คณะผูว้ ิจยั จึ งดําเนิ นการเปรี ยบเทียบพหุคูณด้วยวิธี
Scheffe's ปรากฏผลดังตารางที -5

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที การเปรี ยบเทียบพหุคูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่ วมในการ ดําเนินงานฯของสมาชิกจําแนกตามอายุ
อายุ ( X )

ตํากว่า ปี ( . )
40- ปี ( . )
มากกว่า ปี ( . )

ตํากว่า ปี
(3.73)
-

40- ปี
(3.72)
0.01
-

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

มากกว่า ปี
(3.48)
0.25*
0.24*
-

จากตารางที พบว่า สมาชิ กที มีอายุมากกว่า ปี มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุ มชนพระยา
ประสิ ทธิ แตกต่างกับ สมาชิกทีมีอายุตากว่
ํ า ปี และ - ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . โดยสมาชิก
ทีมีอายุมากกว่า ปี มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ตํากว่าสมาชิ กทีมีอายุตากว่
ํ า
40 ปี และ - ปี ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของจินดา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ประชาชนที มีอายุต่างกันมี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชนแตกต่างกัน และนันทิยา ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตําบล
ท่ ายาง อําเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ประชาชนทีมีอายุต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนเทศบาลตําบลท่ายาง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ . และโกมล ( ) ที ศึ กษาการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในการพัฒนา
ชุ มชนในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมพบว่าประชาชนที มีอายุต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนในอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน

ตารางที เปรี ยบเทียบพหุ คูณ (Scheffe's) การมีส่วนร่ วมในการ ดําเนินงานฯของสมาชิกจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ ( X )

รับจ้างทัวไป ( . )
ค้าขาย
(. )
พนักงาน/ราชการ ( . )

รับจ้างทัวไป
(3.47)
-

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ค้าขาย
(3.73)
0.26*
-

พนักงาน/ราชการ
(3.72)
0.25*
0.01
-

จากตารางที 5 พบว่า สมาชิกทีมีอาชีพรับจ้าง มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ
แตกต่างกับสมาชิ กทีมีอาชีพค้าขาย และพนักงาน/ราชการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ . โดยสมาชิกทีมี
อาชี พรั บ จ้าง มี ส่วนร่ วมในการดําเนิ น งานสถาบัน การเงิ น ชุม ชนพระยาประสิ ท ธิ ตํากว่าสมาชิ กที มีอาชี พค้าขาย และ
พนักงาน/ราชการ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินดา ( ) ที ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลยางสาว อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าประชาชนทีมีอาชี พต่างกันมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ชุมชนแตกต่างกัน นันทิยา.( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุ รี พบว่าประชาชนทีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลท่ายาง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ . และโกมล ( ) ทีศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ในอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม พบว่าประชาชนทีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมแตกต่าง
กัน
5) ผลการศึกษา ปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ โดยศึกษา
ปั จจัยด้านความรู ้เกียวกับสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ และปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบัน
การเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ปรากฎผลดังตารางที

ตารางที ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ

ตัวแปรพยากรณ์
การมีส่วนร่ วม

R

0.349

R2

0.122

Adjusted R2

a = 2.952 S.E.est Y = 0.07166

0.115

b

0.122

S.E.est
0.028

β

0.349

t

4.308**

Sig

0.000

** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .

จากตารางที พบว่า การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ มีความสัมพันธ์
ทางบวก กับความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงิ นชุม ชนพระยาประสิ ท ธิ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ณ ระดับ
นัยสําคัญ . และสามารถพยากรณ์ ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ ได้ร้อยละ .
ทังนีอาจเป็ นเพราะ เมือสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ยินดีให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการเงิน
ชุมชนพระยาประสิ ทธิ ย่อมส่ งผลให้การบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ของจริ ยา ( ) ทีศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน ของกองทุนหมู่บา้ น จังหวัด
ปั ตตานี พบว่า ปั จจัยที ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน ของกองทุ น หมู่ บ ้าน จัง หวัด ปั ตตานี คื อ 1) ปั จ จัยด้าน
คณะกรรมการ ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ ประสบการณ์ในการบริ หาร ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับกองทุนหมู่บา้ น 2)ปั จจัยด้านสมาชิก
กองทุน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก และ 3) ปั จจัยสนับสนุ น ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับกองทุน ปั จจัย
ทังหมดร่ วมกันพยากรณ์ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนหมู่บา้ นจังหวัดปัตตานี ได้ร้อยละ .

สรุ ปผลการวิจัย

การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จ ในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยา
ประสิ ทธิ และเปรี ยบเที ยบความร่ วมมือในการดําเนิ นงาน สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ จําแนกตามตัวแปรปั จจัย
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้าน
การมีส่วนร่ วม ในการดําเนิ นงาน ของสมาชิ กสถาบันการเงิ นชุมชนพระยาประสิ ทธิ ส่ งผลต่อความสําเร็ จ ในการบริ หาร
จัดการสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก คือเมือสมาชิกให้ความร่ วมมือ ในการดําเนินงาน
มากขึน ความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ สถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิ ทธิ ย่อมมากขึนตามไปด้วย แต่เมือพิจารณา ระดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ความร่ วมมื อในการดําเนิ น งานของสมาชิ ก สถาบัน การเงิ น ชุ ม ชนพระยาประสิ ท ธิ พบว่า ระดับ ความร่ ว มมื อ ในการ
ดําเนินงานยังไม่สูงมากนัก ดังนัน คณะกรรมการสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิทธิ และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง ควรให้
ความสนใจในการพัฒ นา การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิให้ เพิมมากขึน
และเนื องจากผลเปรียบเทียบ ความร่ วมมือในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิ จําแนกตามตัวแปร
ปัจ จัย ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่ าตัวแปรปัจจัยส่ วน
บุคคลทุกตัวแปร มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสถาบันการเงินชุมชนพระยาประสิทธิแตกต่ างกัน ดังนัน การส่ งเสริมการ
มีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน ของสมาชิกสถาบันการเงิน ชุ มชนพระยาประสิ ทธิ คณะกรรมการสถาบันการเงินชุม ชนพระยา
ประสิ ทธิ และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง ควรพิจ ารณาให้ เหมาะสมตามปั จ จัย ส่ วนบุคคลดังกล่ าว ซึ งเมื อการส่ งเสริ มบรรลุผล
สมาชิ กสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิให้ ความร่ วมมื อในการดําเนินงานมากขึน ย่ อมส่ ง ผลต่ อความสํ าเร็ จ ในการ
บริ หารจัดการสถาบันการเงินชุ มชนพระยาประสิ ทธิ เพิมมากขึนตามไปด้ วย อัน จะส่ ง ผลให้ สถาบัน การเงินชุ ม ชนพระยา
ประสิ ทธิมีการบริหารจัดการทีมีความมันคงยิงขึนต่อไป
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บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี.
ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . .คู่มือการวิจยั และวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. โรงพิมพ์นิดา้ การพิมพ์, นนทบุรี.
นันทิยา เอียมเอก. . การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี. ภาคนิ พนธ์ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.
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การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจ รั บซื อสัต ว์นํา: กรณีศึกษาชุ มชนบ้ านโต๊ ะบัน
อําเภอสิเกา 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 อง * เสาวภาคย์ เตส่ วน อภิรักษ์ สงรักษ์ และ รัตนาพร อนันตสุ ข
Duanrung Chouyruang1* Saowaphak Tesuan2 Apirak Songrak3 and Rattanaporn Anantasuk3
บทคัดย่ อ

การศึ กษาต้นทุ นผลตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจแพรับซื อสัตว์นาชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เพือศึกษาข้อมูลการประกอบการธุรกิจและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการรับซื อสัตว์
นําในรอบปี โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุรกิจแพรับซือสัตว์นาในชุ
ํ มชน ผลการศึกษาการประกอบธุรกิจแพ
รับซือสัตว์นาํ ในปี ที 1 มีตน้ ทุนรวมทังสิ นเท่ากับ 10,622,942.50 บาท ซึงแบ่งเป็ นต้นทุนคงที 1,319,250.00 บาท และต้นทุน
ผันแปร 9,303,692.50 บาท มีรายได้เท่ากับ 10,256,221.80 บาท และผลกําไรสุ ทธิ -366,720.70 บาท ส่ วนในปี ที 2 มี ตน้ ทุน
รวมทังสิ นเท่ากับ 9,308,042.50 บาท ซึ งแบ่งเป็ นต้นทุนคงที 4,350.00 บาท และต้นทุนผันแปร 9,303,692.50 บาท มีรายได้
เท่ากับ 11,443,035.13 บาท และผลกําไรสุทธิ 2,134,992.63 บาท ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนธุรกิจแพรับซือสัตว์
นํา ให้ผลตอบแทนที คุม้ ค่าต่อการลงทุน( NPV) เท่ากับ 1,652,590.59 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มีค่า
เท่ากับ 1.09 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.00 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของการ
ลงทุน พบว่าหากมีการเปลียนแปลงของต้นทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ 5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 ผลตอบแทนจะไม่คุม้ ค่า
ต่อการลงทุน
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A study cost and benefit analysis on investment of fish landing place in Toaban community Bohin subdistrict,
Sikao district, Trang province was conducted owner’s fish landing place by interviewing of the Toaban community.
The objectives of this study were to investigate the general information concerning business and a financial analysis of
business. In first year of investment, the results showed that the total cost was 10,622,942.50 baht which consist of fixed
cost was 1,319,250.00 baht and variable cost was 9,303,692.50 baht. Income and benefit were 10,256,221.80 baht and 366,720.70 baht. For second year of investment, the results showed that the total cost was 9,308,042.50 baht which consist
of fixed cost was 4,350.00 baht and variable cost was 9,303,692.50 baht. Income and benefit were 11,443,035.13 baht and
2,134,992.63 baht. The financial analysis of investment found that the net present value (NPV) was 1,652,590.59 baht, the
benefit cost ratio (BCR) was 1.09 and the internal rate of return (IRR) was 9.00 percent. In addition, the sensitivity analysis
for business with fish landing place found that 5 percent increased in cost and 5 percent decreased in benefit were not
worthwhile and non-profitable for the investors.
Keywords : Cost and Benefit, Trading Aquatic Business, Trang Province
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ประเทศไทยเป็ นประเทศทีส่งออกผลผลิตสัตว์นาติ
ํ ดอันดับหนึ งในสิ บของโลก ผลผลิตสัตว์นาส่
ํ วนใหญ่มาจาก
อุตสาหกรรมประมงทางทะเล ทังนี เพราะประเทศไทยมีขีดความสามารถในการทําประมงทะเลสูง และสภาพภูมิประเทศ
เอืออํานวยต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์นาํ ภาคการประมงขนาดเล็ก (การประมงพืนบ้าน) เป็ นภาคประมงทะเล
ทีมีความสําคัญต่อผลผลิตสัตว์นาในระดั
ํ
บภูมิภาคและพืนที ผลผลิตตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่งออกต่าง
ประทศ ทังนีผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซือสัตว์นาํ (แพรับซื อสัตว์นา)ํ เป็ นแหล่งรวบรวมสําคัญสําหรับการซือขายสัตว์นาที
ํ จาก
การทําประมง โดยจะเป็ นท่าเทียบเรื อประมง ให้เรื อประมงจอดเทียบท่าเพือขายสัตว์นาที
ํ จับมาได้ ผลผลิตสัตว์นาเหล่
ํ านัน
จะถูกนําไปส่งขายต่อยังร้านอาหารหรื อตลาดในประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ป
ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซือสัตว์นาํ ในชุมชนเป็ นกลไกสําคัญในการวางแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรประมงใน
อนาคต เนื องจากสามารถเข้าถึงชาวประมงได้เป็ นอย่างดี และสามารถชีนํากระบวนการจัดการประมงทีมีประสิ ทธิ ภาพได้
ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการธุรกิจรับซือสัตว์นายั
ํ งมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝังน้อย ด้วยการ
ไม่ทราบถึงโอกาสและการใช้ผลกําไรทีเกิดขึนจากธุ รกิจรับซื อสัตว์นาคื
ํ นกลับสู่ การรับผิดชอบต่อสังคม การวิจยั ครังนี เพือ
ศึกษากิจการแพรับซื อสัตว์นาในระดั
ํ
บชุมชน คือกิจการแพรับซือสัตว์นาชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ทีมีการ
รับซือ และส่ งออกผลผลิตสัตว์นาํ เพือให้ทราบถึงการบริ หารจัดการด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการประกอบกิจการของ
ผูป้ ระกอบกิจการ จะช่วยสะท้อนให้ผปู้ ระกอบการได้ทราบถึงต้นทุนผลตอบแทนทีแท้จริ ง และทราบถึงแนวโน้มหรื อความ
เสี ยงในการประกอบกิจการแพรับซือสัตว์นาํ ช่วยให้สามารถวางแผนการบริ หารจัดความธุรกิจให้มีประสิทธิภาพให้ธุรกิจมี
ความก้าวหน้า ลดความเสี ยงในการลงทุนหรื อขยายการลงทุน โดยจะส่ งผลกระทบให้ผปู้ ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการสนับสนุ นการจัด การทรั พยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่ วม เพือให้เกิ ดความยังยืนต่อการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาต้นทุนผลตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนจากการประกอบธุรกิจรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2. เพือวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบธุรกิจรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชน บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1.วิธีการวิจยั
1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผูป้ ระกอบกิจการรับซือสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
1.2 ออกแบบสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูล
1.3 สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบกิจการรับซือสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนํา (Descriptive method) โดยใช้สถิติเบืองต้นในการศึกษาลักษณะสภาพทัวไปของการ
ประกอบกิจการรับซือสัตว์นาํ และในการศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการรับซือสัตว์นาํ
2.2 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative method) ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการประกอบกิ จการ
รับซือสัตว์นาํ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

499

2.2.1 วิเ คราะห์ มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (Net Present Value: NPV) คื อ จํา นวนผลประโยชน์ สุ ท ธิ ที ได้รั บ ตลอด
ระยะเวลาของโครงการที ได้ป รั บ ค่ าปั จ จุ บ ันของผลประโยชน์รวม (Present Value of Benefit: PVB) หักออกด้วย มูลค่า
ปัจจุบนั ของต้นทุนรวม (Present Value of Cost: PVC) ของ โครงการนัน
−
(1 + )

=

= ผลประโยชน์ของโครงการปี ที t
= ต้นทุนของโครงการปี ที t
= อัตราคิดลดหรื ออัตราดอกเบียทีเหมาะสม
= ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3,…, n)
เกณฑ์การตัดสิ นใจทียอมรับโครงการ คือ NPV มีค่ามากกว่า ศูนย์หรื อมีค่าเป็ นบวกแสดงว่าโครงการนันมีความ
เหมาะสมทีจะลงทุนได้
2.2.2 การวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนกับรายได้หรื อผลตอบแทน จากการเลียงเพือทีจะแสดง
ให้เห็ นความสามารถทีจะก่ อให้เกิ 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)
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefic cost Ratio: BCR)
=

อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน (Percent return on investment)
=∑

(

)

=0

= ผลของโครงการทีเกิดขึนในปี ที t
= ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าบํารุ งรักษาสิ นค้าของโครงการทีปี ที t
= อัตราส่ วนลด (Discount rate) หรื ออัตราดอกเบียทีเหมาะสม
= ปี การดําเนินงานโครงการ คือตังแต่ปีที 1, 2, 3, ……. n
n
= อายุของโครงการ
ปี ที 0 = ปี ทีมีการลงทุนเริ มแรก (initial investment)
2.2.3 การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break-Even Point ) การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุนด้วยวิธี สูตรเป็ นวิธีการวิเคราะห์ทีง่าย
รวดเร็ วโดยใช้สมการดังนี จุดคุม้ ทุน คือจุดทีกําไร เท่ากับ 0 รายได้ =ค่าใช้จ่ายคงทีรวม +(ปริ มาณขาย xค่าใช้จ่ายผันแปรต่อ
หน่วย) หรื อ P x Q = F + (V x Q) เมือกําหนดให้ P = ราคาขายต่อหน่วย (Price per unit) Q = ปริ มาณสิ นค้าทีขาย (Number of
units sold) F = ค่าใช้จ่ายคงที (Total fixed costs) V = ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย (Variable cost per unit) ดังนัน (P x Q)= F +
(V x Q) หรื อ (P x Q) - (V x Q) = F Q (P – V) = F
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาทีผลตอบแทนสุ ทธิ สะสม จากการดําเนิ นงานมีค่าเท่ากับ มูลค่าใน
การลงทุนทังหมด โครงการใดทีมีระยะเวลาลงทุนยิงสันยิงมีความต้องการสู ง เนืองจากสามารถนํา เงินทีคืนทุนไปลงทุนใน
กิ จการอืนๆได้ระยะเวลาคืนทุนทีนิ ยมใช้จะเป็ นแบบ วิธีระยะคืนทุ นแบบง่าย (Simple payback period) ซึ งเป็ นวิธีคิดง่ายๆ
โดยระยะเวลาคืนทุนสามารถ คํานวณจาก
ระยะเวลาคืนทุน =

ค่าลงทุนครังแรก
รายได้สุทธิรายปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
=

=

× 100
× 100

= มูลค่าปั จจุบนั
= ผลประโยชน์ตอบแทน
3. สถานทีและการดําเนิ นงาน
3.1 สถานทีเก็บข้อมูลกิจการรับซือสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3.2 สถานทีวิเคราะห์ขอ้ มูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตตรัง
3.3 ระยะเวลาทีทําการศึกษา ตังแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560

ผลและวิจารณ์ ผล

งานวิจ ัย ครั งนี ได้ก ํา หนดการสั ม ภาษณ์ ผู้ป ระกอบการรายหนึ งในพื นที ชุ ม ชนบ้า นโต๊ ะ บัน ตํา บลบ่ อ หิ น
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ซึ งเป็ นผูป้ ระกอบการทีสามารถใช้เป็ นตัวแทนทีดีในการเทียบเคียงกลุ่มผูป้ ระกอบการรับซือสัตว์นาํ
อื นๆ ในพืนที จังหวัดตรั งและจังหวัดใกล้เคียง โดยพบว่าผูป้ ระกอบการได้เริ มต้นธุรกิ จในปี พ.ศ. 2537 โดยเงินทุนก่อตัง
6,000,000 บาท จํานวนชาวประมงพืนบ้านทีนําผลผลิตสัตว์นามาจํ
ํ าหน่ ายในปั จจุบนั จํานวน ราย มีการจ้างงานแรงงาน
ในธุรกิจจํานวน 4 คน ซึงมีตลาดการจําหน่ายผลผลิตสัตว์นาไปยั
ํ งตลาดตัวจังหวัด พ่อค้าคนกลาง และโรงงานแปรรู ปสัตว์นาํ
ในพืนทีจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงส่ งออกไปยังตลาดต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) โดยใช้ช่องทางขนส่ งทางรถยนต์
รถทัวร์
การวิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทนในการประกอบกิจการรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี
1. ต้ นทุนคงที
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ต้นทุนคงทีในการประกอบกิ จการรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ในปี ที 1 พบว่ามี
ต้นทุนคงที รวมเป็ นเงิน 1,319,250.00 บาท แบ่งเป็ นต้นทุนประเภทอุปกรณ์สาํ นักงาน (โต๊ะทํางาน เก้าอี และเครื องคิดเลข)
มูลค่ารวม 9,300.00 บาท ต้นทุนประเภทอุปกรณ์ทวไปในแพรั
ั
บซือสัตว์นาํ (ลังนําแข็ง ถังนํา โต๊ะคัดปลา ตราชัง สายยางนํา
เข่งใส่ ปลา สวิง ลังโฟม ตะกร้าคัดปลา พลัวตักนําแข็ง และเชื อก) มูลค่ารวม 230,650.00 บาท ต้นทุนประเภทอุปกรณ์ใน
บ่ อพักสัตว์นาํ (บ่อพัก, เครื องปั มนํา, ระบออกซิ เจน และระบบกรองนํา มูลค่ารวม , .00 บาท และต้นทุ นประเภท
พาหนะ มูลค่า 1,000,000.00 บาท ส่ วนในปี ที 2 มีตน้ ทุนคงที รวมเป็ นเงิน ,350.00 บาท เป็ นต้นทุนประเภทอุปกรณ์ทวไป
ั
ในแพรับซือสัตว์นาํ (ตราชัง และลังโฟม) บาท รวมต้นทุนคงทีทังหมดในช่วง ปี เท่ากับ 1,323,600.00 บาท (ตารางที 1)
ตารางที 1 ต้นทุนคงทีในการประกอบกิจการรับซือสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
หน่วย : บาท
ต้นทุนคงที
ปี ที
ปี ที
. อุปกรณ์สาํ นักงาน
-โต๊ะทํางาน
7,500.00
0.00
-เก้าอี
1,500.00
0.00
-เครื องคิดเลข
300.00
0.00
. อุ ป กรณ์ ท ัวไปในแพรั บ ซื อ
สัตว์นาํ
-ลังนําแข็ง
160,000.00
0.00
-ถังนํา
50,000.00
0.00
-โต๊ะคัดปลา
8,000.00
0.00
- ตราชัง
3,150.00
3,150.00
-สายยางนํา
3,000.00
0.00
-เข่งใส่ ปลา
1,950.00
0.00
-สวิง
1,500.00
0.00
-ลังโฟม
1,200.00
1,200.00
-ตะกร้าคัดปลา
750.00
0.00
-พลัวตักนําแข็ง
750.00
0.00
-เชือก
350.00
0.00
.อุปกรณ์ในบ่อพักสัตว์นาํ
-บ่อพัก
60,000.00
0.00
-เครื องปั มนํา
9,500.00
0.00
-ระบบออกซิ เจน
8,000.00
0.00
-ระบกรองนํา
1,800.00
0.00
. พาหนะ
-รถยนต์
1,000,000.00
0.00
ต้นทุนคงทีรวม
1,319,250.00
4,350.00
ทีมา : จากการคํานวณ
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2. ต้ นทุนผันแปร/ต้ นทุนดําเนินงาน
ต้นทุนผันแปรหรื อต้นทุนดําเนินงาน ในการลงทุนธุรกิจรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง มีตน้ ทุนผันแปรทังหมดในปี ที และปี ที เป็ นเงิน 9,303,692.00 บาท แบ่งเป็ นสามประเภท คือ (1) ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่า
นําแข็ง ค่านํามัน อุปกรณ์เครื องเขียน ค่านํา และค่าไฟ รวมเป็ นเงิน 248,480.00 บาท (2) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน
ขับรถ และค่าแรงงาน รวมเป็ นเงิน ,800.00 บาท (3) ทุนหมุนเวียนรับซือสัตว์นาํ เป็ นเงิน 8,199,082.00 บาท (ตารางที 2)
ซึ งการคํานวณต้นทุนผันแปรในระยะสองปี เพือหาจุดคุม้ ทุนของกิจการรับซื อสัตว์นาํ กําหนดให้สองปี มีตน้ ทุนผันแปรที
เท่ากัน
ผลตอบแทนทีธุรกิจได้รับจากการจําหน่ายสัตว์นาของกิ
ํ
จการรับซือสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน
อําเภอ
สิ เกา จังหวัดตรัง มี รายได้ภายในปี ที 1รวมทังสิ น 10,256,221.80 บาท และมี รายได้ภายในปี ที 2 รวมทังสิ น 11,443,035.13
บาท ต้นทุ นรวมทังหมดภายในปี ที 1 เท่ากับ 10,622,942.50 บาท กําไรสุ ทธิ ภายในปี ที 1 เท่ากับ -366,720.70 บาท ต้นทุน
รวมทังหมดภายในปี ที 2 เท่ากับ 9,308,042.50 บาท กําไรสุ ทธิ ภายในปี ที 2 เท่ากับ 2,134,992.63 บาท (ตารางที 2)
ตารางที 2 ต้นทุนผันแปรของกิจการรับซือสัตว์นาํ บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
ต้นทุนดําเนินงาน
ปี ที
. ค่าใช้สอย
-ค่านําแข็ง
227,200.00
-ค่านํามัน
8,270.00
-อุปกรณ์เครื องเขียน
4,740.00
-ค่านํา
4,670.00
-ค่าไฟ
3,600.00
. ค่าจ้างแรงงาน
-ค่าจ้างพนักงานขับรถ
154,000.00
-ค่าจ้างแรงงาน
506,800.00
.ทุนหมุนเวียนรับซือสัตว์นาํ
8,199,082.00
ต้นทุนผันแปรรวม
9,303,692.00
รายได้ทงหมด
ั
10,256,221.00
ต้นทุนรวมทังหมด
10,622,942.50
กําไรสุทธิ
-366,720.70
ทีมา : จากการคํานวณ

ปี ที

หน่วย : บาท
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 ประกอบกิจการรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชน
บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ระยะเวลา 2 ปี การวิเคราะห์ทางการเงิน และกําหนดอัตราคิดลด 7% ซึงผลการวิเคราะห์
ดังนี มูลค่าปั จจุบนั ของรายได้เท่ากับ (PVB) 20,279,679.37 บาท มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุน (PVC) เท่ากับ 18,627,088.79 บาท
ดัง นันมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV) เท่ า กับ 1,652,590.59 บาท อัต ราส่ วนรายได้ต่ อ ต้น ทุ น (BCR) เท่ า กับ 1.09 และอัต รา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 9%
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การวิเคราะห์ ทางการเงิ นของการประกอบกิ จการรับซื อสัตว์นาํ มี ความเป็ นไปได้ในการลงทุนเนื องจากมูลค่า
ปั จจุบนั สุ ทธิ ทีได้มีค่าเป็ นบวก หมายความว่าเมือลงทุนสามารถให้รายได้ทีสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน เมือมีการคิดให้อยู่
ในรู ปมูลค่าปั จจุบนั จึ งทําให้มีกาํ ไรจากการลงทุน ให้ค่าอัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 หมายความว่าเมือลงทุนไป
จํานวน 1 บาท จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 1.09 บาท หรื อได้กาํ ไรเท่ากับ 0.09 บาท และได้ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงการ
สูงกว่าอัตราคิดลด 7% แสดงว่าการประกอบกิจการแพรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง มีความ
เป็ นไปได้ การลงทุนมีความคุม้ ค่าในการลงทุน (ตารางที 3)
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการแพรับซือสัตว์นาํ บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ 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
อัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุน (BCR)
1.09
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
9%
ทีมา : จากการคํานวณ
4.การวิเคราะห์ ค่าความอ่ อนไหว
การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงินของกิจการรับซื อสัตว์นาํ บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า
เมื อต้น ทุ นเพิมขึ นร้ อยละ 5 ผลตอบแทนยัง คุม้ ค่ าต่ อ การลงทุน มูล ค่า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ เ ท่ ากับ 721,236.14 บาท อัตราส่ ว น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุ นเท่ากับ 1.04 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ ากับ รายได้ลดลงร้ อยละ 5 มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
เท่ากับ 638,606.61 บาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.03 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ 3% ซึงมีผล
เป็ นบวกแต่เมือต้นทุ นเพิมขึนร้อยละ 10 และ15 โดยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับ -210,118.30 บาท และ -1,141,472.74 บาท
อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 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% ตามลําดับ ซึงมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิมีผลเป็ นลบ ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่าในการลงทุน
จากผลการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวทางการเงิน พบว่าอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 ในระดับต้นทุน
เพิมขึนร้อยละ 5 อัตราส่ วนรายได้ต่อต้นทุนน้อยกว่า 1 ในระดับต้นทุนเพิมขึนร้อยละ 10 และ 15 แสดงว่าการลงทุนในการ
ประกอบกิ จการแพรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน คุม้ ค่าต่อการลงทุนในระดับต้นทุนเพิมขึนร้อยละ 5 แต่ไม่คุม้ ค่าต่อ
การลงทุนในระดับต้นทุนเพิมขึนร้อยละ 10 และ 15 (ตารางที 4)
ตารางที 4 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวจากการประกอบกิจการแพรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง
(หน่วย ลบ:ล้านบาท)
รายการ
PVB (ลบ.) PVC (ลบ.) NPV (ลบ.)
BCR
IRR (%)
ก่อนการเปลียนแปลง
20.27
18.62
1.65
1.09
9%
ต้นทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ
20.27
19.55
0.72
1.04
4%
ต้นทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ
20.27
20.48
-0.21
0.99
-1%
ต้นทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ
20.27
21.42
1.14
0.95
-5%
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รายได้ลดลงร้อยละ
รายได้ลดลงร้อยละ
รายได้ลดลงร้อยละ
ต้นทุน/รายได้ เพิมลดร้อยละ
ต้นทุน/รายได้ เพิมลดร้อยละ
ต้นทุน/รายได้ เพิมลดร้อยละ

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

1.03
0.98
0.93
0.99
0.89
0.80

3%
-2%
-7%
-1%
-11%
-20%
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5. การวิเคราะห์ ค่าความเปลียนแปลงของต้ นทุน
การทดสอบค่ าความแปรเปลี ยนของต้น ทุ นของการประกอบกิ จ การรั บ ซื อสั ต ว์น ําบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เ กา
จังหวัดตรัง อันเนื องมาจากการเปลียนแปลงของราคาปั จจัยการผลิต ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ค่าจ้างแรงงาน ราคาสัตว์นาเพิ
ํ มสูงขึน
สามารถเพิมขึนได้ร้อยละ 8.87 และรายได้สามารถลดลงได้สูงสุดร้อยละ 8.15 ก่อนทีจะทําให้ NVP เท่ากับศูนย์ ยังคงคุม้ ทุน
ต่อการลงทุน (ตารางที 5)
ตารางที 5 การวิเคราะห์ค่าความเปลียนแปลงของต้นทุนของการประกอบกิจการรับซื อสัตว์นาํ บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง
การเปลียนแปลง
ความเปลียนแปลง
ความเปลียนแปลง
STVC
STVB
ทีมา : จากการคํานวณ

8.87

8.15

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาต้นทุนผลตอบแทนจากการประกอบกิจการรับซือสัตว์นาํ บ้านโต๊ะบัน อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พบว่า
การลงทุ น ทําธุ รกิ จ มู ลค่ าปั จ จุบ ันสุ 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 การทดสอบค่าความอ่อนไหวของการลงทุนพบว่าหากต้นทุนการผลิตเพิมขึนร้อยละ 5 หรื อรายได้ลดลง ร้อยละ 5
จะทําให้ทาํ ธุรกิจแพรับซื อสัตว์นาํ ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน และเมือทดสอบค่าความเปลียนแปลงด้านต้นทุนธุรกิ จแพรับ ซื อ
สัตว์นาสามารถเพิ
ํ
มขึนได้ร้อยละ 8.87 และสําหรับการเปลียนแปลงด้านผลตอบแทนสามารถลดลงได้ร้อยละ 8.15 ก่อนทีจะ
ทําให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ มีค่าเท่ากับศูนย์ เมือลงทุนสามารถให้รายได้ทีสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน เมือมีการคิดให้อยูใ่ นรู ป
มูลค่าปั จจุบนั จึงทําให้มีกาํ ไรจากการลงทุน ให้ค่าอัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนมากกว่า 1 หมายความว่า เมือลงทุนไปจํานวน 1
บาท จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 1.09 บาท หรื อได้กาํ ไรเท่ากับ 0.09 บาท และได้ค่าอัตราผลตอบแทนของโครงกําไรสู งกว่า
อัตราคิดลด 7% แสดงว่าการประกอบกิจการแพรับซื อสัตว์นาในชุ
ํ มชนบ้านโต๊ะบัน อําเภอสิเกา จังหวัดตรังมีความเป็ นไปได้
ในทางการเงินสูง
การศึกษาครังนี พบว่ากิ จการรับซื อสัตว์นาเป็
ํ นธุ รกิ จทีน่ าลงทุน แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึ กษามีขอ้ เสนอแนะ
สําหรับเป็ นแนวทางในการประกอบกิจการเพือให้การวางแผนการลงทุนที ถูกต้องและมี ผลตอบแทนคุม้ ค่ากับการลงทุน
ดังนี
1. ควรพิจารณาการลงทุนในช่วงระยะ ปี แรก เนืองจากต้องใช้ตน้ ทุนทีสูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านการจัดการขนส่ง
ผลผลิต ได้แก่ค่าจ้างคนขับรถและค่าจ้างแรงงาน ซึงหากสามารถจัดการส่วนนีได้ จะเป็ นการลดต้นทุน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.กิจการรับซื อสัตว์นาํ เป็ นธุรกิจทีน่าลงทุน แต่ควรให้ความสําคัญข้อมูลเกียวกับการลงทุน ควรวางแผนเกียวกับ
แหล่งเงิ นทุนสํารอง เนื องจากราคาต้นทุนรับซื อสัตว์นามี
ํ ความเปลียนแปลง ตามสภาพอากาศ หรื อฤดูกาล ดังนันการลงทุน
ในระยะ 2-3 ปี แรก อาจจะไม่ได้กาํ ไรตามแผนธุรกิจ
3. หากกิ จการรับซื อสัตว์นาสะท้
ํ
อนถึงผลกําไรทีดี ควรวางแผนกิจกรรมทีรับผิดชอบต่อสังคมทีเกียวข้องกับทะเล
และชายฝัง เพือช่วยฟื นฟูทรัพยากรสัตว์นาที
ํ ลดลง และเป็ นตัวอย่างกิจการเพือสังคมในระดับชุมชน
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ผลกระทบของปัญหาสถานการณ์ ความไม่ สงบในชายแดนใต้ ทมีี ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่ อม (SMEs) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
The Economic Impact of the Unrest in Thai Southern Border Provinces on Small and Medium
Enterprises.
เปรมภาว์ ด้วงทอง * และ เอกพล ศรี นวลนุ่ม
Prempa Duangtong1* Aekkaphon Srinuannum1

บทคัดย่อ

ปั ญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อระดับความเชื อมันของนักลงทุ นทีจะเข้ามาลงทุนในพืนที รวมถึง
นักท่องเทียวขาดความเชือมันในเรื องความปลอดภัย และปั ญหาอืน ๆ ที ทําให้เศรษฐกิ จในพืนที และพืนทีใกล้เคียงขาดการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื อง ดังนัน จากปั ญหาดังกล่าวทําให้การประกอบธุรกิ จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในพืนที และพืนทีใกล้เคียงเป็ นไปอย่างยากลําบาก โดยการศึกษาครังนี มุ่งเน้นศึกษาผลกระทบดังกล่าวในพืนทีอําเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา ซึ งเป็ นพืนทีใกล้เคียงทีถูกมองข้าม แม้วา่ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดน
ภาคใต้เช่นเดี ยวกัน โดยการสอบถามด้วยการสุ่ มตัวอย่าง ตัวอย่าง จากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า มีรูปแบบของกิจการเป็ นรู ปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีลกั ษณะของธุรกิจเป็ น
กิ จการค้าปลีก โดยมีปัญหาด้านการบริ หารจัดการเป็ นผลกระทบทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด รองลงมา คื อ ปั ญหาด้านแหล่งเงินทุน
และน้อยทีสุดคือ ปั ญหาด้านตลาด/การแข่งขัน ซึงจากปั ญหาดังกล่าวหากวิสาหกิจไม่สามารถบริ หารจัดการธุรกิจของตนได้
จะทําให้การทําธุ รกิ จไม่ประสบความสําเร็ จ ดังนันวิสาหกิ จควรปรั บเปลียนการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที เกิ ดขึน เตรี ยมพร้ อมรับมื อกับสถานการณ์ทีเกิ ดขึนตลอดเวลา โดยหากไม่สามารถทําได้ควรเข้ารับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ รวมถึงมีการจัดสรรเงินบางส่วนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพือให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจ หากไม่เงินทุนเพียงพอ ควรหา
แหล่ งเงิ นทุ น ที สนับ สนุ นส่ ง เสริ ม ธุ รกิ จ ตลอดจนวิสาหกิ จควรมีการวางแผนทางการตลาดที ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพือรับมือกับสถานการณ์ทีเกิดขึนในพืนทีอย่างเหมาะสม
คําสําคัญ : ผลกระทบ, ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), สถานการณ์ความไม่สงบใน
ชายแดนใต้
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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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ปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้เป็ นปั ญหาที มีมาอย่างยาวนาน ซึ งส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิ จ
การค้าและบริ บทสังคมของคนในพืนทีและพืนทีใกล้เคียง โดยสี อําเภอของจังหวัดสงขลาเป็ นพืนทีเชือมโยงกันระหว่างสาม
จังหวัดชายแดนใต้ และได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับสามจังหวัดชายแดนใต้ แม้วา่ หลายหน่วยงานจะพยายามเข้ามาดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือ แต่ปัญหาความไม่สงบดังกล่าวไม่สามารถคลีคลายลงได้ รวมถึงส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน
และหน่ วยธุ รกิ จรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิงวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ งในปั จจุบนั นี มีบทบาทสําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก แต่เนื องจากปั ญหาสถานการณ์ เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ ทําให้กลุ่ม
วิสาหกิจในพืนทีดังกล่าวประสบปั ญหามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการขาดแหล่งเงินทุน วัตถุดิบ รวมถึงการขาดความเชือมันจาก
นักลงทุน ส่ งผลกระทบต่อการกระจายรายได้ การจ้างงานและการเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทังระดับจังหวัด และส่ งผล
ต่อระดับประเทศชาติ
อําเภอนาทวีเป็ นหนึ งในสี อําเภอทีอยู่ในจังหวัดสงขลาทีมีผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีค่อนข้างมาก และมีพืนที ติ ดกับ
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ งถูกจัดให้เป็ นพืนที เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ ผูป้ ระกอบการจึงได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
นโยบายส่ งเสริ มการลงทุ นของรัฐบาล ทําให้อาํ เภอนาทวีมีระดับเศรษฐกิ จที ดี มีวิสาหกิ จชุมชนสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์
แหล่งท่องเทียวและอืนๆ อีกมากมาย แต่ในภาวะสถานการณ์ของปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการเอสเอ็มอีและธุรกิจอืน ๆ ในพืนทีต่างได้รับผลกระทบโดยทัวกัน แม้วา่ มีแนวโน้มของสถานการณ์
ความไม่สงบดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางทีดีขึน แต่ระดับความเชือมันจากนักลงทุนและนักท่องเทียวยังไม่ดีขึน ดังนัน ผูว้ จิ ยั จึง
มีความสนใจศึกษา เรื องผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ทีมีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพืนทีอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ งเป็ นพืนทีใกล้เคียงทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหตุ
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ แต่ถูกมองข้ามและไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าทีควร งานวิจยั นี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
สภาพทัวไปและผลกระทบจากปั ญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีต่อผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี ในอําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา ซึงเป็ นข้อมูลในการแก้ไขปั ญหาหรื อหาแนวทางเพือช่วยเหลือผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรทีทําการศึ กษาในครังนี คือ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในพืนที อําเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา ทีจดทะเบียนกับสํานักพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดสงขลา จํานวน 74 ราย
2. กลุ่มตัวอย่าง
จากผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จํานวน 74 ราย

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากการกําหนดขนาดตัวอย่างตามเกณฑ์ Taro Yomane จากสูตร n =
โดยที n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร
กํ า ห นด ให้ ค่ า e = ระดั บ ค วามค ลาด เค ลื อนที ยอม รั บ ได้ จ ากการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี ค่ า ระ ดั บ
ความคลาดเคลือน 0.05 ซึงหมายความว่า การสุ่มตัวอย่างประชากร 100 ครัง มีโอกาสถูกต้อง 95 ครัง
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= 62.45 จึ ง ใช้กลุ่ม ตัวอย่าง 63 ตัวอย่าง โดย

เลือกใช้วธิ ี การสุ่มอย่างง่าย
เครื องมือการวิจยั
ผูว้ จิ ยั เลือกประเภทเครื องมือ สร้างเครื องมือ และตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ประเภทเครื องมือ
ผู ้วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และใช้ ข ้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากการทบทวนวรรณกรรม
โดยมีองค์ประกอบของแบบสอบถามดังต่อไปนี
ส่ วนนํา เป็ นรายละเอียดของแบบสอบถามเพือให้ผตู ้ อบได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที 1 เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลียต่อเดือนของธุรกิจ
ส่ วนที 2 เป็ นข้อมูลพืนฐานของธุรกิจทีผูป้ ระกอบการดําเนิ นการอยู่ เช่น รู ปแบบกิจการ ลักษณะของธุรกิจ และทุน
ในการจดทะเบียน
ส่ วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ ค วามไม่ส งบในชายแดนใต้ที มี ผลต่ อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีลกั ษณะมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scales) ซึงมี 5 ระดับ โดยกําหนดนําหนักแต่ละตัวเลือก ดังนี
มีผลกระทบในระดับมากทีสุด
มีค่าเท่ากับ คะแนน
มีผลกระทบในระดับมาก
มีค่าเท่ากับ คะแนน
มีผลกระทบในระดับปานกลาง
มีค่าเท่ากับ คะแนน
มีผลกระทบในระดับน้อย
มีค่าเท่ากับ คะแนน
มีผลกระทบในระดับน้อยทีสุด
มีค่าเท่ากับ คะแนน
และผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์เฉลียในการอภิปรายผลโดยคํานวณ ดังนี
คะแนนสู งสุ ด คะแนนตําสุ ด

ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชัน =
จํานวนชัน
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง มีผลกระทบระดับน้อยทีสุ ด
คะแนนเฉลียระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง มีผลกระทบระดับน้อย
คะแนนเฉลียระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีผลกระทบระดับปานกลาง
คะแนนเฉลียระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีผลกระทบระดับมาก
คะแนนเฉลียระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีผลกระทบระดับมากทีสุด
2. สร้างเครื องมือ
เครื องมือในการวิจยั ครังนีคือ แบบสอบถาม ซึ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนจาก 2 ส่วน คือ เป็ นตัวแปรและคําถามทีได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง และส่วนทีสองพัฒนาจากลักษณะเฉพาะของประชากรและพืนทีในการวิจยั
นี โดยดําเนินการตามขันตอน ดังนี
2.1 ศึกษาแนวคิด หลักทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์เหตุความ
ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ทีมีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
2.2 กําหนดกรอบแนวคิดเป็ นตารางวิเคราะห์เครื องมือวิจยั เพือใช้สร้างแบบสอบถามเกียวกับผลกระทบของ
ปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ทีมีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
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2.3 สร้างแบบสอบถาม
2.4 นําร่ างแบบสอบถามให้แก่ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความตรงและเหมาะสมของเนื อหาโดยใช้ดชั นี ความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) แก้ไขเนื อหา ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
2.5 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือดําเนิ นเก็บข้อมูลเพือทําการศึกษา
ต่อไป
โดยมีขนตอนการพั
ั
ฒนาการสร้างเครื องมือ ดังนี
ศึกษาแนวคิดทบทวนหลักทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กําหนดกรอบแนวคิด
ออกร่ างแบบสอบถาม
การตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม (IOC) จากผูเ้ ชียวชาญ

ปรับปรุ งและแก้ไข

ออกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือเก็บข้อมูลทําการศึกษา
ต่อไป
ขันตอนการพัฒนาการสร้างเครื องมือวิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากผูว้ ิจยั ได้แบบสอบทีมีคุณภาพตามขันตอนข้างต้นแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
เป้ าหมาย โดยก่อนเก็บข้อมูล ผูท้ าํ วิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลสถานทีทีจะจัดเก็บข้อมูลและออกแบบสอบถาม ตรวจสอบร่ าง
แบบสอบถาม โดยต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ รวมถึงจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือเก็บข้อมูลและทําการศึกษาต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ผูว้ ิจยั เลือกใช้การแจงแจกความถี ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) เปรี ยบเที ยบสถานการณ์ ค วามไม่สงบในชายแดนใต้ที มีผลต่ อผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) ด้านต่างๆ โดยใช้ค่าสถิติทดสอบค่า T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) หาก
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลการวิจยั
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ตารางที 1 แสดงค่าความถีและร้อยละข้อมูลส่ วนตัวผูป้ ระกอบการ
ข้อมูล
ประเภท
ความถี
ชาย
28
เพศ
หญิง
35
รวม
63
อายุ - ปี
23
อายุ
อายุ - ปี
30
อายุ - ปี
10
รวม
63
ประถมศึกษา
3
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
18
อนุปริ ญญา/ปวส.หรื อเทียบเท่า
16
ปริ ญญาตรี
23
สูงกว่าปริ ญญาตรี
3
รายได้เฉลียต่อเดือน
ของธุรกิจ

รวม
ตํากว่า , 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

จากตารางที 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.6 มีช่วงอายุมากกว่า 40-49 ปี ร้อยละ 47.6 รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 36.5
และมี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด ร้อยละ 36.5 รองลงมา คื อ มัธยมศึ กษา ร้อยละ 28.6 และรายได้เฉลียต่อเดื อนของ
ธุรกิจ มีรายได้ตากว่
ํ า 30,000 บาท ร้อยละ 47.6 รองลงมารายได้ 30,001-60,000 บาท ร้อยละ 38.1
ตอนที 2 ข้อมูลพืนทีของธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ตารางที 2 แสดงค่าความถีและร้อยละของข้อมูลพืนทีของธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
ข้อมูล
ประเภท
ความถี
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
58
รู ปแบบกิจการ
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด
5
รวม
กิจการผลิต

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

63
7

ร้อยละ
92.1
7.9
100.0
11.1
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ทุนการจดทะเบียน

กิจการค้าปลีก
กิจการบริ การ
รวม
ตํากว่า , บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 1,500,000 บาท
1,500,001 บาทขึนไป
รวม

41
15
63
7
40
11
5
63

65.1
23.8
100.0
11.1
63.5
17.5
7.9
100.0
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จากตารางที พบว่า ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบกิ จการธุ รกิ จเจ้าของคนเดียว ร้อยละ 92.1 และห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ร้อยละ 7.9 สําหรับลักษณะของธุ รกิ จส่ วน
ใหญ่เป็ นกิจการค้าปลีก ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ กิ จการบริ การ ร้อยละ 23.8 และทุนการ จดทะเบียนมากทีสุ ดคือ 500,0011,000,000 บาท ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1,000,001-1,500,000 บาท
ตอนที 3 ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีผลต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีผลต่อ
ผูป้ ระกอบการ
ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
ทีมีผลต่อผูป้ 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

จากตารางที พบว่า ผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีผลต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.53) เมือพิจารณาแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ด้านการบริ หารจัดการ (xˉ=3.92) รองลงมา คือ ด้านแหล่งเงินทุน (xˉ=3.48) และน้อย
ทีสุด คือ ด้านตลาดและการแข่งขัน (xˉ=3.18)
ผลการเปรี ยบเทียบผลกระทบของปัญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
1. ด้านตลาด/แข่งขัน ผลการเปรี ยบเทียบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ทีมีรูปแบบของ
กิจการ และลักษณะของธุรกิจทีแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. ด้านแหล่งเงินทุน ผลการเปรี ยบเทียบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ทีมีลกั ษณะของ
ธุรกิจและทุนการจดทะเบียนทีแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ด้านการบริ หารจัดการ ผลการเปรี ยบเทียบผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีมีเพศและ
ลักษณะของธุรกิจทีแตกต่างกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.ด้า นการบริ ห ารจัด การ มี ปั ญ หาที ได้รั บ ผลกระทบที มี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ จากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบ
ทําให้เกิ ดความไม่มนคงของธุ
ั
รกิ จ เพราะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบทําให้ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีขาดความเชือมันใน
ความปลอดภัยและความมันคงของธุ รกิ จ ซึ งตรงกับแนวคิดของชัยเสฏฐ์ (2550) ทีกล่าวไว้วา่ โอกาสทีบางสิ งบางอย่างอาจ
เกิ ดขึ นซึ งเป็ นผลลัพธ์ ข องภัยคุ กคามที ส่ งผลกระทบต่ อกิ จ กรรมทางธุ รกิ จ หรื อ แผนการต่าง ๆ ทังนี ความเสี ยงเกิ ด ขึ น
เนื องมาจากความไม่ แ น่ น อนและตรงกับ งานวิจ ัยของชัย อัง คาร (2556) ที ได้ศึ ก ษา ปั ญ หาในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดย่อมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด เชี ยงราย ผลการวิจัยพบว่า ปั ญหาด้านการจัดการ คื อ การ
ปรับเปลียนการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ทีเปลียนไป
2. ด้านแหล่งเงินทุน มีปัญหาทีได้รับผลกระทบทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ จากสถานการณ์ความไม่สงบทําให้ธุรกิจขาด
แหล่งเงิ นทุนทีเข้าสนับสนุ นภายในธุ รกิ จ เกิ ดจากสถานการณ์ความไม่สงบทีเกิ ดขึนในพืนที ทําให้การเข้าสนับสนุนของ
แหล่งเงินทุนเป็ นไปได้ยาก รวมถึงอาจจะไม่คุม้ ค่ากับการลงทุนและผลประโยชน์ทีจะได้รับ ซึงตรงกับแนวคิดของหทัยชนก
จรณะ (2550) ทีกล่าวว่าเหตุการณ์ทีไม่แน่ นอนหรื อเป็ นอุปสรรคความยากลําบาก ความต้านทาน ซึ งจะส่ งผลกระทบในแง่
ลบต่อวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายซึ งขัดขวางไม่ให้ผลลัพธ์ประสบผลสําเร็ จและแนวคิดของวิทูร เจียมจิตย์ตรง (2553) ทีได้
กล่ าวถึ งปั ญหาด้านแหล่ งเงิน ทุน วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมมักประสบปั ญหาการขอกู้เ งิน จากสถาบันการเงิ น
เนืองจากไม่มีการทําบัญชี อย่างเป็ นระบบและขาดหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นเงินกูท้ าํ ให้ตอ้ งพึงพาเงินกูน้ อกระบบและต้องจ่าย
ดอกเบียในอัตราทีสู งซึงทําให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจ(SMEs) ในพืนทีขาดแหล่งเงินทุนทีจะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของตน
3.ด้านตลาด/การแข่งขัน ซึ งปั ญหาสถานการณ์เหตุความไม่สงบในชายแดนใต้ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการเอส
เอ็มอีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ งปั ญหาทีได้รับผลกระทบทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ จากสถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีการบริ โภคสิ นค้าและบริ การลดลง เนื องจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจของประชาชนใน
พืนที ทําให้ขาดรายได้ส่งผลให้การบริ โภคและบริ การสินค้าลดลง ซึงตรงกับแนวคิดของสิ รภพ ชัยคุณแสง และคณะ (2554)
ได้ให้ความเห็ นถึงสถานการณ์ความไม่สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนือง เป็ นระยะเวลานาน นับวันยิงเพิม
ความรุ น แรง และขยายพืนที มากขึน อัน นํามาซึ งความสู ญเสี ยทังด้านเศรษฐกิ จ และสังคมในพืนที ดังกล่าว และตรงกับ
งานวิจยั ของรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ (2551) ทีได้ศึกษาปั ญหาการก่อการร้ายและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยั พบว่าจํานวนเหตุการณ์การก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลทําให้การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง

สรุ ปผลการวิจัย

ผู ้ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม(SMEs) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง และมี อ ายุ - ปี
มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลียต่อเดือน , - , บาท ซึงส่ วนใหญ่มีรูปแบบของกิจการในรู ปแบบธุรกิ จ
เจ้าของคนเดี ยว มีลกั ษณะของธุรกิ จแบบกิจการค้าปลี ก และมีทุนการจดทะเบี ยน , - , , บาท และผลกระทบของ
ปั ญหาสถานการณ์ เ หตุค วามไม่สงบในชายแดนใต้ทีมีต่อผูป้ ระกอบการกลุ่ มดังกล่าว พบว่า ) ด้านการบริ ห ารจัดการ
สถานการณ์ความไม่สงบทําให้เกิดความไม่มนคงของธุ
ั
รกิ จ ) ด้านแหล่งเงิ นทุน สถานการณ์ความไม่สงบทําให้ธุรกิจขาด
แหล่งเงิ นทุนที เข้าสนับสนุนภายในธุรกิจ และ ) ด้านตลาด/การแข่งขัน สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การลดลง
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ข้ อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้
การศึ กษาครังนี เป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวข้อง นําข้อมูลไปเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาหรื อสนับสนุนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โดยผูศ้ ึ กษาได้น ําผลการศึ กษาผลกระทบของปั ญหาสถานการณ์ เหตุความไม่ส งบในชายแดนใต้ทีมี ต่อผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดมาเป็ นข้อเสนอแนะใน การนําเสนอผลการศึกษาไปใช้ ดังนี
1. ด้านการบริ หารจัดการ ควรปรับเปลียนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเกิดขึน พร้อม รับมือกับ
สถานการณ์ทีเกิดขึน โดยหากไม่สามารถทําได้ควรเข้ารับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2. ด้านแหล่งเงินทุน ควรมีการจัดเงินบางส่วนไว้ช่วยในยามฉุกเฉิ น เพือให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจ
แต่หากเงินทุนไม่เพียงพอ ควรหาแหล่งเงินทุนทีสนับสนุนส่ งเสริ มธุรกิจรายย่อย ทังจากภาครัฐและภาคเอกชน
3. ด้านตลาด/แข่งขัน ควรมี การวางแผนทางการตลาดที ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที เปลี ยนแปลง
ตลอดเวลา เพือรับมือกับสถานการณ์ทีเกิดขึนในพืนทีอย่างเหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ

ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครั งนี ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ป ระกอบการวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs) อํา เภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา ทีได้เสี ยสละเวลาและให้ความร่ วมมือในการทําแบบสอบถาม จนทําให้งานวิจยั เล่มนี สําเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี
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บทคัดย่อ

การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ ประชากรทีใช้ใน
การศึกษาในครังนี คือผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
การแจกแจงความถี และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
- ปี จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลียต่อเดื อนตํากว่า ,
บาท มีรายได้เฉลียรวมทังครอบครัวเดือนละตํากว่า , บาท ผูบ้ ริ โภคมีรายจ่ายเฉลียต่อเดือน ตํากว่า , บาท และมี
รายจ่ายเฉลียรวมทังครอบครัวเดือนละตํากว่า , บาท ส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวทีอาศัยอยูร่ ่ วมกัน คน
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบทําอาหารรับประทานเองทีบ้าน 2) ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่บริ โภคข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ พันธุ์
ข้าวหอมมะลิ มากทีสุด บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยท์ ุกวัน วันละ มือ มือละ . - . กิโลกรัมต่อครอบครัว ส่ วนใหญ่
ซื อข้าวเกษตรอินทรี ยค์ รังละ มากกว่า กิ โลกรัม มีค่าใช้จ่ายเฉลียในการซือต่อครัง . บาท โดยซื อข้าวมาจากร้านขาย
ข้าวสารปลีกมากทีสุด เหตุผลทีผูบ้ ริ โภคเลือกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ เนื องจากต้องการรักษาสุ ขภาพ ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่
รับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคําแนะนําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ยวิธีการบอกต่อ
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตัดสิ นใจ, ข้าวเกษตรอินทรี ย์
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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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ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจทีสําคัญของประเทศไทย ในประเทศไทยมีการปลูกข้าวกันมากในทัวทุกภาคของประเทศไทย
มีขา้ วหอมปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ ข้าวเจ้าขาว % ข้าวเจ้าขาว % และข้าวเจ้าอืนๆ เป็ นข้าวส่ งออกของประเทศไทย โดย
พืนทีในการเพาะปลูกข้าวทีมากทีสุดในประเทศไทย คือภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คิดเป็ นร้อยละ รองลงมาคือภาคเหนือ
ร้อยละ ภาคกลาง ร้อยละ และภาคใต้ ร้อยละ (ชาญพิทยา ,
) ซึ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีจงั หวัดทีทําการ
เพาะปลูกข้าวในทุกจังหวัด จังหวัดสุ รินทร์ก็เป็ นจังหวัดหนึ งทีทําการเพาะปลูกข้าว และจังหวัดสุ รินทร์เป็ นจังหวัดทีมีพนที
ื
การเพาะปลู กข้าวหอมมะลิ เป็ นอัน ดับ รองลงมาจากจัง หวัดบุ รีรัมย์ จังหวัด ศรี สะเกษ จัง หวัดนครราชสี ม า จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอืนๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร ,
) โดย
จังหวัดสุ รินทร์ เป็ นจังหวัดทีมีผลผลิตสู งทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคื อจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัด
นครราชสี มา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอืนๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตามลําดับ
ตามวิถีดงเดิ
ั ม จังหวัดสุ ริน ทร์ เป็ นแหล่งปลูกข้าวพืนเมืองกว่า สายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์นันก็ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับระบบนิ เวศเฉพาะทีได้อย่างดี ข้าวสายพันธุ์พืนเมืองเหล่านี ได้รับการเพาะปลูกอย่างทะนุถนอมจากรุ่ นสู่รุ่น
พันธุ์ขา้ วที ปลูกในจังหวัดสุ รินทร์ มากกว่าร้อยละ ปลูกข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะจังหวัดสุ รินทร์ถือได้วา่ เป็ นแหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิ ทีมีคุณภาพดีทีสุด และมีปริ มาณมากทีสุดของประเทศไทย การส่งเสริ มการปลูกข้าวโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและกรมส่ งเสริ มการเกษตรมีนโยบาย ให้เกษตรส่ งเสริ มและผลิตภัณฑ์ขา้ วชุมชน ตังแต่ ปี
ทําต่อเนื อง
มาถึ งปั จจุบนั และมี แนวคิดที สู งขึน และในโครงการนี มีโครงการฝึ กอบรมตามโครงการโรงเรี ยนเกษตรข้าวใหม่ ได้รับ
ทราบวิธีการผลิตข้าวแนวใหม่ คือให้ปลอดภัยจากสารพิษ ข้าวทุกชนิดสามารถทําเป็ นข้าวเกษตรอินทรี ยต์ ามศักยภาพของแต่
ละพืนทีและตามความเหมาะสมของพืนที เกษตรกรทีทําการเพาะปลูกข้าวเกษตรอินทรี ยแ์ ล้ว จะมีความชํานาญในพืนทีไม่วา่
จะเป็ นในเรื องของดิน ในเรื องของนํา และความเชียวชาญของเกษตรกรทีเขาผลิตอยูเ่ ดิมแล้วไม่ได้เข้าไปเปลียนแนวทาง และ
อีกแนวทางหนึงทีต้องคํานึ งถึงมากทีสุด ในการผลิตการเกษตรทุกวันนี คือความต้องการตลาด เรื องของตลาดรองรับผลผลิต
มีสมาคมอนุ รักษ์และพัฒนาไก่พืนบ้านเมืองไทยมีความประสงค์ทีจะจัดซื อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง การปลูกข้าวให้
ปลอดภัยนันมีวิธีการที แตกต่างกับการปลูกข้าวโดยทัวไป เพราะการที เกษตรกรจะปลูกข้าวให้ปลอดภัยจากสารพิษต้อง
คํานึ งถึ งเรื องปั จจัยการผลิ ต ดิ น นํา เมล็ด พันธุ์ เครื องมือทางการเกษตร ทุ กขันตอนต้องปลอดจากสารพิษและจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าการผลิตข้าวแบบทัวไป เกษตรกรสามารถแปรรู ปข้าวสารจําหน่ายเองเพือสร้างความเชื อมันให้กบั ผูผ้ ลิต
ว่าถ้าผลิตข้าวเกษตรอินทรี ยแ์ ล้วและสามารถแปรรู ปข้าวขายเองในท้องถิน และได้ราคาทีสูงกว่าท้องตลาดทัวไป (ปรี ชา ,
2548)
จังหวัดสุ รินทร์ ได้รับการประกาศอย่างเป็ นทางการและรู ้จกั กันในนาม “จังหวัดอินทรี ย”์ เมือ พ.ศ.
แต่ก็ยงั มี
เกษตรกรเพียงร้อยละ เท่านันทีเปลียนไปทําเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างสมบูรณ์ (สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์, ) ซึงปัญหา
และอุป สรรคสําคัญอย่างหนึ งของการปลู กข้าวอิ น ทรี ย์คือ ปั ญหาด้านการตลาดที ยังแคบและราคาขายที ยังไม่แน่ น อน
เกษตรกรขาดอํานาจในการต่อรองราคา จึงไม่เป็ นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทร์อย่างจริ งจัง ซึ งวิธีการแก้ไข
ปั ญหาด้านการตลาดคื อ การขยายตลาดข้าวอินทรี ยใ์ ห้กว้างขึน (พิสิฐ ,
) ดังนันจากสถานการณ์ และปั ญหาดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที จะศึ กษาศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ เพือเป็ นการหาแนวทางการขยาย
ตลาดและส่ งเสริ มทางด้านการตลาดให้ขา้ วเกษตรอินทรี ยส์ ามารถจําหน่ายได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดสุรินทร์
กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเป้ าหมายด้วย
ระดับความเชือมัน 95 เปอร์เซ็น ยอมให้ค่าความแตกต่างทีได้จากตัวอย่างเกิดความคลาดเคลือนได้ในระดับ 5 เปอร์ เซ็น ตาม
การคํานวณด้วยตารางสําเร็ จรู ปของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรในจังหวัดสุ รินทร์ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ ากับ คน สุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Herbert A. and Raymond R.C.,
1963 อ้างถึงใน นราศรี และชูศกั ดิ , 2548)
. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครังนี จะใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบบสอบถามสําหรับผูบ้ ริ โภคมี ส่ วน ดังนี
ส่ วนที ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา มี
ลักษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ
ส่ วนที ข้อมูลเกี ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ ได้แก่ เคยบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยห์ รื อไม่
ความถีในการบริ โภค ประเภทของผลิตภัณฑ์ทีบริ โภค วัตถุประสงค์ของการบริ โภค การรับรู้ขอ้ มูลของผลิตภัณฑ์ เหตุผลที
เลือกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ ปริ มาณทีบริ โภคต่อครัง มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ และความคิดเห็นทีมีต่อ
ข้าวเกษตรอินทรี ย ์
การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนจากแนวคิดและทฤษฎี
ของบุคคลต่างๆ โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างแบบสอบถาม ดังนี
1. ศึกษาขอบเขตของเนือหาจากเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. กําหนดขอบข่ายการสร้างเครื องมือ เพือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครังนี
. สังเคราะห์ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที เกี ยวข้องแล้วร่ างแบบสอบถามให้ครอบคลุมพร้อมกับกําหนดระดับ
คะแนนต่างๆ
. นําแบบสอบถามเสนอทีปรึ กษาโครงการและผูเ้ ชียวชาญ เพือตรวจสอบความเที ยงตรง โดยใช้การหาความ
ตรงเชิงเนือหา (Content Validity) การใช้ภาษาและด้านอืนๆ ตามทีทีปรึ กษาและผูเ้ ชียวชาญเห็นสมควร
5. หาค่าความเที ยงตรง โดยหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ วัต ถุป ระสงค์ (Index Objective
Congruence : IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ . ไว้เป็ นข้อคําถาม (สมนึ ก ,2546) ได้ค่า IOC เท่ากับ .
. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั บุคคลทีมีคุณสมบัติตรงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน คน เพือวิเคราะห์หา
ความเทียง (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ดว้ ยวิธีการอัลฟาของครอนบาค (บุญชม , ) ได้ค่าความเทียงเท่ากับ .
. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครังหนึงก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ ทําการเก็ บรวบรวมทังในลักษณะเชิ ง
ปริ มาณเพือใช้ในการวิเคราะห์ ค่ าสถิติต่างๆ และเชิ งคุณภาพเพือนําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ สรุ ปผล โดยข้อมูลด้านต่างๆ
ดังกล่าวจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทังแบบปฐมภูมิ (Primary data) และแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ดังนี
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจสภาพพืนทีโดยการออกแบบสอบถามสําหรับผูบ้ ริ โภคจาก
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายคือผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยใ์ นปั จจุบนั ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง โดยมี
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลทีเป็ นเอกสารและสถิติตวั เลขจากหน่วยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
หน่ วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรจังหวัด วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์การบริ หารส่ วน
ท้องถินภายในจังหวัดทีมีส่วนเกียวข้อง

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ในการศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดสุ รินทร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึ กษาจะนํา
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาทําการรวบรวมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนํามาประมวลผล ใช้วธิ ี วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) แสดงผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางประกอบคําอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติทีใช้ คือ ค่าร้อย
ละ (Percent) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย์

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที 1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน
เพศ
400
ชาย
156
หญิง
244
อายุ
400
อายุตากว่
ํ า ปี
23
อายุระหว่าง – 30 ปี
151
อายุระหว่าง – 40 ปี
90
อายุระหว่าง – 50 ปี
79
อายุระหว่าง – 60 ปี
49
อายุมากกว่า ปี
8
ข้อมูลส่ วนบุคคล
จํานวน
ระดับการศึกษา
400
ประถมศึกษา
62
มัธยมศึกษาตอนต้น
35
มัธยมศึกษาตอนปลาย
56
ปวช.
11
ปวส.
72
ปริ ญญาตรี
143
ปริ ญญาโท
19
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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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อาชีพ
พนักงานหน่วยงานราชการ
พนักงานหน่วยงานเอกชน
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
รับจ้างทัวไป
เกษตรกร
อืนๆ

2
400
165
219
16
400
25
24
103
45
9
44
47
99
4

0.50
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41.25
54.75
4.00
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6.25
6.00
25.75
11.25
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11.00
11.75
24.75
1.00
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จากตารางที 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ . และเป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ .
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ อายุระหว่าง ปี คิดเป็ นร้อยละ . อายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . อายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . อายุตากว่
ํ า
ปี คิดเป็ นร้อยละ . และอายุมากกว่า ปี คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่ส่วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ
ระดับ ปวส. คิดเป็ นร้อยละ . ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ . มัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ . ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ . ปวช. คิดเป็ นร้อยละ . และปริ ญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ .
ตามลําดับ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือโสด คิ ดเป็ น ร้ อยละ
. และหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือเกษตรกร
คิดเป็ นร้อยละ . รับจ้างทัวไป คิดเป็ นร้อยละ . ข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ . ประกอบธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อย
ละ . พนักงานหน่ วยงานราชการ คิ ด เป็ นร้ อยละ . พนัก งานหน่ ว ยงานเอกชน คิ ด เป็ นร้ อยละ . พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ . และอาชีพอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน
รายได้เฉลียต่อเดือน
จํานวน
ร้อยละ
ตํากว่า , 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 , บาท

รวม

17
10
6
3
6
400

4.25
2.50
1.50
0.75
1.50
100.00
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จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดื อนตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือ , – 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 25,000
บาท คิ ดเป็ นร้อยละ .
, – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . มากกว่า
, บาท คิดเป็ นร้อยละ . และ , – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามรายได้เฉลียรวมทังครอบครัวต่อเดือน
รายได้เฉลียรวมทังครอบครัวต่อเดือน
จํานวน
ร้อยละ
ตํากว่า , 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 , บาท
7
1.75
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียรวมทังครอบครัวต่อเดื อนตํากว่า , บาท
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ , – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
. และมากกว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามรายจ่ายเฉลียต่อเดือน
รายจ่ายเฉลียต่อเดือน
จํานวน
ตํากว่า , 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
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ร้อยละ
56.75
34.00
5.25
1.50
1.75
0.25
0.50
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รวม

400

100.00
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จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลียต่อเดือนตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ
. รองลงมาคือ , – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 50,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ . , – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . , – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . และ , –
, บาท คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามรายจ่ายเฉลียรวมทังครอบครัวต่อเดือน
รายจ่ายเฉลียรวมทังครอบครัวต่อเดือน
จํานวน
ร้อยละ
ตํากว่า , 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 , บาท
3
0.75
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลียรวมทังครอบครัวต่อเดือนตํากว่า , บาท
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ , – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
40,001 – 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ .
, – 70,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
1.00 70,001 – 80,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ . และมากกว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวที อาศัยอยูร่ ่ วมกันใน
ปัจจุบนั (รวมตัวท่านเองด้วย)
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวน
ร้อยละ
คนเดียว
11
2.75
คน
36
9.00
คน
90
22.50
คน
138
34.50
คน
85
21.25
คน
22
5.50
คน
9
2.25
คน
8
2.00
คน
1
0.25
รวม
400
100.00
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จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัวทีอาศัยอยู่ร่วมกันในปั จจุบนั
(รวมตัวท่านเองด้วย) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ คน คิดเป็ นร้อยละ . คน คิดเป็ นร้อยละ .
คน คิดเป็ นร้อยละ . คน คิดเป็ นร้อยละ . คนเดียว คิดเป็ นร้อยละ . คน คิดเป็ นร้อยละ . คน คิดเป็ นร้อย
ละ . และ คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามการรับประทานอาหารตามปกติ
การรับประทานอาหาร
จํานวน
ร้อยละ
ซืออาหารจานเดียวมารับประทาน
58
14.50
ทําอาหารรับประทานเองทีบ้าน
290
72.50
รับประทานอาหารในร้านอาหาร
14
3.50
ซือเฉพาะกับข้าวปรุ งสําเร็ จมาทานทีบ้าน
38
9.50
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามปกติแบบทําอาหารรับประทานเองที
บ้าน คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ ซื ออาหารจานเดียวมารับประทาน คิดเป็ นร้อยละ . ซือเฉพาะกับข้าวปรุ งสําเร็ จ
มาทานทีบ้าน คิดเป็ นร้อยละ . และรับประทานอาหารในร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
พฤติกรรมการบริโภคข้ าวเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุ รินทร์
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามการรู้จกั ข้าวเกษตรอินทรี ย์
การรู ้จกั ข้าวเกษตรอินทรี ย์
เคยบริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
รู ้จกั
395
98.75
ไม่รู้จกั
5
1.25
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่รู้จกั ข้าวเกษตรอินทรี ย์ คิดเป็ นร้อยละ
เกษตรอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามการบริ โภคอยูห่ รื อไม่
การบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย์
จํานวน
บริ โภคอยู่
350
ไม่บริ โภคแล้ว
50
รวม
400

. และไม่รู้จกั ข้าว
ร้อยละ
87.50
12.50
100.00

จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่ยงั คงบริ โภคอยู่ คิดเป็ นร้อยละ . และไม่บริ โภคแล้ว คิด
เป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 1 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามชนิดของข้าวเกษตรอินทรี ยท์ ีบริ โภค
ชนิดของข้าวเกษตรอินทรี ย์
จํานวน
ร้อยละ
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ข้าวหอมมะลิอินทรี ย์
ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรี ย์
ข้าวแดงหอมมะลิอินทรี ย์
ข้าวนิลหอมมะลิอินทรี ย์
ข้าวผสมหอมมะลิอินทรี ย์
ข้าวอินทรี ยอ์ ืนๆ
รวม

311
28
35
8
16
2
400

77.75
7.00
8.75
2.00
4.00
0.5
100.00
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จากตารางที 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยช์ นิดข้าวหอมมะลิอินทรี ยม์ าก
ทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ ข้าวแดงหอมมะลิอินทรี ย์ คิดเป็ นร้อยละ . ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรี ย์ คิดเป็ นร้อย
ละ . ข้าวผสมหอมมะลิอินทรี ย์ คิดเป็ นร้อยละ . ข้าวนิลหอมมะลิอินทรี ย์ คิดเป็ นร้อยละ . และข้าวอินทรี ยอ์ ืนๆ คิด
เป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามพันธุ์ขา้ วทีบริ โภค
พันธุ์ขา้ ว
จํานวน
หอมมะลิ
299
กข
33
กข
63
อืนๆ
5
รวม
400

ร้อยละ
74.75
8.25
15.75
1.25
100.00

จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยพ์ นั ธุ์หอมมะลิ มากทีสุด คิด
เป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ พันธุ์ กข คิดเป็ นร้อยละ . พันธุ์ กข คิดเป็ นร้อยละ . และพันธุ์อืนๆ คิดเป็ นร้อย
ละ . ตามลําดับ
ตารางที 1 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามมือในการบริ โภค
มือในการบริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
วันละ มือ
39
9.75
วันละ มือ
115
28.75
วันละ มือ
246
61.50
รวม
400
100.00
จากตารางที 1 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยว์ นั ละ มือ มากทีสุด คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ วันละ มือ คิดเป็ นร้อยละ . และวันละ มือ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 1 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามวันในการบริ โภคต่อสัปดาห์
วันในการบริ โภคต่อสัปดาห์
จํานวน
ร้อยละ
ทุกวัน
260
65.00
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

รวม

28
33
13
30
21
15
400

7.00
8.25
3.25
7.50
5.25
3.75
100.00
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จากตารางที 13 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่ในหนึ งสัปดาห์ผบู ้ ริ โภคบริ โภคข้าวเกษตร
อินทรี ยท์ ุกวัน มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ วัน คิดเป็ นร้อยละ . วัน คิดเป็ นร้อยละ . วัน
คิดเป็ นร้อยละ . วัน คิดเป็ นร้อยละ . วัน คิดเป็ นร้อยละ . และ วัน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 14 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปริ มาณทีบริ โภคต่อมือ
ปริ มาณการบริ โภคต่อมือ
จํานวน
น้อยกว่าครึ งกิโลกรัม
152
0.50 – 1.00 กิโลกรัม
161
1.01 – 1.50 กิโลกรัม
64
1.51 – 2.00 กิโลกรัม
12
มากกว่า . กิโลกรัม
11
รวม
400

ร้อยละ
38.00
40.25
16.00
3.00
2.75
100.00

จากตารางที 14 พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่บริ โภคต่อมือในปริ มาณ . – 1.00 กิโลกรัม มากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ น้อยกว่าครึ งกิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ . . – 1.50 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ . –
. กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ . และ มากกว่า . กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 15 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามปริ มาณทีซือต่อครัง
ปริ มาณการซือต่อครัง
จํานวน
ร้อยละ
กิโลกรัม
50
12.50
กิโลกรัม
82
20.50
กิโลกรัม
34
8.50
กิโลกรัม
18
4.50
กิโลกรัม
58
14.50
มากกว่า กิโลกรัม
158
39.50
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่ซือข้าวเกษตรอินทรี ยค์ รังละมากกว่า กิโลกรัม มากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ กิ โลกรั ม คิดเป็ นร้ อยละ . กิ โลกรั ม คิดเป็ นร้ อยละ . กิ โลกรั ม คิดเป็ น
ร้อยละ . กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ . และ กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที จํานวนค่าใช้จ่ายเฉลียในการซือข้าวเกษตรอินทรี ยต์ ่อครังของผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย์
ค่าใช้จ่ายในการซือข้าว
จํานวน (คน)
ค่าเฉลีย (บาท)
ปริ มาณการซือ
400
758.71
จากตารางที

พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ มีค่าใช้จ่ายในการซือข้าวเฉลีย
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. บาท

ตารางที 17 จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามความถีในการซือข้าวเกษตรอินทรี ย์
ความถีในการซือข้าวเกษตรอินทรี ย์
จํานวน
ร้อยละ
ทุกวัน
63
15.75
สัปดาห์ละ ครัง
82
20.50
สัปดาห์ละครัง
57
14.25
สัปดาห์ต่อครัง
39
9.75
เดือนละครัง
98
24.50
เดือนต่อครัง
61
15.25
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความถีในการซือข้าวเกษตรอินทรี ยเ์ ดือนละครังมากทีสุด
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ สัปดาห์ละ ครัง คิดเป็ นร้อยละ . ทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ . เดือนต่อครัง คิดเป็ น
ร้อยละ . สัปดาห์ละครัง คิดเป็ นร้อยละ . และ สัปดาห์ต่อครัง คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามแหล่งทีซือข้าวเกษตรอินทรี ย์
แหล่งทีซือข้าวเกษตรอินทรี ย์
จํานวน
ร้อยละ
ห้างสรรพสิ นค้า
46
11.50
ร้านขายข้าวสารปลีก
121
30.25
โรงสีขา้ วโดยตรง
62
15.50
ร้านค้าชุมชน/ร้านค้า OTOP
62
15.50
ร้านขายของชําทัวไป
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
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ ส่ วนใหญ่ซือข้าวเกษตรอินทรี ยจ์ ากร้านขายข้าวสารปลีกมากทีสุ ด
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ โรงสี ขา้ วโดยตรงและร้านค้าชุมชน/ร้านค้า OTOP คิดเป็ นร้อยละ . ห้างสรรพสิ นค้า

คิดเป็ นร้อยละ . ร้านขายของชําทัวไป คิดเป็ นร้อยละ . ตัวแทนของโรงสี ขา้ ว คิดเป็ นร้อยละ . ตลาดสด
คิดเป็ นร้อยละ . และ งานแสดงสิ นค้าต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที จํานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุรินทร์ จําแนกตามเหตุผลในการเลือกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย์
เหตุผลในการเลือกบริ โภค
จํานวน
ร้อยละ
ต้องการรักษาสุ ขภาพ
235
58.75
ต้องการรักษาโรค
22
5.50
ต้องการรักษาสิ งแวดล้อม
21
5.25
ต้องการส่งเสริ มข้าวเกษตรอินทรี ย์
111
27.75
อืนๆ
11
2.75
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัด สุ รินทร์ ส่ วนใหญ่มีเ หตุผลในการเลือกบริ โภคข้าวเกษตรอิ นทรี ย ์ เพือ
ต้องการรักษาสุ ขภาพมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ ต้องการส่ งเสริ มข้าวเกษตรอินทรี ย ์ คิดเป็ นร้อยละ .
ต้องการรักษาโรค คิดเป็ นร้อยละ . ต้องการรักษาสิ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ . และอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
ตารางที 2 จํา นวนและร้ อยละของผูบ้ ริ โ ภคในจัง หวัด สุ ริ นทร์ จําแนกตามแหล่ งการรั บ รู ้ ข อ้ มูล หรื อ ได้รั บคํา แนะนํา
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตรอินทรี ย์
แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคําแนะนํา
จํานวน
ร้อยละ
การบอกต่อ
140
35.00
วิทยุ
25
6.25
โทรทัศน์
42
10.50
ป้ายประชาสัมพันธ์
36
9.00
ครอบครัว
94
23.50
หนังสื อพิมพ์
3
0.75
นักวิชาการ
38
9.50
เพือนร่ วมงาน
14
3.50
วารสาร/นิตยสารต่างๆ
4
1.00
อืนๆ
4
1.00
รวม
400
100.00
จากตารางที พบว่า ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสุ รินทร์ ส่วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคําแนะนําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตร
อินทรี ยจ์ ากการบอกต่อมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ . โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อย
ละ . นักวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ . ป้ ายประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ . วิทยุ คิดเป็ นร้อยละ . เพือนร่ วมงาน
คิดเป็ นร้อยละ . วารสาร/นิ ตยสารต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ . แหล่งอืนๆ คิดเป็ นร้อยละ . และหนังสื อพิมพ์ คิดเป็ นร้อย
ละ . ตามลําดับ
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ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูบ้ ริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ .
มีอายุระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ . มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้อยละ . ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ . มีรายได้เฉลียต่อเดือนตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อย
ละ . มีรายได้เฉลียรวมทังครอบครัวเดือนละตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ . ผูบ้ ริ โภคมีรายจ่ายเฉลียต่อเดือน
ตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ . และมีรายจ่ายเฉลียรวมทังครอบครัวเดือนละตํากว่า , บาท คิดเป็ นร้อยละ
. ส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิ กในครอบครัวทีอาศัยอยูร่ ่ วมกันในปั จจุบนั (รวมตัวท่านเองด้วย) คน คิดเป็ นร้อยละ .
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารแบบทําอาหารรับประทานเองทีบ้าน คิดเป็ นร้อยละ .
พฤติกรรมการบริ โภคข้าวเกษตรอิ นทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่รู้จักข้าวเกษตรอิ นทรี ย ์ คิ ด เป็ นร้ อยละ .
ผูท้ ีเคยบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยส์ ่วนใหญ่ยงั คงบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ยอ์ ยู่ คิดเป็ นร้อยละ . บริ โภคข้าวชนิดข้าวหอม
มะลิอินทรี ยม์ ากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ . พันธุ์ขา้ วหอมมะลิ คิดเป็ นร้อยละ . ส่วนใหญ่บริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์
วันละ มือ คิดเป็ นร้อยละ . โดยบริ โภคทุกวัน คิดเป็ นร้อยละ . ปริ มาณทีบริ โภคต่อมือของครอบครัวอยู่ระหว่าง
. - . กิ โลกรั ม คิ ดเป็ นร้ อยละ . โดยซื อข้าวเกษตรอิ นทรี ยค์ รังละ มากกว่า กิ โลกรั ม คิ ดเป็ นร้อยละ . มี
ค่าใช้จ่ายเฉลียในการซื อต่อครัง . บาท ผูบ้ ริ โภคจะซือข้าวเดือนละครังเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ . โดยซือข้าว
มาจากร้ านขายข้าวสารปลีกมากทีสุ ด คิด เป็ นร้อยละ . เหตุผลทีผูบ้ ริ โภคเลื อกบริ โภคข้าวเกษตรอินทรี ย ์ เนื องจาก
ต้องการรักษาสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ . ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลหรื อได้รับคําแนะนําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกษตรอินทรี ย์
ด้วยวิธีการบอกต่อ คิดเป็ นร้อยละ
ข้อเสนอแนะสําหรับผูผ้ ลิตข้าวเกษตรอินทรี ย์ ) ผูผ้ ลิตควรเน้นการผลิตทีคํานึ งถึงคุณภาพของข้าวเป็ นหลักโดยไม่
ใช้สารเคมี เจอปนทังทางตรงและทางอ้อม ) ควรมี แหล่ งจําหน่ ายสิ น ค้าที สะดวก สามารถหาซื อได้ง่ า ย 3) ควรมีก าร
ประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึง ) ควรมีราคาไม่สูงจนเกินไป เพือให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื อได้ง่ายขึน ) เวลาหุงมีกลิน
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ศึกษาการพัฒ นายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . 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 จันทโร * พิมพ์จรัส บุญเลิศ และ วิไลพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
Maytee Juntaro1* Pimjaras Boonlaet1 Wilaiphon Fungkiatpaiboon1

บทคัดย่อ

การวิจยั เรื อง ศึ กษาการพัฒนายุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . กรณี ศึกษา กลุ่มผูป้ ระกอบการ Start up กลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีวตั ถุประสงค์เพือ1)เพือศึกษาแผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีเข้าร่ วมโครงการ รวมจํานวน 180 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation
ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลียความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
ปี
โดยมีค่าเฉลีย มากทีสุด พบว่าส่ วนมากผูป้ ระกอบการเข้าใจและได้รับทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็ น
รายละเอียด ดังต่อไปนี
) ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการทีมีต่อด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดับชาติ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.09
) ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้านเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยูร่ ะดับ “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.20
) ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้านธรรมมาภิบาลของการดําเนินนโยบาย โดยรวมอยูร่ ะดับ “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.48
) ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้านผลสําเร็ จทีเกิดขึนจากการดําเนินกิจกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาล โดยรวมอยูร่ ะดับ “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.49
คําสําคัญ : ไทยแลนด์ . , Start up,ยุทธศาสตร์
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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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ประเทศไทยมีการพัฒนาตามหลัก 3 ยุคแล้ว สังคมเริ มแรก Thailand 1.0 สมัยอดีต หลายสิบปี มาแล้วสังคมไทยเป็ น
สังคมเกษตรกรรม บ้านเมืองเป็ นเกษตรกรรม มีการใช้แรงงานอย่างเดียว โดยเป็ นใช้เกษตรกรออกแรง ทําไร่ ทํานา ต่อมาใน
ยุคของ Thailand 2.0 เริ มมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามา โดยจะเป็ นอุตสาหกรรมเบา ซึ งก็เอาเครื องจักรมาช่วยในการทํางาน มา
ช่ วยในงานเกษตรกรหรื อแรงงาน ต่อมาในยุคของ Thailand 3.0 เริ มไปสู่ การมีอุตสาหกรรมหนักเข้ามา มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศ การเจริ ญเติบโต การพัฒนาเศรษฐกิ จ ประเทศไทยอยู่ระยะนี มานาน โดยประมาณ 20 ปี ซึ งที ผ่านไม่ได้ปรับ
เปลียนการเตรี ยมมาตรการลดความเสี ยงจากภายนอก ทีมีเศรษฐกิจโลกตกตํา ประเทศไทยยังขาดเข้มแข็ง เพราะยังติดอยู่ 3.0
ซึ งไปเน้นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสังคมหายไป เสี ยสมดุลเสี ยเรื องทรัพยากรธรรมชาติ สิ 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 ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีเข้า
มาบริ หารประเทศ บนวิสัยทัศน์ที ว่า “มันคง มังคัง และยังยืน” ทีมีภารกิ จสําคัญในการขับเคลือนปฏิ รูปประเทศด้านต่างๆ
เพือปรั บแก้ จัดระบบ ปรับทิ ศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริ ญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆทีเปลียนแปลงอย่างเร็ ว รุ นแรงในศตวรรษที 21 ได้ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่ทีเรี ยกว่า New Economy
Model เศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ คือต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว คือทํา ต้องมี
เหตุมีผล มีพอประมาณแล้วมีภูมิคุม้ กันทีดีภายใต้เงือนไข ความรู ้ และคุณธรรม เข้าใจ ต้องระมัดระวัง ในการลงทุน ในการ
ใช้จ่ายเงิ น ใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานําในการทํางานในวันนี เพราะฉะนัน
กระบวนการพัฒ นาประเทศไทยภายใต้”ประเทศไทย 4.0″จะต้อ งสอดรั บ กับ ยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ความสํา คัญของ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ตามแผนการขับเคลือนและการปฏิ รูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล ประเทศ
ไทย 4.0 จะสําเร็ จ ใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ เป็ นตัวการขับเคลื อน โดยมุ่ งเน้นการมี ส่วนร่ วมของภาคเอกชน ภาค
การเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ต่างๆ ร่ วมกันระดมความคิด ผนึ ก
กําลังกันขับเคลือน ผ่านโครงการ บันทึกความร่ วมมือ กิจกรรมหรื องานวิจยั ต่าง ๆ โดยการดําเนินงานของ”ประชารัฐ” กลุ่ม
ต่างๆ อันได้แก่ กลุ่ม ที 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนา คลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต และการดึ งดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน กลุ่ม ที 2 การพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที 3 การส่ งเสริ มการท่องเทียวและไมล์ การสร้างรายได้ และ
การกระตุน้ การใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่ม ที 4การศึ กษาพืนฐานและพัฒนาผูน้ าํ (โรงเรี ยนประชารัฐ) รวมทังการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ กลุ่มที 5 การส่ งเสริ มการส่ งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทังการส่ งเสริ มกลุ่ม SMEs และผูป้ ระกอบการ
ใหม่ (Start Up) สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดิ นหน้าสร้างผูป้ ระกอบการ SMEs กลุ่ม Start – up
โดยร่ วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทัง 9 แห่ ง ธนาคาร SME และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป้ าหมาย
สร้างเอสเอ็มอีทีมีนวัตกรรมจํานวน 10,000 ราย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2559- 2561) เน้นกลุ่มเป้ าหมายคนรุ่ นใหม่ทีพึงจบ
การศึ กษา และ SME ที เริ มทํากิ จการได้ไม่เ กิ น 3 ปี โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะทังภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ พร้อมทัง
สนับสนุนทางด้านการเงินแบบครบวงจร
การศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ศึ กษาผู้เข้ าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการใหม่ (Start Up) ปี
ร่ วมทังปั ญหาและอุปสรรค
ในการนํา นโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . กรณีศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
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การสํารวจในครังนี เพือศึกษานโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพือศึกษาระดับความพึงพอใจนโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . กรณี ศึกษา ผูป้ ระกอบการใหม่
Start up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา
ข้อมูลทีใช้ในการศึกษาครังนีคือข้อมูลทีเก็บรวบรวมจากกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ผูป้ ระกอบการใหม่ Start up ตาม
นโยบายรัฐบาล
ประชากร
ประชากรคือผูป้ ระกอบการใหม่ Start up กลุ่ม 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
) จังหวัดสงขลา
2) จังหวัดสตูล
3) จังหวัดนราธิ วาส
4) จังหวัดปั ตตานี
) จังหวัดยะลา
เครื องมือทีใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
1. การสร้างเครื องมือเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมครังนี คณะผูส้ าํ รวจ ใช้แบบสอบถาม โดยการศึกษาจากเอกสาร
บทความ งานวิจยั ทีเกียวข้อง นํามาสร้างเป็ นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2
ส่วน คือ
ส่วนที 1 ข้อคําถามเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ) เพศ ) อายุ ) ระดับการศึกษา ) ลักษณะ/ประเภทสถาน
ประกอบการ 5) ระยะเวลาดําเนินกิจการ
ส่ วนที 2 ข้อ คําถามเกี ยวกับ ตัว ชี วัด . ด้า นความชัด เจนของนโยบายและแผนระดับ ชาติ 2. ด้านเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความต้องการของประชาชน . ด้านธรรมาภิบาลของการดําเนิ นนโยบาย
.ด้านผลสําเร็ จทีเกิดขึนจากการดําเนิ นกิจกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาล ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่านําหนักโดย
ถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีได้จาก การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการตาม
แบบสอบถามทีได้สร้างขึน จํานวน ทังสิ น 180 ฉบับ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทีได้จากเอกสาร
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมือเก็บข้อมูลเสร็ จสิ นตามจํานวนแล้ว นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สาํ เร็ จรู ปสถิติทาง
สังคมศาสตร์ (Statistic package of the social science) SPSS for Windows ดังนี
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมือเก็บข้อมูลเสร็ จสิ นตามจํานวนแล้ว นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ
สถิติทีใช้ สถิตเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิ บายข้อมูลทัวไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation
การประเมินผล
สําหรับ ข้อมูลระดับ ความพึง พอใจ ได้ท าํ การหาค่ าเฉลี ยคะแนนความพึง พอใจ เป็ นรายกลุ่ ม โดยมีเ กณฑ์การ
พิจารณาเกียวกับระดับค่าเฉลีย ดังนี
ระดับค่าเฉลีย
4.51 – 5.00
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์มากทีสุด
ระดับค่าเฉลีย
3.51 – 4.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์มาก
ระดับค่าเฉลีย
2.51 – 3.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ปานกลาง
ระดับค่าเฉลีย
1.51 – 2.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์นอ้ ย
ระดับค่าเฉลีย
1.00 – 1.50
ระดับความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ควรปรับปรุ ง

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง 5 จังหวัดชายแดนใต้ จํานวน 180 คน ที ตอบแบบ สอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3 เป็ นเพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 41.7 มีช่วงอายุ ส่วนใหญ่เป็ นอยูใ่ นช่วง
อายุ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 66.6 รองลงมาคือช่วงอายุ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ระดับ
การศึ กษาเป็ นอยูใ่ น ระดับปริ ญญาตรี ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ รองลงมา คือ ระดับอนุปริ ญญา/ปวส. จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ระยะเวลาการประกอบกิ จการอยู่ในระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 50
รองลงมา คือ - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ ระยะเวลา - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ระยะเวลา ปี
ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . กลุ่มธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ อยูใ่ นภาคการผลิต จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
66.66 รองลงมา คือ ภาคการบริ การ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ ภาคการเกษตร จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
และภูมิลาํ เนาของผูป้ ระกอบการ ส่วนใหญ่ผปู ้ ระกอบการมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 รองลงมา คือ จังหวัดปั ตตานี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ และจังหวัดสตูล จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ .
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นโยบายยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ . กรณีศึกษา ผู้ประกอบการใหม่ Start up กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตารางที 1. แสดงค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัด ด้านความชัดเจน
ของนโยบายและแผนระดับชาติ แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
การแปลความ
X
. มีความชอบธรรม ถูกต้อง สอดคล้องกับค่านิ ยมของสังคม และเป็ นทียอมรับ
ความชัดเจนของนโยบาย
2. อยูบ่ นพืนฐานความเหมาะสมของการกําหนดนโยบาย
.วัตถุประสงค์ในผลลัพธ์ทีผูก้ าํ หนดนโยบายต้องการให้เกิดขึนเพือการแก้ไข
ปัญหาทีปรากฏอยูใ่ ห้บรรลุผล
. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนาโยบายไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
. เป้ าประสงค์นโยบายมีความชัดเจน ความเทียงตรงในการแก้ไขปั ญหาและ
ความเป็ นไปได้ทงทางสั
ั
งคม เศรษฐกิจและการเมือง
รวม

3.01

มาก

2.79
3.01

มาก
มาก

3.43
3.22

มาก
มาก

3.09

มาก

ตารางที 2. แสดงค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัด ด้านเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความต้องการของประชาชน แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
การแปลความ
X
. นโยบายโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
เป้ าหมาย วัตถุประสงค์
. เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของ นโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start
Up) เพือประชาชน
. ให้บริ การข้อมูล ข่าวสารนโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
แก่ประชาชนอย่างถูกต้องชัดเจนรวดเร็ ว
. ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ เกียวกับ นโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ (Start Up) และเข้าร่ วมโครงการปฏิบตั ิได้จริ ง
. ประชาชนเกิดผลกระทบในทางทีดีจากการเข้าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (Start Up)
รวม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

3.21

มาก

3.29

มาก

3.13

มาก

2.93

มาก

3.44

มาก

3.20

มาก
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ตารางที 3. แสดงค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัด ด้านธรรมมาภิ
บาลของการดําเนินนโยบาย แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
การแปลความ
X

. นโยบายโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการปฏิบตั ิตามกฎ
3.44
มาก
กติกา ระเบียบ แบบแผนและกฎหมายต่าง ๆ โดยไม่ละเมิดอย่างตังใจ หรื อจงใจ
หลีกเลียง
. การดําเนิ นนโยบายโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีการยึดถือ
3.43
มาก
และเชือมันในความถูกต้องของผูป้ ฏิบตั ิงานเช่น ความซือสัตย์สุจริ ต ความ
เสี ยสละ ความอดทนขยันหมันเพียร ความมีระเบียบวินยั
.มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์
3.37
มาก
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องรวดเร็ วไม่บิดเบือน
.การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึงประชาชน หรื อผูม้ ีส่วนได้
3.57
มาก
ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่
(Start Up)
.การตระหนักในสิ ทธิและหน้าที การใส่ ใจปัญหาการบริ หารจัดการ การ
3.50
มาก
กระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นทีแตกต่างของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
รวม
3.48
มาก
ตารางที 4. แสดงค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จังหวัด ด้านผลสําเร็ จที
เกิดขึนจากการดําเนินกิจกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาล แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี
ความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
การแปลความ
X
.ลักษณะ/วัตถุประสงค์ของนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริ ง

.การคํานึ งถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ ของพืนที ในแต่ละลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
.ด้านการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหา
เพือพัฒนาผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
.ผลสําเร็ จของงานมากว่าทีตังเป้ าหมายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
.มีการกํากับดูแลติดตามประเมินผลนโยบายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
รวม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ค่าเฉลียความพึงพอใจด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
โดยมีค่าเฉลีย
มากทีสุด พบว่าส่ วนมากผูป้ ระกอบการเข้าใจและได้รับทราบถึงนโยบายของทางรัฐบาล โดยแยกเป็ นรายละเอียด ดังต่อไปนี
. ความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้ านความชัด เจน
ของนโยบายและแผนระดับชาติ
ค่าเฉลียของระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการทีมีต่อด้านความชัดเจนของนโยบายและแผนระดับชาติ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.09 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื อง วัตถุประสงค์ในผลลัพธ์
ทีผูก้ าํ หนดนโยบายต้องการให้เกิดขึนเพือการแก้ไขปั ญหาทีปรากฏอยูใ่ ห้บรรลุผล มีค่าเฉลียสูงสุ ดเท่ากับ . รองลงมา คือ
มีหน่วยงานรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียเท่ากับ . กล้า ทองขาว (2548 อ้างถึงใน
บพิธ รัตนบุรี
) ทีได้ศึกษากระบวนการนํานโยบายและแผนไปปฏิบตั ิมีตวั แปรหลากหลายทีส่งผลให้นโยบายทีนําไป
ปฏิ บตั ิประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลว พบว่า ตัวแปรด้านความชัดเจนในเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็ นตัว
แปรทีส่งผลทังทางตรงและทางอ้อมต่อผลของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
. ความพึงพอใจความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้ านเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ความพึ ง พอใจด้า นนโยบายยุท ธศาสตร์ โ ครงการผู ป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้า นเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายเพือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยรวมอยู่ระดับ “มาก” มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.20 เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื อง ประชาชนเกิดผลกระทบในทางทีดี จากการเข้าร่ วมโครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start
Up) มีค่าเฉลียสูงสุ ดเท่ากับ . รองลงมา คือ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของนโยบาย โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ (Start
up) เพือประชาชน มีค่าเฉลียเท่ากับ .
. ความพึง พอใจความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้านด้านธรรมมาภิบาลของการดําเนินนโยบาย
ความพึ ง พอใจความพึ ง พอใจด้า นนโยบายยุท ธศาสตร์ โครงการผู ้ป ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้านธรรมมาภิ บาลของการดําเนิ นนโยบาย โดยรวมอยู่ระดับ “มาก” มีค่าเฉลียเท่ ากับ 3.48 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เรื อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องรวดเร็ วไม่บิดเบื อน และนโยบาย โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up)
มีการเข้าถึงประชาชน และต้องรับผิดชอบต่อการทํางานและผลงานอย่างจิงจัง มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากัน คือ . รองลงมา
การมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นกระบวนการซึ งประชาชน หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่ วม
โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ 3.50 ซึ งสอดคล้องกับนาสิ ทธิ ( ) การศึ กษาระดับระดับ
ภาวะผูน้ าํ ในการพัฒนาท้องถินของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
. ความพึง พอใจความพึงพอใจด้ านนโยบายยุทธศาสตร์ โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้านผลสําเร็จทีเกิดขึนจากการดําเนินกิจกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาล
ความพึงพอใจความพึงพอใจด้านนโยบายยุท ธศาสตร์ โครงการผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) ปี
ด้าน
ผลสําเร็ จที เกิ ดขึนจากการดําเนิ นกิ จกรรมหรื อการกระทําของรัฐบาล โดยรวมอยู่ระดับ “มาก” มีค่าเฉลียเท่ ากับ 3.49 เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เรื อง มีการกํากับดู แลติ ดตามประเมินผลนโยบายผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มีค่าเฉลีย
สู ง สุ ด เท่ า กับ . รองลงมา คื อ ผลสํา เร็ จ ของงานมากว่า ที ตังเป้ า หมายผู ้ป ระกอบการรายใหม่ (Start Up) โครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผูป้ ระกอบการรายใหม่ (Start Up) มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ 3.35 อุด ร ยอดเพชร ( ) ศึ กษาเรื อง การนํานโยบายการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ชุ มชนพึงตนเองไปสู่ การปฏิ บ ัติ ในอําเภอวัฒ นานคร จังหวัด สระแก้ว ผลจากการศึ กษา ข้าราชการที เข้าร่ วม
โครงการฯ มีความเข้าใจในหลักการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี
. ข้ อเสนอแนะ
. ข้ อเสนอแนะเพิมเติมของกลุ่มตัวอย่ าง
อยากให้มีโครงการในลักษณะแบบนีไปเรื อย ๆเพราะจะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ศึกษาการมีสวนร่ วมทีเกียวกับกระบวนการ ของผูป้ ระกอบการ Start Up เชิงลึก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั

ข้อความทีกล่าวขอบคุณผูท้ ีให้ความช่วยเหลือในการทํางานวิจยั หรื อการเขียนบทความ รวมถึงแหล่งทุนสนับสนุน
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นงนุช พรหมวีระไชย * และคณะ
Nongnuch Promveerachai1* , et.al.1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื อง การศึกษาการสร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจังหวัดน่าน มีจุดประสงค์เพือศึกษา
สภาพทัวไป ปั ญหาการผลิตและการจําหน่ ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอาราบิกา้ ในพืนที บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพือนําไปสู่ แนวทางการพัฒนาเพือสร้างความเข็มแข็งให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอารา
บิ กา้ โดยใช้วิธีการสํารวจและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 70 ราย ซึ งครอบคลุมผูบ้ ริ หารกลุ่ม และ
สมาชิกของกลุ่ม มีขอบเขตครอบคลุมประเด็น ในด้านการผลิต การบริ หารจัดการด้านการเงิน ด้านการตลาด และช่องทาง
การจัดจําหน่ายทีใช้ในปั จจุบนั ผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางในการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ บ้านสัน
เจริ ญ ควรประกอบด้วย การเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพือลดต้นทุนการผลิตกาแฟ และทําการปรับโครงสร้างกาแฟแบบ
ครบวงจร ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพือเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และควรให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ
คําสําคัญ : การสร้างความเข้มแข็ง, กลุ่มผูผ้ ลิต, กาแฟอาราบิกา้
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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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กาแฟเป็ นเครื องดื มชนิ ด หนึ งที ได้รั บ ความนิ ยมสู ง ทํา มาจากเมล็ด ซึ งได้จ ากต้น กาแฟ หรื อ เมล็ ด กาแฟคัว
โดยมีกาแฟเขียวเป็ นหนึงในสินค้าการเกษตรซึงมีการซือขายกันมากทีสุดในโลก ส่ วนใหญ่จะใช้ประโยชน์เป็ นเครื องดืมเพือ
กระตุน้ ร่ างกาย มี ส่วนประกอบของคาเฟอี นทําให้มีความกระปรี กระเปร่ าสดชื นเบิ กบาน แหล่งเพาะปลูกกาแฟรายใหญ่
10 อันดับของโลก ได้แก่ บราซิ ล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย เอธิโอเปี ย เม็กซิโก กัวเตมาลา เปรู และฮอนดูรัส ส่ วนใน
ประเทศไทยมีการปลูกกาแฟเป็ นอันดับที 18 ของโลกโดยผลิตใช้ในประเทศร้อยละ 76 และส่ งออกในรู ปเมล็ดกาแฟ ร้อยละ
24 มีการผลิตกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ ร้อยละ 10 ทางภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลําปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่
อุตรดิตถ์ และน่าน ส่วนกาแฟพันธุ์โรบัสต้าร้อยละ 90 จะปลูกทางภาคใต้ได้แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎ์ธานี
พังงา กระบี และนครศรี ธรรมราช เป็ นต้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554, หน้า 31)
จังหวัดน่านเป็ นจังหวัดหนึ งทีมีพืนทีเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ (Arabica) โดยพืนที ส่วนใหญ่
ของจังหวัดน่านเป็ นภูเขาร้อยละ 70 ทีเหลือร้อยละ 30 เป็ นพืนทีราบ มีระดับความสูงที 400 ถึง 1,980 เมตร จากระดับนําทะเล
ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดน่ านมีพืนทีปลูกกาแฟทังหมด 8,809 ไร่ แบ่งเป็ น พืนทีปลูกใหม่ 6,511 ไร่ พืนทีให้เก็บเกียวผลผลิต
2,298 ไร่ ให้ผลผลิตทังหมด 634,915 กิโลกรัม โดยพืนทีในอําเภอท่าวังผาเป็ นพืนทีทีปลูกมากทีสุ ดถึง 5,904 ไร่ คิดเป็ นร้อย
ละ 67.8 ของพืนทีปลูกทังหมด มีพนที
ื ให้เก็บเกียวผลผลิต 1,500 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 71.8 ของพืนทีให้เก็บเกียวผลผลิตทังหมด
ให้ผลผลิต 495,000 กิโลกรัม คิดเป็ นร้อยละ 78 ของผลผลิตทังหมด(สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน, 2557)
ปัจจุบนั บ้านสันเจริ ญ หมู่ 6 ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดองค์การบริ หารส่วนตําบล ผาทอง มี
สมาชิก 135 หลังคาเรื อน ได้จดั ตังเป็ นกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวงซึ งมีสมาชิก 78 คน และมีกลุ่มย่อยอีกประมาณ 6 กลุ่ม
ซึงมีกระบวนการผลิตกาแฟ การรักษาและพัฒนาคุณภาพของกาแฟจะเริ มตังแต่กระบวนการปลูกได้แก่ การคัดสรรพันธุ์ การ
ดูแลบํารุ งรักษา การเก็บผลผลิต ส่วนกระบวนการแปรรู ปกาแฟได้แก่ ขันตอนการล้าง การหมัก การกะเทาะเปลือก การสี
สารกาแฟ การคัว การบด การชง จนถึงกระบวนการบริ หารจัดการด้านการตลาด การจําหน่ายผลผลิตกาแฟในรู ปแบบต่างๆ
ทังผลกาแฟเชอรี (ผลกาแฟสดจากต้น) กาแฟกะลา (มีเปลือกหุม้ เมล็ด) กาแฟสาร (กะเทาะเปลือกหุ ม้ เมล็ดแล้ว) กาแฟคัวบด
(สําหรั บการชงด้วยเครื องแรงดันสู ง) เป็ นเครื องดืมกาแฟ การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพือแปรรู ปกาแฟนัน มีปัญหา
อุปสรรคในด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพด้านการแปรรู ป การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟให้อยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานของตลาด เช่น การคัดเกรดเมล็ดกาแฟตามเกณฑ์สากล มาตรฐานความชืนของเมล็ด การแปรรู ปผลผลิตตาม
หลักสุ ขอนามัย การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสม และอุปสรรคด้านการบริ หารจัดการ (ปิ ยะนุช สิ นนั ตา และคณะ, 2553,
หน้า 54) กลุ่มแปรรู ปกาแฟ สวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ.2557 มีวตั ถุดิบ
เป็ นผลกาแฟเชอรี จํานวน 495,000 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็ นกาแฟสารได้จาํ นวน 94,778 กิโลกรัม และจากงบกําไรขาดทุน
ของการดําเนิ นงานในปี พ.ศ.2557 กลุ่ มมี กําไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 2,815,257.10 บาท (กลุ่ มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง,
2558)
กิจกรรมในการผลิตประกอบด้วยทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง โดยเริ มตังแต่ผปู ้ ลูกกาแฟอาราบิกา้ ทีจะต้องคัดสรรพันธุ์มา
เพาะปลูกก่อนทีจะเตรี ยมพืนทีปลูกจริ ง ตลอดจนการดูแลบํารุ งรักษาต้นกาแฟให้เจริ ญเติบโตสมบูรณ์เพือให้ได้ผลผลิตทีมี
คุ ณภาพ การเก็บผลผลิ ตเพือนํามาเข้ากระบวนการแปรรู ปในโรงงานหลายขันตอนจนได้เป็ นกาแฟสาร เพือส่ งขายให้กบั
พ่อค้าทีมารับซือ และนําไปผลิตเป็ นเครื องดืมกาแฟสดต่อไป ซึงเป็ นการเชือมต่อกันหลายๆ ฝ่ าย จึงอาจจะทําให้เกิดวิกฤตใน
การประสานงานและการติดต่อสื อสารขึนได้ ดังนันจึ งต้องใช้กลยุทธ์การบริ หารจัดการต่างๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็ง
(Strengthening) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม (Participation) เป็ นต้น ทีจะเป็ นภูมิคุม้ กันต่อปั ญหาทีเป็ นผลกระทบของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ชุ มชนผูผ้ ลิตกาแฟ และเป็ นการเชื อมโยงธุ รกิ จเข้าด้วยกัน โดยจะครอบคลุมตังแต่ผจู้ าํ หน่ ายวัตถุดิบ ผูผ้ ลิต จนกระทังถึง
ผูบ้ ริ โภครายสุ ดท้าย ทีจะสามารถ ลดต้นทุนการดําเนินงาน เพิมขีดความสามารถการปฏิบตั ิงาน รวมทังกําหนดแนวทางใน
การผลิตของผูป้ ลูกกาแฟ อาราบิกา้ ในจังหวัดน่าน ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากปั ญหาที ได้กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีค วามสนใจที จะศึ กษาสภาพทัวไป ปั ญหาการผลิตและการจําหน่ าย
ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ซึงจะได้ขอ้ มูลพืนฐานในการเพิมประสิ ทธิผลการผลิต และส่งเสริ มการปลูกกาแฟอาราบิกา้ ในมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิงแวดล้อมให้เป็ นอาชีพสําหรับเกษตรกรอย่างยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึ ก ษาสภาพทัวไป ปั ญ หาการผลิ ต และการจํา หน่ ายของกลุ่ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง บ้า นสัน เจริ ญ
ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
2. เพือศึ กษาและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื อหา: เป็ นการศึ กษาและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง และศึ กษาแนวทางในการสร้างเครื อข่าย
เชือมโยงให้แก่กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง:
- ประชากรในการวิ จ ัย คื อ กลุ่ ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง บ้า นสัน เจริ ญ ตํา บลผาทอง อํา เภอท่ า วัง ผา
จังหวัดน่าน จํานวน 78 ราย
- กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารกลุ่ม และกลุ่ม
ตัวอย่างของสมาชิกกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จํานวน 70 ราย
3. ขอบเขตด้านพืนทีการวิจยั : กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(กลุ่มผูป้ ลูก ผูผ้ ลิต หรื อผูแ้ ปรรู ปกาแฟอาราบิกา้ )
4. รู ป แบบของการวิจ ัย: เป็ นการวิจ ัยเชิ งปฏิ บ ัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participation) โดยใช้แบบสอบถามในการ
สัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้ ริ หารกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม ประชากรในการวิจยั คือ กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยา
หลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จํานวน 78 ราย กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกสุ่ มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จํานวน 70 ราย โดยใช้แบบสอบถามซึงเป็ นลักษณะปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น2 ส่วน ส่วนที 1 เป็ นข้อมูล
ทัวไปลักษณะส่ วนบุคคลของผูก้ รอกแบบสอบถาม ส่ วนที 2 เป็ นข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารกลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่ม โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. ลงพืนที โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) และการอภิ ปรายกลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มแปรรู ป
กาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. จัดเวที ประชุมเสวนากลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน
โดยเชิญผูน้ าํ หรื อตัวแทนสมาชิกของกลุ่ม
3. จัด ฝึ กอบรมให้ค วามรู ้ การบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้านการตลาด การบัญชี และระบบสารสนเทศทางคอมพิว เตอร์
เพือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปกาแฟ

ผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ ข้ อที 1 เพือศึกษาสภาพทัวไป ปัญหาการผลิต และการจําหน่ ายของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง
บ้ านสั นเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 สภาพทัวไปของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ส่วนที 2 ปั ญหาการผลิตและการจําหน่ายของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
ส่วนที 1 สภาพทัวไปของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ความเป็ นมาและสภาพทัวไป
สวนยาหลวง เป็ นดอยสู งสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะกับการปลูกฝิ น ชาวบ้านในอดี ตจึงรวมตัวกันปลูกฝิ น
ทําให้ฝินกลายเป็ นพื ชเศรษฐกิ จ ของหมู่บ้าน และถือเป็ นพืนที ที ปลูกฝิ นกว้างใหญ่ ม ากที สุ ด ในประเทศไทย ประมาณ
20,000 ไร่
ในปี พ.ศ.2532 ศู นย์พฒ
ั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน เริ มมีการส่ งเสริ มการปลูกกาแฟทดแทนฝิ น ใน
พืนที ที เรี ยกว่า "สวนยาหลวง" และได้ทาํ การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรชาวเขาทีมี ความสนใจเดินทางไปศึ กษา ดูงานที
หน่ วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงราย โดยมีเกษตรกรชาวเขาบ้านสันเจริ ญ หมู่ที 6 ตําบลผาทอง
อําเภอท่าวังผา จํานวน 22 ครอบครัว ซึ งชาวบ้านดังกล่าวมีความสนใจและต้องการปลูกกาแฟ ได้มีการรวบรวมเงินซื อเมล็ด
พันธุ์ กาแฟมาทําการเพาะปลูก และจัดทําแผนงานโครงการส่ งเสริ มปลูกกาแฟ โดยจัดให้เจ้าหน้าที ของศูนย์พฒ
ั นาและ
สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่ าน เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําวิธีการเพาะปลูก และสมาชิ กโครงการให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จน
สามารถเปลียนพืนทีปลูกฝิ น และพืนทีรกร้างว่างเปล่าเป็ นพืนทีปลูกกาแฟบนภูเขาอันกว้างใหญ่ไพศาล นับพันไร่ ในปั จจุบนั
ในอดี ต ที 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 ทําให้สมาชิกผูป้ ลูกกาแฟบ้านสันเจริ ญเดือดร้อนเป็ นอย่างมาก สมาชิกบางส่ วนจึงเริ มตืนตัวและ
เริ มทีจะหาทางออก จึ งได้พยายามรวมตัวกันอีกครังโดยนายเจริ ญศักดิ เลิศวรายุทธ์ ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทัง
ภาครัฐและเอกชน เพือเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกได้ขายกาแฟในราคาทีดีขึน เช่น ศูนย์พฒั นาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน
เนื องจากเป็ นหน่ วยงานของรัฐ มีความจํากัดในเรื องงบประมาณในการสนับสนุ นเบื องต้น และขอรับการสนับสนุ นจาก
มูลนิธิแห่ งประเทศไทย สาขาท่าวังผา (โครงการ A.D.P. นําพุ) เข้ามาสนับสนุ นอุปกรณ์และเครื องมือ ในการแปรรู ปกาแฟ
และมี ก ารรวมกลุ่ ม ระดมหุ ้น ระดมทุ น และจดทะเบี ยนเป็ นกลุ่ ม แปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง ซึ งได้รั บ การสนับ สนุ น
กระบวนการบริ หารงานกลุ่ม จากสํานักงานเกษตรอําเภอท่าวังผา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กลุ่ มแปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง มี สมาชิ กที รวมกลุ่ มครั งแรก เมื อ 1 มกราคม 2548 มี สมาชิ ก จํานวน 44 ราย
ณ ปัจจุบนั มีสมาชิกทังหมด 78 ราย
“กาแฟสวนยาหลวง” แห่ งบ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน ถือเป็ นสิ นค้าขึนชื ออันดับ
ต้นๆ ของจังหวัดน่าน ด้วยความหอมอันโดดเด่นทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลินกาแฟพันธุ์อาราบิ กา้ ซึ งปลูกอยู่บนดอย
สวนยาหลวงทีความสู ง 1,000–1,300 เมตรขึนไป จากระดับนําทะเลปานกลาง มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี ทําให้ตน้
กาแฟเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสวยงาม ส่งผลให้กาแฟสวนยาหลวงมีกลินหอมและรสชาติดีเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทีสําคัญยังสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรในพืนทีได้เป็ นกอบเป็ นกํา และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรให้ดีขึนด้วย
ทางด้านนายเสงกี แซ่ผ่าน ประธานกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ หมู่ 6 ตําบลผาทอง กล่าวว่า
กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ก่อตังขึนเมือปี พ.ศ.2548 ปั จจุบนั มีสมาชิก จํานวน 78 ราย มีพืนทีปลูกกาแฟ
พันธุ์อาราบิกา้ รวมกว่า 4,000 ไร่ ได้ผลผลิตกาแฟผลสดปี ละกว่า 470,000 กิโลกรัม นอกจากวิสาหกิ จชุมชนฯ จะส่งเสริ มให้
เกษตรกรสมาชิ กผลิตกาแฟอาราบิกา้ คุณภาพดี โดยมีการรับซือผลผลิตกาแฟของสมาชิ กแบบประกันราคาขันตํา สําหรับผล
สดราคาอยูท่ ี 16-17 บาท/กิโลกรัม อีกทังยังมีการแปรรู ปกาแฟกะเทาะเปลือกกาแฟสาร และกาแฟคัวบดป้อนตลาด
“กลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ได้มีแผนเร่ งส่ งเสริ มและผลักดันเกษตรกรสมาชิกให้พฒั นาและ
ปรับเปลียนระบบการผลิตเป็ นกาแฟอินทรี ย ์ เพือรองรับความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภคทังในและต่างประเทศ ทีสําคัญ
ยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีจะเริ มขึนในปี พ.ศ.
2558 นี” นายเสงกี กล่าว
ส่ วนที 2 ปั ญหาการผลิ ต และการจําหน่ า ยของกลุ่ มแปรรู ป กาแฟสวนยาหลวง บ้า นสัน เจริ ญ ตํา บลผาทอง
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารกลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกในกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง (Suan Ya Luang
Group Procesed Coffee) แห่ งบ้านสัน เจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน จํานวน ราย ในด้านการผลิ ต
การบริ หารจัดการด้านการเงิน ด้านการตลาด ช่ องทางการจัดจําหน่ ายที ใช้ในปั จจุบนั และทําการวิเคราะห์ SWOT ได้ผล
การศึกษาดังนี
จุดแข็ง (Strength)
. หมู่บา้ นสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศทีเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกกาแฟคุณภาพเยียม โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้ เติบโตได้ดีในพืนทีสู ง 1,200 -1,600 เมตร ซึงเป็ นสิงจําเป็ นต่อ
การดําเนินธุรกิจ และมีพนั ธุ์กาแฟอาราบิกา้ ทีดี ต้านทานต่อโรคใบไหม้ โรครานําค้างหรื อโรคราสนิม
. ปั จจัยทางด้านการตลาด ได้แก่ ตราสินค้า (Brand) และช่องทางการจัดจําหน่าย เนืองจากมีการตังชือตราสิ นค้า
ตามแหล่งเพาะปลูก คือกาแฟสวนยาหลวง นอกจากนี ช่องทางการจําหน่ายกาแฟอาราบิกา้ อาศัยรู ปแบบการจัดจําหน่ายเอง
ทําให้ช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการ
. กาแฟอาราบิ กา้ ของกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
คุณภาพเป็ นทียอมรับในระดับสากล
. การผลิตกาแฟ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริ มทังจากภาครัฐและเอกชน โดยจังหวัดน่านได้จดั ทํายุทธศาสตร์
กาแฟ มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมผลผลิตด้วยการเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตควบคู่กบั การลดต้นทุนการผลิต สําหรับภาคเอกชนมี
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การเข้าไปส่ งเสริ มการปลูกกาแฟในพืนที ด้วยการให้ความรู ้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตลอดจน รับซือผลผลิตจากเกษตรกร
เป็ นต้น
. การผลิตกาแฟในรู ปแบบกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ทําให้มีอาํ นาจต่อรองสู งกว่าเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟ
รายย่อย อีกทังยังสร้างความน่าเชือถือในผลิตภัณฑ์แก่ผบู ้ ริ โภค และสามารถเพิมช่องทางการกระจายสิ นค้าโดยผ่านเครื อข่าย
ทัวประเทศ

จุดอ่อน (Weakness)
. ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงเมือเปรี ยบเทียบกับแหล่งอืน เนื องจากขาดเทคโนโลยีการผลิตทีเหมาะสม และยัง
ทําให้ผลผลิตเฉลียต่อไร่ ตาํ นอกจากนียังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเกียวผลผลิตสูง
. ปั ญหาดินเสือมสภาพ เนืองจากสวนกาแฟส่วนใหญ่มีอายุมากแล้ว นอกจากนีสวนกาแฟมีสภาพเป็ น สวนผสม
จํานวนมาก คือมีตน้ กาแฟเพียง 80 ต้นต่อไร่ ทําให้ผลผลิตต่อไร่ ตาํ
. เกษตรกรขาดความรู ้ในด้านการบริ หารจัดการไร่ กาแฟ
. ขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานมีราคาแพง
. ผลผลิตกาแฟทีผลิตได้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับผลผลิตทีมีคุณภาพยังมีนอ้ ย เนืองจากจํานวน
สวนกาแฟทีได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพผลผลิต หรื อ GAP (Good Agricultural Practice) ยังมีนอ้ ย
. หน่ วยงานรั ฐที รั บ ผิดชอบและผูท้ ี เกี ยวข้อง ยังขาดความเข้าใจด้านมาตรฐานกาแฟไม่ตรงกัน และยัง ขาด
การศึกษาและวิจยั เรื องกาแฟ จึงขาดข้อมูลทีทันสมัยทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทนั ต่อสถานการณ์
โอกาส (Opportunity)
. อัตราการบริ โภคกาแฟของคนไทยยังอยูใ่ นระดับตําเพียง 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรื อประมาณ 130-150 ถ้วย
ต่อคนต่อปี เมือเทียบกับประเทศทีมีการบริ โภคกาแฟมากๆ ซึงมีอตั ราการบริ โภคสู งถึง 4-7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
. ปริ มาณความต้องการกาแฟของโลกยังมีแนวโน้มการบริ โภคเพิมขึนอย่างต่อเนือง เพราะกาแฟเป็ นเครื องดืมที
สอดคล้องกับ รู ป แบบการดําเนิ น ชี วิต(Life Style) ของคนปั จ จุบ ัน โดยเฉพาะกาแฟสําเร็ จรู ป ที ความต้องการบริ โภคใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูง และเป็ นผลิตภัณฑ์ทีประเทศไทยมีศกั ยภาพในการส่งออก
. ภายใต้ข อบเขตการค้าเสรี อาเซี ยน ประเทศไทยได้กาํ หนดให้เมล็ด กาแฟเป็ นสิ นค้าอ่อนไหว จึ งทําให้ใน
ปั จจุบนั ยังมีเงือนไขการปกป้ องการนําเข้าเมล็ดกาแฟดิบ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจําเป็ นต้องปรับลดภาษี
นําเข้าเมล็ดกาแฟให้เป็ น 0
. ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบทังของภูมิอากาศและภูมิประเทศ เนืองจากตังอยูใ่ กล้เส้นศูนย์สูตร เหมาะแก่การ
ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกา้ ซึงปลูกได้ผลดีในพืนทีความสูงตังแต่ 700 เมตรเหนื อระดับนําทะเล
อุปสรรค (Threat)
. การเปิ ดเสรี การค้าโดยเฉพาะเขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) ของไทยในปี พ.ศ.2553 จะต้องลดภาษี
กาแฟสําเร็ จรู ปเหลือร้อยละ 0 ทําให้ผลิตภัณฑ์กาแฟสําเร็จรู ปของไทยเผชิญการแข่งขันกาแฟจากประเทศเพือนบ้าน
ทีราคาตํากว่า
. ศักยภาพการแข่งขันผลิตภัณฑ์กาแฟไทยอยูใ่ นระดับตํา ดังจะเห็นได้จากส่ วนแบ่งตลาดในตลาดโลก มีเพียง
ร้อยละ 1 เท่านัน ทําให้โอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศตําตามไปด้วย
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. สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริ มาณผลผลิตกาแฟ ทําให้ผลผลิตไม่แน่นอน ยากต่อการ
วางแผนการผลิตของโรงงานแปรรู ป
. ขาดศูนย์กลางแหล่งข้อมูลกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา้
. ราคาของปุ๋ ยเคมีปรับตัวสูงขึน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
. หาตลาดรับซือผลดิบและกาแฟกะลา กาแฟสารไม่ค่อยได้ มีช่องทางจําหน่ายไม่หลากหลาย

วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือศึ กษาและพัฒ นาการสร้ างความเข้ ม แข็งให้ แก่ กลุ่ม แปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้ านสัน
เจริญ ตําบลผาทอง อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
สรุ ปแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้
1. เพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ จากปั ญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่ สูง และผลผลิตต่อไร่
ตํา ต้นทุนการผลิตกว่าร้อยละ 60 มาจากค่าแรงงาน และค่าปุ๋ ย ส่วนสาเหตุทีทําให้ผลผลิตกาแฟต่อไร่ ตาํ เนืองมาจากขาดการ
ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เช่น การตัดแต่งกิง การป้ องกันกําจัดศัตรู พชื แบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิงขาดการปรับปรุ งบํารุ ง
ดิ นอย่างเหมาะสมกับสภาพดิ น ซึ งสภาพพืนที/ดินทีปลูกกาแฟ ส่ วนใหญ่เป็ นพืนที ลาดเอียง ดิ นมีการชะล้าง และมีความ
เป็ นกรดสู ง ทําให้ดินเสื อมสภาพ และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ขาดการตัดฟื นต้นกาแฟ
(การตัดทําสาว) ทําให้ผลผลิตต่อไร่ ตาํ วิธีการเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตกาแฟให้มีตน้ ทุนการผลิตตํา ควรส่ งเสริ มการใช้
เทคโนโลยีเพือเพิมผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ตาลง
ํ เน้นการปรับปรุ งดิ นให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน
และความต้องการของพืช การทําปุ๋ ยหมักใช้เองจากเปลือกกาแฟ/วัสดุเหลือใช้ การใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี การตัดฟื นต้น
กาแฟทีมีอายุมาก
2. ปรับโครงสร้างกาแฟแบบครบวงจร เร่ งรั ดลดต้นทุนการผลิต เพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิต การพัฒนาพัน ธุ์
สนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการจัด หาปั จจัยการผลิ ต และการพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิ ต การพัฒ นาเพือสร้าง
มูลค่าเพิมและสร้ างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ งผูป้ ระกอบการและเกษตรกรจะต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการ
พัฒนากาแฟในลักษณะบูรณาการ และปรับ เปลียนทัศนคติในเชิ งระบบ เพือให้สามารถบรรลุ เป้ าหมายอย่างแท้จริ งได้
รวมทังลดพืนทีปลูกกาแฟทีไม่เหมาะสม และส่งเสริ มการบริ โภคกาแฟทีผลิตในประเทศ
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพือเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ด กาแฟ เพือเป็ นวัต ถุดิบสําหรั บนํามาผลิตเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟที มีคุณ ภาพและปลอดภัยสู่ ต ลาดโลก โดยคุ ณภาพเมล็ดกาแฟที ดี จะต้องเริ มตังแต่พืนที ปลู กที มี ส ภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกียว กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟตามมาตรฐาน
รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอย่างถูกวิธีก่อนส่งจําหน่าย

สรุ ปผลการวิจัย

งานวิจยั นีนําเสนอข้อมูลทีได้จากการศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริ ญ ตําบลผา
ทอง อําเภอท่ าวัง ผา จัง หวัด น่ า น ได้แ ก่ การศึ ก ษาสภาพทัวไป ปั ญหาการผลิ ต และการจําหน่ า ย เพือนํา ไปสู่ ก ารเพิ ม
ประสิ ทธิ ผลการผลิต และส่ งเสริ มการปลูกกาแฟอาราบิ กา้ ในมิติของการอนุ รักษ์ทรัพยากรและสิ งแวดล้อมให้เป็ นอาชีพ
สําหรับเกษตรกรอย่างยังยืนต่อไป
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สภาพทัวไปของหมู่ บ ้านสันเจริ ญ ชุ มชนนี มีอาชี พหลักคื อการปลู กกาแฟและมี สมาชิ กผูป้ ลู กกาแฟทังหมด
78 ราย มีเนื อทีในการปลูกกาแฟทังหมดรวมกว่า , ไร่ ได้ผลผลิตกาแฟผลสดปี ละกว่า 470,000 กิโลกรัม และปริ มาณ
ผลผลิตจะเพิมมากขึนทุกปี แต่ในทางตรงกันข้ามการจําหน่ายผลผลิตกาแฟบ้านสันเจริ ญราคากลับลดลงเป็ นอย่างมาก
การศึ กษาปั ญหาการผลิต และการจําหน่ายใช้วิธี การสัมภาษณ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที ได้จากการเลือกสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารกลุ่ม และกลุ่ มตัวอย่างของสมาชิ กในกลุ่มแปรรู ปกาแฟสวนยา
หลวง (Suan Ya Luang Group Proceed Coffee) จํานวน 70 ราย ซึงครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ดังนีในด้านการผลิต
การ
บริ หารจัดการด้านการเงิน ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายทีใช้ในปั จจุบนั
จากผลการวิจยั จึงสรุ ปได้วา่ สภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศของหมู่บา้ นสันเจริ ญ ตําบลผาทอง อําเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกกาแฟพันธ์อาราบิกา้ เนืองจากเป็ นพืนทีสูง ส่วนปั จจัยทางด้านการตลาด
ได้แก่ ตราสิ นค้า (Brand) และช่องทางการจัดจําหน่าย เนื องจากมีการตังชือตราสิ นค้าตามแหล่งเพาะปลูกคือ กาแฟสวนยา
หลวง นอกจากนีช่องทางการจําหน่ายกาแฟอาราบิกา้ อาศัยรู ปแบบการจัดจําหน่ายเองทําให้ช่วยลดต้นทุนในการดําเนินการ
แต่ยงั มีตน้ ทุนทีสูงเมือเปรี ยบเทียบกับแหล่งอืนๆ เนืองจากขาดเทคโนโลยีการผลิตทีเหมาะสมจึงทําให้ผลผลิตเฉลียต่อไร่ ตาํ
นอกจากนียังมีปัญหาในการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงงานในการเก็บเกียวผลผลิตสูง และปั จจัยทําให้เกิดข้อเสี ยเปรี ยบใน
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและการจัดจําหน่ ายผลผลิต ได้แก่ การเปิ ดเสรี การค้าโดยเฉพาะเขตการค้าเสรี อาเซี ยน
(AFTA)
ดังนัน แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ สรุ ปได้ 3 แนวทางดังนี
1. ควรส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพือเพิมผลผลิตต่อไร่ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ตาลง
ํ เน้นการปรับปรุ งดิน
ให้เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช การทําปุ๋ ยหมักใช้เองจากเปลือกกาแฟ/วัสดุเหลือใช้ การใช้ปุ๋ย
อินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี การตัดฟื นต้นกาแฟทีมีอายุมาก
2. ปรั บโครงสร้ างกาแฟแบบครบวงจร เร่ งรั ดลดต้น ทุนการผลิต เพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต การพัฒ นาพันธุ์
สนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการจัด หาปั จ จัยการผลิ ต และการพัฒนาเทคโนโลยีก ารผลิ ต การพัฒ นาเพือสร้าง
มูลค่าเพิมและสร้ างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ งผูป้ ระกอบการและเกษตรกรจะต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการ
พัฒนากาแฟในลักษณะบูรณาการ และปรับเปลียนทัศนคติในเชิงระบบ เพือให้สามารถบรรลุเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง รวมทัง
ลดพืนทีปลูกกาแฟทีไม่เหมาะสม และส่งเสริ มการบริ โภคกาแฟทีผลิตในประเทศ
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟอาราบิกา้ เพือเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาคุ ณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพือเป็ นวัตถุดิบสําหรับนํามาผลิ ตเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์กาแฟที มีคุณ ภาพและปลอดภัยสู่ ต ลาดโลก โดยคุ ณภาพเมล็ดกาแฟที ดี จะต้องเริ มตังแต่พืนที ปลู กที มี ส ภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกียว กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟตามมาตรฐาน
รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอย่างถูกวิธีก่อนส่งจําหน่าย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ฉบับนี เป็ นการวิจยั เรื อง “การศึกษาการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผูผ้ ลิตกาแฟอาราบิกา้ ในจังหวัดน่ าน”
โดยได้รับทุนอุดหนุ นการวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ งผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง ณ โอกาสนี โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารทุก
ท่านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทีได้กรุ ณาสนับสนุนให้งานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ตลอดจน
ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านทีได้ให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั นี
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วรกร ภูมิวเิ ศษ * และคมวิทย์ ศิริธร
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บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีความพยายามทีจะลดขยะภาคครัวเรื อน โดยเน้นไปทีการเพิมกําลังการกําจัดขยะ แต่วิธีนีอาจไม่ได้
สอดคล้องกับการจัดการอย่างยังยืน นวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ in เป็ นอีกทางเลือกหนึงในการกําจัดขยะ
โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเปลียนขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนให้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยส์ าํ หรับดูแลต้นไม้ โดยการศึกษาครังนี จึง
มุ่งเน้นศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ in โดยรวบรวมข้อมูล
จากผูป้ ระกอบการโรงงานเครื องปั นดินเผาครัวเรื อน และแหล่งข้อมูลทีสําคัญอืน ๆ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาคืนทุนของ
การผลิตและจําหน่าย คือ ปี เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ ,492, บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C
Ratio) เท่ากับ . ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) เท่ากับร้ อยละ . และจุดคุม้ ทุนจุดที หน่ วย/ปี ผลการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวภายใต้ภาวะความเสี ยง ประการ ได้แก่ รายรับรวมลดลง ค่าใช้จ่ายรวมเพิมขึนและอัตราคิดลดเพิมขึน ยังคง
ยืนยันว่าการผลิตและจําหน่าย ให้ผลตอบแทนคุม้ ค่า ดังนันภาครัฐจึงควรสนับสนุนนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย์
แบบ in ให้เกิดการลงทุนในเชิงพาณิชย์ ซึงนอกจากทีผูป้ ระกอบการจะได้รับประโยชน์ทางการค้าแล้วยังส่งผลต่อการลด
ปัญหาขยะของประเทศไทยลงได้อย่างยังยืนเช่นกัน
คําสําคัญ : ความเป็ นไปได้ทางการเงิน, ขยะอาหาร, การพัฒนาอย่างยังยืน
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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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ชุมชนจัดเป็ นแหล่งผลิตของเสียออกสู่สิงแวดล้อม โดยเฉพาะขยะอาหารจากภาคครัวเรื อนทีส่งผลกระทบต่อทังด้าน
สิ งแวดล้อ มและเศรษฐกิ จ เช่ น ผลกระทบทางสิ งแวดล้อ มจากการใช้ท รั พ ยากรเพื อการผลิ ต อาหาร ผลกระทบทาง
สิ งแวดล้อมจากการเพิมขึ นของ bio-waste และผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากกระบวนการจัดเก็บขยะและการกําจัดขยะ
ทังนี แนวทางการลดขยะมีดว้ ยกันหลายวิธี เช่น หมักทําปุ๋ ย ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลิตนําหมักชี วภาพ ซึ งขันตอนการดําเนินการ
ยุ่งยาก และต้องใช้พืนที มาก ทําให้คนในเมืองขาดแรงจูงใจในการกําจัดขยะอาหาร ทําให้ขยะอาหารเป็ นปั ญหาสําคัญที
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน (ภัทรานิษฐ์, 2559)
แนวทางในการลดขยะจากภาคครัวเรื อนทีนิ ยมใช้ คือ การแปลงสภาพขยะอินทรี ยเ์ ป็ นปุ๋ ย สําหรับประเทศไทยโดย
กรมควบคุมมลพิษมีการจัดทําต้นแบบถังหมักขยะอินทรี ย ์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) อย่างไรก็ตามการผลิตและจําหน่ายถัง
หมักขยะในเชิงพาณิ ชย์ยงั มีนอ้ ยมากในประเทศไทย การนําเทคโนโลยีการหมักปุ๋ ยมาทําให้อยูใ่ นรู ปแบบผลิตภัณฑ์มีไม่มาก
นัก เมือเปรี ยบเที ยบกับต่างประเทศ อีกทังจากปั ญหาการเพิมขึนของ ปั ญหาขยะชุมชนโดยเฉพาะขยะทีเกิดจากการบริ โภค
ในครัวเรื อนและการขาดผลิ ตภัณฑ์ถงั หมักปุ๋ ยขยะอินทรี ยท์ ีตอบสนองต่อความต้องการใช้ของชุมชน สะท้อนให้เห็นถึง
โอกาสทางธุรกิ จทีมีสูงในการทําตลาดผลิตภัณฑ์ถงั หมักปุ๋ ยขยะอินทรี ย ์ ทังนี จากผลงานวิจยั นวัตกรรมเม็ดดินสําหรับบําบัด
ขยะอิ นทรี ยข์ อง รศ.ดร.บัญจรั ตน์ โจลานนท์ ที ได้รับการยอมรั บว่าสามารถใช้บาํ บัดขยะอินทรี ยใ์ ห้ปรับเปลียนเป็ นปุ๋ ย
อิ นทรี ยท์ ีเหมาะสมกับการนําไปใช้เพาะปลูกได้เป็ นอย่างดี โดยการนํานวัตกรรมเม็ดดินดังกล่าวหมักร่ วมกับขยะอินทรี ย ์
นวัตกรรมเม็ดดินจะทําหน้าทีเป็ นวัสดุดูดซับความชืนส่วนเกินของเศษขยะอินทรี ย์ รวมทังเพิมความพรุ นและส่ งเสริ มให้เกิด
การระบายอากาศในกระบวนการหมักปุ๋ ย ทําให้เกิ ดสภาวะการหมักแบบใช้ออกซิ เจนซึ งไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหารบกวน เช่น
กลินเหม็น หรื อแมลงรบกวน ดังเช่นทีเกิดกับเทคโนโลยีทาํ นําหมักหรื อหมักปุ๋ ยแบบเดิม อีกทังนวัตกรรมเม็ดดินดังกล่าวยัง
ช่วยเพิมอัตราการเติบโตของจุลินทรี ยท์ ีเป็ นผูย้ อ่ ยสลายเศษขยะอินทรี ยไ์ ด้อีกทางหนึ งด้วย จึ งเหมาะทีจะนําไปต่อยอดเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับการหมักปุ๋ ยจากขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อน (คมวิทย์ และคณะ, 2561)
ดังนันเพือเป็ นการต่อยอดนวัตกรรมเม็ดดิ นพร้อมถังบําบัดขยะแบบ 2 in 1 เชิ งพาณิ ชย์นัน จําเป็ นอย่างยิงที ต้องมี
การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน เพือการตัดสิ นใจในการผลิตและจําหน่ายของผูป้ ระกอบการทีจะเข้า
มาดําเนิ นการต่อไป ซึ งหากชุดผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะแบบ 2 in 1 สามารถนําไปผลิตและจําหน่ายในเชิง
พาณิ ชย์ได้จะส่ งผลประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอย่างยังยืน ตลอดจนลดปั ญหาสิ งแวดล้อมทีเกิดจากขยะ
สะสมได้เป็ นอย่างดี

วิธีการดําเนินการวิจัย

การศึ กษาความเป็ นไปได้ทางการเงินของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ในครังนีเพือประเมิน
ความคุม้ ค่าสําหรับการนําไปผลิตและการจําหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึงจําแนกประเด็นพิจารณาในส่วนของกระแสเงินสดรับ และ
กระแสเงินสดจ่าย และจากการศึกษาความเป็ นไปได้ทางเทคนิค พบว่าชุดผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะแบบ 2 in
1 สามารถจําแนกออกได้เป็ น รุ่ น คือ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) โดยชุดผลิตภัณฑ์เม็ด
ดิ นพร้อมถังบําบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) โดยชุ ดผลิ ตภัณฑ์
เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) เป็ นรุ่ นพืนฐานที ใช้ในการบําบัดขยะ โดยอาศัย
หลักการส่ งเสริ มกระบวนการย่อยสลายจุลินทรี ย์จากเม็ด ดิ น บําบัด ขยะเป็ นหลักเท่านัน แตกต่ างจากรุ่ นที มีใ บพัด กวน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(Model II) ทีมีการติดตังอุปกรณ์ใบพัดกวนวัสดุหมักภายในเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายของจุลินทรี ยเ์ พิมเติมจาก
การอาศัยเพียงเม็ดดินบําบัดขยะเพียงอย่างเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี

การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงิน

1. ประมาณการรายรับ
- เดือนละ 100 ชุด
- เพิมขึนร้อยละ 10/ปี
- ราคาขาย
Model I = 1,000 บาท
Model II = 1,500 บาท

2. ประมาณการรายจ่ าย
- รายจ่ายเพือการลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(ค่าเม็ดดิน/ค่าแรง/เงินเดือน/
ถังพลาสติก/ค่าไฟฟ้ า/ค่านําประปา/
ใบพัด/ค่าใช้จ่ายในการขาย)

3. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงิน
- กําไร (ขาดทุน) ของโครงการ
- ระยะเวลาคืนทุน
- มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
- จุดคุม้ ทุน
**อัตราคิดลด
- อัตราดอกเบียเงินฝากประจําร้อยละ 1.50
- อัตราดอกเบียเงินกู้ MLR ร้อยละ 6.60

ภาพที ขันตอนการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน
1. การประมาณการรายรับทีเกิดขึนจากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ อ้างอิงการประเมินจากอุปสงค์หรื อความต้องการซือ
จากการการเก็บข้อมูลสอบถามความเป็ นไปได้ทางการตลาด (คมวิทย์ ศิริธร และคณะ, 2561) โดยนํา
ข้อ มู ล มาใช้เ พือประมาณการรายรั บ ที คาดว่ า จะเกิ ด ขึ น จากจํา นวนชุ ด ผลิ ต ภัณฑ์เ ม็ ด ดิ น พร้ อ มถัง บํา บัด ขยะอิ น ทรี ย ์
โดยเริ มต้นเดือนละ ชุด และเพิมขึนร้อยละ ต่อปี โดยคํานวณจากเพดานกําลังการผลิตของโรงงานขนาดเล็ก และ
ประมาณการทางการตลาด โดย ชุด ประกอบด้วย ถังบําบัดขยะ และเม็ดดินจํานวน ห่อ (1 กิโลกรัม)
ราคาขายต่อชุดสําหรับรุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ชุดละ ,000 บาท และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) ชุดละ ,500 บาท
2. การศึ กษาด้านรายจ่าย แบ่งเป็ นรายจ่ายเพือการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน โดยผูว้ ิจยั สัมภาษณ์เจ้าของ
โรงงานผูผ้ ลิตเครื องปั นดินเผา เพือเก็บข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เนื องจากลักษณะการผลิตใกล้เคียงกับการผลิตนวัตกรรมเม็ดดิน
บําบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการ
ขายและดําเนิ นการ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายสําหรับการผลิต ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัตถุดิบ เงิ นเดือนค่าแรง
ตลอดจนค่านําค่าไฟทีใช้ในการผลิตสําหรับสิ นค้าด้วยกําลังการผลิตเริ มต้นจํานวน 100 ชุดต่อเดือน
ตารางที 1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการผลิต
รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
หมายเหตุ
1. เม็ดดินสําเร็ จรู ปทีจ้างผลิต
60 บาท/กิโลกรัม
ใช้เ ม็ด ดิ น 1 กิ โลกรั มต่อการผลิ ต ชุ ด ถังบําบัด 1
ชุ ด โดยราคานี อาจเปลี ยนแปลงตามข้อ ตกลง
ว่าจ้างผลิต
2. ค่าแรงคนงานผลิตและ
305 บาท/วัน
คํานวณเป็ นรายเดื อน (30 วัน) โดยในช่วงแรกมี
ประกอบถังหมักขยะ
การจ้างงานจํานวน 2 คน
3. เงินเดือนผูจ้ ดั การ
20,000 บาท/เดือน
การเพิมขึนของอัตราเงินเดือนอยูท่ ีร้อยละ 5 ต่อปี
4. ถังพลาสติกสําเร็ จรู ป
200 บาท/ถัง
อ้างอิงจากราคาตลาดโดยเฉลีย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก
ไม่เกิ น 150 หน่ วย (ประมาณการทีใช้ 100 หน่ วย)
(การไฟฟ้านครหลวง, 2560)
6. ค่านําประปา
27.40 บาท/หน่วย
อ้างอิ งจากอัตราค่าประปาประเภทกิ จการขนาด
(ไม่รวมค่าบริ การ)
เล็ก (ประมาณการที ใช้ 200 หน่ วย) (การประปา
ส่วนภูมิภาค, 2560)
7. ใบพัด
บาท/ถัง
ใบพัด ใบต่ อ การผลิ ต ชุ ด ถัง บํา บัด 1 ชุ ด โดย
ราคานีอาจเปลียนแปลงตามข้อตกลงว่าจ้างผลิต
สําหรับการผลิตเม็ดดิน ใช้รูปแบบจ้างผลิตจากโรงงานอืน (OEM) เพือนําเม็ดดิ นทีได้มาประกอบกับถังบําบัดขยะ
อิ นทรี ยท์ ี ผลิ ตเองแล้วจัดจําหน่ายเป็ นชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ต่อไป ทังนี ในส่ วนของ
ราคาค่าจ้างผลิตเม็ดดินนัน ผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจโรงงานรับจ้างผลิตเม็ดดินในตลาดพบว่าโรงงานส่วนใหญ่ตงอยู
ั ใ่ นจังหวัดลําปาง
โดยโรงงานหลักทีทําอยูใ่ นปั จจุบนั คือโรงงานธนบดี ซึ งทําการผลิตเม็ดดินวางจําหน่ายโดยตังราคาขายปลีกหน้าร้านที 75
บาท/กิโลกรัม ซึ งหากมีการว่าจ้างผลิตเม็ดดินในปริ มาณมาก ราคาดังกล่าวอาจลดลงขึนอยูก่ บั ข้อตกลงในการว่าจ้าง ดังนัน
ผูว้ ิจยั จึ งทําการประมาณการราคาว่าจ้างเม็ดดินไว้ที 60 บาท/กิโลกรัม หรื อประมาณร้อยละ 80 ของราคาขายปลีก นอกจากนี
ในส่ วนของตัวถังบําบัดขยะอินทรี ยน์ นั ใช้การซือถังพลาสติกสําเร็ จรู ปจากโรงงานผลิตถังพลาสติกซึงผลการสํารวจราคาถัง
พลาสติกในตลาดทัวไปพบว่าถังพลาสติกขนาด 60 ลิตรมีราคาประมาณ 200 บาท/ใบ หลังจากจัดซือถังพลาสติกแล้วขันตอน
ต่อไปคือการนําถังพลาสติกมาแปรรู ปให้ตรงกับแบบถังขยะทีได้ออกแบบไว้ สําหรับรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) แตกต่าง
กันในส่วนของค่าใช้จ่ายสําหรับใบพัดกวนทีเป็ นอุปกรณ์พนฐานที
ื
เพิมเข้ามา โดยแสดงรายละเอียดในตารางที 1 ในขันตอน
สุ ดท้าย คื อ การจัดลงหี บห่ อพร้อมกับเม็ดดินเพือจําหน่ ายเป็ นชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะอินทรี ยแ์ บบ 2 in 1
ต่อไป
ทังนีในส่ วนของการประมาณการค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าไฟฟ้า ค่านําประปานัน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิธีการประมาณการแบบก้าวหน้าตามระยะเวลาของโครงการทีมีจาํ นวน 10 ปี โดยกําหนดเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี ที 1-3
ช่วงปี ที 4-7 และ ช่วงปี ที 8-10 จํานวนแรงงาน และค่าไฟฟ้า ประปาจะเพิมขึนตามกําลังการผลิตทีเพิมขึนดังแสดง
รายละเอียดในตารางที 2
ตารางที 2 จํานวนแรงงานและค่าไฟฟ้าประปาทีเพิมขึนตามระยะเวลาโครงการ 10 ปี
ปี ที
จํานวนคนงาน/คน
ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน)
ค่านําประปา (บาท/เดือน)
1-3
2
750
300
4-7
3
900
450
8 - 10
4
1200
600
สําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับการขายและดําเนินการ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในส่วนนี โดยเทียบจากค่าเฉลียที
เกิดขึนจริ งในการขายสิ นค้าปลีกทัวไปในท้องตลาด ซึ งพบว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งทีเกิดขึนมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 10
ของยอดรายรับรวม และ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอืน ๆ มีสดั ส่ วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดรายรับรวม
3. การวิเ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ท างการเงิ น โดยเครื องมือ ในการวิเ คราะห์ ป ระกอบการพิจารณา ได้แ ก่ กําไร
(ขาดทุน) ของโครงการซึงโครงการทีดีจะต้องแสดงผลการดําเนินงานทีมีกาํ ไร ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) เลือก
การลงทุนโครงการที มีระยะเวลาคืนทุนสัน มูลค่าปั จจุ บันสุ ทธิ (Net Present Value: NPV) เลื อกการลงทุ นโครงการมีค่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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มากกว่า 0 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการ (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) ซึงโครงการลงทุนทีดีตอ้ งมีค่ามากกว่า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น (Internal Rate of Return: IRR) ต้องมากกว่า อัต ราคิ ด ลดที ใช้ค ํานวณ และจุ ด คุ ม้ ทุ น
(Breakeven point) ตลอดจนการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis)
โดยการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ เป็ นการหาผลรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดรับ
และกระแสเงินสดจ่ายทีเกิดขึนตลอดช่วงอายุของโครงการปรับมูลค่าด้วยอัตราคิดลด โดยพิจารณาทีอัตราคิดลด จากอัตรา
ดอกเบี ยเงินฝากประจํา ร้ อยละ 1.50 สําหรับเปรี ยบเทียบผูล้ งทุนทีมีเงินทุนเอง และอัตราดอกเบี ยเงิ นกู ้ MLR ร้อยละ 6.60
สําหรับเปรี ยบเทียบผูล้ งทุนทีมีการกูย้ มื เงินเพือลงทุน (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2560) เพือใช้เป็ นการเปรี ยบเที ยบค่าทีได้
ในการอธิบาย

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงินแสดงผลการศึกษาออกเป็ น ส่ วน คือ ผลการศึกษาด้านรายรับ ประมาณการ
รายจ่าย และการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ ประมาณการจากจํานวนชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะอินทรี ย์ ทัง รุ่ น โดยข้อมูล
ประมาณการรายรั บของโครงการ 10 ปี ในตารางที มีรายรั บรวมจากการขายชุ ดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัด กวน
(Model I) 19,124,910 บาท และชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 28,687,364 บาท
ตารางที 3 ประมาณการรายรับระยะเวลาสําหรับโครงการ ปี
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที
จํานวนหน่วยขาย
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 านรายจ่าย ซึงจําแนกเป็ นรายจ่ายเพือการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
2.1 ประมาณการรายจ่ายเพือการลงทุน
สําหรับการประมาณการรายจ่ายเพือการลงทุนนัน ประกอบไปด้วยส่ วนของการลงทุนก่อสร้างอาคารเพือใช้เป็ น
โรงงานประกอบชุดผลิตภัณฑ์ และส่วนของการลงทุนซื อเครื องมือและอุปกรณ์อืนๆ เพือใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยในส่วน
ของการลงทุนก่อสร้างอาคารนันผูว้ ิจยั เที ยบเคียงราคาจากกําลังการผลิตที 100 ชุดผลิตภัณฑ์ต่อเดือน ซึงขนาดของโรงงานที
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เหมาะสมจึ งมี ลกั ษณะเป็ นโรงงานสําเร็ จรู ป ขนาด 500 ตารางเมตร สู ง 4 เมตร ซึ งคิดมูลค่าต่อตารางเมตร พบว่ามีมูลค่า
ประมาณ1,500 บาท/ตารางเมตร1 ดังนันค่าใช้จ่ายเพือการลงทุนในส่วนของอาคารจึงเป็ น 750,000 บาท ในขณะทีค่าใช้จ่าย
สําหรั บ อุปกรณ์การผลิ ตอืนๆ คิ ด แบบเหมาจ่ายประมาณ 100,000 บาท โดยมี อายุการใช้งานทังในส่ วนของโรงงานและ
อุปกรณ์การผลิตประมาณ 10 ปี ดังนันค่าใช้จ่ายสําหรับการลงทุนรวมทังสิ น 850,000 บาท อย่างไรก็ตามในส่ วนของการ
ดําเนิ นธุรกิ จนันจําเป็ นต้องมีเงิ นทุนหมุนเวียนซึ งโดยทัวไปจะมีมูลค่าประมาณ 20,000 บาทสําหรับธุ รกิจขนาดเล็ก ดังนัน
หากรวมส่ วนของเงินทุนหมุนเวียนกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตทังหมดคิดเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 870,000 บาท
ทังนี ในส่ วนของค่าใช้จ่ายสําหรับอาคารโรงงานผลิต และอุปกรณ์สําหรับการผลิตสิ นค้านันเมือนํามาคํานวณค่า
เสื อมราคาสิ น ทรั พ ย์ถ าวรที มี อ ายุง าน 10 ปี โดยวิ ธี เ ส้ น ตรง (Straight Line Method) พบว่ า ค่ า เสื อมราคาของอาคาร
โรงงานผลิตมีค่า 75,000 บาท/ปี ในขณะทีค่าเสื อมราคาของอุปกรณ์อืนๆ มีค่า 10,000 บาท/ปี รวมค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์ที
เกิดขึนทังหมด จํานวน 85,000 บาท/ปี ซึ งค่าเสื อมราคาดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในการคํานวณงบกําไรขาดทุนของโครงการ
ต่อไป
2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายเพือการดําเนิ นงาน
ในการคํานวณค่าใช้จ่ายเพือการดําเนิ นงานนี สามารถจําแนกค่าใช้จ่ายเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ผลิต และค่าใช้จ่ายสําหรับการขายและดําเนินการ ดังนี
2.2.1 ค่าใช้จ่ายสําหรับการผลิต ประกอบไปด้วย ค่าเม็ดดินสําเร็ จรูปทีจ้างผลิต ค่าแรง เงินเดือนผูจ้ ดั การ ถังพลาสติก
ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา และค่าใบพัดกวนสําหรับสําหรับชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่นมีใบพัดกวน (Model II)
2.2.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับการขายและดําเนินการ สามารถจําแนกค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ งสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอืน ๆ เช่น ค่าการตลาด ค่านายหน้า ค่าบริ หารจัดการ เป็ นต้น
ในการดําเนิ นการตลอดระยะเวลา 10 ปี ตามอายุโครงการ จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับการผลิต ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) เนืองจากค่าใช้จ่ายเพือ
การผลิ ตในส่ วนของราคาใบพัด กวนมี มู ลค่ าค่ อนข้างสู ง ซึ งในการคํานวณค่ าใช้จ่ ายใช้ราคาตลาด ทําให้ภาพรวมของ
โครงการมีใช้จ่ายเพือการดําเนิ น งานระยะเวลาสําหรับโครงการ 10 ปี สําหรั บชุ ดผลิตภัณฑ์เ ม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัด กวน
(Model I) โดยรวมมี ค่าใช้จ่ ายเพือการดําเนิ น งาน 14,321,307 บาท และสําหรับ ชุ ดผลิ ตภัณฑ์เม็ดดิ น ฯ รุ่ น มี ใบพัด กวน
(Model II) โดยรวมมีค่าใช้จ่ายเพือการดําเนิ นงาน 25,318,130 บาท โดยสรุ ปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ดังตารางที 4
ต้นทุนการผลิตชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะแบบ 2 in 1 โดยเฉลียของชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัด
กวน (Model I) จะมีตน้ ทุนน้อยกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) ซึ งตลอดระยะเวลา 10 ปี ต้นทุนรวม
โดยเฉลียของ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 755.96 บาท/ชุด และรุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 1,330.96 บาท/ชุด
จะเห็ นว่าช่วงปี ที มีการปรับปั จจัยที เกี ยวข้องกับการผลิ ต เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพกําลังการผลิตรองรับปริ มาณการ
จําหน่ายทีเพิมขึน ช่วงปี ที และ ปี ที ของโครงการ จะมีตน้ ทุนการผลิตต่อชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะอินทรี ย ์
ทังสองรุ่ นจะเพิมขึน เนื องจากเป็ นช่วงปี แรกทีมีปรับปั จจัย ได้แก่ การเพิมจํานวนคนงาน ค่าไฟฟ้ า และค่านําทีเพิมมากขึน
อย่างไรก็ตามความชํานาญในงาน และการประหยัดจากขนาดในการผลิต ทําให้ค่าใช้จ่ายเพือการผลิตลดลงได้
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ตารางที 4 ประมาณการค่าใช้จ่ายเพือการดําเนิ นงาน และต้นทุนโดยเฉลียระยะเวลาสําหรับโครงการ 10 ปี
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที
คชจ.
ต้นทุน
คชจ.
คชจ.ผลิต
คชจ.รวม
คชจ.ผลิต
คชจ.รวม
ขายฯ
เฉลีย
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
เฉลีย
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 กําหนดโครงการลงทุนอายุ ปี ตามประมาณการอายุการใช้งานสิ นทรัพย์
ถาวรของโครงการ การวิเ คราะห์ค วามเป็ นไปได้ท างการเงิน จะประกอบไปด้วย การประมาณการงบกําไรขาดทุนของ
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) ดังต่อไปนี
3.1 การประมาณการงบกําไร (ขาดทุน) ของโครงการ (Profit and Loss)
ประมาณการงบกําไร (ขาดทุน) เป็ นประมาณการทีแสดงรายการประมาณการกําไร (ขาดทุน) ระยะเวลาสําหรับ
โครงการ ปี โดยคํานวณจากยอดรายรับลบด้วยค่าใช้จ่ายเพือการดําเนิ นงาน ซึ งเป็ นรายการจ่ายจริ งทีเกิ ดขึน เพือให้ได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนหักค่าเสื อมราคา และกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานหลังหักค่าเสื อมราคา เพือ
แสดงผลการดําเนิ นงานโดยรวม ซึงค่าเสื อมราคาคํานวณจากการเสื อมสภาพของการใช้สินทรัพย์ในการดําเนินงาน
ตารางที 5 ประมาณการกําไร (ขาดทุน) ระยะเวลาสําหรับโครงการ ปี
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที
กําไรก่อน กําไรหลัง
กําไรก่อน กําไรหลัง
รายรับ
ค่าใช้จ่าย
รายรับ
ค่าใช้จ่าย
ค่าเสื อมฯ ค่าเสื อมฯ
ค่าเสื อมฯ ค่าเสื 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
จากรายละเอียดตารางที 5 กําไร (ขาดทุ น) จากการดําเนิ นงานหลังหักค่าเสื อมราคาชุ ดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มี
ใบพัด กวน (Model I) มี ก ํา ไรรวม 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 ํา ไรรวม
2,519,235 บาท
3.2 ระยะเวลาคืนทุน (PB)
ชุดผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบําบัดขยะแบบ 2 in 1 รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 2 ปี 11
เดื อน และรุ่ น มี ใบพัด กวน (Model II) มีระยะเวลาคืนทุน(PB) 4 ปี 4 เดื อน ซึ งมี ระยะเวลาคืน ทุนที ยาวนานกว่าเนื องจาก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานทีมากกว่า
3.3 การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV)
การวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการ เป็ นการหาผลรวมสุ ทธิ ของมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดรับและ
กระแสเงิ นสดจ่ายทีเกิดขึนตลอดช่วงอายุของโครงการปรับมูลค่าด้วยอัตราคิดลด โดยพิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ 1.50 มี
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิสาํ หรับโครงการระยะเวลา ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 3,492,772 บาท และ
ชุ ดผลิ ตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 2,184,437บาท และพิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ 6.60 มีมูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิสาํ หรับโครงการระยะเวลา ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 2,337,637 บาท และชุดผลิตภัณฑ์
เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 1,361,263บาท ดังนันไม่วา่ จะประเมินโครงการด้วยอัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี ยเงิน
ฝาก หรื อ อัต ราดอกเบี ยเงิ น กู้ โครงการยัง ให้ ผลตอบแทนซึ งมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ ม ากกว่ า ศู น ย์ ผลการดํา เนิ น งานให้
ผลตอบแทนมากกว่ารายจ่ายทีเกิดขึน เมือมีการคิดลดอยูใ่ นรู ปมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ดังนันจึงอยูใ่ นเกณฑ์ทีควรตัดสิ นใจลงทุน
ในโครงการนี อย่างไรก็ตามชุดผลิ ตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มากกว่าชุด
ผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
โดยรายละเอียดดังข้อมูลในตารางที 6 และตารางที 7 มูลค่าปั จจุบนั ของแต่ละโครงการ
3.4 การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน พิจารณาที อัตราคิ ดลดร้อยละ 1.50 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุ น (B/C
ratio) สําหรับโครงการระยะเวลา ปี ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 1.25 เท่า และชุดผลิตภัณฑ์เม็ด
ดิ นฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) 1.09 เท่า และพิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ 6.60 ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน
(Model I) 1.22 เท่ า และชุ ด ผลิ ตภัณฑ์เ ม็ด ดิ น ฯ รุ่ น มีใ บพัด กวน (Model II) 1.07 เท่ าซึ งอัต ราผลตอบแทนต่ อต้นทุ น มี ค่ า
มากกว่า 1 การลงทุ น ให้ ผลตอบแทน มากกว่า เงิ น ลงทุ น ซึ งเท่ า กับ มี กํา ไรจากการ ซึ งผลจากการการวิ เ คราะห์ อ ัตรา
ผลตอบแทนต่อ ต้นทุ น (B/C ratio) มี ค่ า มากกว่า จึ ง อยู่ใ นเกณฑ์ที ควรตัด สิ น ใจลงทุ น ในโครงการ อย่า งไรก็ ต ามชุ ด
ผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ให้อตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มากกว่าชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ
รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
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ตารางที 6 มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
ปี ที

กระแสเงินสดรับ

กระแสเงินสดจ่าย

ปี ที 0
ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3
ปี ที 4
ปี ที 5
ปี ที 6
ปี ที 7
ปี ที 8
ปี ที 9
ปี ที 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

กระแสเงินสด
สุ ทธิ
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(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
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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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ตารางที 7 มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ปี ที

กระแสเงินสดรับ

กระแสเงินสดจ่าย

ปี ที 0
ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3
ปี ที 4
ปี ที 5
ปี ที 6
ปี ที 7
ปี ที 8
ปี ที 9
ปี ที 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

กระแสเงินสด
สุ ทธิ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

(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
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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)
การวิเ คราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) สําหรับ โครงการระยะเวลา ปี ชุ ดผลิ ต ภัณฑ์เม็ดดินฯ
รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีอตั ราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 38.83 และชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นมีใบพัดกวน
(Model II) มีอตั ราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 27.45
การคํานวณอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายความว่า
ถ้าลงทุนในโครงการจะได้รับผลตอบแทนภายในตามอัตราข้างต้น แต่ถา้ ไม่ลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ ร้อยละ 1.50
ตามอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา หรื อในกรณี ทีกูย้ มื เงินมาลงทุน จะต้องจ่ายดอกเบียตามอัตราดอกเบียเงินกู้ MLR ร้อยละ
6.60 ดังนันโครงการนีจึงอยูใ่ นเกณฑ์ทีควรตัดสิ นใจลงทุน เนืองจากผลตอบแทนทีได้รับสู งกว่าอัตราคิดลด
3.6 การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Breakeven point)
โครงการมี จ ํา นวนหน่ ว ยขาย ณ จุ ด คุ ้ม ทุ น ซึ งค่ า เฉลี ยตลอดระยะเวลาโครงการกิ จ การมี จ ํา นวนหน่ ว ยขาย
ณ จุดคุม้ ทุนของชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) 741 หน่ วย หรื อมูลค่าเท่ากับ 741,000 บาท สําหรับชุด
ผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มีจาํ นวนหน่วยขาย ณ จุดคุม้ ทุน 908 หน่วย หรื อมูลค่าเท่ากับ 1,362,000 บาท
ซึ งชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) มีเป้ าหมายในการจําหน่ ายเพือให้คุม้ ทุนน้อยกว่าส่ งผลถึงกําไรที
เพิมขึนจากการจําหน่ายทีมากกว่าจุดคุม้ ทุนทีกําหนด
3.7 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Project sensitivity analysis)
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการจะมีการคาดการณ์เหตุการณ์ทีจะเกิดขึนในอนาคตภายใต้เงือนไขต่างๆ
ทีเปลียนแปลงไปจากสถานการณ์ทีได้ประมาณการเอาไว้ ซึงจะมีผลกระทบต่อโครงการ โดยในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการจะพิจารณามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) โดยมีเงือนไขเหตุการณ์ คือ
รายรับของโครงการลดลงร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายเพือการดําเนิ นงานเพิมขึนร้อยละ 5 อัตราคิดลดจากเดิ มอัตราคิดลดตามอัตรา
ดอกเบียเงินฝากประจํา ร้อยละ 1.50 เพิมขึนเป็ นร้อยละ 2 และอัตราคิดลดจากเดิมอัตราคิดลดตามอัตราดอกเบียเงินกู้ MLR
ร้อยละ 6.60 เพิมขึนเป็ นร้อยละ
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) พิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ 2 ของชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) 1,873,683 บาท มากกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ทีมีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV) (304,331) บาท และพิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I)
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) 1,148,385 บาท มากกว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
ทีมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) (491,974) ซึ งจะเห็ นว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิ นพร้อมถังขยะอินทรี ย์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II)
มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นลบ ซึ งเป็ นความเสี ยงที อาจจะเกิ ดขึนเมือโครงการได้รับผลกระทบเหตุการณ์ ทีเลวร้ าย
อย่างไรก็ตามจะเห็ นว่าชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) ถึงแม้วา่ ได้รับผลกระทบก็ยงั ให้ผลตอบแทนที
เป็ นบวกซึงเป็ นผลดีกบั การดําเนิ นงานของโครงการในอนาคต
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) พิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ 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 และพิจารณาทีอัตราคิดลดร้อยละ
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 ) ซึ งจะเห็ นว่า ชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดิน
พร้อมถังขยะอินทรี ย์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) มีอตั ราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) น้อยกว่า 1 ซึ งเป็ นความเสี ยงที
อาจจะเกิ ดขึนเมือโครงการได้รับผลกระทบเหตุการณ์ทีเลวร้าย อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าชุดผลิตภัณฑ์เม็ดดินฯ รุ่ นไม่มีใบพัด
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กวน (Model I) ถึงแม้วา่ ได้รับผลกระทบก็ยงั ให้ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) มากกว่า 1 ซึ งเป็ นผลดีกบั การดําเนินงาน
ของโครงการในอนาคต

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน จะเห็นว่า นวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน
(Model I) มีผลการศึกษาทางการเงินทีดี กว่า รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) ทังในกรณี ปกติและภายใต้ภาวะความเสี ยง อีกทังมี
ระยะเวลาการคืนทุนที เร็ วกว่า และมี มูลค่าปั จจุบนั กระแสเงินสดสุ ทธิ เป็ นบวก จากความเป็ นไปได้ทางการเงินดังกล่า ว
สะท้อนว่านวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย์ รุ่ นไม่มีใบพัดกวน (Model I) เป็ นโครงการทีควรพิจารณาตัดสิ นใจในการ
ลงทุน และจากผลการวิเคราะห์หากมีการดําเนิ นงานโครงการ ผูป้ ระกอบการสามารถทํากําไรจากการผลิตและจําหน่ายได้
ตลอดช่วงระยะเวลาดําเนิ นการ รวมถึงภาครัฐจึงควรสนับสนุนนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ยแ์ บบ in ให้เกิดการ
ลงทุน ในเชิ งพาณิ ชย์ ซึ งนอกจากที ผูป้ ระกอบการจะได้รั บ ประโยชน์ ทางการค้าแล้วยัง ส่ งผลต่อการลดปั ญหาขยะของ
ประเทศไทยลงได้อย่างยังยืน
สําหรับนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ รุ่ นมีใบพัดกวน (Model II) เป็ นรุ่ นทีเป็ นทางเลือก มีการติดตังใบพัด
กวน ซึ งมีความเป็ นไปได้ทางการเงินทีดี ในภาวะปกติ แต่หากมีความเสี ยงทีความอ่อนไหวจากเหตุการณ์ทีเลวร้ายซึ งอาจจะ
เกิดขึน ส่ งผลให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) จากเดิมทีเป็ นบวกมีค่าเป็ นลบ และอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) จาก
เดิมทีมีค่ามากกว่า 1 ลดลงจนน้อยกว่า 1 ซึงผลทีเกิดขึนส่งผลให้ขาดทุนในอนาคตได้ ซึงหากจะผลิตนวัตกรรมเม็ดดินพร้อม
ถังขยะอินทรี ย์ รุ่ นมี ใบพัดกวน (Model II) จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึน และต้องมี การเพิม
ยอดขายอย่างต่อเนืองในแต่ละปี
อย่างไรก็ตามในการพิจารณาการลงทุนนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังขยะอินทรี ย ์ นอกจากจะวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ทางการเงินในการตัดสิ นใจลงทุนในโครงการแล้ว ยังต้องพิจารณาปัจจัยอืนๆ ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน ได้แก่ การศึกษา
ความเป็ นไปได้ดา้ นเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ความเป็ นไปได้ทางการตลาด ความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและการผลิต ความ
เป็ นไปได้ดา้ นแบบจําลองทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสิงแวดล้อม ซึงผลการศึกษาในภาพรวมของโครงการ
มีศกั ยภาพทีดีในการแข่งขัน มีกาํ ไร หากมีหน่วยงานรัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้ความร่ วมมือในการสนับสนุนก็
จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทีการจัดเก็บและลดปริ มาณขยะทิงต่อวันได้ ในระยะยาวจะเป็ นผลดีตอ่ ทังผูล้ งทุนในโครงการ
ภาครัฐ รวมถึงประชาชนทัวไปก็ได้ประโยชน์เช่นกันการศึกษาความเป็ นไปได้ทาง
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การศึ กษาความเป็ นไปได้ข องนวัตกรรมเม็ดดิน พร้อมพร้อมถัง ขยะอิ นทรี ยแ์ บบ 2 in 1 ซึ งได้รับ ทุน วิจ ัยจากสํานักงาน
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ปัจ จัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพืนเมืองโครงการหนึงตําบลหนึง
ผลิตภัณฑ์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา
Marketing Mix Factors Affecting the Consumer Purchase Decision
on Local Woven Cloth of One Tambon One Product
in Songkhla Province
นุชษรา พึงวิริยะ *และ ดาริ กา ธรรมธาดา
Nuchsara Pringviriya1 *and Darika Thummathada1

บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคทีซื อ
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมื องโครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ในร้ านค้าบริ เวณตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด สงขลา
จํานวน คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื องมือรวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง - ปี สถานภาพโสด จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ประกอบอาชี พนิ สิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลียต่อเดื อนตํากว่า , บาท ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริ มทางการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญในแต่ละ
ด้านใกล้เคียงกันโดยทุกด้านอยู่ในระดับสําคัญมาก มีค่าเฉลียรวมเท่ากับ 3.76 การทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยส่ วนบุคคล
และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา การศึกษานี ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่า Pearson Correlation ที ระดับนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ และปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศและสถานภาพ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซืออย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง, ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซือ

และ โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตําบลเขารู ปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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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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โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็ นโครงการทีส่งเสริ มสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิน โดยการ
นําภูมิปัญญาท้องถินมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กบั คนในชุมชนสามารถพึงพาตนเองได้ โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน
และจัดสรรงบประมาณดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ ชุมชนให้มีความรู้ ทักษะในการบริ หารจัดการ รวมทังสนับสนุ นให้
ประชาชนมีการเรี ยนรู้และปรับเปลียนวิถีชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริ มให้ชุมชนใช้ทุนทีมีอยูใ่ นชุมชน
ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้มีการรวบรวมข้อมูล องค์ค วามรู ้ใ นการดําเนิ นวิถีชีวิต ภูมิ ปั ญญา ท้องถิ น วัฒ นธรรมความเป็ นอยู่
ประเพณี ทีสําคัญ เพือให้ประชาชนนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวติ อย่างแท้จริ ง (สภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ, 2547)
ผ้าทอเป็ นงานศิลปหัตถกรรมพืนบ้านทีสะท้อนวิถีชีวติ วัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนในท้องถินทีสื บทอด
กันมา ผ้าทอพืนเมืองของแต่ละท้องถินแต่ละภาคมีรูปแบบ สี สัน ลวดลาย และกรรมวิธีการผลิตทีแตกต่างกัน มีเอกลักษณ์
เป็ นของตนเอง ซึ งงานศิ ล ปหัตถกรรมพื นบ้า นดัง กล่ าวได้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื อทาง
วัฒนธรรมในการดํารงชีวติ ผสมผสานค่านิยมในสังคมทีสื บทอดกันมาจากชุมชน
สงขลาเป็ นเมืองท่าทีสําคัญในอดีต เป็ นชุมชนโบราณทีมีอายุเก่าแก่กว่าสมัยอยุธยาตามหลักฐานทางโบราณคดีของ
อาณาจักรศรี วิชยั ทีมีอยูใ่ นจังหวัดสงขลา แหล่งทอผ้าทีมีชือเสี ยงของจังหวัดสงขลา คือ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง เกาะยอ
ตังอยูใ่ นทะเลสาบสงขลา ทีมีชือว่าเกาะยอ เพราะบนเกาะนีมีตน้ ยอปลูกอยูร่ อบเกาะ การทอผ้าของชาวเกาะยอเริ มตังแต่สมัย
ใดนันไม่ปรากฏเด่นชัด เชือกันว่ามีการทอผ้าสื บทอดกันมาเป็ นระยะเวลานาน อาจจะตังแต่ปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยาหรื อสมัย
กรุ งรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ผ้าทอมือของชาวเกาะยอ จังหวัดสงขลา ถือเป็ นงานหัตถกรรมทีทําให้ตาํ บลเกาะยอเป็ นทีรู ้จกั ของ
คนทัวไป และเป็ นแหล่งทอผ้าทีมีชือเสี ยงแห่ งหนึ งของทางภาคใต้ ผ้าทอเกาะยอส่วนมากทอมาจากเส้นใยฝ้ าย มีเนื อแน่น
ลวดลายไม่ซับซ้อน เป็ นลวดลายทีเกิดจากการขิด โดยการทอแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึน-ลง ทําให้เกิ ดลายตารางคล้าย
กับผ้าขาวม้า นิ ยมใช้ทาํ ผ้าโสร่ งและผ้านุ่ง จุดเด่นของผ้าทอเกาะยอจึงอยูท่ ีลายตารางทีมีขนาดเล็กซ้อนๆ กัน ทอด้วยด้ายสอง
สี เช่น สี ขาว-แดง สี ขาว-แดงแซมดํา สี ขาว-แดงแซมเหลือง จึงมักเรี ยกผ้านีว่า “ ผ้าลายราชวัตร” หากมีตารางใหญ่จะ เรี ยกว่า
“ราชวัตรใหญ่” ลวดลายของผ้าทอเกาะยอทียังปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่ ลายราชวัตรเล็ก ลายราชวัตรใหญ่ ลายลูกแก้ว
ลายดอกพิกุลเล็ก ลายดอกพิกุลใหญ่ ลายดอกกก ลายดอกจุก ลายกากบาท ลายข้าวหลามตัด ลายคดกริ ช ลายดอกแก้ว ลาย
รสสุคนธ์ ลายดอกพะยอม ลายโกเถียม ลายหมากรุ ก เป็ นต้น
ในปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการซึงทําการผลิตผ้าทอเกาะยอ ซึงเป็ นผ้าพืนเมืองทีมีชือเสี ยงของจังหวัดสงขลาหลายกลุ่ม
เช่น กลุ่มราชวัตถ์แสงส่ องหล้าที 1 กลุ่มทอผ้ากระแสสิ นธุ์ กลุ่มสตรี ทอผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ ทอและอาหารขนม กลุ่มดอก
พิกุล กลุ่มผ้าทอร่ มไทร กลุ่มผ้าทอเกาะยอป้ าลิม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ เป็ นต้น จากการดําเนิ นงานทีผ่านมา
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองในโครงการหนึ งตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลามักประสบปั ญหาหลายด้าน
เช่น กําลังการผลิต สิ นค้าคงเหลือในคลัง เงินทุน การขนส่ งสิ นค้า ปั ญหาทีพบว่าสําคัญอันดับแรก คือ ปั ญหาด้านการตลาด
เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่มีความทันสมัย บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีความสวยงาม ทําให้ไม่สามารถดึงดูดและจูงใจลูกค้าได้ ราคาสิ นค้าสูงเกิน
มูลค่าการยอมรับของผูบ้ ริ โภค มีช่องทางการจัดจําหน่ายน้อย ตําแหน่งทีตังของกลุ่มผูผ้ ลิตผ้าทอยากต่อการติดต่อซื อ–ขาย
สิ นค้า ไม่มีการส่งเสริ มทางการตลาดเพือสร้างการรับรู ้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น (อันธิกา, 2557)
จากความจํา เป็ นดังกล่ าว จึ ง ต้องมี ก ารศึ ก ษาปั จจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดที มีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา เพือใช้เป็ นแนวทางในกาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสร้างความรับรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพือให้กลุ่มธุรกิจสามารถ
เติบโตอย่างยังยืนต่อไป
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1. ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคทีเข้ามาเลือกซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึงตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ในร้านค้า
บริ เวณตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. กลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผูบ้ ริ โภคที เข้ามาเลื อกซื อผลิ ต ภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ใน
ร้านค้าบริ เวณตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ งไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน จึ งกําหนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน ดังนี (Cochran, 1953)
n

=

Z2
4E2

n
คือ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
Z
คือ
ความเชือมันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
E
คือ
ความคลาดเคลือนมากทีสุดทียอมรับได้
ซึง Z ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ . หรื อระดับความเชือมันที % มีค่าเท่ากับ .
แทนค่า
n
=
(1.96)2
4(0.05)2
=
384.16
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ . หรื อ คน และได้ทาํ การสํารองกลุ่มตัวอย่างเพือป้ องกัน
ความคลาดเคลือน คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ คน
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้ ริ โภคทีเข้ามาเลือกซื อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ในร้านค้าบริ เวณตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
.. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
การศึ กษาครังนี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผูศ้ ึกษาได้จดั ทําขึนมาเพือ
เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึงแบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ตอนที ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการ
หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ตอนที ข้อมูลปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลาและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ ง
ตอนที ข้อเสนอแนะเกี ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื อผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอ
พืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกกําหนดคะแนนลําดับที เลื อก - โดยแปลค่ าเฉลี ยใช้หลักการแปรผลตาม
หลักการแบ่งอัตรภาคชันเป็ นแบ่งช่วงเท่า ๆ กัน
โดย
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ภาคชัน =
=
=

ค่าสูงสุด – ค่าตําสุด
ค่าสูงสุด
5–1
5
0.80
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แสดงได้ดงั ต่อไปนี
คะแนนค่าเฉลีย
4.21 - 5.00
ระดับความสําคัญ มากทีสุด
คะแนนค่าเฉลีย
3.41 - 4.20
ระดับความสําคัญ มาก
คะแนนค่าเฉลีย
2.61 - 3.40
ระดับความสําคัญ ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลีย
1.81 - 2.60
ระดับความสําคัญ น้อย
คะแนนค่าเฉลีย
1.00 - 1.80
ระดับความสําคัญ น้อยทีสุด
. การเก็บข้อมูล
1) ทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด
2) คัดแยกแบบสอบถามตามระดับชันของการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างทีกําหนดไว้แล้ว
3) ตรวจให้คะแนนและลงรหัสข้อมูลในแต่ละส่ วนของแบบสอบถามทังหมด
4) บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปเพือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติในขันต่อไป
. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
(Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้อธิบายตัวแปรเกียวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลาตามแบบสอบถามแต่
ละตอนดังนี
ตอนที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการคํานวณแจกแจงความถี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
ตอนที ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึง
ตําบลหนึ งผลิ ตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา วิเคราะห์โดยการวัดระดับความสําคัญตามเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ความสําคัญ ระดับ
ตอนที ข้อมูลปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ ง วิเคราะห์
โดยการคํานวณแจกแจงความถีและร้อยละ
ตอนที ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยการสรุ ปเนือหาตามลําดับความสําคัญทีเกียวข้องกับการศึกษา
ตอนที การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา วิเคราะห์
โดยใช้สถิติทีใช้ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตลอดจนการใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์
Pearson Correlation ในการหาความสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลและวิจารณ์ ผล

568

.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 ประกอบอาชี พ
เป็ นนิสิต/นักศึกษา
ร้อยละ 30.8 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน ตํากว่า 15,000 บาท ร้อยละ 57.8 รายละเอียดแสดงในตารางที
ตารางที ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
เพศ

หญิง
ชาย

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

66.8

400

100

อายุ

37

9.2

41-50 ปี

75

31-40 ปี

- ปี

รวม
สถานภาพ

สมรส

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ตํากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
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33.2
ร้อยละ

176

โสด

267

จํานวน

- ปี

60 ปี ขึนไป

ร้อยละ

133

รวม

ปี หรื อตํากว่า

จํานวน

44.0

73

18.3

37

9.2

2

18.8

0.5

400

100

239

59.8

137

34.2

38
129
13

9.5
32.3
3.2

24
400
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ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ตารางที (ต่อ)

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

บาท

25,001-35,

บาท

15,000-25,
35,001-45,

รายได้

บาท

47.3
7.7
-

400

100

58
65
78
123
70
6
400

14.5
16.3
19.5
30.8
17.5
1.4
100

จํานวน

ร้อยละ

231

57.8

56

14.0

19

45,001-55,000 บาท
สูงกว่า ,

189
31
-

90

บาท

บาทขึนไป

รวม

569

22.5
4.7

2

0.5

400

100

2

0.5

1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ ง
ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ในภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.76 ผูบ้ ริ โภคให้
ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าเฉลียเท่ากับ . และ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลียเท่ากับ . ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที
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ตารางที

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ ง
ผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับความสําคัญ
X
S.D.
แปลผล
3.84
0.599
มาก
ด้านราคา
3.83
0.663
มาก
ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
3.82

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านผลิตภัณฑ์

3.68

รวมปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

3.76

0.653

มาก

0.614

มาก

0.719

มาก

2. ปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดสงขลา และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ ง
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองของผูบ้ ริ โภค พบว่า ปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคมากที สุ ด ร้อยละ . รองลงมา
ด้านราคา ร้ อยละ . ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ร้อยละ . และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ร้อยละ . ตามลําดับ
รายละเอียดดังตารางที
ตารางที

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ ง
ผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
รวม

จํานวน

ร้อยละ

176

44.0

23

5.8

184
17

400

46.0
4.2

100

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ งมากทีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์
คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา ด้านราคา ร้อยละ . ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ร้อยละ . และด้านการส่งเสริ มการตลาด
ร้อยละ . ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที
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ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบล หนึ ง
ผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา ทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ ง

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

จํานวน

ร้อยละ

ด้านราคา

117

29.3

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

71

17.7

ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
รวม

131

32.8

81

20.2

400

100

.ข้อเสนอแนะ ผูบ้ ริ โภคมีขอ้ เสนอแนะต่อผูผ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายในเรื องของการปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้
มีความทันสมัยและคงความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถินให้มากขึน และควรเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทาง Website
รวมทังการให้ส่วนลดการค้าและจัดโปรโมชันส่งเสริ มการขายให้มากขึน เป็ นต้น
. การวิเคราะห์สมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอย่างมีนยั สําคัญที
ระดับ .05 และปั จ จัยส่ วนบุ คคลด้านเพศและสถานภาพไม่มี ความสัมพันธ์กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ .05 รายละเอียดแสดงดังตารางที
ตารางที ปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปัจจัยส่ วนบุคคล

Pearson chi-square

เพศ

P = 0.542

สถานภาพ

P = 0.052

อาชีพ

P = 0.000*

อายุ

ระดับการศึกษา
รายได้

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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P = 0.003*

P = 0.004*

P = 0.000*
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สรุ ปผลการวิจัย
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จากผลการวิจยั เรื อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการ
หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
. ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคทีซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสงขลา จํานวน คน
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ . และเป็ นเพศชาย ร้อยละ . ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี ร้อยละ . มีสถานภาพโสด ร้อย
ละ . จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ . ประกอบอาชีพเป็ นนิ สิต/นักศึกษา ร้อยละ . และมีรายได้ตากว่
ํ า
15,000 บาท ร้อยละ . สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยทางการตลาดต่อการซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือของผูบ้ ริ โภค กรณีศึกษา:
กลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ของหยาดรุ ้ง แสนใจปาน ( ) และการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการซือเสื อผ้าสําเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ายของนักท่องเทียวไทยในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ของ ศิริกุล มูล
โรจน์ ( ) ทีพบว่า ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอายุตากว่
ํ า
ปี มีรายได้เฉลีย 10,000-20,000 บาท
. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึ งตําบล
หนึงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสงขลา
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านส่งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ตามลําดับ เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญเกี ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์มากทีสุด ด้านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุดเกียวกับการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายราคาให้เลือก
ซื อ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากทีสุดเกียวกับการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ทีชัดเจน และด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญที สุ ดเกี ยวกับพนักงานมี อธั ยาศัยดี ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซื อเสื อผ้าสําเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายของนักท่องเทียวไทยในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ของศิริกุล มูลโรจน์ ( ) และการศึ กษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าฝ้ ายทอมือในอําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ ของสหัสวรรษ ปั นทา ( ) ที พบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สี สนั และลวดลายทีสวยงาม และรู ปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถินมากทีสุด ด้านช่องทางการจําหน่าย ผูบ้ ริ โภค
ให้ ค วามสํ า คัญกับ การแสดงผลิ ตภัณ ฑ์น่ า สนใจและสะดวกต่อ การซื อ และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ผู ้บ ริ โภคให้
ความสําคัญกับการบริ การ อัธยาศัย และกริ ยามารยาทของพนักงานขาย การให้ความรู้ และคําแนะนําจากพนักงานขาย
.ปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิ ต ภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึ งตํา บลหนึ งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
สงขลาทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ ง
ผูบ้ ริ โภคให้ระดับความสําคัญปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก รองลงมา คื อ
ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และผูบ้ ริ โภคต้องการให้ผผู้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายปรับปรุ ง
ด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านราคา สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริ โภคทียังยืนของ
สตรี วยั ทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซือเสื อผ้าพืนเมืองสําเร็ จรู ปของเอกรัตน์ และคณะ ( ) และการศึกษาปั จจัย
ทางการตลาดต่อการซื อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา: กลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิง อําเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่
ของหยาดรุ ้ง ( ) ทีพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก
.การวิเคราะห์สมมติฐาน
. ปั จ จัยส่ วนบุ คคลแตกต่างกัน ให้ค วามสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ น ใจซื อ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมืองโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ด้านเพศ พบว่า เพศชายให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . และเพศ
หญิงให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านอายุ พบว่า อายุ ปี หรื อตํากว่า ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดย
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อายุระหว่าง - ปี ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . อายุ
ระหว่าง - ปี ให้ระดับ ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอัน ดับ แรก โดยมีค่าเฉลี ยเท่ ากับ . อายุระหว่าง - ปี
ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . อายุระหว่าง - ปี ให้
ระดับ ความสําคัญ ด้า นราคาเป็ นอัน ดับ แรก โดยมี ค่ าเฉลี ยเท่ า กับ . และอายุ ปี ขึ นไป ให้ร ะดับ ความสําคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านสถานภาพ พบว่า สถานภาพโสด ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดย
มีค่าเฉลี ยเท่ ากับ . สถานภาพสมรส ให้ระดับ ความสําคัญด้านราคาเป็ นอัน ดับแรก โดยมีค่าเฉลี ยเท่ ากับ . และ
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ให้ระดับความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับตํากว่ามัธยมศึกษา ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากับ . ระดับมัธยมศึ กษา ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ
. ระดับอนุ ปริ ญญา ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ ระดับ ความสํา คัญ ด้า นราคาเป็ นอัน ดับ แรก โดยมี ค่า เฉลี ยเท่ ากับ . และระดับ ปริ ญ ญาโทให้ร ะดับ
ความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพธุ รกิจส่ วนตัว/เจ้าของกิจการ ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
เป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ข้าราชการ/รัฐวิสากิ จ ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง ให้ระดับความสําคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . นิสิต/นักศึกษา ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริ มการตลาดเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . รับจ้าง/
เกษตรกร ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . และแม่บา้ น ให้ระดับความสําคัญด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ด้านระดับรายได้ พบว่า รายได้ตาว่
ํ า ,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ น
อันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . รายได้ระหว่าง 15,000-25,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดย
มีค่าเฉลียเท่ ากับ . รายได้ระหว่าง ,001-35,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . รายได้ระหว่าง 35,001-45,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
รายได้ระหว่าง 45,001-55,000 บาท ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . และรายได้สูง
กว่า ,000 บาทขึนไป ให้ระดับความสําคัญด้านราคาเป็ นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน ให้ความสําคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ทอพืนเมื องโครงการหนึ งตําบลหนึ งผลิต ภัณฑ์ข องผูบ้ ริ โภคในจังหวัด สงขลาแตกต่ างกัน สอดคล้องกับ
การศึ กษาปั จจัยทางการตลาดต่อการซื อผลิต ภัณฑ์ผา้ ทอมื อของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา: กลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิง อําเภอฮอด
จังหวัดเชี ยงใหม่ ของหยาดรุ้ง ( ) การศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและส่ วนประสมทางการตลาดของ
สิ นค้าหนึ งตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ระดับ ดาวในจังหวัดนนทบุรีของ พรพิมล สัมพุทธพงศ์ ( ) และการศึ กษาปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที มีต่อพฤตกรรมการเลือกซื อสิ นค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรีของทัศนา
( ) ทีพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซือผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4.2 ปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ
พืนเมือง โครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ด้านสถานภาพ อย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ . และ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ด้าน
อาชี พ ระดับรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซื อ
เสื อผ้าสําเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายของนักท่ องเที ยวไทยในอํา เภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ ของ ศิริกุล ( ) การศึกษาการ
ตัดสิ นใจซือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชันวายในเขตกรุ งเทพมหานครของพัชรวรรณ ลิมรัตนมงคลล และ ไกรชิต สุตะ
เมือง ( ) การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์แปรรู ปผ้าฝ้ายทอมือในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่
ของสหัสวรรษ ปั นทา ( ) และการศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดการบริ โภคทียังยืนของสตรี วยั ทํางานในอําเภอเมืองชียง
ใหม่ต่อการซื อเสื อผ้าพืนเมืองสําเร็ จรู ปของ เอกรัตน์
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การวิเคราะห์ องค์ ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื อสินค้ าออนไลน์ ของผู้บริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน Z ในจังหวัดตรั ง
Factor Analysis in Marketing to Decision Making on Buying Online Products of Generation Z
Consumer in Trang Province
สุดคนึง ณ ระนอง * และ รุ่ งใจ แสงทอง
Sutkanung Na Ranong1* and Rungjai Sangtong2

บทคัดย่อ
ธุรกิจการซือขายสิ นค้าออนไลน์กาํ ลังเติบโตและเป็ นทีนิยมอย่างมาก งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรม
การซือสิ นค้าออนไลน์และวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจ
เนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นในจังหวัดตรังทีมีอายุระหว่าง 15-23 ปี จํานวน
400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก หมุนแกนปั จจัยด้วยวิธีแวริ แมกซ์ ผลการวิจยั พบว่า สิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z นิยมสังซือทาง
ออนไลน์มากทีสุดคือ เสื อผ้าสําเร็ จรู ป เครื องสําอาง กระเป๋ า และรองเท้า ราคาสินค้าโดยเฉลียในการซือแต่ละครังอยูร่ ะหว่าง
500-1,000 บาท เหตุผลในการซื อสิ นค้าออนไลน์เนื องจากความสะดวก และส่ วนใหญ่สังซื อสิ นค้าผ่านสื อ Facebook และ
Lazada ชําระค่าสิ นค้าด้วยการโอนเงินทาง ATM และการเก็บเงินปลายทาง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาด
ในการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง สามารถสกัดปั จจัยได้ 4 องค์ประกอบ คือ
ปัจจัยด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชือถือ
และปั จจัยด้านการส่งเสริ มสินค้าทางการตลาด โดยทัง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 58.921 ผล
จากการศึ กษาครังนี ทําให้ทราบพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ น ในการซื อสิ น ค้าออนไลน์ และเป็ นประโยชน์ในการ
วางแผนกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คําสําคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ปั จจัยทางการตลาด, สินค้าออนไลน์, เจเนอเรชัน Z
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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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

บทนํา

577

ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทีเติบโตขึนอย่างรวดเร็ วเป็ นสาเหตุทีทําให้ระบบการซื อขายสิ นค้าในยุค
ปั จจุ บ ันมี ความแตกต่ างไปจากเดิ ม ในอดี ตการค้าขายสิ นค้าจะซื อขายผ่ านทางหน้ าร้ านเท่ านัน แต่ ในปั จจุ บ ันได้มี การ
นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทําธุรกิ จการค้าทังผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อย ซึ งจะทําการซือขายสิ นค้าและบริ การผ่าน
อินเทอร์ เน็ตหรื อทีนิ ยมเรี ยกกันว่า ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ งใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื อกลางการค้าระหว่าง
ผูค้ า้ กับกลุ่มลูกค้า เป็ นการทําการค้าที ไร้ พรมแดนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ ว การซื อขายสิ นค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ผา่ นหลากหลายช่องทาง สุรัชดา (2557) พบว่า การตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบ
และมีวิธีการทําการตลาดทีหลากหลาย เช่น การตลาดทางอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) ได้แก่ การตลาดทางเว็บไซด์ (Web
Marketing) การตลาดด้วยอีเมล์ (E-mail Marketing) การตลาดด้วยการดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Marketing)
(Edward, 2000) และในยุคปั จจุ บ ันที ช่ องทางทําการตลาดที เพิมมากขึ นจากเดิ ม ผ่ านทางสื อสั งคมออนไลน์ เช่ น เฟซบุ๊ ก
(Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) และเว็บไซด์ทีกําลังเป็ นทีนิ ยมอย่างมากในการซือสิ นค้า
ออนไลน์ ได้แก่ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี (Shoppe) เป็ นต้น จากความหลากหลายทางการตลาดในรู ปแบบต่างๆ ทําให้ร้านค้า
ออนไลน์มีจาํ นวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการซือสิ นค้าเพิมมากขึน
กลุ่ ม ผู้บ ริ โภคในแต่ ละช่ วงวัยจะมี พฤติ กรรมการซื อสิ นค้าที แตกต่ างกัน สํ าหรั บผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม เจเนอเรชัน Z
(Generation Z) คือ กลุ่มวัยรุ่ นยุคใหม่ทีกําเนิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรื อปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้นมา กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนีจะเติบโตมา
พร้อมกับสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ มากมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื อออนไลน์ต่างๆ และเรี ยนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ ว พฤติกรรมการดํารงชีวติ ของกลุ่มคนในวัยเจเนอเรชัน Z จะใกล้ชิดกับสื อสังคมออนไลน์สือสารกันผ่านอินเทอร์เน็ ตเป็ น
หลัก จึงรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูลจากธนาคารกรุ งศรี อยุธยา (2559) ได้วิเคราะห์การทําการตลาดให้เหมาะสมกับ
บุคคลในวัยเจเนอเรชัน Z พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคในวัยเจเนอเรชัน Z นิยมซื อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และค้นหาข้อมูลสิ นค้า
และบริ การทีต้องการด้วยตนเอง นอกจากนี ยังชอบหาข้อมูลและเปรี ยบเทียบคุณภาพสิ นค้าและราคาในแต่ละเว็บไซด์ ดังนัน ผู ้
ประกอบธุ รกิ จจึ งควรมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชัน (Application) ทีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ข้อมูลของสิ นค้าอย่างละเอียด และทีสําคัญควรพัฒนาช่องทางในการสังซื อสิ นค้าออนไลน์ มีการนําเสนอและประชาสัมพันธ์
สิ นค้าในรู ปแบบที สร้างสรรค์ไม่ซาแบบใครเพื
ํ
อดึ งดูความสนใจจากลูกค้า อาจมีรูปภาพแบบอินโฟกราฟิ กส์ (Infographic) ที
สวยงาม เข้าใจง่าย และทีสําคัญควรมีขนตอนการชํ
ั
าระเงินทีไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน สะดวก และรวดเร็ว ซึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการ
ตัดสินใจซือสิ นค้าออนไลน์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน Z
จากการเติบโตอย่างรวดเร็ วของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์และยังมีแนวโน้มเพิมสู งขึนอย่างต่อเนื องจึงทําให้ผูว้ ิจยั
สนใจศึ กษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าออนไลน์และวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง เพือให้ทราบถึงปั จจัยในด้านใดบ้างทีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง เพือจะได้นาํ ผลการวิจยั นี ไปใช้ในการวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เป็ นการสร้างรายได้ให้เพิมมากขึนและขยายตัวในการดําเนินธุรกิจต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิเคราะห์องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ใน
จังหวัดตรั ง ได้สร้ างกรอบแนวคิดการวิจ ัยโดยอ้างอิ งจาก 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 1) แนวคิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior) เป็ นการศึกษารู ปแบบของผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มลูกค้าในการซื อสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ซึ งประกอบด้วย ใคร
(Who) ซื ออะไร (What) กับใคร (Whom) ทําไมจึ งซือ (Why) ซื อเมือไหร่ (When) อย่างไร (How) ทีไหน (Where) ซึ งจะช่วยให้
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นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดทีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม (Kotler and Keller, 2009) 2)
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix) เป็ นองค์ประกอบทางการตลาดซึงประกอบด้วย 6 P’s ได้แก่
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การรั กษาความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) และการให้บริ การส่ วนบุ คคล (Personalization) (Sam and Chatwin, 2012; สุ รั ชดาและคณะ, 2557) และ 3) แนวคิ ด
เกียวกับการตัดสิ นใจซื อ (Decision Making) คุณลักษณะของการตัดสิ นใจซื อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย การตัดสิ นใจซือในเรื อง
คุ ณภาพ ตราสิ นค้า ความทันสมัยและความแปลกใหม่ ทางเลือกในการเลือกซื อทีหลากหลาย ความคุ ม้ ค่ากับราคา และความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Lynsonski and Durvasula, 1996; ทิชากร, 2559)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดดังกล่ าวข้างต้นมาใช้ในการสร้างเครื องมือแบบสอบถามสําหรั บเก็บรวบรวมข้อมูล เพือศึกษา
พฤติ ก รรมและวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ นใจซื อสิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้ บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที 1

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior)
ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์
(Online Marketing Mix)

การวิเคราะห์
องค์ประกอบ

การตัดสิ นใจซื อ
(Decision Making)

องค์ประกอบปัจจัยทางตลาด
ในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์
องค์ประกอบที 1
องค์ประกอบที 2




องค์ประกอบที n

ภาพที 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั นี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจจากแบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเพือศึกษาปั จจัยทางการตลาดในการ
ตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง มีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ตามลําดับดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นในจังหวัดตรังทีมีอายุระหว่าง 15-23 ปี ซึงเป็ นบุคคลทีเกิดหลัง
ปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้นไป และเคยซือสิ นค้าออนไลน์ แต่เนืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรของผูซ้ ือสิ นค้าออนไลน์ทีแน่นอน
แต่ทราบว่ามีจาํ นวนมาก จึงใช้สูตรการคํานวณหาขนาดตัวอย่างจากสัดส่ วนประชากรที ระดับความเชือมัน 95% ตามสู ตร
ของกัลยา (2555)
p  1  p  Z  2
เมือ

n
p

แทน
แทน

n

e2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่วนของประชากรทีสนใจศึกษา
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1- p
ค่ า ปกติ ม าตรฐานที ได้จ ากตารางการแจกแจงปกติ ม าตรฐาน ที ระดับ
ความเชือมัน 95% ได้ค่า Z เท่ากับ 1.96
e
แทน ระดับความเคลือนจากการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั กําหนดสัดส่วนของประชากรทีสนใจศึกษา (p) เท่ากับ 0.5 และคํานวณทีระดับความเชือมัน

0.51  0.5 1.96 2
n
 384.16
 0.05 2

จากการคํา นวณได้ ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 385 คน แต่ เ พื อป้ องกั น ความคลาดเคลื อนในการเก็ บ ตั ว อย่ า ง
จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนีเท่ากับ 400 คน และใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-Stage Sampling)
ดังนี
ขันที 1 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยกําหนดให้อาํ เภอในจังหวัดตรัง
จํานวนทังสิ น 10 อําเภอ แทนชันภูมิ ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอห้วยยอด อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา อําเภอวังวิเศษ อําเภอ
ปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว อําเภอหาดสําราญ อําเภอนาโยง และอําเภอรัษฎา จากนัน คํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่
ละชันภูมิโดยแบ่งตามสัดส่ วน (Proportional to Size)
ขันที 2 ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื อเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยนํา
แบบสอบถามทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเพือใช้เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูลครังนี ดําเนิ นการสัมภาษณ์กลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดตรัง
ณ ย่านชุมชน เช่น ตลาด โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หมู่บา้ น เป็ นต้น จนครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที
กําหนดไว้
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิจัย ครั งนี เป็ นแบบสอบที ผู ว้ ิจัย พัฒ นาขึ นตามหลัก การ 3 แนวคิ ด หลัก ได้แ ก่ แนวคิ ด
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด และแนวคิดการตัด สิ นใจซื อ แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ตอน
ประกอบด้วย
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน
4 ข้อ ได้แก่ เพศ ภูมิลาํ เนา รายได้เฉลียต่อเดือนจากผูป้ กครอง ระดับการศึกษา
ตอนที 2 พฤติกรรมการซือสิ นค้าออนไลน์ เป็ นข้อคําถามแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 7 ข้อ ได้แก่ ความถีในการ
ซือสิ นค้าออนไลน์ เหตุผลในการเลือกซือสิ นค้าออนไลน์ ราคาโดยเฉลียในการซือสิ นค้าออนไลน์ในแต่ละครัง ประเภทของ
สิ นค้า สือทีใช้สงซื
ั อสิ นค้าออนไลน์ สาเหตุในการตัดสิ นใจซือสิ นค้า และวิธีการชําระค่าสิ นค้า
ตอนที 3 ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ เป็ นข้อคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
จํานวน 25 ข้อ โดยกําหนดเกณฑ์ในการวัดคะแนน 5 ระดับ จาก 1 ถึ ง 5 โดยที ระดับ 5 แทน มากที สุ ด ระดับ 4 แทน มาก
ระดับ 3 แทน ปานกลาง ระดับ 2 แทน น้อย และ ระดับ 1 แทน น้อยทีสุด
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถาม โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริ งจํานวน 30 คน วิเคราะห์ค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิ ทธิแอลฟาเท่ากับ 0.921 ดังตารางที 1
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ตารางที 1 ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม
Reliability Statistics
Cronbach’s
N of Items
Alpha
0.921
25

580

การวิเคราะห์ ข้อมูล

เมื อเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ค รบทัง 400 ชุ ดแล้ว ผูว้ ิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
วิเ คราะห์ ขอ้ มู ลด้ว ยโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป สําหรั บ ข้อมู ล ทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามและพฤติก รรมการสังซื อสิ น ค้า
ออนไลน์ วิเ คราะห์ ข ้อมู ลด้วยสถิ ติเ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) เพือบรรยายลัก ษณะของข้อ มู ลด้วยค่ าความถี
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลียของข้อคําถามดังนี (ธานินทร์, 2553)
คะแนนเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากทีสุด
คะแนนเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยทีสุด
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื อสิ นค้ า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนปั จจัยด้วยวิธี Varimax โดยมีเกณฑ์พิจารณาปั จจัยด้วย
ค่าไอเกน (Eigenvalues) มีค่ามากกว่า 1 และค่านําหนักปั จจัย (Factor Loading) มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute) มากว่า 0.30 เพือ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม (Hair et al., 2010)

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไป
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั วไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ส่ วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 64.5
มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นอําเภอเมืองมากทีสุด ร้อยละ 16.8 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลียต่อเดือนจากผูป้ กครองน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อย
ละ 63.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 44.3 แสดงรายละเอียดดังภาพที 2 – 4

หญิง

36%

ชาย

64%

7.5%

22.0%
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น้อยกว่า 5,000 บาท

7.2%
63.3%

5,000 - 8,000 บาท

8,001 - 10,000 บาท

มากกว่า 10,000 บาท
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ภาพที 3 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้

13.3% 29%
13.4%
44.3%

ม.ต้น

ม.ปลาย/ปวส.

อนุปริ ญญา/ปวช.
ปริ ญญาตรี

ภาพที 4 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื อสินค้ าออนไลน์ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง
จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง พบว่า สิ นค้าที
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z นิยมสังซือทางออนไลน์มากทีสุดคือ เสื อผ้าสําเร็ จรู ป ร้อยละ 39.3 รองลงมา คือเครื องสําอาง ร้อย
ละ 36.0 กระเป๋ า ร้อยละ 11.4 รองเท้า ร้อยละ 8.2 และสิ นค้าอืนๆ ร้อยละ 5.1 ตามลําดับ ราคาสิ นค้าโดยเฉลียในการซือแต่ละ
ครังอยูร่ ะหว่าง 500-1,000 บาท ร้อยละ 66.5 เหตุผลในการซื อสิ นค้าออนไลน์เนื องจากความสะดวก ร้อยละ 58.8 รองลงมา
คือ ประหยัด ร้อยละ 18.3 รวดเร็ ว ร้อยละ 17.3 และมีความน่าเชื อถือ ร้อยละ 5.6 ส่วนใหญ่สังซือสิ นค้าผ่านสื อ Facebook,
Lazada และ Instagram ร้อยละ 77.3, 40.5 และ 38.8 ตามลําดับ ในการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าออนไลน์แต่ละครังเกิดจากเพือน
หรื อคนรู ้จกั แนะนํา ร้อยละ 51.3 รองลงมาคือ ตัวเองเคยทดลองใช้ ร้อยละ 35.0 และหาซือได้ง่าย ร้อยละ 28.0 ผูบ้ ริ โภคส่วน
ใหญ่ชาํ ระค่าสิ นค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรื อ ATM ร้อยละ 54.8 และการเก็บเงินปลายทาง ร้อยละ 37.8 ตามลําดับ
แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 พฤติกรรมการซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง
รายการ
จํานวน
ประเภทของสิ นค้า
เสื อผ้าสําเร็ จรู ป
157
เครื องสําอาง
144
กระเป๋ า
46
รองเท้า
33
สิ นค้าอืนๆ
20
รวม
400
ราคาโดยเฉลียในการซือสิ นค้าแต่ละครัง
ตํากว่า 500 บาท
92
500 – 1,000 บาท
266
1,000 – 1,500 บาท
24
มากกว่า 1,500 บาท
18
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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
เหตุผลในการซือสิ นค้าออนไลน์
ความสะดวก
ประหยัด
รวดเร็ ว
มีความน่าเชือถือ
รวม
สื อทีใช้สงซื
ั อสิ นค้าออนไลน์
(ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
Facebook
Lazada
Instagram
Shoppe
สื ออืนๆ

ตารางที 2 (ต่อ)

รายการ
สาเหตุในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ในแต่ละครัง
(ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
เพือนหรื อคนรู ้จกั แนะนํา
ตัวเองเคยทดลองใช้
หาซือได้ง่าย
การโฆษณาสิ นค้า/ลดราคา/การจัดโปรโมชัน
ตราสิ นค้ามีชือเสี ยง
บุคคลทีมีชือเสี ยง/ดาราเป็ นพรี เซนเตอร์
วิธีการชําระค่าสิ นค้า
โอนเงินผ่านธนาคาร/ ATM
เก็บเงินปลายทาง
บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
เคาเตอร์ เซอร์ วสิ
อืน ๆ
รวม
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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

จํานวน

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
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้ าออนไลน์
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน Z ในจังหวัด ตรั ง โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเ คราะห์ องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) และหมุนแกนปั จจัยด้วยวิธี Varimax การตรวจสอบข้อตกลงเบื องต้นด้วยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของข้อคําถามทังหมดด้วยค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test
ผลการทดสอบพบว่าค่ า KMO มี ค่ า เท่ ากับ 0.923 และผลการทดสอบด้ว ย Bartlett’s Test พบว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์อ ย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ ากับ 5011.831 ที องศาเสรี 300 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมที จะ
นํามาทําการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ใน
จังหวัดตรัง ดังตารางที 3

ตารางที 3 ค่า KMO และ Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
0.923
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square
5011.831
df
300
Sig.
.000
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื อสิ นค้ า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง ใช้เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบจากค่านําหนักองค์ประกอบต้องมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 0.30
และจากแผนภาพ Scree Plot ซึ งเป็ นการพล็อตค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ โดยพิจารณาจุดของกราฟทีเริ มขนานกับ
แกนหรื อมีความชันลดลงให้หยุดนับองค์ประกอบ (Hair et al., 2010) พบว่า สามารถสกัดปั จจัยได้จาํ นวน 4 องค์ประกอบ ดัง
ภาพที 4

ภาพที 4 แผนภาพ Scree Plot ค่าไอเกนของแต่ละองค์ประกอบ
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ตารางที 4 องค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z
นําหนัก
ส่วนเบียงเบน
ปัจจัย
ค่าเฉลีย
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
เว็บไซด์มีเมนูทีใช้งานง่าย ดูไม่ซบั ซ้อน
0.722
3.59
1.082
มาก
สามารถชําระเงินได้หลายช่องทาง
0.715
3.74
1.029
มาก
มีการอัพเดทและโฆษณาสินค้าเป็ นประจํา
0.714
3.88
0.898
มาก
มีการเชิญชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
0.699
3.54
1.001
มาก
มีการสัมมนาคุณแถมการบริ การในส่ วนอืนๆ เช่น การ
0.671
3.56
1.100
มาก
ดูแล การตอบคําถามลูกค้า
ตารางที 4 (ต่อ)

ปัจจัย

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การใช้เว็บไซด์เพือเลือกสิ นค้าออนไลน์ทาํ ให้ได้ขอ้ มูล
ทีถูกต้องครบถ้วน
มีคุณภาพของสิ นค้าตรงกับความต้องการ
เลื อ กซื อสิ น ค้า พิ จ ารณาจากความสวยงามของภาพ
สิ นค้าบนเว็บไซด์
สิ นค้าที สังซื อแบบออนไลน์มีค่าใช้จ่ายมากกว่าไปซือ
ตามร้านทัวไป
ผูซ้ ื อคาดหวังว่าการซื อสิ นค้าออนไลน์จะตรงต่อความ
ต้องการ และมีคุณภาพ
ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สิ นค้ามีความหลากหลายให้เลือกซือ
การซื อสิ นค้าออนไลน์ทาํ ให้ประหยัดเวลาได้มากกว่า
ซือทีร้านสะดวกซือ
ซือสิ นค้าออนไลน์พิจารณาจากชือเสี ยงของผลิตภัณฑ์
ซือสิ นค้าออนไลน์พิจารณาจากบรรจุภณ
ั ฑ์ของสินค้า

นําหนัก
ส่วนเบียงเบน
ค่าเฉลีย
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
ค่าไอเกนเท่ากับ 2.913
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 11.653
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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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ด้านความปลอดภัยและความน่าเชือถือ

เลือกซือสิ นค้าจากเว็บไซต์ทีมีความน่าเชือถือ
เลื อกซื อสิ น ค้าจากเว็บไซต์ทีมีการเก็ บรั กษาความลับ
ของข้อมูลภายหลังการซือ
สิ น ค้าออนไลน์ตอ้ งมี คุณภาพเป็ นไปตามทีได้ลงภาพ
เสนอขายไว้บนเว็บไซด์
ผูข้ ายจะเป็ นผูป้ ระกอบการทีปฏิบตั ิธุรกิจถูกต้อง
ตามกฎหมาย มีความน่าเชือถือ
รายละเอียดของสิ นค้าทีมาประกอบกับการตัดสิ นใจซือ
สิ นค้ามีความชัดเจน
ตารางที 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

นําหนัก
ส่วนเบียงเบน
ค่าเฉลีย
องค์ประกอบ
มาตรฐาน
ด้านการส่งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด
ค่าไอเกนเท่ากับ 1.153
ร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 4.611
สิ น ค้าที เลื อกซื อมีการจัดรายการเพือส่ งเสริ ม การขาย
0.764
3.78
0.855
เป็ นประจํา
การซื อสิ นค้าออนไลน์ทาํ ให้ได้ราคาทีถูกกว่าซื อสิ นค้า
0.723
3.79
0.852
ทีร้านสะดวกซือ
มีการลดราคาสิ นค้าโดยผ่านการโฆษณาในบาง
0.692
3.62
0.887
ช่วงเวลา
มีการประกันสิ นค้า/การรับประกันคืนเงิน
0.473
3.41
1.056
ปัจจัย
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ความหมาย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที 4 แสดงองค์ประกอบปั จจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน Z ในจังหวัดตรัง จํานวน 4 องค์ประกอบ จากตัวแปรทังหมด 25 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อคําถาม
ได้ร้อยละ 58.921 โดยมีรายละเอียดดังนี
องค์ประกอบที 1 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื อสิ นค้า
ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ได้ ร้อยละ 36.529 ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ มี ช่องทางในการสอบถาม
รายละเอียดสิ นค้ากับผูข้ ายได้สะดวก โฆษณามีหลากหลายรู ปแบบในการเลือกใช้บริ การ เว็บไซด์มีเมนู ทีใช้งานง่าย ดู ไม่
ซับซ้อน สามารถชําระเงินได้หลายช่องทาง มีการอัพเดทและโฆษณาสินค้าทีเข้าใหม่อยูเ่ ป็ นประจํา มีการเชิญชวนให้เข้าร่ วม
กิจกรรมกลุ่มออนไลน์ต่างๆ มีการสัมมนาคุณแถมการบริ การในส่วนอืนๆ เช่น กรดูแล การตอบคําถามลูกค้า
องค์ประกอบที 2 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซือสิ นค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ได้ ร้อยละ 11.653 ประกอบด้วย 9 ตัวแปร ได้แก่ การใช้เว็บไซด์เพือเลือกสิ นค้าออนไลน์ทาํ
ให้ได้ขอ้ มูลทีถูกต้องครบถ้วน สิ นค้าออนไลน์มีคุณภาพตรงกับความต้องการ เลือกซือสิ นค้าออนไลน์โดยพิจารณาจากความ
สวยงามของภาพสิ นค้าบนเว็บไซด์ สินค้าทีสังซือแบบออนไลน์มีค่าใช้จ่ายมากกว่าไปซือตามร้านทัวไป ผูซ้ ื อคาดหวังว่าการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สั งซื อสิ น ค้า ออนไลน์ จ ะตรงต่อ ความต้องการ มี คุ ณภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที ดี ซื อสิ น ค้า ออนไลน์ เนื องจากมี สิ น ค้า
หลากหลายให้เลือกซือ การซือสิ นค้าออนไลน์ทาํ ให้ประหยัดเวลาได้มากกว่าซื อทีร้านสะดวกซื อ เลือกซื อสิ นค้าออนไลน์
โดยพิจารณาจากชือเสี ยงของผลิตภัณฑ์ ซือสิ นค้าออนไลน์โดยพิจารณาจากบรรจุภณั ฑ์ของสินค้า
องค์ประกอบที 3 ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื อถือ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื อ
สิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ได้ ร้อยละ 6.128 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ เลือกซือสิ นค้าจากเว็บไซต์ที
มีความน่ าเชื อถือและวางใจได้ เลือกซื อสิ นค้าจากเว็บไซต์ทีมีการเก็บรั กษาความลับของข้อมูลภายหลังการซื อขาย สิ นค้า
ออนไลน์ตอ้ งมีคุณภาพเป็ นไปตามทีได้ลงภาพเสนอขายไว้บนเว็บไซด์ ผูข้ ายจะเป็ นผูป้ ระกอบการทีปฏิบตั ิธุรกิจถูกต้อง ตาม
กฎหมาย และมีความน่าเชือถือ รายละเอียดของสิ นค้าทีมาประกอบกับการตัดสิ นใจซือสิ นค้ามีความชัดเจน
องค์ประกอบที 4 ด้านการส่ งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการตัดสิ นใจซื อสิ นค้า
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ได้ ร้อยละ 4.611 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ สิ นค้าทีเลือกซื อมีการจัดรายการ
เพือส่ งเสริ มการขายเป็ นประจํา การซื อสิ นค้าออนไลน์ทาํ ให้ได้ราคาทีถูกกว่าซื อสิ นค้าทีร้านสะดวกซือ มีการลดราคาสิ นค้า
โดยผ่านการโฆษณาในบางช่วงเวลา มีการประกันสิ นค้า/การรับประกันคืนเงิน

วิจารณ์ ผลการวิจัย

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง พบว่า สิ นค้าที
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z นิยมสังซือทางออนไลน์มากทีสุดคือ เสื อผ้าสําเร็ จรู ป รองลงมา คือ เครื องสําอาง กระเป๋ า และ
รองเท้า ราคาสิ นค้าโดยเฉลียในการซื อแต่ละครังอยูร่ ะหว่าง 500-1,000 บาท และซื อสิ นค้าออนไลน์เนื องจากความสะดวก
ส่วนใหญ่สังซือสิ นค้าผ่านสื อ Facebook, Lazada และ Instagram ในการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าออนไลน์แต่ละครังเกิ ดจากเพือน
หรื อคนรู ้จกั แนะนํา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชาํ ระค่าสิ นค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรื อ ATM และการเก็บเงิ นปลายทาง
ซึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจรงค์ และ ศิวะนันท์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen Y ทีซื อสิ นค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซือสิ นค้าประเภทแฟชัน โดยสังซื อ
สิ นค้าผ่านเว็บไซด์ เนื องจากสามารถใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัวโมง และซื อสิ นค้าด้วยตัวเองตามทีเพือนแนะนํา ส่ วนใหญ่
ชําระสิ นค้าผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีผขู้ ายมากทีสุด และจากการศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อสิ นค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุ งเทพมหานครจากการศึกษาของวิภาวรรณ (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกซื อ
สิ นค้าประเภทเสื อผ้า เครื องแต่งกายผ่านอินสตาแกรมมากทีสุด และส่ วนใหญ่ซือสิ นค้าครังละ 500 – 1,000 บาท และเป็ นไป
ในแนวทางเดี ยวกันกับการศึกษาของบุษยา และคณะ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการซื อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซือสิ นค้าในแต่ละครังโดยเฉลีย
501 – 1,000 บาท และสิ นค้าทีนิยมซื อมากทีสุดคือ สิ นค้าแฟชัน สาเหตุทีซื อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตเนื องจากสามารถค้นหา
สิ นค้าได้ง่ายและรวดเร็ ว และชําระเงิ นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผขู ้ าย จะเห็นได้วา่ การซื อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่นิ ยมซื อสิ น ค้าประเภท เสื อผ้า เครื องแต่ งกาย และสิ นค้าแฟชัน เนื องจากสามารถหาซื อได้ง่ าย และมี ร้านค้า
ออนไลน์ จาํ หน่ ายเสื อผ้าเป็ นจํานวนมาก ทําให้ผูซ้ ื อมี ท างเลื อกหลากหลายในการตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้าประเภทดัง กล่ า ว
นอกจากนี ลูกค้าสามารถสังซื อสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว แต่ส่วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z จะซื อสิ นค้าแต่ละครังโดย
เฉลียประมาณ 500 – 1,000 บาทเท่านัน อาจเป็ นเพราะกลุ่มผูบ้ ริ โภคในช่วงวัยดังกล่าวยังอยู่ในช่วงวัยรุ่ น วัยเรี ยน ยังไม่ได้
ประกอบอาชี พและมี รายได้เ ป็ นของตนเอง จึ งมี กาํ ลัง ในการซื อสิ น ค้าในราคาที ไม่ สูงมากนัก ดังนัน ผูจ้ าํ หน่ ายสิ นค้า
ออนไลน์ทีต้องการขายสิ นค้าประเภทเสื อผ้า เครื องแต่งกาย และสิ นค้าแฟชันต่างๆ ควรกําหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงวัย ซึงจะช่วยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริ โภคและตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิงขึน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบปั จ จัย ทางการตลาดในการตัด สิ น ใจซื อสิ น ค้า ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม
เจเนอเรชัน Z ในจังหวัดตรัง พบว่า ปั จจัยด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด โดย
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสําคัญกับการมีช่องทางในการสอบถามรายละเอียดสินค้ากับผูข้ ายได้สะดวกมากทีสุ ด รองลงมาคือ การ
โฆษณามีหลากหลายรู ปแบบ เว็บไซด์มีเมนู ทีใช้งานง่าย ดูไม่ซบั ซ้อน สามารถชําระเงิ นได้หลายช่องทาง มีการอัพเดทและ
โฆษณาสิ นค้าทีเข้าใหม่อยูเ่ ป็ นประจํา ซึ งจะเห็ นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z นี ให้ความสําคัญกับการมีช่องทางในการ
สอบถามรายละเอียดของสิ นค้ากับผูข้ าย ดังนัน ผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ควรจะแสดงรายละเอียดของสิ นค้าอย่างชัดเจนและมี
ช่องทางในการพูดคุยกับผูซ้ ือได้ง่าย เช่น การขายในรู ปแบบของการ Live สดในสื อออนไลน์ประเภท Facebook ซึ งเป็ นการ
ทําการตลาดออนไลน์ทีเป็ นทีนิยมอยูม่ ากในขณะนี เนืองจากผูซ้ ือสามารถพูดคุยและสอบถามรายละเอียดของสินค้ากับผูข้ าย
ได้โดยตรง นอกจากนีผูซ้ ือยังได้เห็นสิ นค้าผ่านสือสังคมออนไลน์ Facebook จะทําให้ตดั สิ นใจซือสิ นค้าได้ง่ายขึน นอกจากนี
ผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์ควรอัพเดทสิ นค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีช่องทางในการสังซื อสิ นค้าและการชําระเงินทีง่าย สะดวก
และไม่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก ส่ วนปั จจัยรองลงมาคือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้สินค้าออนไลน์มี
คุณภาพตรงกับความต้องการและสิ นค้า ในการเลือกซื อสิ นค้าออนไลน์จะพิจารณาจากชื อเสี ยงของผลิ ตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
ของสินค้า สอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจรงค์ และ ศิวะนันท์ (2558) พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพล
ต่ อการซื อสิ น ค้าผ่านระบบออนไลน์มี องค์ประกอบสําคัญคื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ วนปั จ จัยด้านความปลอดภัยและความ
น่าเชือถือผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน Z ต้องการเลือกซือสิ นค้าจากเว็บไซต์ทีมีความน่ าเชือถือและวางใจได้ และเลือกซือสิ นค้า
จากเว็บไซต์ทีมีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลภายหลังการซื อขาย ผูข้ ายจะเป็ นผูป้ ระกอบการทีปฏิ บตั ิธุรกิ จถูกต้องตาม
กฎหมาย มี ความน่ าเชื อถื อ และมีรายละเอียดของสิ นค้าทีมาประกอบกับการตัดสิ นใจซื อสิ นค้ามี ความชัดเจน ส่ วนปั จจัย
สุ ดท้าย คื อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มสิ นค้าทางการตลาด โดยผูบ้ ริ โภคต้องการให้มีการจัดรายการเพือส่ งเสริ มการขายเป็ น
ประจํา มีการลดราคาสิ นค้าโดยผ่านการโฆษณาในบางช่วงเวลา และมีการประกันสิ นค้าหรื อมีการรับประกันคืนเงิน

สรุ ปผลการวิจัย

ปั จ จัย ที ผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม เจเนอเรชัน Z ในจัง หวัด ตรั ง ให้ ค วามสํา คัญ มากที สุ ด คื อ ด้า นการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยและความน่าเชือถือ และด้านการส่ งเสริ มสิ นค้า
ทางการตลาด ตามลํา ดับ ดัง นัน ผู ้ป ระกอบกิ จ การขายสิ น ค้า ออนไลน์ ค วรให้ค วามสํา คัญ กับ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า โดยการแสดงรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน และควรใส่ใจในเรื องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กนั
ไปด้วย ผูข้ ายสิ น ค้า ควรกํา หนดราคาให้เ หมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และกลุ่ม ลู กค้าเป้ าหมาย นอกจากนี ควรให้
ความสําคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยที เกี ยวกับข้อมูลทางการเงิ น และข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้า ซึ งถื อเป็ นความ
รับผิดชอบทีสําคัญของธุ รกิ จออนไลน์ทีจะต้องเก็บรั กษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และอาจมีระบบการรับประกัน
สิ นค้า การรับคืนสิ นค้าหรื อเปลียนสิ นค้าในกรณี ทีสิ นค้าเกิดการชํารุ ดเสี ยหายจากการขนส่ง รวมถึงการรับประกันความพึง
พอใจในกรณี ทีซือสิ นค้าไปแล้วสิ นค้าไม่ตรงตามคําสังซื อหรื อลูกค้าเกิดความไม่พอใจในสิ นค้าดังกล่าวทางร้านค้าควรยินดี
คื นเงิ น ผลจากการศึ กษาครังนี ทําให้ทราบพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม วัยรุ่ น ในการเลื อ กซื อสิ น ค้าออนไลน์ และเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและตรงกับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย และในการวิจยั ครังต่อไปอาจจะเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภคให้ครบทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y และเจ
เนอเรชัน Z เพือจะได้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซือสิ นค้าออนไลน์ได้ครบทุกช่วงวัย นอกจากนีอาจใช้การศึกษาข้อมูล
เชิ งคุณภาพร่ วมกับการศึกษาข้อมูลเชิงปริ มาณ เพือให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกสามารถนําไปพัฒนาธุรกิจการซื อขายสิ นค้าออนไลน์
ได้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายมากยิงขึน
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บทคัดย่อ

การพัฒนา แอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชนนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) สร้างแอพพลิเคชัน ช่วยคํานวณ
ราคาขายผลิตภัณฑ์และกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ 2) เพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชันทีสร้างขึน กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย และ ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวนทังสิ น คน เครื องมือทีใช้
คือ แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชันเพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน สถิติทีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ) แอพพลิเคชัน ทีสร้างขึนมีคุณภาพดี สามารถนําไปใช้งานได้จริ ง ) ผูใ้ ช้มีความพึง
พอใจต่อการใช้แอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน เฉลีย 4.50 อยูใ่ นระดับมาก ช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย สามารถ
กําหนดราคาสิ นค้าได้ โดยมีความเสี ยงน้อยทีสุด
คําสําคัญ : แอพพลิเคชัน, กําหนดราคาสิ นค้า, ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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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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รัฐบาลไทย ได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 เปลียนเศรษฐกิ จแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจทีขับเคลือนด้วย
นวัตกรรม เพือให้ประเทศไทยได้กลายเป็ นกลุ่มประเทศทีมีรายได้สูง จากโมเดลเศรษฐกิจ “ทํามาก ได้นอ้ ย” ปรับเปลียนไป
เป็ น “ทําน้อย ได้มาก” เปลียนจากการผลิ ตสิ นค้า “โภคภัณฑ์” ไปเป็ นสิ นค้าเชิ ง “นวัตกรรม” เปลียนจาก SMEs แบบเดิ ม
ไปสู่ การเป็ น Smart Enterprises และ Startups ทีมีศกั ยภาพสู ง ด้วย โมเดล Thailand 4.0 “มันคง มังคัง และยังยืน” การส่งเสริ ม
SME และ Startup ให้ข ับเคลื อนไปในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยมีโครงสร้างด้านการสื อสารและโทรคมนาคมที มีคุ ณภาพ มี
อินเทอร์ เน็ตทีครอบคลุมทุกพืนทีให้มากทีสุ ดสามารถเชือมโยงทุกภาคส่ วนได้อย่างราบรื น เพือให้คนไทยมีรายได้สูงขึน
ก้าวผ่านประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนาแอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้า
ชุมชน เกิดขึนจากการเจริ ญเติบโตของธุรกิ จในประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกมาจําหน่าย คนรุ่ นใหม่ทีมีความคิดสร้างธุรกิจส่ วนตัวโดยผลิตสิ นค้าของตนเองออกจําหน่ายมาก
ขึน เช่น สิ นค้าในครั วเรื อน ธุรกิจจําหน่ายสิ นค้าออนไลน์ได้รับความนิ ยมมากขึนจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ งเสริ มให้ประชาชนแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ จัดจําหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์
ออกไปให้เป็ นทีรู ้จกั ทําให้เกิ ดนักธุ รกิ จหน้าใหม่มากขึน การผลิตสิ นเค้าออกจําหน่ายมีความหลากหลาย ปั ญหาสําคัญของ
การจําหน่ายสิ นค้า คือ การกําหนดราคาสิ นค้าทีเหมาะสม ผูผ้ ลิตสิ นค้าส่ วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการคํานวณต้นทุน กําไร ทําให้
อาจเกิดความเสี ยงจากการขาดความรู ้ในด้านการตลาด การกําหนดราคาสิ นค้า กลยุทธ์ในการกําหนดราคาสิ นค้า ซึ งผูผ้ ลิต
สิ นค้าทัวไปส่วนมากไม่มีความรู ้โดยตรง ราคาขายทีกําหนดจะคุม้ ทุนและได้กาํ ไรตามทีต้องการหรื อไม่ หากมีเครื องมือช่วย
ให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าซึงเป็ นนักขายหน้าใหม่ใช้ในการกําหนดราคาขายสินค้าของตนเองได้ในเบืองต้น จะช่วยลดความเสี ยงได้ อีก
ทังยังทําให้ทราบราคาขายทีคํานวณต้นทุนและกําไรทีต้องการไว้แล้ว การพัฒนาแอพพลิเคชัน เพือช่วยคํานวณราคาขาย ทีมี
กระบวนการตามหลักการบัญชี และตามกลยุทธ์ในการตังราคา (Price Strategy) จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อผูผ้ ลิ ตสิ นค้า
จําหน่าย ทังผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชนและสิ นค้าครัวเรื อน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือสร้างแอพพลิเคชันช่วยคํานวณราคาขายผลิตภัณฑ์และกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ได้
2. เพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชันทีสร้างขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒ นาแอพพลิเคชันเพือกําหนดราคาสิ นค้ าชุ มชน มีขนตอนดั
ั
งนี
ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน ดําเนิ นการตามขันตอนในการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC)
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ขันตอน
. กําหนดปั ญหา (Problem Definition)
นโยบาย Thailand 4.0 สนับสนุนให้คนไทย ได้ปรับตัวเป็ น Startup ทีมีแนวคิดสร้างธุรกิ จหรื อนวัตกรรมต่างๆ ให้มาก
ขึนและจัดจําหน่ายโดยอาศัยสื ออินเทอร์เน็ต ทําให้สามารถเผยแพร่ สินค้าหรื อนวัตกรรมต่างๆ ออกไปได้ทวโลก
ั
ในการผลิต
สิ นค้าครัวเรื อน สิ นค้าชุมชน หรื อสิ นค้าใหม่ๆ ปั ญหาทีพบคือ การคํานวณราคาขาย ผูผ้ ลิตสิ นค้าเหล่านี มักไม่มีความรู ้ ใน
การกําหนดราคา ไม่มีความรู ้เกียวกับกลยุทธ์การตังราคาทีไม่เสี ยงต่อการขาดทุน การตังราคาขายแบบไม่มีทิศทาง ทําให้
ขาดทุน ไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน หากมีวธิ ีการคํานวณทีง่าย จะช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าเหล่านี ไม่ตอ้ งเสี ยงอีกต่อไป วิธีการทีจะช่วย
ให้ผผู ้ ลิตสิ นค้าเหล่านีได้ คือการพัฒนาแอพพลิเคชันช่วยคํานวณราคาขายสิ นค้า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากการศึ กษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกี ยวข้องต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กําหนดราคาสิ นค้า
และการพัฒนาแอพพลิเคชันทีเหมาะสมต่อการใช้งาน ปั จจุบนั การใช้สมาร์ ทโฟนเป็ นทีนิยมกันโดยทัวไปและราคาไม่แพง
จึ งได้ทาํ การศึ กษาข้อมู ลและรู ป แบบการพัฒนาแอพพลิเคชัน พบว่า ระบบปฏิ บตั ิ การที นิ ยมใช้ในปั จจุบนั มากที สุ ด คือ
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ ซึ งมีแนวโน้มการใช้งานสู งขึนเป็ น Open source ทีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื อง การพัฒนา
แอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Android และ Android Studio ในการพัฒนา เนืองจากเป็ น
ระบบปฏิ บตั ิ การทีเป็ นนิ ยมโดยทัวไป จากสถิติ OS Market Share Worldwide สํารวจตังแต่เดื อนมี นาคม 2012 ถึ ง มีนาคม
2017 อัตราผูใ้ ช้งานระบบปฏิ บตั ิการ Android ร้อยละ 37.93 ในขณะที ระบบปฏิบตั ิ การ Windows มี ผูใ้ ช้งานร้อยละ 37.91
แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มผูใ้ ช้งานสมาร์ ทโฟนเพิมขึน การพัฒนาแอพพลิเคชันเพือใช้บนสมาร์ ทโฟน จึงมีความเหมาะสม
มากกว่า และใช้ Google Form ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
. การออกแบบระบบใหม่ (System Design)
แอพพลิเคชันสร้างขึน เป็ นไปตามหลักการบัญชี การคํานวณต้นทุนสิ นค้า การคํานวณกําไร การกําหนดราคาขาย
ตามกลยุทธ์การกําหนดราคาสินค้า
ต้นทุนคงที

ต้นทุนผันแปร

ต้นทุนสิ นค้า
กําไรทีต้องการ

ราคาขายสิ นค้า

ภาพที แสดงขันตอนการคํานวณราคาขายสินค้า
. การเขียนโปรแกรม (Programming)
ดําเนิ นการสร้างแอพพลิเคชันกําหนดราคาขายสิ นค้า
. การทดสอบ (System Testing)
ในการทดสอบระบบการคํานวณราคา การตังราคา การกําหนดกําไร การกําหนดต้นทุนสิ นค้า ตามกลยุทธ์การตัง
ราคา การนําเสนอราคาสิ นค้าขาย ให้มีความถูกต้องตามหลักการบัญชี และตามหลักการตลาด
.การติดตังระบบ (Implementation)
ทําการอัพโหลดแอพพลิเคชันเข้าสู่ ระบบ Google Play เผยแพร่ ในชือ แอพพลิเคชัน “คํานวณราคาขายสิ นค้าผลิต
เอง” เพือนําไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั ตามขันตอนต่อไป
.การบํารุ งรักษา (Maintenance)
ในระหว่างดําเนิ การใช้งานแอพพลิเคชัน ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ทําการตรวจสอบข้อมูล ความ
ถูกต้อง อย่างสมําเสมอ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากร คือ ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ผูค้ า้ รายใหม่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูผ้ ลิ ตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ผูค้ า้ รายใหม่ คัดเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง
จํานวน คน
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“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

593

เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบประเมิน ตรวจสอบและทําการปรับปรุ งตามข้อแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
. แบบสํารวจความคิดเห็นของผูผ้ ลิตสินค้าครัวเรื อน ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสินค้าชุมชน เพือกําหนดปั ญหา
. การสร้างแบบสอบถามเพือวัดความคิดเห็นของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน ประกอบด้วยความคิดเห็นของผูใ้ ช้ แอพพลิเคชัน
วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับการคํานวณราคาสิ นค้า จากผูผ้ ลิตสิ นค้าในครัวเรื อนและผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑล จํานวน 30 ตัวอย่าง จากการตอบแบบสอบถาม 2 แบบ คือ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถาม
ธรรมดา ตามความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง และตามระยะเวลาทีกําหนด
. รวบรวมแบบสอบถามทังหมด ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
. ดําเนินการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และหาค่าสถิติ สรุ ปผลการศึกษา
. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ ค่าเฉลีย ร้อยละ และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลียความพึงพอใจ
ด้วยเกณฑ์ ดังนี
4.51 - 5.00 หมายถึง
มากทีสุด
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

ผลและวิจารณ์ ผลวิจัย

การพัฒ นาแอพพลิ เคชัน เพือกําหนดราคาสิ น ค้าชุม ชน ช่ วยคํานวณราคาขายสิ นค้ารวมกําไรที ต้องการ สามารถ
กําหนดราคาขายได้ และประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชันทีสร้างขึน ช่วยให้ผผู ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย กําหนดราคาขาย
สิ นค้าได้โดยมีความเสียงน้อยทีสุด ดังภาพที
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ภาพที 2 แอพพลิเคชัน คํานวณราคาขายสินค้าผลิตเอง

ขันตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน จาก Google Play เพือใช้งาน ดังภาพที
1.
2.
3.
4.

เปิ ด “Google Play”
พิมพ์ “คํานวณราคาขายสิ นค้าผลิตเอง” ค้นหา
ติดตัง แอพพลิเคชัน คํานวณราคาขายสิ นค้าผลิตเอง
ใส่ ขอ้ มูลทีเกียวข้อง แอพพลิเคชัน จะแนะนําราคาขายรวมกําไร ผูใ้ ช้สามารถเพิมลด กําไรทีต้องการได้

ภาพที 3 แสดงขันตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน

การวิเคราะห์การประเมินผลแอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน โดยผูเ้ ชี ยวชาญ ก่อนนําไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน ดังนี
ข้อมูลสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.7 และเพศชาย
จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3
รองลงมา มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และ มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.7 เท่ากับ ผูม้ ีอายุระหว่าง 31-50 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7
ข้อมูลด้านประเภทของสิ นค้าทีผลิต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภค จํานวน 16 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 53.3 รองลงมา เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าบริ โภค จํานวน 12 ราย คิดเป็ นร้อยละ 40 และเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเครื องประดับ จํานวน
2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.7
ข้อ มู ล ด้า นประเภทแหล่ ง จัด จําหน่ า ย ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ผลิ ต สิ น ค้า จํา หน่ า ยช่ อ งทางออนไลน์ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต
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“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน แอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน ดังตารางต่อไปนี
ตารางที 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน แอพพลิเคชัน
รายการ

1. ด้านภาพรวมของ แอพพลิเคชัน
1.1 ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจระดับใดต่อความน่าสนใจ ใน
แอพพลิเคชัน
1.2 ความพึงพอใจในโปรแกรม สามารถใช้งานและ
เข้าใจได้ง่ายระดับใด
1.3 ความทันสมัยของรู ปแบบของ แอพพลิเคชัน
ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด
1.4 แอพพลิเคชัน สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
3. ด้านรู ปแบบและภาพลักษณ์
3.1 ขนาดของตัวอักษรภายใน แอพพลิเคชัน มี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.2 รู ป แบบของตัว อัก ษรภายใน แอพพลิ เ คชัน มี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
3.3 สี สันของตัวอักษรภายใน แอพพลิเคชัน มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ตารางที 1 (ต่อ)

X

ระดับความพึงพอใจ

4.40

0.51

มาก

4.46

0.64

มาก

4.33

0.62

มาก

4.50

0.52

มาก

4.46

0.52

มาก

4.46

0.52

มาก

4.60

0.51

มากทีสุด

รายการ

4 ด้านการใช้งาน
4.3 แอพพลิเคชัน สามารถทํางานได้ถูกต้อง 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 ที ได้จ ากการ
คํานวณของ แอพพลิเคชัน มากน้อยเพียงใด
4.6 แอพพลิเคชัน มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อย
เพียงใด
4.7 โดยรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้ แอพพลิเค
ชัน ในระดับใด
เฉลีย

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ระดับความพึงพอใจ
4.46

0.74

มาก

4.60

0.77

มากทีสุด

4.46

0.52

มาก

4.73

0.63

มากทีสุด

4.60

0.62

มากทีสุด

4.50

0.61

มาก

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

595

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

596

จากตารางที 1 ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อแอพพลิเคชัน จากผูใ้ ช้จาํ นวน 30 คน มีความพึงพอใจเฉลีย 4.50
ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเฉลีย 0.61 แสดงให้เห็ นว่า ความพึงพอใจทีมีต่อ แอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน อยูใ่ น
ระดับมาก
ตารางที 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน แอพพลิเคชัน เฉลียทัง 4 ด้าน
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการการติดตังและความเข้าใจในการ
4.49
0.67
มาก
ใช้งาน แอพพลิเคชัน
2. ด้านภาพรวมของ แอพพลิเคชัน
4.42
0.57
มาก
3. ด้านรู ปแบบและภาพลักษณ์
4.51
0.51
มากทีสุด
4. ด้านการใช้งาน
4.57
0.66
มาก
เฉลียรวม
4.50
0.60
มาก
จากตารางที แสดงผลการประเมินความพึงพอใจเฉลียทัง 4 ด้าน ได้ 4.50 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเฉลีย 0.60 ความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก สามารถนํา แอพพลิเคชัน ไปใช้งานได้

สรุ ปผลการวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน เริ มตังแต่การสํารวจความคิดเห็นของผูผ้ ลิตสิ นค้าครัวเรื อน
ผูผ้ ลิตสิ นค้ารายย่อย ผูผ้ ลิตสิ นค้าชุมชน ทําให้ทราบปั ญหาของผูผ้ ลิตสินค้า ไม่มีความรู ้เกียวกับการตังราคาหรื อกําหนดราคา
สิ นค้า ทําให้เกิดปั ญหาการขายสิ นค้าขาดทุน จากการตังราคาสิ นค้าไม่ถูกต้อง ในการพัฒนา แอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคา
สิ นค้าชุมชน ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยเกียวกับการพัฒนาแอพพลิเคชัน ด้านระบบปฏิบตั ิการ พบว่าระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ได้รับความนิ ยมมาก สามารถติดตังบนอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลายประเภท และเป็ นระบบเปิ ด (Open Source) ปั จจุบนั ความ
นิ ยมในการใช้สมาร์ ทโฟน สูงขึน และเป็ นทีนิยมมากกว่าเครื องคอมพิวเตอร์ สุ ชาดา (2554) ได้ทาํ การวิจยั แนวโน้มการใช้
โมบายแอพพลิเคชัน พบว่า แนวโน้มการใช้งาน Mobile แอพพลิเคชัน และเทคโนโลยีตวั เครื องโทรศัพท์มีการแข่งขันกันใน
การพัฒนาแอพพลิเคชันระบบ (Operating System) และแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ทีตอบสนองการใช้งานอุปกรณ์เพิมขึนและ
มีประสิ ทธิภาพมากขึน วงหทัย (2557) ทําการสังเคราะห์งานวิจยั เรื อง ปัจจัยทีมีผลต่อการใช้โมบายแอพพลิเคชันบนสมาร์ ท
โฟนและแท็บเล็ต ผลการวิจยั ชีให้เห็นแนวโน้มพฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแบบไร้สายผ่านเครื องมือสื อสารแบบจอ
สัมผัสจะมีเพิมมากขึนโดยเป็ นการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารแบบเคลือนที เปิ ดรับได้ทุกทีทุกเวลาจากหลายๆ แอพพลิเคชันบน
สมาร์ ทโฟนและแท็บเล็ต ดังนันการพัฒนาแอพพลิเคชันทีเป็ นประโยชน์ต่อการใช้งานอย่างแท้จริ ง ควรพัฒนาให้สามารถใช้
งานได้บนสมาร์ ทโฟน จึงเกิดการพัฒนาแอพพลิเคชัน ด้วยระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ขึน
ผลการวิจยั ครังนี พบว่า แอพพลิเคชัน ทีสร้างขึน ผูใ้ ช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน เฉลียโดยรวม 4.50 อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.50,
= 0.60) ช่ วยให้การกําหนดราคาสิ นค้าทําได้ง่าย ผูท้ ดลองใช้งานแล้ว เห็ นว่าใช้งานง่าย คํานวณได้
รวดเร็ ว การแสดงผลลัพธ์รวดเร็ ว มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้งานได้อย่างแท้จริ ง การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมาใช้งาน ทํา
ได้ง่าย รวดเร็ ว และยังไม่เคยมีมาก่อน สอดคล้องกับ ปุริม และ นฤพจน์ ( ) ได้ทาํ การพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารด้วย
ระบบแอนดรอยด์ผ่านจี พีเอส พบว่า ผูใ้ ช้แอพพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.32,
= 0.12)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาแอพพลิเคชัน เพือกําหนดราคาสิ นค้าชุมชน ควรได้รับการพัฒนาด้วยระบบปฏิบตั ิการอืน ๆ ด้วย เช่น iOS
หรื อบนระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ จะก่อเกิ ดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิงขึน การเข้าถึง แอพพลิเคชัน จากผูใ้ ช้อืนๆ ทุกสาขา
อาชีพ จะช่วยให้ผทู ้ ีต้องการสร้างธุ รกิ จของตนเองในครัวเรื อน ทําได้ง่ายขึน ในอนาคตจะช่วยให้เกิ ดนักธุรกิจรายย่อยเพิม
มากขึน ส่ งผลให้เศรษฐกิ จของชาติพฒั นาได้มากขึน นอกจากการพัฒนาบนระบบปฏิ บตั ิการอืนๆ แล้วควรทําให้สามารถ
พิมพ์ขอ้ มูลหรื อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ลงในฐานข้อมูลไว้ได้ดว้ ย หลังเสร็ จภารกิจยังสามารถเก็บข้อมูลได้ในแต่ละช่วงเวลา
ส่งผลให้แอพพลิเคชัน มีความสามารถสูงขึนและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียว ทีเข้ามาใช้บริ การโรงแรม
ระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน การศึกษาในครังนีเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ใช้วธิ ี การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากนันทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติเพือการวิจยั ทางธุรกิจ โดยการหาค่าเฉลีย ค่าร้อยละและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า พฤติ กรรมเกี ยวกับการใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวของนักท่องเที ยว ส่ วนใหญ่มีวิธีการจอง
ห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม จํานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลื อกโรงแรมคือความสวยงามและ
ความสะดวก จํานวน 310 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 77.50 มีจ ํานวนวัน เข้าพัก 1-2 คืน จํานวน 306 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 76.50 มี
งบประมาณ 2,001-3,000 บาท จํานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30 มีแหล่งทีมาจากภาคกลาง จํานวน 270 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.50 และมี ผูร้ ่ วมเข้าพักเป็ นครอบครัว จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 ส่ วนความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ ใน
ด้านต่างๆ ของโรงแรมระดับสี ดาวทัง 5 ด้าน พบว่านักท่องเทียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ
4.09 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลําดับแล้ว พบว่านักท่องเที ยวมีความพึงพอใจด้านบุคลากรทีให้บริ การ มี ค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.16 รองลงมาด้านลักษณะของห้องพัก มีค่าเฉลียเท่ ากับ 4.12 ด้านทําเลที ตัง มีค่าเฉลียเท่ ากับ 4.08 ด้านราคา มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.06 และด้านรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.98 ข้อเสนอแนะควรมีการปรับปรุ งในส่ วนของความ
ปลอดภัย เช่น เพิมอุปกรณ์กล้องวงจรปิ ดและ
ตูด้ บั เพลิง โดยติดตังให้ครอบคลุมทุกจุดให้ทวบริ
ั เวณโรงแรม
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ นักท่องเทียว โรงแรมระดับสี ดาว
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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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ประเทศไทยมี ก ารขยายตัว ด้ า นการค้า เศรษฐกิ จ และการลงทุ น ในหลายด้า น ทั งภาคการบริ การและ
ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเทียวประกอบด้วยธุ รกิ จหลายประเภทได้แก่ ธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จคมนาคมขนส่ง
ธุ รกิ จนําเที ยว ธุ รกิ จภัตตาคาร ปั จจุ บนั อุสาหกรรมการท่องเที ยวมีบทบาทสําคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมของ
ประเทศ ในแต่ละปี อุตสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทย สามารถนํารายได้เข้าประเทศเป็ นอันดับหนึ ง จึ งถือได้วา่
รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเทียว เป็ นรายได้ทีสําคัญอย่างหนึ งของประเทศ โดยเป้ าหมายหนึ งก็คือการเพิมรายได้จาก
การท่ องเที ยว จากนักท่องเที ยวชาวไทยให้มีการเพิมขึนทุกปี โดยเฉลียร้อยละ - ต่อปี อันเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
ประเทศให้ฟืนตัวอย่างรวดเร็ วและมีเสถียรภาพ ( ภาสกร, 2553 )
ธุ ร กิ จ ที สํา คัญ ในอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที ยวคื อ ธุ รกิ จ ทางด้า นโรงแรม ยัง เป็ นจุ ด ขายหรื อ สิ งดึ ง ดูด ใจให้กับ
นักท่องเทียวโดยตรง สิ งทีสําคัญคือคุณภาพงานบริ การทีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ความพึงพอใจจะนําไปสู่
การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีดี ของการบริ การ ทําให้เกิ ดความต้องการทีจะมาใช้บริ การและทําให้เกิดการมาใช้บริ การซําอีก
อย่างต่อเนื อง โดยเกิดจากความใส่ ใจของการให้บริ การของพนักงาน การให้บริ การทีเป็ นเลิศทําให้โรงแรมมีความแตกต่าง
และโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งทังหลาย คุ ณภาพการบริ การสามารถวัดได้โดยใช้ความคาดหวัง ของลูกค้าที มีต่อโรงแรม
เปรี ยบเทียบกับความรู ้สึกของลูกค้าหลังจากได้สัมผัสกับการบริ การนันจริ งๆ ซึ งเป็ นการสํารวจข้อมูลเบืองต้น ของความพึง
พอใจในคุณภาพการบริ การ เพือนําผลไปปรั บปรุ งคุณภาพการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ (
กัลยา, 2559 )
ประเทศไทยมีโรงแรมทังหมด 5 ระดับ ซึ งรับรองโดยสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเทียว มี
มาตรฐานดังนี
มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว นอกจากเรื องความสะอาดและปลอดภัย ที โรงแรมทุ กระดับให้ความสําคัญแล้ว
โรงแรมเน้นการมีสิงอํานวยความสะดวกพืนฐานทัวไป อาทิ ห้องพักทีมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร พร้อมเตียงขนาด 3
ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี ภายในห้องนํา มีผา้ เช็ดตัวและกระดาษชําระไว้บริ การ
มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว มีเฟอร์ นิเจอร์ ตกแต่งภายในโรงแรมและสิ งอํานวยความสะดวกทัวไป ไว้บริ การ
อาทิ ห้องพัก ทีมีขนาดไม่เล็กกว่า 14 ตารางเมตร มีตาแมว โซ่คล้องประตู พร้อมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแต่งหน้า ถังขยะ
โต๊ะ เก้าอี นําดืม โทรทัศน์ขนาด 14 นิวขึนไป และโทรศัพท์ติดต่อภายใน ห้องนําแบบชักโครก มีผา้ เช็ดตัวและกระดาษชําระ
เป็ นต้น
มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว มีสิงอํานวยความสะดวกระดับปานกลาง อาทิ ห้องพักขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 ตาราง
เมตร ซึงมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิวขึนไปพร้อมรี โมทคอนโทรล ตูเ้ สื อผ้า ไฟหัวเตียง เครื องเขียน ในห้องนํามีอ่างอาบนํา ระบบ
นําร้อน-นําเย็น สบู่ หมวกอาบนํา แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ถุงใส่ผา้ อนามัย บริ การอืนๆ ทีมี เช่น รู มเซอร์ วิส คอฟฟี ช้อป
ห้องประชุมและอุปกรณ์ทีจําเป็ น
มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการตกแต่งทีสวยงาม พร้อมด้วยบริ การและสิ งอํานวยความสะดวก อาทิ ห้องพัก
มาตรฐานซึ งกว้างกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3.5 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิ วขึนไปทีมีรายการให้ชม
มากกว่า 8 ช่ องรายการ ตูเ้ ย็น มินิบาร์ กาต้มนําร้อนพร้อมชา กาแฟ ชุ ดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื อคลุมอาบนํา รองเท้าแตะ
โทรศัพท์ทีสามารถโทรทางไกล/ต่างประเทศได้โดยตรง ห้องนําทีมีเครื องใช้ครบถ้วน อุปกรณ์ในห้องนําทีเพิมเติมจากระดับ
3 ดาว คือ โฟมอาบนํา แชมพู ผ้าเช็ดมือ ชุ ดด้ายเข็ม ไดร์ เป่ าผม ปลักไฟสําหรับโกนหนวด รู มเซอร์ วิส นอกจากนันยัง มี
ห้องอาหาร ห้องออกกําลังกายทีมีอุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิ ด ห้องอบไอนํา ห้องนวด สระว่ายนํา ศูนย์ธุรกิ จประกอบด้วยห้อง
ประชุมใหญ่พร้อมอุปกรณ์และห้องประชุมย่อยอีกไม่นอ้ ยกว่า 2 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย
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มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มี การตกแต่งที สวยงามทังภายนอกและภายใน เพียบพร้อมด้วยสิ งอํานวยความ
สะดวกและบริ การทีประทับใจ อุปกรณ์เครื องใช้ต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 30
ตารางเมตร พร้ อมเตี ยงสะอาดขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต โทรทัศน์ขนาด 20 นิ วขึ นไป ซึ งมี รายการให้ชมมากกว่า 12 ช่ อง
รายการ ตูเ้ ย็น มิ นิ บ าร์ และอุป กรณ์ การติด ต่อสื อสารที ครบครัน ห้องนําขนาดใหญ่ สุ ข ภัณฑ์สะอาด สวยงาม เครื องใช้
ครบถ้วน พร้ อ มเครื องชังนําหนักและโทรศัพ ท์พ่ วงอยู่ภายใน นอกจากนันยัง มี ห้ อ งชุ ด ให้ เ ลื อ กใช้บ ริ การถึ ง 3 แบบ
ห้องอาหารซึงให้บริ การทังอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ห้องออกกําลังกายทีมีอุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอนํา อ่าง
จากุสซี ห้องนวด สระว่ายนํา ห้องประชุมใหญ่ทีมีอุปกรณ์ครบถ้วน พร้อมห้องประชุมย่อยอีกไม่นอ้ ยกว่า 4 ห้อง มีระบบการ
ตรวจเช็คความปลอดภัยและอุปกรณ์ทีทันสมัย(มูลนิธิพฒั นามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเทียว
, 2551)
อย่างไรก็ตาม ธุ รกิ จโรงแรมก็เป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันทีสูงมากเป็ นลําดับต้นๆ โดยในปั จจุบนั นี มีโรงแรมเกิดขึน
มากมายหลากหลายรู ปแบบและในอนาคตอุตสาหกรรมโรงแรม จะมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีทาํ ให้ผบู้ ริ โภคที มาใช้
บริ การนันมีสิทธิ เลือกมากขึนตามความพอใจ และรวมถึงจํานวนนักท่องเทียวทีมีแนวโน้มสู งขึนในปี พ.ศ. 2558 มีจาํ นวน
นักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดน่ านประมาณ 585,082 คน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
คาดว่านักท่องเที ยวมีแนวโน้ม ที จะมี จาํ นวนเพิมมากขึนเพราะมี การเปิ ดเขตการค้าเสรี หรื อ AEC ดังนันผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
โรงแรมในประเทศไทย จําเป็ นต้องมีการเตรี ยมการรองรับนักท่องเทียวทีเพิมขึน อาทิ เช่น การสร้างจุดแตกต่างหรื อจุดเด่น
ของตัว เองให้ได้ เพราะถ้าโรงแรมเหมื อนๆ กัน หมดนันผูบ้ ริ โภคก็ อ าจจะตัด สิ น ด้วยโปรโมชันหรื อ ราคาที ถู ก ที สุ ด
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
สําหรับโรงแรมในจังหวัดน่าน แบ่งออกได้เป็ น 4 ระดับ ซึงแต่ละระดับแบ่งได้ดงั นี
1 ดาว หมายถึง โรงแรมทีมีขนาดเล็ก สิ งอํานวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ ง่ายๆ และพอใช้ มีห้องนํา ห้องส้วม

เพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริ การอาหารและเครื องดืมสําหรับ ผูม้ าพักเท่านัน บรรยากาศเป็ นกันเอง เหมาะ
สําหรับผูท้ ีอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อตําลงมา

2 ดาว หมายถึง โรงแรมทีตกแต่งไว้อย่างดี มีระดับห้องพักสู งกว่าระดับดาวเดี ยว ห้องพักกว้างขึน มีห้องนําในตัว

อาหารมีครบครันขึน ไม่บริ การอาหารและเครื องดืมสําหรับบุคคลภายนอก เหมาะสําหรับผูท้ ีอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อตําลง
มา

3 ดาว หมายถึง โรงแรมทีตกแต่งไว้อย่างดีห้องพักกว้าง มีสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ มากขึน มีห้องนํา ทีมีอ่าง

อาบนํา มีบริ การอาหารและเครื องดืม สําหรับบุคคลภายนอกเหมาะสําหรับผูท้ ีอยูใ่ นระดับปานกลาง

4 ดาว หมายถึ ง โรงแรมขนาดใหญ่ตกแต่งดี เป็ นพิเ ศษ มาตรฐานสู งในด้านบริ การและความสะดวกสบาย มี

ห้อ งอาหารมากกว่า 1 ห้อ ง เหมาะสํา หรั บ ผูท้ ี อยู่ใ นระดับ ปานกลางหรื อ สู ง ขึ นไป ตามเกณฑ์ม าตรฐานการท่อ งเที ยว
มาตรฐานทีพักเพือการท่องเทียวประเภทโรงแรมระดับ 1-4 ดาว (คู่มือมาตรฐานการท่องเทียว, 2557)

โรงแรมในระดับสี ดาวหรื อโรงแรมขนาดใหญ่ในอําเภอเมืองจังหวัดน่านนัน มีจาํ นวนไม่มากทังเก่าและใหม่ส่วน
ใหญ่จะเน้นการให้บริ การแก่ลูกค้าระดับกลางเป็ นต้นไป ทีต้องการเข้ามาพักในระดับราคาทีไม่แพงจนไปถึงราคาระดับสูง
โดยการบริ การที มีคุณภาพดี ภาพลักษณ์ และการตกแต่ง สิ งอํานวยความสะดวกที เที ยบเท่ากับโรงแรมระดับ 5 ดาว ใน
ปัจจุบนั จังหวัดน่านมีโรงแรมสี ดาว จํานวน 2 โรงแรม คือโรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิค โฮเทลและโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ทัง 2
โรงแรมมีนกั ท่องเทียวเข้าใช้บริ การตังแต่เดื อนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทังสิ นประมาณ 49,240 คน โดยโรงแรมน่ าน
ตรึ งใจ บูทิค โฮเทล มีนักท่องเที ยวเข้าใช้บริ การ จํานวน 14,240 คน โรงแรมดิ อิมเพรส น่ าน มีนักท่องเที ยวเข้าใช้บริ การ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จํานวน 35,000 คน ปั จจุบนั แนวโน้มของปั ญหาห้องพักโรงแรมล้นตลาด เนื องจากพฤติกรรมการเลือกพักตามทีพักรู ปแบบ
อืนมีมากขึน ได้แก่ เซอร์วสิ อพาร์ทเมนต์(วิธาน, 2554) ประกอบกับโรงแรมในจังหวัดน่านมีจาํ นวนเพิมขึนตามลําดับ เฉพาะ
ในอําเภอเมืองมีมากถึง 95 แห่ ง
ดัง นันคณะผู ้วิจ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที จะศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารโรงแรมของ
นักท่องเทียว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน เพือให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเทียวในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การโรงแรม
ระดับสี ดาว ตลอดทังความพร้ อมและศักยภาพในการรองรั บนักท่องเที ยวในอนาคตและนําข้อมูลมาเป็ นข้อเสนอแนะ
ปรับปรุ งพัฒนาโรงแรม ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเทียว รวมถึงยกระดับการให้บริ การ
ทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึ กษาพฤติ กรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทย ที เข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ใน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน

วิธีดําเนินการวิจัย

วิธีดาํ เนิ นการวิจยั

ขอบเขตด้านพืนที

ขอบเขตการวิจยั

ขอบเขตด้านเนือหา

ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร

นักท่องเทียวทีเข้ามา
ใช้บริ การโรงแรม
400 คน

ตอนที 1

ข้อมูลทัวไปของ
นักท่องเทียว
แบบสอบถามด้าน
พฤติกรรม
แบบสอบถามเกียวกับ
ความพึงพอใจ

กลุ่มตัวอย่าง

เครื องมือทีใช้ในการวิจยั

ตอนที 2

ตอนที 3

ประเมินคุณภาพเครื องมือโดย
1. ค่าความเทียงตรงของเนือหา

2. ค่าความเชือมัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ

ลงพืนทีภาคสนาม
ข้อมูลจากเอกสาร
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สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี/
ร้อยละ
ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน

ภาพที 1 วิธีดาํ เนิ นการวิจยั

การศึกษาครังนี มีวธิ ี ดาํ เนิ นการวิจยั ตามภาพที 1 ดังนี
1. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านพืนที คณะผูว้ ิจยั จะทําการสุ่ มแจกแบบสอบถามแก่นกั ท่องเทียว ทีเข้าใช้บริ การโรงแรมระดับสี
ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดน่านเท่านัน เนื องจากข้อจํากัดด้านจํานวนของโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจาํ นวนน้อยและคณะผูว้ จิ ยั
มุ่งเน้นให้ได้ขอ้ มูลทีมีคุณภาพจากนักท่ องเทียว ในการเป็ นต้นแบบเสนอแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้ได้ระดับ
มาตรฐาน 4 ดาวเป็ นอย่างน้อย
2. ขอบเขตด้านเนือหา การศึกษาเรื องความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีเข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ใน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เพือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีเข้ามา
ใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว โดยใช้การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเทียวชาวไทยทีเข้ามาใช้บริ การโรงแรม
ระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน

3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่นกั ท่องเที ยวชาวไทยทีใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว จํานวน 2 แห่ ง ในอําเภอ

เมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ โรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิค โฮเทล และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร (Population) คื อนักท่ องเที ยวที ใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมื อง จังหวัดน่ าน ตังแต่
เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวนรวม 49,240 คน แบ่งเป็ นนักท่องเทียวทีใช้บริ การโรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิคโฮเทล
จํานวน 14,240 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จํานวน 35,000 คน
2. กลุ่ มตัวอย่าง (Sample) การเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคํานวณเพือหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบ
จํานวนประชากรทีแน่ นอน ตามวิธีของ Taro Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยเลือกเฉพาะนักท่องเทียว
ชาวไทย ใช้วิธีเทียบสัดส่ วนตามจํานวนนักท่องเทียวทีใช้บริ การของแต่ละโรงแรม แบ่งเป็ นโรงแรมน่านตรึ งใจ บูทิคโฮเท
ลได้กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักท่องเทียว จํานวน 115 คน และโรงแรมดิอิมเพรส น่าน จํานวน 285 คน การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
3. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnare) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที 1
เป็ นข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน คําถามเป็ นลักษณะ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ปลายปิ ด ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับด้านพฤติกรรมของนักท่องเทียว ทีใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวในอําเภอเมื อง
จังหวัดน่ าน คําถามเป็ นลักษณะปลายปิ ด ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเทียวที ใช้บริ การ
โรงแรมระดับ สี ดาว ในอําเภอเมื อง จังหวัดน่ าน รู ป แบบคําถามกําหนดมาตรวัดตามแนวคิ ดของลิเ คิร์ต (Likert Scale)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากทีสุดให้คะแนน 5 , มากให้คะแนน 4 , ปานกลางให้คะแนน 3 , น้อยให้คะแนน 2 และน้อยทีสุด
ให้คะแนน 1
การประเมินคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนสําหรับการวิจยั ไปทําการ
ทดสอบคุณภาพเครื องมือ โดยวิธีการทดสอบความทียงตรงของเนือหา (Validity) และทดสอบค่าความเชือมัน (Reliability)
ดังนี
1. ความเทียงตรงของเนื อหา โดยนําแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี ยวชาญ 3 ท่ าน ประเมินความถูกต้องและ
ความครอบคลุมของเนื อหา ทังนีคณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.86 และเลือกข้อคําถามทีมีค่า
ตังแต่ 0.50 มาใช้เป็ นข้อคําถาม
2. ค่าความเชือมัน นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักท่องเทียวชาวไทย
ในอําเภอเมือง จังหวัดน่ าน เพือตรวจสอบข้อคําถามของแบบสอบถามทังฉบับ โดยทดสอบความเชือมันของแบบสอบถาม
โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ความสอดคล้อ ง (Alpha Cronbach Coefficient) ได้ ค่ า ระดับ ความเชื อมันที 0.86 ซึ งถื อ ว่ า
แบบสอบถามมีความน่าเชือถือและสามารถนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างได้ (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544)
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น ประเภทดังนี
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงพืนทีภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นนักท่องเทียวชาวไทย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
. ข้อมู ลทุ ติ ยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึ กษาค้น คว้า และรวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร หนัง สื อ วารสาร
บทความทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพือให้ได้มาซึงข้อมูลพืนฐาน
ของกลุ่มเป้ าหมายทีจะศึกษา
. การวิเคราะห์ ข้อมูลและค่ าสถิตทิ ใช้
ี ในการทําวิจยั ครังนีเป็ นการใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี
ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียวทีใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ใช้ค่าสถิติ ได้แก่
การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ

ส่ วนที 2 ข้อมูลด้านพฤติ กรรมของนักท่องเที ยวที ใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่ าน ใช้

ค่าสถิติได้แก่ การแจกแจงความถีและค่าร้อยละ

ส่วนที 3 ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน

ใช้ค่าสถิติได้แก่ ค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลียระดับความพึงพอใจ (Likert, 1967) มีดงั นี
ค่าเฉลีย 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.61-4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก

ค่าเฉลีย 2.61-3.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อย

ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1. สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทัวไปของนักท่ องเทียวทีมาใช้ บริการโรงแรมระดับสีดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
จากการศึ กษาข้อมูลทัวไปของนักท่องเที ยวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นหญิง จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.80 และเป็ นชาย จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.30 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.30
ตามลําดับ ในจํานวนนี ส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จํานวน 193 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 48.00 มี สถานภาพสมรส
จํานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 และส่ วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.50
2. พฤติกรรมของนักท่ องเทียวทีเข้ ามาใช้ บริการโรงแรมระดับสีดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ตารางที 1 จํานวนและร้ อยละของพฤติ กรรมของนักท่องเที ยวชาวไทย ที ใช้บ ริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมื อง
จังหวัดน่าน
พฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. วิธีการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม
341
85.30
2. เหตุผลการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก
310
77.50
3. จํานวนวันทีเข้าพัก 1-2 คืน
306
76.50
4. งบประมาณในการเข้าพัก 2,001-3,000 บาท
293
73.30
5. แหล่งทีมาจากภาคกลาง
270
67.50
6. ผูร้ ่ วมเข้าพักเป็ นครอบครัว
173
43.30
จากการศึ กษาพฤติกรรมของนักท่องเที ยวทีเข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่านน่าน
พบว่านักท่องเทียวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง ส่วนใหญ่มีวิธีการจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม
จํานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.30 มีเหตุผลในการเลือกโรงแรมคือความสวยงามและความสะดวก จํานวน 310 คน คิด
เป็ นร้อยละ 77.50 มีจาํ นวนวันเข้าพัก 1-2 คืน จํานวน 306 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.50 มีงบประมาณในการเข้าพัก 2,001-3,000
บาท จํานวน 293 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30 มีแหล่งทีมาจากภาคกลาง จํานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 และมีผรู ้ ่ วมเข้า
พักเป็ นครอบครัว จํานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.30 ตามลําดับ
3. ความพึงพอใจของนักท่ องเทียวต่ อการใช้ บริการโรงแรมระดับสีดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่ าน
ตารางที 2 ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการใช้ บริ การโรงแรม
ระดับสี ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดน่านโดยรวม 5 ด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ระดับ
1. ด้านบุคลากรทีให้บริ การ
4.16
0.49
มาก
2. ด้านลักษณะห้องพัก
4.12
0.47
มาก
3. ด้านทําเลทีตัง
4.08
0.48
มาก
ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ระดับ
4. ด้านราคา
4.06
0.52
มาก
5. ด้านความปลอดภัย
3.98
0.56
มาก
รวม
4.09
0.41
มาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากการศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน
พบว่านักท่องเทียวมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.09 เมือพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลําดับ
แล้ว พบว่านักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านบุคลากรทีให้บริ การ มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.16 รองลงมาด้านลักษณะของห้องพัก มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 4.12 ด้านทําเลทีตัง มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.08 ด้านราคา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.06 และด้านรักษาความปลอดภัย มี
ค่าเฉลียเท่ากับ 3.98 ตามลําดับ
เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้านมีรายเอียดดังนี
ด้านบุคลากรทีให้บริ การ พบว่านักท่องเที ยวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดน่านมีความ
พึงพอใจด้านบุคลากรทีให้บริ การ โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลีย 4.16 เมือแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลําดับได้
ดังนี พนักงานต้อนรับมีความเป็ นกันเอง ค่าเฉลีย 4.22 รองลงมาคือ พนักงานให้ขอ้ มูลเกียวกับห้องพัก การบริ การให้เข้าใจ
ได้อย่างง่าย ค่าเฉลีย 4.15 และพนักงานให้ความเสมอภาคเท่าเทียมในการบริ การกับทุกคนทีเข้าพัก ค่าเฉลีย 4.14 ตามลําดับ
ด้านลักษณะห้องพัก พบว่านักท่องเทียวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน
มีค วามพึงพอใจต่ อด้านลักษณะห้องพัก โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับ มากด้วยค่าเฉลี ย 4.12 เมื อแยกพิจารณาสามารถ
เรี ยงลําดับได้ดงั นี ความพึงพอใจต่อสิ งอํานวยความสะดวกในห้องพัก ค่าเฉลีย 4.16 รองลงมาคือความพึงพอใจต่อขนาดของ
ห้องพัก ค่าเฉลีย . 3 และความพึงพอใจต่อความสะอาดในห้องพัก ค่าเฉลีย . 2 ตามลําดับ
ด้านทําเลทีตัง พบว่านักท่องเทียวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความ
พึงพอใจด้านทําเลที ตัง โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับ มาก ด้วยค่าเฉลีย 4.08 เมือแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลําดับได้ด ัง นี
สถานทีจอดรถมีเพียงพอต่อจํานวนแขกทีมาใช้บริ การ ค่าเฉลีย 4.14 รองลงมาคือสถานทีตังของโรงแรมสามารถเดินทางได้
สะดวก ค่าเฉลีย 4.13 และสถานทีตังโรงแรมอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการพักผ่อน ค่าเฉลีย 4.06 ตามลําดับ
ด้านราคา พบว่านักท่องเทียวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาวในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความพึงพอใจด้าน
ราคา โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลีย .06 เมือแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี ความเหมาะสมของ
ราคาห้องพัก ค่าเฉลีย 4.14 รองลงมาคือความเหมาะสมของราคาค่าอาหาร ค่าเฉลีย 4.03 และความเหมาะสมของราคาค่าใช้
บริ การอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลีย 4.00
ด้านความปลอดภัย พบว่านักท่องเทียวทีมาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความพึง
พอใจด้านความปลอดภัย โดยภาพรวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก ด้วยค่าเฉลีย 3.98 เมือแยกพิจารณาสามารถเรี ยงลําดับได้ดงั นี มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยเพียงพอ ค่าเฉลีย 4.06 รองลงมาคือมีตดู ้ บั เพลิงกระจายทัวทังอาคาร ค่าเฉลีย 3.94 และมีกล้อง
วงจรปิ ดทีเพียงพอ ค่าเฉลีย 3.93 ตามลําดับ
2. วิจารณ์ ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเกี ยวกับ พฤติ ก รรของนัก ท่ องเที ยวที เข้า มาใช้บ ริ ก ารโรงแรมระดับ สี ดาว ซึ งพบว่าส่ ว นใหญ่
นักท่องเทียวจะจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม อาจเกิดจากในปัจจุบนั กลุ่มของนักท่องเทียวชาวไทยได้เพิมมากขึนและ
นโยบายของภาครัฐก็ส่งเสริ มการท่องเทียวภายในประเทศ ประกอบกับช่องทางในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต มีความสะดวก
รวดเร็ วและโรงแรมระดับสี ดาว ก็เป็ นโรงแรมระดับมาตรฐานทีมีความสวยงาม ปลอดภัยและความสะดวก สบาย จึงทําให้มี
นักท่องเทียวนิ ยมมาพักเป็ นครอบครัว ซึ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจันทิมา (2558) ได้ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลื อกใช้บริ การที พัก ประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทของนักท่องเที ยวชาวไทยในเขตพืนที เศรษฐกิ จ อําเภอแม่ สาย
จังหวัดเชียงราย พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การทีพักประเภทโรงแรมและรี สอร์ทของนักท่องเทียวชาวไทย ได้แก่
ปั จจัยด้านกระบวนการและสิ งอํานวยความสะดวกในห้องพัก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และทัศนียภาพ ปั จจัยด้านบุคลากรและ
การส่ งเสริ มทางการตลาด ปั จจัยด้านราคาและความสะอาดเรี ยบร้อยของห้องพักและปั จจัยด้านสถานที แสดงให้เห็ นถึง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พฤติกรรมและการรับรู ้ของนักท่องเทียวทีเปลียนแปลงไป หากโรงแรมต้องการกลุ่มเป้ าหมายในกลุ่มนี จึงจําเป็ นต้องมีจุด
แข็งด้านความสะดวก สบาย ทําเลทีตัง ความสวยงามของอาคารสถานทีและการส่งเสริ มการขาย ให้เป็ นทียอมรับ สร้างความ
พึงพอใจแก่นกั ท่องเทียวและมีการกลับมาใช้บริ การซําอีก

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเทียว ที เข้ามาใช้บริ การโรงแรมระดับสี ดาว ในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ผลการวิจยั พบว่านักท่องเทียวมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ประเด็นสําคัญทีพบมาวิจารณ์ผลเป็ นรายด้าน
พบว่า
1. ความพึงพอใจด้านลักษณะห้องพักอยูใ่ นระดับมาก ทังนี เพราะว่ามีสิงอํานวยความสะดวกในห้องพัก มีการ
ออกแบบและตกแต่งห้องพักอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชลธินี (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการศึกษาความ
พึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีเข้าพักโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึงพบว่า นักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็ นรายข้อคือโรงแรมมีจาํ นวนห้องพักทีเหมาะสม มีหอ้ งพักให้เลือกหลายประเภท เช่น
ห้องพักเดียว ห้องพักคู่ มีการออกแบบตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงาม ห้องพักสะอาด มีสิงอํานวยความสะดวกทีเหมาะสม
เช่น เครื องเป่ าผม Wifi ตามลําดับ
2. ความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมาก ทังนี เพราะว่ามีความเหมาะสมของราคาห้องพัก ค่าอาหารอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี ยังมีความเหมาะสมของราคาค่าใช้บริ การอินเทอร์เน็ตอีกทางหนึงด้วย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของณัฐ
พรและฐาปกรณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื องความต้องการเลื อกใช้โรงแรมของนักท่องเทียวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี ซึ งพบว่าความพึ ง พอใจของนักท่ อ งเที ยวต่ อ ด้า นความเหมาะสมของราคาค่ าห้องพัก ราคาค่ า ใช้บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต ความเหมาะสมของราคาอาหารและเครื องดืมนัน มีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และระดับความพึง
พอใจต่อความเหมาะสมของราคา ต่อค่ากิจกรรมอืนๆ อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
3.ความพึงพอใจด้านทําเลที ตัง ยู่ในระดับมาก ทังนี เพราะว่าสถานที ตังโรงแรมใกล้กบั ตัวเมื องรวมถึงความ
สะดวกในการเดิ น ทางเข้า พัก ที โรงแรม สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของนิ ย ม เจริ ญ ศิ ริ (2558) ได้ศึ กษาเรื องปั จ จัย และ
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกทีพักแรมของนักท่องเทียวในเขตอําเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา ซึ งพบว่าความพึงพอใจด้าน
ทําเลที ตังอยู่ในระดับมาก มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการเข้าถึงที พักแรม เช่ น มี รถรั บส่ งนักท่องเที ยวจากสถานี ขนส่ ง
มวลชนต่างๆ มีบริ การรับส่งมายังทีพักแรม
4. ความพึงพอใจด้านบุคลากรทีให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ทังนีเพราะว่าพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมในการบริ การกับทุกคนทีพัก จึงทําให้เกิ ดความพึงพอใจในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอาริ ตา ( ) ได้ศึกษาเรื องปั จจัยการตลาดบริ การที ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเทียวชาวไทยที มีต่อโรงแรมระดับ ดาว ในพืนทีเขตเทศบาลเมืองพัทยา ซึ งพบว่าด้านบุคคลโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยนักท่ องเที ยวมี ระดับ ความพึง พอใจในเรื องพนักงานแต่ งกายสะอาดเป็ นดับแรก อันดับ รองลงมา ได้แ ก่ เรื อง
พนักงานให้บริ การยิมแย้มแจ่มใส เรื องการให้บริ การลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียม เรื องความสามารถในการแก้ปัญหาของ
พนักงาน เรื องการบริ การมีประสิทธิภาพ และเรื องพนักงานจดจําใส่ ใจรายละเอียดของลูกค้า
5. ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับมาก ทังนีเพราะว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพียงพอและมี
กล้องวงจรปิ ดเพียงพอ แตกต่างกับผลการวิจยั ของชลธินี (2555) ได้ศึกษาวิจยั เรื องการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียว
ชาวไทยทีเข้าพักโรงแรมในอําเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึงพบว่านักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับ

ในระดับปานกลาง โดยนักท่องเทียวทีมาใช้บริ การโรงแรมทีมีเพศแตกต่างกัน ทําให้มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย
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แตกต่างกัน โดยนักท่องเทียวทีเป็ นเพศหญิงมีคะแนนเฉลียทางด้านความพึงพอใจในความปลอดภัยสู งกว่านักท่องเทียวเพศ
ชาย

ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
. ผูป้ ระกอบการควรมีการวางแผนทางการตลาด ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการท่องเทียวของจังหวัด เช่น มีการ
จัดโปรโมชันห้องพัก เพือดึงดูดให้นกั ท่องเทียวมาใช้บริ การโรงแรมมากขึน
. ผูป้ ระกอบการควรมีการอบรมพนักงาน ให้มีการบริ การเป็ นมาตรฐานคงที เนื องจากนักท่องเทียวส่ วนใหญ่
ให้ความสนใจในด้านการบริ การของพนักงานเป็ นเรื องสําคัญ และยังส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเทียว
. ผูป้ ระกอบการควรมีการปรับปรุ งในส่วนของความปลอดภัย เช่น เพิมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพิมกล้อง
วงจรปิ ดและตูด้ บั เพลิงให้มากขึน ให้ครอบคลุมทุกจุดทังภายในและภายนอกของอาคารโรงแรม
4. จากการศึกษาพบว่านักท่องเทียว มักจะติดต่อจองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรง ผูป้ ระกอบการควรมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จัดการข้อมูลนักท่องเทียวได้ทนั ที และทุกช่องทางการติดต่อ ตลอดจนมีพนักงานทีมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือสร้างโอกาสในการขาย
. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
. ควรศึ กษาเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของนักท่องเทียว ต่อโรงแรมระดับสี ดาว ในเขต
อําเภอเมืองน่าน
. ควรศึ กษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเทียวในเขตอําเภออืนๆ หรื อจังหวัดอืนๆ
เพือทีจะทราบปั จจัยต่างๆ และนํามาเปรี ยบเทียบ โดยนําข้อได้เปรี ยบมาพัฒนาและปรับปรุ งบริ การของโรงแรม ให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเทียวมากทีสุด
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ความพึงพอใจของนักท่ องเทียวต่ อการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ชุมชน: กรณีศึกษาพืนที ตําบลบ่ อหิน
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Tourist’s Satisfaction towards the Community-Product Development Approach: A Case Study in
Bohin Subdistrict, Sikao District, Trang Province
อภิรักษ์ สงรักษ์ * ไตรรัตน์ ทิพย์จนั ทร์ จันทรา อุย้ เอ้ง และ รัตนาพร อนันตสุ ข
Apirak Songrak1* Trirat Thipchan2 Jantra Ouyaeng3 and Rattanaporn Anantasuk1
บทคัดย่ อ

การศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
เพือวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื อ
ผลิ ตภัณฑ์ใ นชุ ม ชน ตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยกําหนดกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 384 ตัวอย่าง จากกลุ่ มนักท่ องเทียวซึ งเข้ามา
ท่ องเที ยวที บ่ อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จู ด) ผลการศึ กษาพบว่านักท่องเที ยวที ได้เดิ น
ทางเข้ามายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ มีรูปแบบในการมาท่องเทียวเป็ 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 กษาข้อมูลการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ชุมชนของตําบลบ่อหิ น พบว่า ส่ วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 ด้าน
ปัจจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยด้านการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมาปัจจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด เท่ากับ ร้อยละ 24.00 และ 21.40 ตามลาดับ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื อผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่าต้องการ
นําไปเป็ นของฝาก ร้อยละ 69.80
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตําบลบ่อหิ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยความ
พึงพอใจในการเลือกซื อ ด้านความมีชือเสี ยง/แหล่งผลิต ร้อยละ 55.50 รองลงมาความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิน, บรรจุภณ
ั ฑ์
สวยงาม และความปลอดภัยจากสารปนเปื อน เท่ากับ ร้อยละ 52.30, 51.80 และ 49.20 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของนักท่องเทียว, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, จังหวัดตรัง
สาขาเทคโนโลยีการประมง, คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง
1
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2
Program of Fishery Management and Aquatic Business, Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,
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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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กระแสโลกาภิ วฒั น์และความเปลียนแปลงต่างๆได้เกิ ดขึนกับสังคมไทย ส่ งผลให้เศรษฐกิ จของครัวเรื อนได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลียงไม่ได้นโยบายของรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาและส่งเสริ ม มาตรการกระตุน้ การแก้ปัญหาความยากจน เช่น
การยกระดับโครงการหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ เพือให้แต่ละชุมชนได้พฒั นาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถินในการสร้าง
นวัต กรรมชุ ม ชน เพื อมุ่ ง หวังให้เ กิ ด การสร้ างอาชี พและรายได้เ พิมขึ นในชุ ม ชน อย่า งไรก็ ตามการส่ งเสริ มการพัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์ ในระดับชุ มชนจําเป็ นที จะต้องใช้ความรู ้ทางวิชาการ และความรู้ดา้ นต่างๆ มาสนับสนุ นกิ จกรรมของชุมชน
เพือให้การบริ หารจัดการสามารถเชือมโยงผลผลิตจากชุมชนไปสู่ตลาดทังภายในประเทศ และต่างประเทศได้มีการพึงพา
ระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเพือส่ งเสริ ม และสนับสนุ นกระบวนการพัฒนาผลผลิตท้องถิน ให้สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
และบริ การทีมี คุณภาพ มีจุดเด่นและเพิมมูลค่าเป็ นทีต้องการของตลาด
จังหวัดตรังประกอบด้วย 10 อําเภอ ซึ งแต่ละอําเภอมีการจัดตังกลุ่มแม่บา้ นกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเพือส่ งเสริ มอาชีพ
โดยมีการสนับสนุ นจากหน่วยงานต่าง ๆ ในส่ วนของอําเภอสิ เกาส่ วนใหญ่เป็ นพืนที ตําบลชายฝั ง พบว่ามีการจัดตังกลุ่ม
ภายในชุมชนที หลากหลาย เนื องจากทีตังอยูใ่ นแหล่งทีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลชายฝัง โดยเฉพาะตําบล
บ่อหิ นเป็ นชุมชนทีตังอยูบ่ ริ เวณชายฝังอ่าวสิ เกา มีฐานทรัพยากรทางทะเลเป็ นจํานวนมาก เหมาะแก่การนําสัตว์นามาแปรรู
ํ
ป
เป็ นผลิตภัณฑ์เพือเพิมผลผลิตข้อมูลเบืองต้น พบว่ากลุ่มภายในชุมชนตําบลบ่อหิ นประสบปั ญหาด้านรู ปแบบผลิตภัณฑ์ไม่
เป็ นทีรู ้จกั และยอมรับของตลาด รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นทีน่าสนใจ ไม่ดึงดูดความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ทีได้มาเยียมชมหรื อท่องเทียวในกลุ่มชุมชน ตลอดจนขาดฉลากและตราสินค้าทีรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน
การศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเที ยวต่อผลิ ตภัณฑ์ชุมชนในชุมชนตําบลบ่อหิ นครังนี เพือนํามาเป็ นข้อมูล
ประกอบความพึงพอใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นทียอมรับ เพือตอบสนอง การรองรับการท่องเทียวในชุมชนตําบลบ่อ
หิ น และเพิมช่องทางและโอกาสในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตําบลบ่อหิ น ซึ งจะเพิมสร้ างรายได้ให้กบั ชุ มชนใน
ตําบลบ่อหิ น และช่วยแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในระดับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษารู ปแบบของนักท่องเทียวทีเข้ามายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด)
ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
2. เพือศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที ยวที มีต่อผลิตภัณฑ์ชุม ชนตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เ กา
จังหวัดตรัง จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย

1.วิธีการดําเนินการวิจยั
กําหนดการวิจยั ทังเชิงคุณภาพและปริ มาณ โดยศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิน
ตามความคิดเห็ นของนักท่องเทียวภายในชุมชนตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรั ง เพือศึ กษารู ปแบบการส่ งเสริ มและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และการหา
รู ปแบบส่ งเสริ มการท่องเทียวภายในชุมชนโดยใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นการกระตุน้ การท่องเทียวในชุมชน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร (Population) ที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักท่องเที ยวที เดิ นทางมาท่องเทียวที บ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด) กลุ่มแม่บา้ นเตยปาหนัน กลุ่มแม่บา้ นพรุ จูดกลุ่มปลาเค็มแม่จินต์ และกลุ่มแม่บา้ น
ปากคลอง ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ซึงผลิตภัณฑ์ทีได้ทาํ การวิจยั ครังนีมี 2 ประเภท
2.1.1 ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหาร ในการศึกษาจํานวน 4 ผลิตภัณฑ์ดงั นี
2.1.1.1 ปลาเค็มกางมุง้ แม่จินต์
2.1.1.3 ไข่เค็มนําพุร้อนพรุ จูด
2.1.1.4 ข้าวเกรี ยบปากคลอง
2.1.1.5 นําพริ กปลาหย่องปากคลอง
2.1.2 ผลิตภัณฑ์รูปแบบงานหัตถกรรม ในการศึกษาจํานวน 2 ผลิตภัณฑ์ดงั นี
2.2.1.1 ผ้าบาติกพรุ จูด
2.2.1.2 เตยปาหนันดุหุน
2.2 การประมาณกลุ่มตัวอย่าง เนื องจากขนาดประชากรมีขนาดใหญ่ซึงไม่ทราบค่าจํานวนที แน่นอนดังนันการ
ประมาณขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (บุญชม, 2538) โดยกําหนด
ระดับค่าความเชือมันร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง
. เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
3.1 แบบสัม ภาษณ์ ใ ช้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งกลุ่ม ชุ ม ชนมาร่ ว มประชุ มกัน เพือจะหาแนวทางการออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยจะใช้การสัมภาษณ์ความต้องการ กําหนดการประชุม 3 ครัง
3.2 แบบสอบถามใช้กบั กลุ่มนักท่องเทียวทีเดิ นทางมาท่องเทียวกลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียง
ปลากระชังบ้านพรุ จูด) ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียว
ส่วนที 2 ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่วนที 3 แนวทางหรื อข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กําหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มนักท่องเทียวทีได้มาท่องเที ยว ภายในชุ มชนบ่อหิ น
ฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จู ด) ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยมีขนตอนในการ
ั
ดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลดังนี
4.1 ติดต่อประสานแบบเป็ นทางการด้วยตนเองโดยการติดต่อกับผูน้ าํ กลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
4.2 ดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดยทําการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเทียวทีเดินทางมายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตําบลบ่อหิ น อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
5.การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วยการนําข้อมูลจากเครื องมือทีใช้ในการวิจยั เชิ งคุณภาพ เช่น แบบสอบถาม
ปลายเปิ ดการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ มาทําการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
การเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของนักท่องเทียว โดยจําแนกเกณฑ์การวัดระดับ
ตามช่วงของค่าคะแนนเฉลียต่อไปนี
ระดับความพึงพอใจ/การมีส่วนร่ วมตํา
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 ครังที
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5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
5.2.1 การวิเ คราะห์ ด ้วยสถิ ติ พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ลทัวไปของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้สถิติ เช่น ความถี และร้อยละ
5.2.2 การวิเคราะห์ดว้ ยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติอนุ มาน เป็ นสถิติทีนํามาใช้ในการอ้างอิงไป
หาค่าความเป็ นจริ งของประชากร
6. สถานทีและระยะเวลาในการศึกษา
6.1 สถานที เก็บข้อมูล คือ กลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ตําบลบ่อหิ น
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
6.2 สถานทีวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง
6.3 ระยะเวลาทีทําการศึกษา ตังแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึ กษาความพึงพอใจของนักท่องเที ยวต่อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน เพือรองรั บการท่ องเที ยวชุม ชน โดย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน ตัวอย่าง จากกลุ่มนักท่องเทียวทีเข้ามาท่องเทียวยังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี ยงปลากระชัง บ้า นพรุ จู ด ) ตํา บลบ่ อ หิ น อํา เภอสิ เ กา จัง หวัด ตรั ง โดยวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในรู ป แบบข้อ มู ล ทัวไปของ
นักท่องเทียว, รู ปแบบการเดินทางของนักท่องเทียว, การเลือกซือผลิตภัณฑ์ของนักท่องเทียว, และการเปรี ยบเทียบความพึง
พอใจเลือกซือผลิตภัณฑ์มีผลการศึกษาดังต่อไปนี
1. ข้ อมูลทัวไปของนักท่ องเทียว
การศึ กษาข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียวทีได้เดินทางเข้ามายังกลุ่มบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ พบว่าการจําแนกกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 72.40 มีอายุในช่วงตํากว่า 20 ปี ร้อยละ 51.30 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่ วน
ใหญ่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 50.30 ส่วนภูมิลาํ เนาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็ นอยูใ่ นภาคใต้ ร้อยละ
88.0 การนับถื อศาสนา 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 ดังตารางที 1
ตารางที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไป
จํานวน (ราย)
ร้อยละ
.เพศ -หญิง
278
72.40
-ชาย
106
27.60
.อายุ -ตํากว่า ปี
197
51.30
- - ปี
163
42.40
-มากกว่า ปี
24
6.30
.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
.ภูมิลาํ เนา -ภาคใต้
-ภาคกลาง
-ภาคอีสาน
-ภาคตะวันออก
-ภาคเหนือ
.ศาสนา
-พุทธ
-อิสลาม
.อาชีพ-นิสิต/นักศึกษา
-รับราชการ
-พนักงานเอกชน
- ธุ รกิ จ ส่ วน ตั ว /อาชี พ
อิสระ
-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
-ข้าราชการบํานาญ
.รายได้(/เดือน) -ไม่เกิน , บาท
- , - , บาท
-มากกว่า , บาท
รวม

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
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2. รู ปแบบการมาท่ องเทียวในบ่ อหินฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเลียงปลากระชังบ้ านพรุจูด)
รู ปแบบการมาท่องเทียวในบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามากลุ่มบ่อหิ นฟาร์มสเตย์ ส่วนใหญ่เพือทํากิจกรรมจิตอาสาร้อยละ 46.40 รองลงมา ศึกษาดู
งาน, หาความรู ้ ป ระสบการณ์ ใ หม่ , พักผ่อ นหย่อ นใจ, ท่ องเที ยวในชุ ม ชน และประชุ ม สัม มนา เท่ า กับ ร้ อ ยละ26.40,
16.70,7.00, 2.60 และ 0.80 ตามลํา ดับ โดยมี รู ป แบบในการเดิ น ทางส่ วนใหญ่ม าเป็ นหน่ ว ยงาน/องค์ก ร ร้ อยละ 64.60
รองลงมาเป็ นค่ายเยาวชน, เทียวกับเพือน/หมู่คณะ, บริ ษทั นําเทียว และมาโดยลําพัง เท่ากับ ร้อยละ 18.20, 10.70, 4.20 และ
2.30 ตามลําดับ
จํานวนครังทีเดินทางมาท่องเทียวในกลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ พบว่าส่วนใหญ่มาเป็ นครังแรก ร้อยละ 83.70 รองลงมา
2-3 ครัง, มากกว่า 5 ครัง และ 3-5 ครัง เท่ากับ ร้อยละ12.20, 3.10 และ 1.00 ตามลําดับ 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 ตามลําดับ ด้านค่าใช้จ่ายในระหว่างเข้าเข้าพักบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 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 ตามลําดับ ดังตารางที 2
กิจกรรมทีนักท่องเทียวชืนชอบจากการท่องเทียวในกลุ่มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชัง
บ้านพรุ จูด) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการล่องเรื อชมระบบนิเวศ ร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็ นบริ การอาหารทะเล, บรรยายเชิงระบบ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นิ เวศ, ปลูกหญ้าทะเล, การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิน และการเล่นนําทะเล เท่ากับ ร้ อยละ 43.50, 35.20, 35.20, 25.50 และ
3.10 ตามลําดับ
ตารางที 2 รู ปแบบการท่องเทียวในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
รู ปแบบการท่องเทียวในชุมชน
จํานวน (ราย)
ร้อยละ
. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
-ทํากิจกรรม/จิตอาสา
187
46.40
-ศึกษาดูงาน
102
26.60
-หาความรู ้ประสบการณ์ใหม่
64
16.70
-พักผ่อนหย่อนใจ
27
7.00
-ท่องเทียวในชุมชน
10
2.50
-ประชุมสัมมนา
3
0.80
. รู ปแบบในการเดินทาง
-หน่วยงาน/องค์กร
248
64.60
-มหาวิทยาลัย
70
18.20
-เทียวกับเพือน/ครอบครัว
41
10.70
-บริ ษทั นําเทียว
16
4.20
-เที ยวคนเดี ย วจัด โปรแกรม
9
2.30
เอง
. จํานวนครังทีเดินทาง
-มาเป็ นครังแรก
321
83.70
- - ครัง
47
12.20
- - ครัง
4
1.00
-มากกว่า ครัง
12
3.10
. ระยะเวลาในการเข้าพัก
-แบบวันเดียว
6
1.60
-พัก คืน
295
76.70
-พัก คืน
82
21.40
-พัก คืน
1
0.30
. รู ปแบบการท่องเทียวในชุมชน
-น้อยกว่า , บาท
328
85.50
- , - , บาท
33
8.60
- , - , บาท
7
1.80
-มากกว่า , บาท
14
3.60
-ไม่ทราบค่าใช้จ่าย
2
0.50
รวม
384
100.00
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ตารางที กิจกรรมทีนักท่องเทียวชืนชอบ
กิจกรรม
- ล่องเรื อชมระบบนิเวศ
- บริ การอาหารทะเล
- บรรยากาศเชิงระบบนิเวศ
- ปลูกหญ้าทะเล
- การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิน
- เล่นนําทะเล
หมายเหตุ *กลุ่มตัวอย่างตอบได้มากกว่า ข้อ

จํานวน (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. พฤติกรรมการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ ชุมชนของตําบลบ่ อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
การเลือกซือผลิตภัณฑ์ชุมชนของตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซือผลิตภัณฑ์
พบว่าส่ วนใหญ่มีความสนใจ ร้อยละ 89.80 รองลงมา ไม่สนใจ ร้อยละ 10.20 ส่วนด้านปั จจัยมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นปั จจัยด้านการผลิต ร้อยละ 42.40 รองลงมา เป็ นปั จจัยด้านราคา, ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัย
ด้านจําหน่ าย เท่ ากับ ร้ อยละ 24.00, 21.40 และ 12.20 ตามลําดับ ด้านวัตถุประสงค์ในซื อผลิตภัณฑ์ (กลุ่มตัวอย่างตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการนํากลับไปเป็ นของฝาก ร้อยละ 69.80 รองลงมา เป็ นของทีระลึก, นําไปรับประทาน,
ต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์, เป็ นเครื องประดับ, มีผสู ้ งซื
ั อและนําไปขายต่อเท่ากับ ร้อยละ43.50, 43.20, 41.70, 7.80, 3.40 และ
0.80 ตามลําดับ
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ร้อย
ละ 83.00 รองลงมา ไม่ มีค วามหลากหลาย ร้ อยละ17.00 โดยกลุ่ มตัวอย่างมี การสนใจเลือกซื อผลิ ตภัณฑ์ ร้ อยละ 84.00
รองลงมาไม่สนใจ ร้อยละ 16.00
การศึ กษาความต้องการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ทีอยูใ่ นรู ปเป็ นชุด (SET) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้เป็ น
ของกิ น ร้อยละ 47.40 รองลงมา เป็ นของทีระลึก, ของใช้ และไม่ชอบซื อของเป็ นชุด (SET) เท่ากับ ร้อยละ 46.60, 3.90 และ
2.10 ตามลําดับ โดยการศึ กษาด้านราคาทีจัดเป็ นชุด (SET) ของผลิตภัณฑ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์ทีมี
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 ตามลําดับ ดังตารางที 4
ตารางที 4 พฤติกรรมการเลือกซือผลิตภัณฑ์ชุมชน
การเลือกซือผลิตภัณฑ์
จํานวน(ราย)
ร้อยละ
. การเลือกซือผลิตภัณฑ์
-สนใจ
345
89.80
-ไม่สนใจ
39
10.20
. ปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจ
-ปัจจัยด้านการผลิต
163
42.40
-ปั จจัยด้านราคา
92
24.00
-ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
82
21.40
-ปัจจัยด้านจําหน่าย
47
12.20
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.วัตถุประสงค์ในการซือผลิตภัณฑ์
- นํากลับไปเป็ นของฝาก
- เป็ นของทีระลึก
-นํากลับไปรับประทานทีบ้าน
-ต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์
-เป็ นเครื องประดับ
-มีผสู ้ งซื
ั อ (ฝากซือ)
-นําไปขายต่อ
. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
-หลากหลาย
-ไม่หลากหลาย
. เลือกซือผลิตภัณฑ์เป็ นชุด (SET)
-สนใจ
-ไม่สนใจ
. ผลิตภัณฑ์ในรู ปเป็ นชุด (SET)
-ของกิน
-ของทีระลึก
-ของใช้
-ไม่สนใจต่อการซือของเป็ นชุด
. ราคาทีจัดเป็ นชุด (SET)
-ไม่เกิน บาท
- - บาท
- - บาท
- - บาท
- - บาท
- - 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

การศึ กษาความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์โดยวัดจากการรู้จกั ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกั ปลา
เค็มกางมุง้ แม่จินต์ ร้อยละ 41.70 รองลงมาผ้าบาติกบ้านพรุ จูด, เตยปาหนันบ้านดุหุน, ข้าวเกรี ยบบ้านปากคลอง, ไข่เค็มนําพุ
ร้ อนบ้านพรุ จูด, นําพริ กปลาหย่องบ้านปากคลอง และปลาเค็มกางมุง้ ศิ ริวรรณ เท่ากับ ร้อยละ 40.90, 39.80, 39.60, 37.80,
27.30 และ 24.50 ตามลําดับ ดังตารางที 5
ตารางที 5 ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน
การรู ้จกั ผลิตภัณฑ์
จํานวน(ราย)
ร้อยละ
- ปลาเค็มกางมุง้ แม่จินต์
160
41.70
- ผ้าบาติกบ้านพรุ จูด
157
40.90
- เตยปาหนันบ้านดุหุน
153
39.80
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

- ข้าวเกรี ยบบ้านปากคลอง
- ไข่เค็มนําพุร้อนบ้านพรุ จูด
- นําพริ กปลาหย่องบ้านปากคลอง
- ปลาเค็มกางมุง้ ศิริวรรณ
หมายเหตุ *กลุ่มตัวอย่างตอบได้มากกว่า ข้อ

152
145
105
94

39.60
37.80
27.30
24.50

สรุ ปผลการวิจัย
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ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักท่ องเที ยวต่อการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ชุมชน:กรณี ศึกษา พืนที ตําบลบ่อหิ น
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง เพือศึกษารู ปแบบของนักท่องเทียวทีเข้ามาบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชัง
บ้านพรุ จูด) และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเทียวที มีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที ได้เดิ นทางมา
ท่องเทียว มีพฤติกรรมในการเลือกซือผลิตภัณฑ์ชุมชนส่ วนใหญ่มีความสนใจในการเลือกซือผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 89.80
ส่วนด้านปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสิ นใจ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะคํานึ งถึงปั จจัยด้านการผลิต ร้อยละ 42.20 ด้านวัตถุประสงค์
ในการซื อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นการนํากลับไปเป็ นของฝาก ร้อยละ 69.80 ซึ งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ส่วนใหญ่พบว่าผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ร้อยละ 83.00 ส่วนความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ที
อยูใ่ น รู ปเป็ นชุด(SET) ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้เป็ นของกิน ร้อยละ 47.40 ซึ งราคาทีจัดเป็ นชุด(SET) ส่วน
ใหญ่มีความต้องการราคาไม่เกิน 300 บาท
ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของชุมชนตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา
จังหวัดตรัง พบว่าโดยภาพรวมนักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ทงั 4 ผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกัน
คํานึ งถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิน ประเภทของทีระลึก ได้แก่ ผ้าบาติก และเตยปาหนัน พบว่าโดยภาพรวม นักท่องเทียว
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกซือผลิตภัณฑ์ทงั 2 ผลิตภัณฑ์ในทิศทางเดียวกันคํานึงถึงความประณี ตของสินค้า
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม ซึ งทัง 6 ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อกลุ่ม
ตัวอย่างไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลจําแนกตามเพศ พบว่าเป็ นเพศหญิงมีค่าเฉลียความพึงพอใจ
ซื อผลิตภัณฑ์ชุมชนสู งกว่าเพศชาย จําแนกตามศาสนา พบว่าศาสนาพุท ธกับศาสนาอิ สลาม มีค่าเฉลียความพึง พอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
การเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ จําแนกตามภูมิภาค พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีภูมิลาํ เนาไม่
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) จําแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมี อายุตากว่
ํ า 20 ปี มี ค่าเฉลียความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ 20-40 ปี และ 40 ปี ขึนไป แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(P<0.05) จําแนก
ตามระดับ การศึ กษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที มีระดับ การศึ กษาประถมศึกษา มีค่าเฉลี ยความพึ งพอใจเลือกซื อตํากว่าระดับ
การศึกษาอืนๆทีมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05)
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มี ข้อเสนอแนะเพือเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่กบั การท่องเทียวในชุมชน ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์ในชุมชนตําบลบ่อหิ น อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีจุดเด่นด้านความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ นด้านความปลอดภัยจากสารปนเปื อนความประณี ตของสิ นค้า และด้านราคาที เหมาะสมแต่จะขาดในด้านของ
ชื อเสี ยงของผลิตภัณฑ์ และด้านความสะดวกในการซื อหาดังนันจําเป็ นต้องส่ งเสริ มการพัฒนาในกลุ่มชุมชน ตําบลบ่อหิ น
อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง ให้มีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและควบคู่กบั การท่องเทียวเพือทีจะรองรับนักท่องเทียว
ทีเดินทางมายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด)
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2. นักท่องเทียวทีได้เดินทางเข้ามายังบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลียงปลากระชังบ้านพรุ จูด) ทีผ่านมา
ส่ วนใหญ่ยงั มี ผลิ ต ภัณฑ์ภายในชุ ม ชนเข้ามาให้นักท่องเที ยวเพือซื อนํา กลับ ไปเป็ นของฝากหรื อของที ระลึ กยัง ไม่ ม าก
เท่าที ควรดังนัน งานวิจยั ครังนี สามารถทําให้ผูน้ ํากลุ่ มบ่อหิ นฟาร์ มสเตย์ได้รู้ว่านักท่ องเที ยวที เข้ามาภายในกลุ่มต้องการ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหาร และผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม และราคาผลิตภัณฑ์ทีเป็ นชุด (SET) ไม่เกิน 300 บาท เพือตอบสนอง
การรองรับการท่องเทียวและเพิมช่องทางในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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เชื อจุลนิ ทรีย์ทมีี ฤทธิยับยังเชื อแบคทีเรียก่ อโรคดือยา MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus
aureus) จากฟองนําทะเลดีโมสปองเจีย
Anti-MRSA (Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) Microorganisms Isolated from Marine
Demospongiae Sponges
พชร เพ็ชรประดับ * และ มณฑล เลิศคณาวานิชกุล2
Patchara Pedpradab1* and Monthon Lertcanawanichakul2

บทคัดย่อ
แยกและทําบริ สุทธิ เชื อจุลินทรี ยจ์ าํ นวน ไอโซเลต จากฟองนําทะเลดีโมสปองเจียจํานวน 10 ชนิ ดโดยวิธีขีด
ตัวอย่างลงบนอาหารวุน้ Marine Agar (MA) และวิธีบดตัวอย่างละเอียดบ่มเลียงในอาหารเหลว Marine Broth (MB) เชื อที
บริ สุทธิ แล้วถูกนําไปเลียงในอาหารเหลว MB และทดสอบฤทธิ ยับยังเชื อดื อยา MRSA 142 ของนําเลียงโดยวิธี Agar well
diffusion method ผลการทดลองพบนําเลียงเชือจุลินทรี ยร์ หัส SK3 ซึงเป็ นเชือแบคทีเรี ยแยกได้จากโคลนทีติดกับผิวฟองนําดี
โมสปองเจี ยสี ดาํ ให้บริ เวณยับยังกว้างทีสุด ( มิลลิเมตร) เมือเทียบกับยาแวนโคมัยซิ น ( มิลลิเมตร) จึ งนําเชือชนิ ดนี มา
ศึกษาประสิ ทธิภาพการสร้างสารโดยเลียงในอาหารทีแตกต่างกัน ชนิ ด ได้แก่ ISP No.2-7, MHB, MB และ LB ผลปรากฏ
ว่า เชื อมี ประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างสารยับยัง MRSA 142 ได้ดีสุด เมือเลียงในอาหาร ISP No.2 โดยมีบริ เวณยับยังเท่ากับ
. มิลลิเมตร ในวันที ของการเลียง เมือเปรี ยบเที ยบกับยาแวนโคมัยซิ น (1 มิลลิเมตร) แต่ภายหลังจากวันที ของการ
เลียงเชือพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพการสร้างสารลดลงแบบต่อเนื อง เมือทําการสกัดนําเลียงเชือได้สารสกัดหยาบปริ มาณ กรัม
ผลการวิ เ คราะห์ ส ารสกัด หยาบด้ว ยวิ ธี HPLC พบองค์ ป ระกอบหลัก ไม่ ท ราบชนิ ด จํา นวน 1 สาร ที ความเข้ม ข้น
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารรองจํานวน 2 ชนิ ดทีความเข้มข้น น้อยกว่า 30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดลอง
นีแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรี ย SK3 เป็ นแหล่งสารปฏิชีวนะสําหรับต้านเชือแบคทีเรี ยดือยา MRSA
คําสําคัญ : จุลินทรี ยอ์ าศัยร่ วมกับฟองนํา, ดีโมสปองเจีย, MRSA

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

624

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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มีรายงานผูเ้ สี ยชีวติ ทัวโลกอันมีสาเหตุมาจากกการดือยาปฏิชีวนะ ประมาณ , คน/ปี ในยุโรปและอเมริ กามี
ประมาณ , คน/ปี คาดว่าจะมีผูเ้ สี ยชี วิตทัวโลกเพิมขึนเป็ น ล้านคน ในปี
(Durai, Philip and Hoqeue, 2009)
สําหรับประเทศไทยสถานการณ์การดื อยาปฏิ ชีวนะกําลังเข้าขันวิกฤต จากการสํารวจพบผูเ้ สี ยชี วิตจากเชื อก่อโรคดื อยา
ประมาณ ,000-38, ราย/ปี และมีแนวโน้มสู งขึนเรื อยๆในแต่ละปี โดยพบอัตราการติดเชื อดื อยาปฏิ ชีวนะมากกว่า
100, คนต่อปี ทัวประเทศ มี มูลค่าการเสี ยหาทางเศรษฐกิ จประมาณ ,539- 6, ล้านบาทต่อปี และมี มูลค่าการใช้ยา
ปฏิ ชีวนะมากกว่า , ล้านบาทต่อปี (พรรณรวี,
) จากข้อมูลการสํารวจผูป้ ่ วยติดเชื อในโรงพยาบาลทัวประเทศ
จํานวน , แห่ง ในปี
พบเชือจุลชีพ ชนิด ทีดือยา โดยหนึงในห้าชนิดนันคือเชือ Staphylococcus aureus การรักษา
โรคติ ด เชื อชนิ ด นี ทํา โดยให้ย า เพนนิ ซิ ลิ น (Penicillin) ต่ อ มาพบว่ า เชื อนี ดื อยาต่อ เพนนิ ซิ ลิน โดยการสร้ า งเอนไซม์
beta-lactamase จึ ง มี ก ารพัฒ นายา methicillin ซึ งทนต่ อ เอนไซม์ นี แต่ ต่ อ มาพบการดื อยาต่ อ ยา Methicillin จึ ง เรี ยกเชื อ
S. aureus สายพันธ์นีว่า Methicillin Resistant. S. aureus (MRSA) ซึ งเป็ นสายพันธ์ทีทําให้เกิ ดการติดเชือรุ นแรง รักษาหาย
ได้ยาก ผูป้ ่ วยมีอตั ราเสี ยงต่อการเสี ยชี วิตสู ง การรักษาจึงจําเป็ นต้องใช้ยาประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเดิม เช่นยา fosfomycin หรื อ
vancomycin ซึ งมีผลข้างเคียงต่อผูป้ ่ วยค้อนข้างมาก (Hidayat et al.,2006, กระทรวงสาธารณสุข, 2556) MRSA เป็ นเชือก่อ
โรคทางผิวหนัง แผล ทางเดินปั สสาวะ ปอด และกระแสเลือด เชือชนิดนีไม่เพียงเฉพาะดือต่อยาเมทิซิลลินเท่านันแต่ยงั ดือต่อ
ยาปฏิ ชีวนะอืนๆ เช่น Oxacillin, amoxycillin และยา cephalosporin อีกด้วย (Stefani et al., ) สาเหตุการทีโลกกําลังก้าว
สู่ภาวะการขาดหน้าทีการรักษาของยาปฏิ ชีวนะและเกิดภาวะติดเชือในระดับรุ นแรงทังในโรงพยาบาลและแหล่งชุมชนนัน
เพราะมี การคิดค้น ยาปฏิ ชีวนะชนิ ดใหม่ๆ น้อยลงเนื องจากขาดแคลนงบประมาณ ซึ งหากปล่อยให้เป็ นปั ญหาต่อไปก็จะ
นําไปสู่ การแพร่ ระบาดของเชือดือยาอย่างเร็ ว ส่ งผลโดยตรงต่อการควบคุมการติดเชือในโรงพยาบาลและการรักษาต่อเนือง
เช่น การติดเชือในห้องฉุ กเฉิ น การผ่าตัด การบริ จาคเลือด และการฟอกไต เป็ นต้น
นักวิทยาศาสตร์ พบว่าแบคทีเรี ยในทะเลมีศกั ยภาพในการสร้างสารเมแทโบไลด์ทุติยภูมิ (Secondary metabolites)
ทีมีฤทธิยับยังการเจริ ญของเชือแบคทีเรี ยก่อโรคได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถแยกสารเหล่านันให้อยูใ่ น
รู ปสารบริ สุทธิ พร้อมทังพิสูจน์ทราบโครงสร้างโมเลกุลได้เป็ นผลสําเร็จ โดยพบสาร Pentabromopseudodilin เป็ นชนิดแรก
ซึ งแยกได้จากเชือ Actinomycetes sp. (Rahman et al., 2010) จนกระทังในปี ค.ศ. 1988 พบว่าสารหลายชนิ ดมีฤทธิ ยับยังการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยดือยา MRSA (Shinke et al., 2017) แบคทีเรี ยสร้างสารทีมีฤทธิยับยังเชือ MRSA สามารถจําแนกได้ 3 ชัน
(Class) ได้แ ก่ Actinobacteria Bacilli และ Gammaproteobacteria ในปี ค.ศ. 2010-2015 มี การค้น พบสารจากแบคที เรี ยใน
ทะเลทัวโลกจํานวนมาก ในจํานวนนี ค้นพบในประเทศจีนมากทีสุด รองลงมาเป็ นเกาหลีและประเทศญีปุ่ นตามลําดับ แต่ยงั
ไม่พบรายงานในประเทศไทย (Rahman et al., 2017; Schinke et al., 2017)

วิธีดําเนินการวิจัย

การเตรี ยมตัวอย่างเชือแบคทีเรี ย
นําเชื อมาเพาะเลียงในอาหารเลียงเชื อทีเหมาะสม ณ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ( C) จนพบมี การเจริ ญเป็ น
โคโลนี ตัดชินส่วนบริ เวณขอบ colony ให้มีขนาดชินละประมาณ 1x1 ตารางเซนติเมตร แล้วทําการถ่ายเชือลงในอาหารเหลว
PDB/YM ทีบรรจุในขวดรู ปชมพู่ นําไปบ่มทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ (มีการตรวจสอบฤทธิยับยัง MRSA
เป็ น
ระยะๆ จนกว่าเชือจะเข้าสู่การเจริ ญระยะก่อน lag phase เล็กน้อยเพือความแม่นยําในการเก็บตัวอย่างทําสิ งสกัดหยาบ) จะได้
ผลิตภัณฑ์ออกมา 2 ส่วน คือส่ วนนําเลียงเชือ (Culture filtrate) และเซลล์เชือ ซึงส่ วนอาหารเลียงเชือจะถูกนําไปทําเป็ นสาร
สัดหยาบ (Crude extract) ต่อไป
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2. การทดลองหาสภาวะทีเหมาะสมในการเลียงเชือจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมายดําเนินการตามวิธีของ Andrey et al. (2017)
3. การทําสิ งสกัดหยาบจากจุลชีพในอาหารเลียงเชือแบบเหลว
นําเชื อจุลินทรี ยใ์ นอาหารเหลว ไปทําให้เซลล์แตกด้วยเครื อง Ultrasonicator จากนันนําปั นเหวียงทีความเร็ วรอบ
5,000 รอบ/นาที เป็ นเวลา 10 นาที เพือแยกเซลล์ออกจากนําเลียงเชือ ก่อนนําส่ วนทีเป็ นของเหลวไประเหิ ดแห้งด้วยเครื องทํา
แห้งแบบเย็น (Freez dryer) ได้นาหนั
ํ ก 3 กรัม จากนันสกัดด้วย เอทิลอะซิเตต (EtOAc) ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการสกัดด้วย
TLC และ HPLC เพือให้แน่ใจว่าสกัดสารแต่ละชันสกัดออกมาหมด
3 การตรวจหาและเตรี ยมเชือ MRSA ดําเนิ นการตามวิธีของ Givry and Duchiro (2008)
. การตรวจสอบฤทธิ ยับยังเชือ MRSA ของสิ งสกัดหยาบจากเชือจุลินทรี ยเ์ ป้ าหมาย
นําส่ วนนําเลียงเชือและเซลล์มาสกัดด้วยตัวทําละลายจะได้สารสกัดหยาบจากนําเลียงเชือ และ สารสกัดหยาบจาก
เซลล์ ทดสอบฤทธิ ยับ ยังเชื อ MRSAโดยวิธี agar well diffusion โดยใช้ resazurin เป็ นสารชี วัด ใช้ยา vancomycin เป็ นตัว
ควบคุม ตามวิธีของ Andrey and François, (2017).

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการแยกจุลินทรี ยก์ ลุ่มเอนโดไฟต์อาศัยร่ วมกับฟองนํา (ภาพที1) โดยวิธีการฆ่าเชือทีพืนผิวบนอาหาร MA และ
วิธีขีดเชื อสําหรับแยกเชื อจากโคลนไต้โคโลนี หรื อเคลือบติดฟองนํา ได้จุลินทรี ยท์ งหมด
ั
10 ไอโซเลท แบ่ งเป็ นพบทังใน
โคลนและ/หรื อเอนโดไฟต์ 4 ไอโซเลท พบเฉพาะเอนโดไฟท์ 2 ไอโซเลท และพบเฉพาะในสิ งแวดล้อม 4 ไอโซเลท
ส่วนใหญ่เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบมีการเจริ ญสร้างแคปซูล มีลกั ษณะเป็ นเมือกลืน หรื อมูกเยิม พบได้ทงดํ
ั ารงชีพแบบอิสระ
และเป็ น epibiotic

S2

S1

S5

S8

S3

S6

S9

S7

ภาพที 1 ฟองนําทีนํามาแยกหาเชือจุลินทรี ย ์
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S10
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โคโลนี ข องแบคที เ รี ยที ตรวจพบเฉพาะในชิ นส่ ว นฟองนํามี ล ัก ษณะสํา คัญ คื อฝั ง วุน้ โคโลนี มี ผิ วหน้า ด้า น
เชือจุลินทรี ย ์ รหัส S1.2 แยกได้จากฟองนํารหัส S1 มีโคโลนีสีครี ม เชือ 6.2 แยกได้จากฟองนํารหัส S6 โคโลนีสีชมพูเข้มอม
เลือดหมู นอกจากนันยังพบเชือจุลินทรี ยร์ หัส SK3 มีสีสม้ แสด (ภาพที ) แยกจากโคลนเคลือบไต้ฟองนํา S3 เชือจุลินทรี ยท์ งั
สามลักษณะแสดงฤทธิต้านเชือแบคทีเรี ย MRSA ส่วนไอโซเลตอืนๆไม่แสดงฤทธิยับยัง จากการทดลองพบว่า SK3
มี
ประสิ ทธิภาพการออกฤทธิมากทีสุดโยมีขนาดวงใสยับยังเท่ากับ . มิลลิเมตร (mm) จึงเลือกมาศึกษาการเจริ ญเติบโตและ
การสร้างสารในอาหารเลียงเชื อชนิ ดต่างๆ พร้อมทังศึ กษาองค์ประกอบเคมีเบืองต้นโดยวิธีโครมาโทกราฟี แบบของเหลว
สมรรถนะสูง (HPLC)

S1.2

S6.2

SK3

ภาพที 2 ลักษณะโคโลนี ของเชือจุลินทรี ยท์ ีมีฤทธิยับยังเชือ MRSA บนอาหารเลียงเชือ MA

ภาพที 3 วงใสยับยังเชือ MRSA ของสารสกัดจากจุลินทรี ยร์ ่ วมอาศัยกับฟองนําและโคลนไต้ฟองนํา
ผลการศึกษาการเจริ ญเติบโตและการสร้างสารของเชือ SK3 โดยใช้อาหารเลียงเชือ 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) พบว่าเชือ SK3 มีการเจริ ญเติบโตได้ดีในทุกอาหารเลียงเชือ ลักษณะ
โคโลนี ฝังตัวอยู่ในเนื อวุน้ และมี สีและลักษณะโคโลนี แตกต่างกันตามชนิ ดอาหารที ใช้เลี ยง (ภาพที 4) ต่อมาได้ทาํ การ
ทดสอบฤทธิ ยับยังเชื อ MRSA 142 ด้วยวิธี agar plug diffusion method พบว่าอาหารทีใช้เลียงเชื อ SK3 ชนิ ด ISP No.5, ISP
No.7, ISP No.2 และ MA ทีให้วงใสยับยังได้ดี โดยมีขนาดวงใสยับยังดังตารางที 1
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ISP No.5

ISP No.6

ISP No.7

MA

MHA

LB

ภาพที 4 ลักษณะโคโลนีของเชือ SK3 บนอาหารเลียงเชือวุน้ แตกต่างกัน

ตารางที 1 ขนาดวงใสยับยังเชือ MRSA ของเชือ SK3 ตามชนิดอาหารเลียงเชือ
ชนิดอาหารเลียงเชือ
ISP No.2
ISP No.5
ISP No.7
MA
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15.5
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เนืองจากไม่มีอาหารเลียงเชือเหลวชนิ ด ISP No. 5 และ 7 จึงเลือกอาหารเลียงเชือเหลว ISP No.2 (YM) และ MB
มาศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการสร้างสาร พบว่าในอาหารชนิด MB เชือ SK3 สร้างสารมีฤทธิ ยับยังเชือ MRSA ได้ปริ มาณสู งสุด
ในวันที 2 ของการเลียง (ตรวจสอบโดยวัดความกว้างของวงใสยับยังเท่ากับ 19 มม) ปริ มาณสารลดลงในวันที 3 และหยุด
สร้างสารในวันที 4 ของการเลียง ในขณะทีเลียงในอาหาร ISP No. 2 เชือ SK3 สร้างสารได้ปริ มาณมากทีสุดในวันที 4 และ
ยังคงสร้างสารต่อไปในแนวโน้มลดลง (ตารางที 2) ดังนันจึงเลือกผลิตสารโดยเลียงเชือในอาหาร MB เนืองจากใช้เวลาสัน
กว่าการเลียงในอาหาร ISP No. 2 สามารถผลิ ตสารสกัดหยาบได้ 3 กรั มโดยวิธีสกัดเชื อในอาหารเหลวด้วยเอทิ ลอะซีเตต
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในสารสกัดหยาบ SK3 โดย HPLC พบสารชนิ ดเด่นจํานวน 1 สาร (Rt = 20.187) ปริ มาณ
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม (µg/mg) และสารปริ มาณน้อย จํานวน 2 สาร ( Rt = 10.003, 17.080, ภาพที 5) ปริ มาณ 30 µg/mg
ตารางที 2 ขนาดวงใสยับยังชือ MRSA ของเชือ SK3 ในอาหารเหลว YM และ MB ตามเวลาเลียง
ชนิดของอาหารเลียงเชือ /วันที
ISP No. 2
MB

m AU
1,250
1,125
1,000

1
15
0
9 - 29.187

2
17
19

WVL:234 nm

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

3
19
16

SK3 extract

m AU

9
18
0

5 - 6.447
7 - 7.697

10
16
0

WVL:234 nm

ISP No. 2

50.0

40.0
8 - 12.810

875

30.0

750

9 - 14.263

3 - 4.920

13 - 20.633

6 - 6.917

4 - 5.440

625

20.0

500

11 - 18.513

1 - 3.830
2 - 4.407

10 - 17.993

10.0

375
250

1 - 10.063

0

2 - 10.807

5.0

10.0

15.0

14 - 25.193
15 - 27.297
16 - 37.817

6 - 27.417

4 - 20.570

20.0

12 - 19.430

0.0

5 - 27.233

3 - 17.080

125

-200
0.0

8
18
0

25.0

- 28.940
7 8- 28.430
10 - 30.27711 - 34.573

-10.0

12 - 37.550

30.0

35.0

m in

42.0

-20.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

m in

42.0

ภาพที 5 HPLC โครมาโทแกรมเปรี ยบเทียบระหว่างองค์ประกอบในอาหารเลียงเชือและสารสกัดหยาบ SK3
จากการศึ กษาลักษณะสัณฐานวิท ยาภายนอก SK3 ซึ งเป็ นแบคที เ รี ยแกรมลบมี การเจริ ญสร้างแคปซู ลทําให้มี
ลัก ษณะเป็ นเมื อ กลื น หรื อมู ก เยิ ม ผิ ว หน้ า ด้ า น ลัก ษณะเด่ น อี ก ประการหนึ งคื อ โคโลนี มี สี ส้ ม แดงคล้า ยกับ เชื อ
Pseudoalteromonas spp. ซึ งเป็ นสกุ ล ที พบมากในทะเลทังอยู่ อ าศั ย ร่ ว มกั บ สิ งมี ชี วิ ต อื นและอยู่ อ ย่ า งอิ ส ระในทะเล
(Doshi et al., 2011) จุลินทรี ยใ์ นทะเลเป็ นเชื อทีเลียงได้ค่อนข้างยากในห้องปฏิบตั ิการเนื องจากยังไม่มีอาหารเลียงเชือที
เหมาะสม โดยนัยแล้วสิ งแวดในทะเลไม่วา่ จะเป็ นนํา ตะกอนดิน หรื อสิ งมีชีวิตอืนๆมักมีองค์ประกอบของธาตุทีซับซ้อนทัง
ธาตุปริ มาณมาก ปริ มาณน้อยถึงน้อยมาก ซึ งจุลินทรี ยใ์ นทะเลต้องการธาตุหรื อสารอาหารเหล่านีในการเจริ ญเติบโต หรื อ
เป็ น growth factors หากขาดไปเพียงเล็กน้อยก็จะส่ งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและอาจสู ญเสี ยคุณลักษณะจําเพาะได้
จุลินทรี ยอ์ าศัยร่ วมบางชนิดใช้สารเมแทโลด์จากเจ้าบ้านเป็ นอาหาร (Angel et al., 2002) ซึ งเห็นได้ชดั เจนกับปรากฏการณ์
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ทดลองครังนี กล่าวคือ เชือ SK3 เจริ ญได้ในอาหารแตกต่างกันอีกทังลักษณะทางกายภาพ เช่น สี โคโลนี ก็มีความแตกต่าง
กัน (รู ปที 4) ทังนี เป็ นเพราะอาหารแต่ละชนิดมีองค์ประกอบแตกต่างกันนันเอง เมือพิจารณาการสร้างสารยับยังเชือ MRSA
พบว่าเชือ SK3 สร้างสารทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งมากต่อการออกฤทธิ ยับยังเชือ MRSA เมือเปรี ยบเทียบกับ ยาปฏิ ชีวนะแวนโค
มัยซิน โดยมีขนาดวงใสยับยังมากกว่า (ภาพที 3) ลักษณะดังกล่าวนี สามารถอธิ บายได้สองประเด็น กล่าวคือประเด็นแรก
เป็ นการปรับตัวด้านนิ เวศวิทยาในทะเล จุลินทรี ยอ์ ยูอ่ าศัยในระบบนิเวศทีซับซ้อนมีการครอบครองพืนทีและป้องกันตัวเอง
เพือการอยูร่ อด จึงสร้างสารยับยังการเจริ ญเติบโตของเชืออืนในสิ งแวดล้อมเดียวกัน สารทีสร้างมักมีประสิ ทธิ ภาพการออก
ฤทธิ ดี มีความเข้มข้นสู ง ซึ งเราจะเห็ นได้จากผลการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC (รู ปที 5) โครมาโทแกรมของสารสกัดหยาบ SK3
ไม่ซบั ซ้อน มีสารเด่นเพียงชนิดเดียวคือทีรี เทนชันไทม์ 29.187 นาที ซึ งเป็ นไปได้สูงว่าสารนีอาจทําหน้าทียับยังเชือ MRSA
ประเด็นที สอง คือความเป็ นไปได้ของโครงสร้างสาร ยาปฏิชีวนะแวนโคมัยซิ นเป็ นสารไกลโคเปปไทด์ ลักษณะโมเลกุล
ประกอบด้วยหมู่ อะมิโนและไอดรอกซิ ลฟั งก์ชนค่
ั อนข้างมากจึ งมี ฤทธิ รุ น แรง สารที จะมี ฤทธิ เที ยบเท่ ามักเป็ นสารกลุ่ ม
เดี ยวกันมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกัน หากเป็ นสารต่างกลุ่มกันมักมีธาตุหมู่ฮาโลเจนเป็ นหมู่แทนที ซึ งเชือจุลินทรี ยใ์ นทะเล
หลายชนิ ด มี ศ ัก ยภาพในการดึ ง ธาตุก ลุ่ ม นี จากนําทะเลมาเป็ นหมู่ แ ทนที ได้ เช่ น สาร marinopyrroles แยกได้จ ากเชื อ
Streptomyces sp สาร thiomarinols จากเชื อ Alteromonas rava (Rahman et al., 2010) สาร brominated phenyl ether ซึ งเป็ น
สารมี ธาตุ โปรมี นเป็ นหมู่แ ทนที สร้ างโดยเชื อแบคที เรี ย Pseudoalteromonas phenolica (Isnansetyo and Kame, 2013)
ถึงแม้วา่ การวิจยั ครังนียังไม่สามารถแยกเอาสารมีฤทธิออกมาจากของผสมได้แต่ขอ้ มูลดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
องค์ประกองทางเคมีระดับโมเลกุลต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

สามารถแยกและทําบริ สุทธิเชือจุลินทรี ยจ์ าํ นวน ไอโซเลต จากจุลินทรี ยอ์ าศัยร่ วมกับฟองนําทะเลดีโมสปองเจีย
10 ชนิ ด ทดสอบฤทธิ ยับยังเชือดือยา MRSA 142 ของนําเลียงเชือโดยวิธี Agar plug diffusion method พบจุลินทรี ยห์ มายเลข
S1.2., S6.2 และ SK3 มีประสิ ทธิ ภาพฤทธิ ยับยังเชือ MRSA ได้ โดยเชือ SK3 มีวงใสยับยังกว้างทีสุด นําเชือนี มาหาอาหาร
เลี ยงเชื อที เหมาะสมเพือผลิ ตสารสกัดหยาบ ผลการทดลองพบเชื อ SK3 เจริ ญและสร้ างสารได้ดีเมื อเลี ยงในอาหาร MB
ซึ งผลิ ต สารได้สู ง สุ ด ในวัน ที 2 ของการเลี ยงทดสอบโดยการวัด วงใสยับ ยัง สาสารถผลิ ต สารสกัด หยาบได้ 3 กรั ม
เมือวิเคราะห์ องค์ประกอบอย่างคร่ าวๆโดย HPLC พบสารหลักไม่ทราบชนิ ดจํานวน 1 สาร สารรองหรื อสารปริ มาณน้อย
จํานวน 2 สาร
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บทคัดย่อ
กระเจี ยบเขี ยว (Abelmoschus esculentus) เป็ นผักพื นบ้า นของไทยที นิ ยมบริ โภคฝั กในหลายรู ป แบบต่า ง เช่ น
สด แห้ง ทอด หรื อ ต้ม นอกจากนี กระเจียบเขียวยังมีคุณค่าทางโภชนการสูง ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่
และเยือใย การศึ กษานี วัตถุประสงค์เพือวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธี Association of Official Analytical Chemists
สารประกอบฟี นอลิกทังหมดโดยใช้วธิ ี Folin-Ciocalteu reagent และวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ 2 วิธี ประกอบด้วย 2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ Ferric ion reducing antioxidant power assay (FRAP) ในฝักกระเจียบเขียวอบแห้ง
ผลการทดลองพบว่ากระเจียบเขียวมีปริ มาณคุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วยความชืน 5.20±0.82, เถ้า 12.40±0.77, เยือใย
11.30±0.58, โปรตี น 9.55±0.27, ไขมัน 0.79±0.47 และคาร์ โบไฮเดรตสู งถึง 72.06±0.98 g/100 g นําหนักแห้งตามลําดับ
นอกจากนี ยัง พบว่า กระเจี ยบเขี ย วยัง มี ส ารประกอบฟี นอลิ ก ทังหมดเท่ า กับ 6.90 ±0.03 g gallic acid equivalents/100 g
นําหนักแห้ง และมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 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 ตามลําดับ ผลการทดลองนี สามารถนํา กระเจี ยบอบแห้ง นี ไปทํา เป็ น
วัตถุดิบในการทําชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อืนๆ ได้
คําสําคัญ : สารประกอบฟี นอลิค, ฤทธิต้านอนุมูลอิสระ, กระเจียบเขียว, คุณค่าทางโภชนาการ
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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

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Program in Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District, Phuket Province
83000, Thailand
2
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
2
Program in Industrial Technology, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District,
Phuket Province 83000, Thailand
Department of Science, Faculty of Science and Technology, Phuket Rajabhat University, Ratsada Sub-district, Mueang District, Phuket Province
83000, Thailand
3
ศูนย์เรี ยนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก หมู่ 7 ตําบลศรี สุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
3
Sufficiency Economy Learning Center of Ban Manik Community, Si Sunthon Sub-district, Thalang District, Phuket Province 83110, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : anittaya@pkru.ac.th
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

บทนํา

634

กระเจียบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) เป็ นผักพืนบ้านทีมีการปลูกได้ทวทุ
ั กภาคตลอดทังปี และมีชือ
เรี ยกทีแตกต่างกันไปตามท้องถิน เช่น กระเจียบมอญ มะเขือมอญ มะเขือทะวาย มะเขือมืน ซึ งมีการสันนิ ษฐานว่าถินกําเนิด
อยูใ่ นทวีปแอฟริ กาและทวีปเอเชีย คนไทยส่ วนใหญ่นิยมกินคู่กบั นําพริ กและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนืองจากกระเจียบ
เขียวมีคุณค่าทางโภชนาการทีโดดเด่น คือ เป็ นแหล่งโปรตีน คาร์ โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน และเส้นใยอาหาร (Habtamu
et al., 2014) รวมถึงกรดไขมันไม่อิมตัว เช่น โอเลอิก ลิโนเลอิกในปริ มาณสูง (Roy et al., 2014; Gemede et al., 2015) รวมทัง
เป็ นแหล่งพลังงานทีมีคุณค่า (Adetuyi et al., 2011) เมือนําฝักกระเจียบเขียวไปประกอบอาหารยังพบว่ามีลกั ษณะเป็ นเมือก
ซึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารจําพวกกัม และเพคตินในปริ มาณทีสูง หากรับประทานกระเจียบเขียวสามารถช่วยบรรเทาโรค
ได้หลายโรค เช่น ความดันโลหิ ต หลอดเลือดตีบตัน ลดอาการโรคกระเพาะ และยังช่วยขับพยาธิ ตวั จีดได้ (Robbins, 1982)
นอกจากนีกระเจียบเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึงเป็ นสารประกอบในกลุ่มโพลิฟีนอล ได้แก่
สารฟี นอลิกและ
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ สามารถพบในพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรหลายชนิด สารต้านอนุมูลอิสระนีจะมีบทบาทสําคัญใน
การป้ องกันการทําลายสารชีวโมเลกุลในร่ างกายจากอนุมูลอิสระซึงทําให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ดังนันจะเห็นได้วา่ กระเจียบเขียว
มีคุณประโยชน์มากมาย จึงทําให้คณะผูว้ ิจยั ได้เดินทางไปยังศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านม่าหนิ ก หมู่ 7
ตําบลศรี สุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็ นชุมชนต้นแบบทีมีการดําเนิ นงานส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิ งสุขภาพของชุมชน
โดยกลุ่มเกษตรกรบางเหนียวดําได้ทาํ การปลูกพืชสมุนไพรและพืชสวนหนึ งในพืชทีกล่าวนันก็คือ กระเจียบเขียว ปั จจุบนั
กลุ่มเกษตรกรบางเหนี ยวดําได้นาํ กระเจียบเขียวมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการทําสบู่กระเจียบเขียวออกจําหน่ายและมีแนวคิดทีจะ
อบแห้งกระเจียบเขียว เพือนําวัตถุดิบนี ไปใช้ในการแปรรู ปเป็ นชาสมุนไพร สารสกัดในเครื องสําอาง และตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อืนๆ ทีสามารถเพิมมูลค่าให้กบั กระเจียบเขียว จึงทําให้คณะผูว้ ิจยั ทําการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการและสาร
ต้านอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวทีอบแห้งในครังนี

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมกระเจียบเขียว
เก็บฝั กกระเจี ยบเขี ยวจากชุ ม ชนม่ าหนิ ก หมู่ ตําบลศรี สุน ทร อําเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต ขนาดผลยาว เซนติ เ มตร นํามาล้างทําความสะอาด หันตัด เป็ นชิ นบาง และนําไปอบที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา ชัวโมง
จากนันนําไปบดให้เป็ นผงโดยใช้เครื องปั น
2. การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี (Proximate analysis)
วิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของกระเจี ยบเขียวอบแห้งตามวิธี AOAC ( )ได้แก่ ปริ มาณความชื น ไขมัน
โปรตีน เยือใย และ เถ้า
3. การเตรียมสารสกัดกระเจียบเขียว
ชังกระเจียบเขียวอบแห้งทีบดละเอียด 2 กรัม สกัดด้วยนําเดือดปริ มาตร 200 มิลลิลิตร ตังทิงไว้เป็ นเวลา 10 นาที
จากนันนําไปกรอง ปรับปริ มาณให้ได้ 250 มิลลิลิตร และนําสารสกัดกระเจียบเขียวไปวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมด (ISO 14502-1, 2005)
วิเคราะห์ปริ มาณโพลีฟีนอลิกทังหมดตามวิธี Colorimetric method using Folin-Ciocalteu reagent เริ มจากสารสกัด
กระเจียบเขียว 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu ความเข้มข้น 10% ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดี ยม
คาร์ บอเนตความเข้มข้น 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร จากนันเขย่าให้เข้ากันตังทิ งไว้ในที มื ดที อุณหภูมิห้องนาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1 ชัวโมง จนปฏิกิริยาเกิดขึนสมบูรณ์หลังจากนันนําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที 765 นาโนเมตร โดยเครื องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
รายงานผลในรู ปกรัมของ gallic acid equivalence (GAE) ต่อ 100 กรัมตัวอย่างแห้ง (%w/w dry basis)
การคํานวณจากการสร้างกราฟมาตรฐานระหว่าง ปริ มาณ Gallic acid (µg/ml) กับค่า Absorbanceที nm หาค่า
สมการ เส้นตรงY = mx + b จะได้ค่าความชัน (m) และค่าจุดตัดแกนY (b) คํานวณปริ มาณฟี นอลิกทังหมดใน 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 = ค่าดูดกลืนแสงที 765 nm ของตัวอย่าง
b = ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน(Y-intercept)
Vs = ปริ มาตรสารสกัด
DF = Dilution factor
m = ความชันของกราฟมาตรฐาน
Ws = นําหนักตัวอย่าง
DM = % Dry matter content
5. การวิเคราะห์ ฤทธิต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging ability (DPPH) (Yen and Duh, 1994)
ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิ สระในกระเจียบเขียวสามารถวิเคราะห์ ดว้ ยวิธี DPPH radical scavenging ซึ งเป็ นการวิเคราะห์
ความสามารถในการเป็ นสารต้านออกซิ เดชันที ได้รับความนิ ยมและให้ผลรวดเร็ วโดยใช้ , -diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) โดยนําสารสกัดตัวอย่างปริ มาตร ไมโครลิตร ใส่ ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น . มิลลิ
โมลาร์ ปริ มาตร , มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน เก็บในทีมืดอุณหภูมิหอ้ ง นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน
นาโนเมตร โดยใช้เมทานอลเป็ น blank แทนสารสกัดตัวอย่างและใช้โทรลอกซ์ (Trolox) ความเข้มข้น 0-1,000 ไมโครโมล
เป็ นสารมาตรฐาน นําค่าที ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน จากนันนําผลที ได้จากการทดสอบสารสกัดจากกระเจี ยบเขียวไป
เปรี ยบเที ยบกับกราฟมาตรฐาน เพือคํานวณหาประสิ ท ธิ ภาพในการต้านอนุ มูลอิ สระ และรายงานผลในรู ป ของ µmole
equivalence ของ Trolox ต่ อ
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
คํานวณความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ (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 = นําหนักตัวอย่าง (g)
DM = % Dry matter content
6. การวิเคราะห์ ฤทธิต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) (Yen and Duh, 1994)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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FRAP เป็ นวิธีทีใช้วดั วามสามารถในการให้อิเล็กตรอนของสารอนุมูลอิสระ โดย Potassium ferricyanide reduction
สารต้านอนุ มูลอิสระจะกําจัดไอออนของ ferric (Fe +) แล้วเปลียนไปอยูใ่ นรู ปของ ferrous (Fe2+) ซึ งในการวิเคราะห์ ใช้วิธี
ของ Yen and Duh (1994) โดยปิ เปตสารสกัด ตัวอย่างปริ ม าตร 1 มิลลิ ลิตร ใส่ ในหลอดทดลองเติ มสารละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ( 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 กไซยาไนด์
(K3Fe(CN) 6) เข้ม ข้น 1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ปริ ม าตร 2.5 มิลลิ ลิตร ผสมให้เ ข้ากันและบ่ม ที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
30 นาทีจากนันเติมสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก (TCA) เข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
แล้วนําไปปั นเหวียงทีความเร็ ว 3000 g เป็ นเวลา 10 นาที จากนันดูดสารละลายส่ วนบนปริ มาตร 2.5 มิลลิ ลิตร เติ มนํากลัน
2.5 มิลลิลิตรและสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 0.1 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน จากนันนําไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 700 นาโนเมตร โดยเปรี ยบเทียบกับสารละลามาตรฐานกรดแอสคอร์บิก รายงานผลใน
รู ป mmole equivalent ของกรดแอสคอร์ บิกต่อ 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 = ค่าดูดกลืนแสงที 700 nm ของตัวอย่าง
b = ค่าจุดตัดแกน Y ของกราฟมาตรฐาน (Y-intercept)
Vs = ปริ มาตรสารสกัด
DF = Dilution factor
m = ความชันของกราฟมาตรฐาน
Ws = นําหนักตัวอย่าง (g)
DM = % Dry matter content

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการเป็ นสิ งสําคัญของอาหาร ซึงผลของคุณค่าทางโภชนาการของกระเจียบเขียวอบแห้ง
ถูกแสดงในตารางที จะเห็นได้วา่ กระเจียบเขียวอบแห้งประกอบด้วยปริ มาณความชืน 5.20±0.82 เถ้า 12.40±0.77 เส้นใย
11.30± . โปรตีน 9.55±0.27 และไขมัน 0.79±0.47 g/100 g นําหนักแห้ง ในขณะทีปริ มาณสารอาหารอยูใ่ นช่วงเดียวกันกับ
ผลที มีการรายงานใน Gemede และคณะ ( ) พบกระเจี ยบเขี ยวว่าปริ มาณความชื น 9.69-11.29 เถ้า 5.37-11.30 เยือใย
11.97-29.93 โปรตีน 10.25-26.16 และไขมัน 0.56-2.46 g/100g นําหนักแห้ง ยกเว้นอย่างเดี ยว คือ กระเจียบเขียวทีอบแห้งมี
ปริ มาณคาร์โบไฮเดรตทีถูกตรวจพบในปริ มาณทีสูงขึน เมือเทียบกับผลของ Gemede et al. ( ) ซึ งความแตกต่างเหล่านี
อาจเกียวข้องกับการเปลียนแปลงความชืนในผล ความแตกต่างของสายพันธุ์ของกระเจียบเขียว (Gemede et al., 2016)
ตารางที คุณค่าทางโภชนาการของกระเจียบเขียวอบแห้ง
คุณค่าทางโภชนาการ
ปริ มาณ (g/100gนําหนักแห้ง)
ความชืน
5.20±0.82
เถ้า
12.40±0.77
โปรตีน
9.55±0.27
ไขมัน
0.79±0.47
เยือใย
11.30±0.58
คาร์โบไฮเดรต
72.06±0.98
สารประกอบฟี นอลิกเป็ นสารกลุ่มหนึ งที มีสมบัติเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระและสามารถพบได้ในพืชหลายชนิด
สําหรับผลการการวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมดทีอยูใ่ นกระเจียบเขียวอบแห้งโดยวิธี Folin-Ciocalteu ดังแสดงใน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 2 พบว่ากระเจี ยบเขียวมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมดเท่ากับ 6.90 ±0.03 กรั มกรดแกลลิ คเปรี ยบเทียบต่อ
กรั มนําหนักแห้ง ขณะที การวิเ คราะห์ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิ สระของกระเจี ยบเขียวอบแห้ง ด้วย 2 วิธี คือ DPPH radical
scavenging activity และ FRAP พบว่าปริ มาณของสารต้านอนุมูลอิสระทังสองมีแนวโน้มเป็ นไปในทางเดียวกัน มีปริ มาณสู ง
เท่ากับ ,608.00 µmol Trolox/100 g นําหนักแห้ง และ ,902.32 µmol Ascorbic acid/100 g นําหนักแห้ง ตามลําดับซึงผลการ
ทดลองทีได้สอดคล้องกับรายงานของ Liao et al ( ) แต่ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระอาจตํา เนื องจากการอบแห้งของกระเจียบ
เขียวพบว่ามีการสูญเสี ยของสารต้านอนุมูลอิสระ (Arlai et al., 2012)
ตารางที 2 ปริ มาณสารฟี นอลิครวมและสารต้านอนุมูลอิสระของกระเจียบเขียวอบแห้ง
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

กระเจี ยบเขี ย วที อบแห้ง ของศู น ย์เ รี ย นรู ้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียงชุ ม ชนบ้า นม่ าหนิ ก หมู่ 7 ตําบลศรี สุ น ทร
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะปริ มาณคาร์โบไฮเดรตทีสูง และมีสารต้านอนุ มูลอิสระ ดังนัน
ควรส่งเสริ มให้ชุมชนปลูกกระเจียบเขียวเพิม และนํากระเจียบอบแห้งนี ใช้เป็ นวัตถุดิบในการแปรรู ปเป็ นชากระเจียบเขียว
และผลิตภัณฑ์อืนๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
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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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ประเทศไทยตังอยูใ่ นเขตร้อนชืน (Tropical climate) อยูร่ ะหว่างเส้นละติจูด – องศาเหนื อ และระหว่างเส้น
ลองจิจดู ที - องศาตะวันออก มีเนือทีทังหมดประมาณ ,696, ไร่ หรื อประมาณ , ตารางกิโลเมตร มีพนที
ื
ป่ าแบบป่ าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest) มีความได้เปรี ยบในด้านภูมิศาสตร์ ทีเอือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) สูงสุดอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยปริ มาณความเข้มของแสงแดดสูงตลอดทังปี บวกกับปริ มาณนําฝน ส่ งผลให้
ประเทศไทยมีความชืนสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก ส่งผลให้พชื พันธุ์และสิ งมีชีวติ มีความหลายหลายสูงขึนตามไปด้วย ทังยัง
มีเทือกเขาสู งตามภูมิภาคต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดความแตกต่าง ของลมฟ้าอากาศเฉพาะแหล่ง (Microclimate) นอกจากนียังมีความ
แตกต่างของสภาพดิน หิ น และภูมิประเทศ สิ งเหล่านีเป็ นปัจจัยร่ วมทีก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทีสูงขึนได้ใน
ประเทศ ได้แก่ ความหลากหลายของระบบนิเวศหรื อถินทีอยู่ หรื อชนิดป่ าทีหลากหลาย (Habitat diversity) ความหลากหลาย
ของชนิด (Species diversity) ตลอดจนความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) (ธวัชชัย สันติสุข, 2555)
เขาหินปูน เป็ นหนึงในลักษณะทางธรณี วทิ ยาทีมีการกระจายตัวกว้างทีสุ ดประเภทหนึงในโลก สามารถพบได้ใน
ทุกภูมิภาคของโลก มีอายุหินหลายร้อยล้านปี เป็ นแหล่งเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย ด้วยเขาหินปูนมักมีความสูง
ชัน มีหุบเหว หน้าผา หรื อโพรงถําทีสลับซับซ้อน ทําให้มนุษย์เข้าถึงพืนทีเขาหิ นปูนได้ยาก รวมทังมีหน้าดินน้อย แห้งแล้ง
และร้อนจัด ไม่สามารถใช้เป็ นพืนทีเกษตรกรรมได้ ประเทศไทยมีพืนทีเขาหิ นปูนประมาณ , ตารางกิโลเมตรโดยมีการ
จัดตังเป็ นพืนทีอนุรักษ์ร้อยละ ของพืนทีทังหมด (วิชาญ เอียดทอง,
) พืนทีส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นป่ าไม้ แต่ในบริ เวณทีมี
หน้าดินหนาซึงเป็ นส่ วนน้อยมักใช้ประโยชน์เพือทําสวนยางพาราหรื อสวนผลไม้
นอกจากนี ยังมีการสัมปทานพืนทีเขา
หินปูน เพือผลิตปูนซี เมนต์และผลิตหินสําหรับการก่อสร้าง (จริ นทร์ ชลไพศาล และ บุญญวัฒน์ ขุนอิน,
) ข้อมูลด้าน
การศึกษาพืชเขาหิ นปูนในบริ เวณภาคใต้ของประเทศไทยยังมีนอ้ ย ประกอบกับพืนทีเขาหิ นปูน มีแนวโน้มถูกบุกรุ กทําลาย
อันเนืองมาจากการทําเหมืองหิ นปูนและการเกษตร เขาหิ นปูน จึงเป็ นเหมือนความหวังหนึงของการเป็ นพืนทีรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสิ งมีชีวติ ทังพืชและสัตว์ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีซึงเป็ นเขาหิ นปูนลูกโดด ตังอยูก่ ลางพืนที
เกษตรกรรมและมีชุมชนอยูโ่ ดยรอบ หลงเหลือจากการบุกรุ กโดยมนุษย์และยังมีสภาพทีเกือบสมบูรณ์ ตังอยูใ่ นเขตบ้านคอก
วัว หมู่ที ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุง มีเนือทีประมาณ , ไร่ ประกอบด้วยภูเขาหิ นปูน ลูก คือ เขาชัยบุรี เขา
บ่อลา และเขาพลู โดยกรมป่ าไม้ได้ประกาศจัดตังเป็ นวนอุทยานเมือวันที สิ งหาคม
การศึกษาครังนีจึงสนใจศึกษาความหลากหลายของชนิดและดัชนีความสําคัญของพันธุ์ไม้ยนื ต้นในพืนทีเขา
หินปูนทียังไม่เคยถูกบุกรุ กหรื อทําการเกษตรมาก่อนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง เพือเป็ นฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
เพือเพิมองค์ความรู ้ดา้ นพันธุ์ไม้ให้แก่เจ้าหน้าทีวนอุทยานและนักท่องเทียวทีเข้าชมวน
อุทยาน รวมทังเพือเป็ นฐานข้อมูลพิกดั ต้นไม้ในการศึกษาถึงคุณประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การติดตามการเจริ ญเติบโต
ระยะยาว และเป็ นแหล่งผลิตกล้าไม้หายากสําหรับเพิมพืนทีป่ าต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. สํ ารวจพืนทีและการวางแปลงศึกษา
การสํารวจในครั งนี เลื อกศึ กษาเฉพาะเขาชัยบุ รีเท่านันสํารวจโดยการเดิ นเท้า เพือหาพืนที ที มี ค วามเหมาะสม
สําหรับการวางแปลงตังแต่พืนราบถึ งยอดเขา โดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติทีมีอยู่เ ดิ ม เป็ นเส้นทางหลักในการสํารวจ
รวมถึงเส้นทางอืนที สามารถเข้าไปสํารวจพันธุ์ไม้ได้ แล้วเลือกตําแหน่งวางแปลงศึกษา เลือกศึ กษาเฉพาะในพืนที ทีเป็ น
สังคมพืชดังเดิม โดยใช้เส้นทางเดิ นศึกษาธรรมชาติ จากสํานักงานวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี สู่ จุดชมวิวยอดเขาชัยบุรี รวม
ระยะทาง เมตร โดยเลือกเฉพาะพืนทีทีเป็ นสังคมพืชดังเดิมทีไม่ผา่ นการบุกรุ กทําลาย หรื อปลูกพืชเกษตรกรรม เพือให้
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เห็นรู ปแบบสังคมพืชธรรมชาติและไม่มีชนิ ดพันธุ์ต่างถินเข้ามาอยูใ่ นพืนทีศึกษา โดยวางแปลงขนาด 5 x 20 เมตร จํานวน
40 แปลง ทุก เมตรตลอดเส้นทาง ใช้เชื อกกําหนดขอบเขตแปลงศึกษา ใช้เสาไม้หรื อเหล็กตอกด้วยค้อนลงตามมุมแปลง
ศึกษา พร้อมติดป้ ายแสดงถึงพืนทีการศึกษาวิจยั เพือป้ องกันการทําลายโดยนักท่องเทียว ใช้อุปกรณ์บนั ทึกพิกดั ทางภูมิศาสตร์
(GPS) วัดความสู งจากระดับนําทะเล และวัดความชัน ในทุกแปลงศึกษา
. การเก็บตัวอย่ างพืช
เก็บตัวอย่างพืชตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.
ใช้เทปวัดขนาดต้นไม้ทีบริ เวณความ
สูงระดับอกหรื อ
เซนติเมตร โดยเลือกศึกษาเฉพาะต้นทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก เซนติเมตรขึนไปเท่านัน
บันทึกตําแหน่งของต้นไม้ในแปลง บันทึกความสูง ตําแหน่งแกน X และแกน Y ติดป้ ายพลาสติกบันทึกรหัสและชือผูกไว้
บริ เวณลําต้น เก็บตัวอย่างชินส่วนของพืชทุกส่วนประกอบด้วย ใบ ดอก ผล บรรจุลงในถุงพลาสติก จํานวน ชุด พร้อมติด
ฉลากตัวอย่างบันทึกข้อมูล ลงในทุกตัวอย่างให้ตรงกับป้ายรหัสต้นไม้ พร้อมทังถ่ายรู ปทุกชินส่ วนของพืชทีเก็บตัวอย่าง
รวมถึงลักษณะอืนๆทีไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เช่น เปลือกต้น รากอากาศ สีเปลือก สีเนือไม้ ยางไม้ เพือใช้อา้ งอิงในภายหลัง
พร้อมทังบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ นํามาจําแนกและตรวจสอบชือวิทยาศาสตร์ พืชตามหลักอนุกรมวิธาน โดยใช้
หนังสื อสําหรับจําแนกพืชในประเทศไทย เช่น ชือพรรณไม้แห่ งประเทศไทย ของ เต็ม สมิตินนั ทน์ ( ),
ไม้ป่า
ภาคใต้ เล่มที (A-Es) ของ ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ ( ), Order and Families of Malayan Seed Plant ของ Keng
(1969), Malayan Wild Flower Dicotyledons ของ Henderson (1974) เป็ นต้น หรื อสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ เพือให้ทราบชือ
วิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุ์พชื จัดทําตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพือจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลักทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง และสํานักงานวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
.วิเคราะห์ ข้อมูลสั งคมพืช
วิเคราะห์ขอ้ มูลสังคมพืชโดยใช้คา่ ดัชนี ความสําคัญ (Importance Value Index : I.V.I) ดัดแปลงจากคูม่ ือการศึกษาป่ า
ไม้ไทยของ ดวงใจสุ ขเฉลิม และคณะ,
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี
. ความหนาแน่นของต้นไม้ (Density) แยกคํานวณเป็ นความหนาแน่นรวม (Total Density) และความหนาแน่นแต่
ละชนิด
ความหนาแน่นรวม (D)
=
จํานวนต้นไม้ทงหมดที
ั
ปรากฏ
พืนทีแปลงศึกษาทังหมด
ความหนาแน่นของไม้ชนิ ด A (DA) = จํานวนต้นทังหมดของไม้ชนิด A
พืนทีแปลงศึกษาทังหมด
. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) โดยเปรี ยบเทียบชนิดนันๆกับไม้ทุกชนิด
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A (RDA) = ความหนาแน่นของไม้ชนิ ด A x 100
ความหนาแน่นรวมของไม้ทุกชนิด
3.3 ความถีของชนิดไม้แต่ละชนิด (Frequency of Occurrence)
ความถีของชนิดพันธุ์ไม้ A (FA) = จํานวนแปลงทีพันธุ์ไม้ A ปรากฏ X 100
จํานวนแปลงทีทําการสํารวจทังหมด
. ความถีสัมพัทธ์ (Relative Frequency)
ความถีสัมพัทธ์ของไม้ชนิ ด A (RFA) = ความถีของไม้ชนิด A X 100
ความถีรวมของไม้ทุกชนิ ด
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3.5 ความเด่นของไม้แต่ละชนิด (Dominance)
ความเด่นของชนิดพันธุ์ไม้ A (DOA) = พืนทีหน้าตัดของไม้ชนิด A (ตารางเซนติเมตร)
พืนทีศึกษาทังหมด (ตารางเมตร)
กําหนดให้
พืนทีหน้าตัด
= πr2
เส้นรอบวง
= 2πr
. ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance)
ความเด่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A (RDoA) = ความเด่นของไม้ชนิด A x 100
ความเด่นรวมของไม้ทุกชนิด
. ค่าดัชนี ความสําคัญ (Importance Value Index, IVI) ของแต่ละชนิดในสังคม จากค่าความสัมพัทธ์ทงสามค่
ั
า คือ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถีสัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ มีวธิ ีการคํานวณ คือ
ค่าความสําคัญของชนิดพันธุ์ A = RDA + RFA + RDoA
เมือ
RDA =
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A
RFA =
ความถีสัมพัทธ์ของไม้ชนิ ด A
RDoA =
ความเด่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A

ผลและวิจารณ์ ผล

. พืนทีศึกษา
การสํา รวจพบว่า พื นที ที มี ค วามเหมาะสมต่ อ การศึ กษาตังอยู่บ นพืนที เขาหิ น ปู น ลาดชัน ที มี ค วามสู ง เหนื อ
ระดับนําทะเลตังแต่ เมตร ถึง เมตร (ภาพที ) พืนทีส่วนใหญ่เป็ นหิ นปูน ทังยังมีเศษซากพืชซากสัตว์ขนาดเล็กทับถม
อยูต่ ามพืนผิวและร่ องหิ นปูนทีถูกนําฝนกัดเซาะเป็ นรู พรุ น บางบริ เวณจะมีนาขั
ํ งในซอกหิ น แปลงศึกษาที - เป็ นพืนที
เชิ งเขา มีความลาดชันสู งเพิมขึนไปเรื อย ๆ ทีระดับความสู ง เมตร- เมตร เหนื อระดับนําทะเล พืนทีบริ เวณนีบางจุด
เป็ นพืนที ราบหุ บ เขา มี หน้าดิ นสะสมมากกว่าบริ เ วณอื น หรื อเกิ ด เป็ นร่ องซึ งเป็ นทางไหลของนํา ทําให้มี ความชื นสู ง
นอกจากนี บริ เวณนียังมีภเู ขาอืนๆขนาดเล็กกว่าเขาชัยบุรี ทีอยูใ่ กล้คอยกําบังลมทีพัดมาจากทังทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ได้เป็ นอย่างดี แปลงศึ กษาที – 40 เป็ นพืนทีสันปั นนําหรื อสันของภูเขาที สูงชัน ทอดตัวจากทิ ศใต้ไปสู่ทิศเหนื อ มีพืนที
ด้านกว้างเพียง – 20 เมตรเท่านัน ไม่มีฐานภูเขาหรื อเชิงเขารองรับมากนัก เนื องจากด้านข้างสันปั นนําเกิดการทรุ ดตัวของ
เขาหิ นปูนลงทัง ด้านกลายเป็ นหุบเหวแนวดิงความลึกกว่า เมตร ทําให้เกิดเป็ นยอดเขาทีแคบและสูง สามารถมองเห็น
ได้จากระยะไกล ทําให้พนที
ื ศึกษาส่วนดังกล่าวเป็ นพืนทีรับลมทังจากฝังตะวันตกและฝังตะวันออก ด้วยความชันทีมากและ
ลมแรงทังปี ทําให้เศษซากพืชซากสัตว์ถูกนําฝนชะล้าง และลมพัดพาออกไปจนเกื อบหมด พืนที ส่ วนใหญ่จึงเป็ นหิ นปูน
เปลือยไม่มีหน้าดินปกคลุม ซึงส่งผลต่อชนิ ดและลักษณะของพืชทีพบ พืนทีศึกษามีลกั ษณะใกล้เคียงกับการศึกษานิเวศวิทยา
และชีวภูมิศาสตร์ของเขาหิ นปูนในตอนใต้ของมลฑลยูนนาน ทางใต้ของประเทศจีนของ Zhu ( ) โดยสามารถวางแปลง
ศึกษาขนาด x เมตร เท่านันเนืองจากมีขอ้ จํากัดของพืนทีเขาหิ นปูน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
320

644

300
280

ความสูงเหนื อระดับนําทะเล (เมตร)

260
240
220
200
180
160
140
120
100
80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

แปลงศึกษา

ภาพที 1 ความสูงเหนื อระดับนําทะเลของแต่ละแปลงศึกษา
. ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ยืนต้ น
การสํารวจในพืนทีเก็บตัวอย่าง แปลง รวม , ตารางเมตร พบพันธุ์ไม้ยนื ต้นได้ทงสิ
ั น ต้น จําแนกออกเป็ น
วงศ์
สกุล
ชนิด และมีพนั ธุ์ไม้ทีไม่สามารถจําแนกระดับสกุลจํานวน ชนิด ซึงอยูใ่ นวงศ์ Bignoniaceae,
Euphorbiaceae และ Miliaceae จากจํานวนพันธุ์ไม้ทีพบทังหมด ต้น พบว่ามีการกระจายของจํานวนในแต่ละแปลงศึกษา
ทีแตกต่างกัน จํานวนต้นทีพบสูงสุด คือ ต้น จํานวนต้นทีพบน้อยทีสุด คือ ต้น (ภาพที ) สกุลทีพบชนิดพืชมากทีสุด
ได้แก่ สกุลไม้มะเดือ (Ficus) ชนิด สกุลไม้กะหนานปลิง (Pterospermum) ชนิด สกุลมะคําไก่ (Drypetes) ชนิด และสกุล
อืน ๆ อีก สกุล ขณะทีการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างสังคมของป่ าดิบแล้งผลัดใบ (Seasonally deciduous forest) บน
เขาหิ นปูนโผล่ในตอนกลางของประเทศบราซิลของ Felfili (2007) พบว่า วงศ์ทีพบมากทีสุ ดคือ Leguminosae , Bignoniaceae
และ Apocynaceae ซึงไม่ใกล้เคียงกับการศึกษาครังนี คาดว่าเนืองจากความแตกต่างของภูมิภาคและชนิดของพันธุ์ไม้ แต่
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พนั ธุ์พชื ในรัฐซาบาของมาเลเซีย ของ Kiew ( ) โดยเปรี ยบเทียบกับ
ในรัฐซาราวัคและเขตคาบสมุทรมาเลเซีย โดยในรัฐซาบาเป็ นภูมิประเทศแบบเขาหิ นปูนชายทะเล วงศ์ทีพบสมาชิกมากทีสุ ด
คือ Orchidaceae, Euphorbiaceae, Rutaceae, Araceae และ Acantaceae ตามลําดับ สกุลทีพบพืชมากทีสุ ดคือ Begonia, Ficus,
Bulbophyllum, Diospyros และ Elastostema สกุลเด่นทีพบความใกล้เคียงกับการศึกษาในครังนี แต่เนื องจากมีการศึกษาในพืช
หลายกลุ่มทําให้พบพืชล้มลุกเป็ นไม้เด่นด้วย ชนิดพืชทีพบมากทีสุดในการศึกษาครังนี คือ ตะเคียนหิน (Hopea ferrea)
รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (Psydrax dicoccos), เทียนขโมย (Drypetes hoaensis), ยาแก้ (Drypetes hainanensis) และตาไก่
(Pleurostylia opposita) ตามลําดับ
พันธุ์ไม้ในแปลงศึกษามีความสูงตังแต่ 1.5 – 28 เมตร มีความสูงเฉลีย 7.2 เมตร ระดับความสู งต้นไม้ทีพบมากทีสุ ด
คือ 4 เมตร พบว่าความสู งเฉลียของพันธุ์ไม้ในแต่ละแปลงศึกษา มีค่าลดลงในแปลงศึกษาที มีความสู งเหนื อระดับนําทะเล
เพิมขึ น เนื องจากลมบนยอดเขาพัด แรงตลอดทังปี ทําให้ย อดไม้หัก พัน ธุ์ไ ม้ที มี ค วามสู ง มากที สุ ด คื อ เหรี ย ง (Parkia
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timoriana) สูง 28 เมตร รองลงมาคือ ยางนา (Dipterocarpus alatus) มีความสูง 24 เมตร และพืชไม่ทราบสกุล (Unknown 3)
ในวงศ์ Bignoniaceae มีความสู ง 24 เมตร พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ทีพบจะมีลกั ษณะแคระแกร็ น ใบมีขนาดเล็ก ลําต้นคดงอ หลาย
ชนิ ดมักจะมีหนาม หรื อมีนายาง
ํ มีรากชอนไชไปตามซอกหิ น ใบมักจะไหม้หรื อร่ วงในช่วงฤดูแล้ง แตกใบใหม่ช่วงรอยต่อ
ฤดูแล้งกับฤดูฝนและมักมีดอกในช่วงเวลาเดียวกัน เพือให้เมล็ดได้สุกและงอกในฤดูฝน
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แปลงศึกษา

ภาพที 2 จํานวนต้นทีพบทังหมดในแต่ละแปลงศึกษา
การเก็ บ ตัวอย่างจากแปลงศึกษาจํานวน ตัวอย่าง จาก แปลง ขนาด , ตารางเมตร เมื อจําแนกชนิ ด
พันธุ์ไม้ และคํานวณขนาดพืนทีทีศึกษา แล้วนํามาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีศึกษาและจํานวนชนิ ดพันธุ์สะสม
(Species area curve) พบว่า เส้นกราฟในช่วงแรกมีความชันมาก แสดงให้เห็นว่าเมือเพิมพืนทีศึกษามากขึนยังสามารถพบพืช
ชนิ ดใหม่ได้อีก จึ งต้องเพิมพืนทีศึกษาขึนอีกจนครบ แปลงศึกษา พบว่า ชนิ ดพันธุ์สะสมกลับไม่เพิมขึนแม้จะเพิมพืนที
ศึกษาแล้วก็ตาม แสดงให้เห็นว่า พืนทีศึกษาขนาด , ตารางเมตร เพียงพอสําหรับการศึกษาครังนี (ภาพที )
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ภาพที ความสัมพันธ์ระหว่างพืนทีศึกษาและจํานวนชนิดพันธุ์สะสม
. การศึกษาและวิเคราะห์ รูปแบบสังคมพืช
การศึกษาครังนีวิเคราะห์ขอ้ มูลสังคมพืชโดยใช้ค่าดัชนีความสําคัญของพืชแต่ละชนิดในสังคมไม้ยนื ต้น ได้จาก
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถีสัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ ของพืชแต่ละชนิดมาเปรี ยบเทียบกัน (ตารางที )
ตารางที 1 พันธุ์ไม้ยนื ต้นและค่าดัชนีความสําคัญของไม้ยืนต้นในพืนทีเขาหิ นปูนวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
ชือวิทยาศาสตร์
ชือไทย
RDA
RFA
RDoA
ดัชนีความสําคัญ
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
มะกลําต้น
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
ผ่าเสี 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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ตารางที 1 (ต่อ)
ชือวิทยาศาสตร์
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

ชือไทย
ข่อยหนาม
ขนาน
เพกา
ตานดํา
กระท้อน
เหรี ยง
เข็มป่ า
เฉียงพร้านางแอ
ยอ
ตําหยาวสยาม
ทลายเขา
เม่าขน
ชะมวง
กะหนานปลิง
สะเดาเทียม
กระจับเขา
ไทรกระเบือง
แดงเขา
มะเฟื องช้าง
พระเจ้าห้าพระองค์
เดือโพลง
กอมขม
โสกนํา
ขันทองพญาบาท
ไทรใหญ่
ทุง้ ฟ้า

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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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ตารางที 1 (ต่อ)
ชือวิทยาศาสตร์
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

ชือไทย
มะพร้าว
ยมหิ น
ข้าวสารหลวง
ข่อย
ตาลโตนด
กระเบากลัก
พริ กเหลือง
นูดต้น
มะนาวผี
ขางขาว
ขนุน
ยางพารา
ไทรย้อยใบทู่
ลินควาย
ขีเหล็กนางชีขนั
หนาม
ไทรใบขน
เลียน
เดือนํา
ยู
กระจับนก
พรหมขาว
มะเดือปล้อง
บุหงาลําเจียก
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
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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

. ความหนาแน่ นของต้นไม้ (Density)
แยกคํานวณเป็ น ค่ า คือ ความหนาแน่ นรวม และ ความหนาแน่ นแต่ละชนิ ด โดย ความหนาแน่ นรวม =
/
= . ต้น / ตารางเมตร หรื อ . ต้น/ไร่ ซึ งสู งกว่าการศึกษาของ อานุช ( ) ได้ศึกษาสังคมพืชในบริ เวณป่ า
ชุมชนบ้านหนองถิน ตําบลเกาะเต่า อําเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึงอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับการศึกษาครังนี พบว่ามีความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

649

หนาแน่น , . ต้น/เฮกแตร์ หรื อ .
ต้น / ตารางเมตร เนืองจากพืนทีศึกษาเป็ นป่ าชุมชนในทีราบและเป็ นป่ าชันทุติย
ภูมิ คือผ่านการทําไม้หรื อการใช้ประโยชน์มาก่อน ทําให้ความหนาแน่นตํากว่าป่ าปฐมภูมิของวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี แต่
การศึกษาครังนีมีความหนาแน่นตํากว่าการศึกษาของ กาญจนา ( ) ศึกษาองค์ประกอบพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืช
ป่ าชายนําตามแนวคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีพบว่าพืชชายนํามีความหนาแน่น , ต้น/เฮกแตร์ หรื อ .
ต้น /
ตารางเมตร เนื องจากเลือกศึ กษาต้นพืชทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกตังแต่ เซนติเมตรขึนไป ทําให้พบต้นไม้ได้
มากกว่าการศึ กษาครังนี ทีเลือกศึกษาเฉพาะไม้ทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอกตังแต่ เซนติเมตรขึนไป
ดัง
นันการศึ กษาความหนาแน่ นของต้นไม้แต่ละการศึกษาต้องพิจ ารณาถึงขนาดพืนที หน้าตัดของพรรณไม้ทีศึกษาด้วยเมื อ
พิจารณาความหนาแน่ นแต่ละชนิ ด พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่าความหนาแน่ นมากที สุ ด .
ต้น/ตารางเมตร
รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) .
ต้น/ตารางเมตร, เทียนขโมย (D. hoaensis) .
ต้น/ตารางเมตร, ยาแก้
(D. hainanensis) .
ต้น/ตารางเมตร และดูกช้าง (D. undulata) .
ต้น/ตารางเมตร และอืนๆ
3.2 ความหนาแน่ นสั มพัทธ์ (Relative Density, RDA)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสังคมพืช พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่ามากที สุด . %, รองลงมาคือ แกงเลียง
ใหญ่ (P. dicoccos) 9.65%, เที ยนขโมย (D. hoaensis) 6.53%, ยาแก้ (D. hainanensis) 5.11%, ดู กช้าง (D. undulata) 4.82%
และอืนๆ
3.3 ความถีสั มพัทธ์ (Relative Frequency, RF A)
ความถีสัมพัทธ์ในสังคมพืช พบว่า ความถีรวมของพืชทุกชนิดมีค่า . เมือคํานวณค่าความถีสัมพัทธ์พบว่า แกง
เลี ยงใหญ่ (P. dicoccos) มีค่ามากที สุ ด คือ . %, รองลงมาคือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) 4.45%, อันดับที คือ ตาไก่ (P.
opposita) 4.45%, มะกายดัด (M. philippensis) 4.15%และ ยาแก้ (D. hainanensis) 3.85% ตามลําดับ
. ความเด่ นสั มพัทธ์ (Relative Dominance, RDoA)
ความเด่ นสัมพัทธ์เป็ นอัตราส่ วนความเด่นของพืชชนิ ดนัน ๆ เปรี ยบเที ยบกับพืชทุกชนิ ดที สํารวจ โดยใช้ขนาด
พืนทีหน้าตัดของไม้แต่ละชนิด การศึกษาครังนีพบว่ามีพนที
ื หน้าตัดรวม , ตารางเซนติเมตร หรื อ . ตารางเมตร มี
ค่าพืนทีหน้าตัดเฉลีย . ตารางเซนติเมตร/ต้น โดยความเด่นรวมไม้ทุกชนิ ดมีค่า . เมือคํานวณค่าความเด่นสัมพัทธ์
พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่าความเด่นมากทีสุด คือ . % รองลงมาคือ เทียนขโมย (D. hoaensis) 7.83% อันดับ คือ
ยางนา (D. alatus) 7.22%, มะกลําต้น (A. pavonina) 6.09% และ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) 5.23% ตามลําดับ
3.5 ดัชนีความสํ าคัญ (Importance Value Index, I.V.I.)
ความสําคัญของพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ทีพบในแปลงศึกษาว่ามีความสําคัญมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจาก ค่า คือ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถีสัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ของไม้แต่ละชนิด เมือพิจารณาพบว่าค่าดัชนี ความสําคัญรวม
ทุ กชนิ ดมีค่า พบว่า ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีค่ามากที สุ ด . ( . %), รองลงมาคื อ แกงเลี ยงใหญ่ (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%) ตามลําดับ
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) เป็ นพืชทีมีค่าดัชนี ความสําคัญสู งทีสุด . ( . %) มีความหนาแน่นเฉลีย โดยมีทีมา
จาก 2 ตัวแปร คื อ ความหนาแน่ นสัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ ในขณะทีค่าความถีสัมพัทธ์แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos)
มีค่ามากกว่าตะเคียนหิ น (H. ferrea) แต่เมือนําตัวแปรทังหมดมาคํานวณพบว่า ชนิ ดพืชทีมีค่าดัชนี ความสําคัญมากทีสุด คือ
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) จึงกล่าวได้วา่ พืนทีเขาหินปูนในเขตวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีมีรูปแบบสังคมพืชเป็ นไม้ตะเคียนหิ น
และแกงเลี ย งใหญ่ ในการศึ ก ษาพรรณไม้ป่ าดิ บ เขาภู เ ขี ย ว-นําหนาว โดย สํา นั ก วิ จัย การอนุ รั ก ษ์ป่ าไม้แ ละพัน ธุ์ พืช
กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช พบ สังคมย่อยของตะเคียนหิ น (Hopea ferrea Consociation) ขึ นกระจายเป็ น
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หย่อม ๆ ตามไหล่ เขาตังแต่ระดับ ความสู ง - เมตร จัด เป็ นป่ าดิ บแล้ง (Semi-evergreen forest) เป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกับการศึกษาพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา ประเทศไทย ของ Congdon ( ) บริ เวณศึกษาทีเป็ นพืนทีเขา
หิ นปูนนัน พืชทีพบมักมีลกั ษณะแคระแกร็ น มีหนาม ไม่ค่อยพบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และมีไม้ลม้ ลุกน้อย พืชทีพบมาก คือ
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) ซึงบางครังพบว่ามีลาํ ต้นขนาดใหญ่
เสวียน ( ) ศึกษาลักษณะสังคมป่ าดิบแล้งทีมีไม้ตะเคียนหิ นเป็ นไม้เด่น ในพืนทีปกปั กอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เส้นทางที บริ เวณเขือนจุฬาภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ตะเคียนหิน (H. ferrea) มีความสําคัญทางนิเวศมากกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอืน ๆ คือ . ( . % ของพันธุ์
ไม้ทงหมด)
ั
มีความหนาแน่นเฉลีย . ต้น/ไร่ ( . ต้น/เฮกแตร์ ) มีพนที
ื หน้าตัดลําต้นรวมเท่ากับ , . ตร.ซม./ไร่
(115, . ต้น/เฮกแตร์) ซึงมีความโดดเด่นของตะเตียนหินในแปลงศึกษาสูงกว่าการศึกษาครังนีมาก
ตะเคียนหิ น (H. ferrea) มีชือท้องถินอืน ๆ เช่น เคียนทราย ตะเคียนหนู เหลาเตา จัดเป็ นไม้อยูใ่ นวงศ์ไม้ยาง
(Dipterocarpaceae) เป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรื อนยอดไม่เป็ นระเบียบ กิงเล็กเรี ยวห้อยลง ลํา
ต้นแข็งแรง มักบิดทีโคน ไม่มีพพู อนและรากคํายัน มีลกั ษณะเด่นคือ เปลือกสี นาตาลแดงถึ
ํ
งนําตาลเข้ม ใบอ่อนสี แดงสด เส้น
ใบ 7 – 9 คู่ ผลปี กยาว 2 ปี ก ตัวผลรู ปกรวย หรื อรู ปลูกข่าง พบได้ทวไปในป่
ั
าดิบ ป่ าผลัดใบทีตํา ส่ วนมากพบตามยอดเขา
หินปูน (ไซมอน, 2558) จัดเป็ นไม้ทีมีเนือไม้ทนทานมากชนิดหนึงของไทย มีราคาเนือไม้สูง เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ที
เจริ ญเติบโตช้ามาก เมือเทียบกับไม้ในวงศ์เดียวกันหรื อไม้ราคาแพงชนิดอืนๆ แต่ตะเคียนหิ นกลับมีขอ้ เสียเปรี ยบทีเป็ นสาเหตุ
ของความเสี ยงต่อการสูญพันธุ์หรื อลดจํานวนมากกว่าพืชชนิดอืน เนืองจากไม้ป่าทัวไปจะถูกลักลอบตัดเฉพาะต้นทีมีขนาด
ใหญ่แล้วเท่านัน เพราะจะมีแก่นหรื อเนือไม้จาํ นวนมากและมีความแข็งเพียงพอ แต่ตะเคียนหินกลับถูกลักลอบตัดทังต้น
ขนาดใหญ่แบบไม้ชนิดอืน หรื อตัดตังแต่ไม้มีขนาดเล็กในระยะไม้หนุ่มเท่านัน ต้นทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 1 – 3 นิว
ก็สามารถถูกตัดไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว
มักจะถูกนําไปใช้ประโยชน์เป็ นด้ามเครื องมือทางการเกษตรทีถูกขนานนามว่า
ทนทานยิงและเป็ นทีต้องการ โดยระหว่างการศึกษาภาคสนาม พบต้นตะเคียนหินจํานวนมากออกดอกและติดผลในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ พืนทีเขาชัยบุรีจึงมีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งแม่ไม้ตะเคียนหินทีสําคัญมาก สําหรับใช้ผลิตกล้าไม้ใน
อนาคต เพือการอนุรักษ์และเพิมจํานวนไม้เศรษฐกิจทีมีราคาแพง สมควรยิงทีจะอนุรักษ์ไว้และขยายพันธุ์ต่อไป
พันธุ์ไม้ทีมีค่าดัชนีความสําคัญเป็ นอันดับที 2 คือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos) โดยแกงเลียงใหญ่สามารพบในพืนที
ศึกษาจํานวน 17 แปลง ขณะทีตะเคียนหิ นพบในพืนทีศึกษาเพียง 15 แปลง ทําให้แกงเลียงใหญ่มีค่าความถีสัมพัทธ์สูงกว่า
ตะเคียนหิ นเล็กน้อย แกงเลียงใหญ่เป็ นพืชในวงศ์ไม้ส้ม (Rubiaceae) เปลื อกลําต้นเรี ยบ สี เทาอมนําตาล ดอกช่ อ ชนิ ดแยก
แขนง ดอกย่อยมีกลีบเลียงสี เขียว กลีบดอกสี เหลืองอ่อนอมขาว กลินหอมอ่อน ผลเดียวเกือบกลม ปลายผลเป็ นพู เมืออ่อนสี
เขี ย ว เมื อสุ ก เปลี ยนเป็ นสี แ ดงอมส้ ม แตกตามพู เมล็ ด สี ด ํา ไม้ใ ช้ท ํา เครื องมื อ ประมงและใช้เ ป็ นอาหารสั ต ว์
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) ทังนี แกงเลียงใหญ่เป็ นพืชทีพบได้ในพืนราบ ตามป่ าละเมาะหรื อชาวบ้านในเขตจังหวัดพัท ลุง
เรี ยกว่า “ป่ าใส” มีศกั ยภาพในการกระจายพันธุ์ได้กว้าง ไม่ได้เป็ นไม้ทีมีความต้องการและไม่มีราคาในท้องตลาดค้าไม้ จึงยัง
ไม่มีความจําเป็ นในการช่วยขยายพันธุ์หรื อต้องอนุรักษ์อย่างเร่ งด่วน
พันธุ์ไม้ทีมีค่าดัชนีความสําคัญเป็ นอันดับที 3 คือ เทียนขโมย (D. hoaensis) มีชืออืน ๆ ว่า กะพาบ หลงใหล สอง
กระดองหิ น เป็ นไม้ในวงศ์ไม้สลัดได (Euphorbiaceae) เป็ นไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูง 6-12 เมตร ไม่ผลัดใบ ลําต้นมักจะคดงอ แตก
กิงตํา เปลือกเรี ยบ สีเทา ใบเดียว เรี ยงสลับระนาบเดียว รู ปไข่หรื อรู ปรี ขอบใบจักมนเป็ นคลืน แผ่นใบด้านบนสี เขียวเข้มเป็ น
มัน ด้านล่างสี จางกว่า ดอกเล็ก ออกตามกิง สี ขาวอมเขียว ผลรู ปไข่ สีเขียว สุกสี แดงอมส้ม เขตกระจายพันธุ์และถินกําเนิด
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของไทย ต่างประเทศพบทีกัมพูชา และเวียดนามใต้ ขึนในป่ าดิบแล้งบนภูเขา
หินปูน ทังบนฝังและบนเกาะ ความสูงตังแต่ระดับนําทะเลปานกลางจนถึงระดับประมาณ 100 เมตร ออกดอกเดือน ธันวาคม
- มีนาคม ผลเดือน เมษายน-สิ งหาคม (พืชถินเดียวและพืชหายากของไทย, 2560)
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“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

สรุ ปผลการวิจัย

651

การศึ กษาความหลากหลายของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพืนที เขาหิ นปูนใน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง มีพืนที
ศึกษาทังหมด , ตารางเมตร โดยแบ่งเป็ นแปลงขนาด x 20 เมตร ใน พืนทีย่อย คือ เชิ งเขา แปลง และสันปั นนํา
แปลง รวม แปลง ศึกษาไม้ยนื ต้นทีมีขนาดเส้นรอบ วงระดับอกตังแต่ เซนติเมตร ขึนไป พบไม้ยนื ต้นทังสิ น ต้น
จําแนกเป็ น วงศ์ สกุล ชนิ ด ยังไม่สามารถจําแนกระดับสกุลได้ ชนิ ด วงศ์ทีพบมากทีสุดคือ Moraceae สกุลทีพบ
มากที สุ ดคื อ สกุล Ficus พืชที พบจํานวนต้นมากที สุ ดคือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) ไม้ยืนต้นในแปลงศึ กษามีความสู งเฉลีย
. เมตร โดย เหรี ยง (P. timoriana) มีความสูงมากทีสุดที เมตร การศึกษาครังมีนีค่าความมากชนิด . การศึกษาครังนี
พบว่ามี ค วามหนาแน่ น รวม . ต้น / ตารางเมตร มี พืนที หน้าตัด ของต้น ไม้รวม . ตารางเมตร ชนิ ดพืชที มีค วาม
หนาแน่ นและความหนาแน่นสัมพัทธ์มากทีสุ ด คือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) พืชที มีความถีและความถีสัมพัทธ์มากทีสุดคือ
แกงเลี ยงใหญ่ (P. dicoccos) พืชที มีค วามเด่ น และความเด่ น สัมพัทธ์มากที สุ ด คื อ ตะเคี ยนหิ น (H. ferrea) พืชที มีค่าดัชนี
ความสําคัญมากทีสุด คือ ตะเคียนหิ น (H. ferrea) รองลงมาคือ แกงเลียงใหญ่ (P. dicoccos), เทียนขโมย (D. hoaensis), ยาแก้
(D. hainanensis) และตาไก่ (P. opposita) ตะเคียนหิน ซึงเป็ นพืชทีพบจํานวนต้นมากทีสุดและมีค่าดัชนี ความสําคัญมากทีสุ ด
นัน จัดเป็ นไม้ทีมีความเสี ยงต่อการสู ญพันธุ์ เป็ นไม้ทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสู ง วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี จ.พัทลุง จึงมีศกั ยภาพ
ในการเป็ นแหล่งท่องเทียวทางนิเวศทีสําคัญ เป็ นแหล่งแม่ไม้ทีสําคัญ โดยสรุ ปได้วา่ พืนทีเขาหิ นปูน วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
จังหวัดพัทลุง เป็ นป่ าดิบแล้ง และเป็ นสังคมไม้ตะเคียนหิ นและแกงเลียงใหญ่

กิตติกรรมประกาศ
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กาญจนา คงเอียด.

. องค์ประกอบพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืชชายนําตามแนวคลองศก จังหวัดสุราษฎร์ ธานี .
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การจําแนกช่ วงชันโอกาสนันทนาการ (ROS) ของแหล่งท่ องเทียว
ในอุทยานแห่ งชาตินําตกโยง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
The Classification of Recreation Opportunity Spectrum of Tourism Resources in Nam Tok Yong
National Park Nakhon Si Thammarat Province.
สุรศักดิ ชูทอง1*วัฒนา ณ นคร1 จําเลือง เหตุทอง1
Surasak Choothong1*,Wattana Na Nakhon1, Jamlang Hatthong 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาลักษณะกิ จกรรมและรู ปแบบการใช้ประโยชน์ดา้ นนันทนาการในแหล่ง
ท่องเทียว จําแนกช่วงชันโอกาสนันทนาการของแหล่งท่องเทียว และเสนอแนวทางการจัดการพืนทีตามช่วงชันโอกาสด้าน
นันทนาการของแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
โดยในการวิจยั ครังนีได้ใช้พืนทีการศึ กษาเป็ นแหล่งท่องเทียว
ในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ นาตกโยง
ํ
จังหวัด นครศรี ธรรมราช ทังหมด นําตก ยอดเขา และ เส้นทางศึ กษาธรรมชาติ
โดยทําการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเทียว ทังหมด 400 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การประเมินทรัพยากร
และการจําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเทียว ตามปั จจัยกายภาพ ทัง 4 ปัจจัย
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะกิ จกรรมและรู ปแบบการใช้ประโยชน์ด ้านนัน ทนาการของนักท่องเที ยวในปั จจุบนั
ส่ วนใหญ่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์หลัก ของการเดิ นทางมาเยื อนอุ ทยานแห่ งชาติ น ําตกโยง คื อ ต้อ งการศึ กษาเรี ยนรู้ แ ละสัมผัส
ธรรมชาติ ทํากิ จกรรมร่ วมกับ กลุ่มเพือนสนิ ทและครอบครัว ซึ งแหล่งท่องเที ยวของอุทยานแห่ งชาติ นําตกโยง สามารถ
ตอบสนองกิ จกรรมนันทนาการให้กบั นักท่องเที ยวได้หลากหลาย เช่น การเล่นนํา ชมนําตก ชมวิว ทิ วทัศน์ เป็ นต้น การ
จําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
สามารถแบ่งได้ 4 เขตพืนทีคือ
1) เขตพืนทีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีพืนทีประมาณ 141 ตารางกิ โลเมตรหรื อร้อยละ 52.81 ของพืนทีอุทยาน
โดยพบแหล่งท่องเทียวในเขต 1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน 2) เขตพืนทีธรรมชาติ กึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive
non-motorized area: SPNM) มีพนที
ื ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตรหรื อร้อยละ 4.12 ของพืนทีอุทยาน โดยพบแหล่งท่องเทียว
ในเขต 1 แหล่ง คือ นําตกหนานปลิว 3) เขตพืนทีธรรมชาติกึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area :SPM)
มีพืนทีประมาณ 95 ตารางกิ โลเมตรหรื อร้อยละ 35.58 ของพืนทีอุทยานทังหมด โดยพบแหล่งท่องเทียวในเขต แหล่ง คือ
ยอดเขารามโรม นําตกหนานตากผ้า นําตกปลิว นําตกคูหาสวรรค์ 4) เขตพืนที ธรรมชาติพฒั นา (semi-developed natural
area: SD) มีขนาดของพืนที ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรื อร้อยละ 7.49 ของพืนทีอุทยานทังหมด โดยพบแหล่งท่องเทียว
ในเขต แหล่ง คือ นําตกโยง นําตกคลองจัง นําตกวังปลิง นําตกหนานเตย และนําตกหนานโจน
ซึ งทางคณะผูว้ ิจยั ขอเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเทียวในพืนทีในเขตอุทยานแห่ งชาติ ตามช่วงชันโอกาส
ด้านนันทนาการ โดยให้มีการจํากัดจํานวนนักท่องเทียวในพืนทีค้างแรม บริ เวณยอดเขาเหมน และควบคุมไม่ให้เกิดกิจกรรม
ทีส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การหักกิงไม้ การอัดแน่ นของดิน การปะปนของพืชสัตว์ต่างถิน การ
ทิงขยะไม่เป็ นที ของนักท่องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
เป็ นต้น
คําสําคัญ: ช่วงชันโอกาสนันทนาการ (ROS), อุทยานแห่ งชาตินาตกโยง,
ํ
นครศรี ธรรมราช
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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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อุ ท ยานแห่ ง ชาติ นํ าตกโยงเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทางธรรมชาติ ครอบคลุ ม ท้ อ งที 4 อํา เภอ คื อ ทุ่ ง สง
ร่ อนพิบูลย์ ลานสกา และช้างกลาง ในเขตจังหวัดนครศรี ธรรมราช จากข้อมูลสถิตินกั ท่องเทียวเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขต
อุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
ในรอบ ปี ทีผ่านมา มีนกั ท่องเทียวเฉลียปี ละ , คน (กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช,
) นักท่องเทียวส่วนใหญ่ทีมาเยือนอุทยานแห่งชาติ ต้องการจะมาสัมผัสกับธรรมชาติ และกิจกรรมนันทนาการ
บางครังก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ (ทิพย์วดี โพธิสิ ทธิพรรณ,
) ในหลายกิจกรรมบางครังเกิ ด
การขัดแย้งกันในแหล่งท่องเทียว การจัดการพืนทีจําเป็ นต้องอาศัยช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ เพือให้นกั ท่องเทียวได้รับ
ประสบการณ์ทีตรงกับความต้องการในการมาเยือนแหล่ง เป็ นการส่งเสริ มการท่องเทียว ปั จจุบนั นโยบายการท่องเทียวของ
รั ฐบาล นครศรี ธรรมราชจัด เป็ นแหล่ งท่ องเที ยวเมื องรอง และเมืองที ต้องห้ามพลาด ที ต้องการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยว
เพือสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิน ซึ งพืนทีอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
มีทรัพยากรการท่องเทียวทีหลากหลาย เช่น นําตกโยง
นําตกคลองจัง ยอดเขาเหมน ยอดเขารามโรม ซึ งเป็ นแหล่งท่องเทียวทางด้านธรรมชาติ เพือให้นกั ท่องเทียวมาศึกษาเรี ยนรู้
และสัมผัสธรรมชาติ
ตลอดระยะเวลาสิ บปี ทีผ่านมา การพัฒนาแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการพัฒนา
เส้นทางเดินป่ าระยะไกลจากเนิน 499 สู่ยอดเขาเหมน เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาใต้ และบ้านพักนักท่องเทียวบริ เวณยอด
เขารามโรม ในปั จจุบนั มีการฟื นฟูสภาพป่ าและคืนสิ งก่อสร้างจากสถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 โดยการพัฒนาพืนทีใน
เขตอุ ทยานให้สามารถรองรับ นักท่องเที ยวที มาเยือนได้เป็ นจํานวนมาก ทําให้นักท่ องเที ยวมี ค วามหลากหลาย ในการ
ประกอบกิ จกรรมนันทนาการ และการบริ หารจัดการการพัฒนาสิ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียว โดยอาศัยข้อมูล
ทางด้านการจําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
ในการแบ่งเขตการท่องเทียวใน
อุทยานให้แต่ละกิจกรรม สอดคล้องกับสภาพพืนทีและนักท่องเทียวไม่รู้สึกขัดแย้งในการประกอบกิจกรรมนันทนาการและ
คงความเป็ นสันโดษ สภาพธรรมชาติดงเดิ
ั มพืนทีสวยงาม เพือให้นกั ท่องเทียวทีมาเยือนอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
ให้ได้รับ
ประสบการณ์ท่องเทียวทีมีคุณค่า รู ้รักษาทรัพยากรการท่องเทียวให้คงอยู่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยังยืน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กําหนดพืนทีศึกษา
ศึ ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น ํ าตกโยง ซึ งแบ่ ง ออกเป็ นนําตก แห่ ง ได้ แ ก่ 1) นํ าตกโยง
2) นําตกปลิ ว 3) นําตกคลองจัง 4) นําตกหนานตากผ้า 5) นําตกหนานปลิ ว 6) นําตกหนานเตย 7) นําตกวัง ปลิ ง
8) นําตกหนานโจน และ ) นําตกคูหาสวรรค์ ยอดเขา แหล่ง คือ ) ยอดเขาเหมน และ ) ยอดเขารามโรม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างในการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาติ
นําตกโยงในรอบ ปี (พ.ศ.
- ) เฉลียจํานวน , คน (สถิตินกั ท่องเทียวการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาตินาตก
ํ
โยง ปี งบประมาณ,
) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั จํานวน ชุด ตามสูตรยามาเน่ (Yamane, 1973) และให้ผเู ้ ชียวชาญ
ตรวจสอบความเทียงตรง (validity) ของเนือหา มีค่าคะแนน IOC เท่ากับ .
3. วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
่ มตัวอย่างดังนี ขันตอนที สุ่ มตัวอย่างแบบกําหนดโควตา (Quota sampling)
ในงานวิจยั ครังนี มีขนตอนในการสุ
ั
เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยกําหนดจํานวนตัวอย่างตามสัดส่ วนของแหล่งท่องเทียวทีคาดว่ามีนกั ท่องเทียวไปเยือนมากทีสุดให้
โควตาในการเก็บตัวอย่าง ร้อยละ แหล่งท่องเทียวทีคาดว่ามีนกั ท่องเทียวไปเยือนในระดับปานกลาง ให้โควตาในการเก็บ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตัวอย่างร้อยละ และแหล่งท่องเทียวที คาดว่านักท่องเทียวไปเยือนน้อยและการเข้าถึงยากลําบาก ให้โควตาในการเก็บ
ตัวอย่าง ร้อยละ ขันตอนที สุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling ) ซึงเป็ นวิธีการเลือกตัวอย่างโดยการเก็บจาก
จํานวนนักท่องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงในพื
ํ
นทีทีทําการศึกษาดังต่อไปนีรายละเอียดดังตารางที 1
ตารางที 1 จํานวนตัวอย่างนักท่องเทียวในแต่ละแหล่งท่องเทียวภายในอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
แหล่งท่องเทียว
จํานวนตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั
1. นําตกโยง
ตัวอย่าง
2. นําตกปลิว
ตัวอย่าง
3. นําตกคลองจัง
ตัวอย่าง
4. นําตกหนานโจน
ตัวอย่าง
5. นําตกหนานปลิว
ตัวอย่าง
6. นําตกหนานเตย
ตัวอย่าง
7. นําตกหนานตากผ้า
ตัวอย่าง
8. นําตกวังปลิง
ตัวอย่าง
9. นําตกคูหาสวรรค์
ตัวอย่าง
10. ยอดเขาเหมน
ตัวอย่าง
11. ยอดเขารามโรม
ตัวอย่าง
รวม
400 ตัวอย่ าง

4. เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
4.1. แบบสอบถาม
เครื องมื อที ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถามที ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ น โดยการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร
แนวความคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจยั และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญเกียวกับงานวิจยั ตาม
กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ตอน โดยมีการสอบถามถึง ลักษณะกิจกรรม
และรู ปแบบการใช้ประโยชน์ดา้ นนันทนาการของแหล่งท่องเทียวความต้องการและการรับรู ้ของนักท่องเทียวความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
และภูมิหลังหรื อลักษณะสังคมประชากรศาสตร์ของนักท่องเทียว
และนําแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนไปให้ผเู ้ ชียวชาญจํานวน ท่านตรวจสอบความถูกต้องและเสนอแนะเพิมเติม โดยใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ทังหมด จํานวน 400 ชุด
4.2 แบบประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทียว
แบบประเมินทรัพยากรนันทนาการในแหล่งท่องเทียวอุทยานแห่งชาตินาตกโยงโดยใช้
ํ
ช่วงชัน
โอกาสทางด้านนันทนาการ (R0S) มีการแบ่งเนื อหาการประเมิน ออกเป็ น ตอน ได้แก่ลกั ษณะทัวไปของแหล่งท่องเทียว
การประเมินแหล่งท่องเทียวตามหลักการจําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพืนที
ภายในอุทยานแห่งนําตกโยง
. เครื องอํานวยความสะดวกในการเก็บข้ อมูล
. . เครื องจําพิกดั ดาวเทียม (GPS)
. . กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูม ิ
5.1. เก็บรวบรวมรวมข้อมูลจากโดยใช้แบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักท่องเทียวภายในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
จํานวน พืนที จํานวน ชุด
5.1.2 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในด้า นกายภาพเพื อนํา มาใช้ใ นจํา แนกช่ ว งชันโอกาสทางด้าน
นันทนาการของอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
6. การจัดทําและวิเคราะห์ ข้อมูล
. การจัดทําข้ อมูลของแบบสอบถาม
ในการจัดทําและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือสรุ ปผลการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที ได้รับ
ทังหมดมาตรวจสอบดูความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วจึงนําไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ โดยใช้
การคํานวณค่า เป็ นความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายของค่าเฉลียเพือหาความแตกต่างของ
ข้อมูล ในการวัดค่ากระจายของข้อมูล ของแบบสอบถาม
. การวิเคราะห์ ผลการประเมินทรัพ ยากรนันทนาการในแหล่ งท่ องเทียว
การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น ทรั พ ยากรนัน ทนาการในแหล่ ง ท่ อ งเที ยวอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
นําตกโยงโดยใช้ช่วงชันโอกาสทางด้านนันทนาการ (R0S) วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นแบบเชิงบรรยายพรรณนา และค่าเฉลียจาก
ตัวชีวัดต่างๆ ตามเกณฑ์ทีกําหนด
6.3 ปัจจัยทางด้ านกายภาพในการจําแนกช่ วงชันโอกาสด้านนันทนาการ
ปัจจัยทางกายภาพทีใช้ในการจําแนกช่วงชันโอกาสนันทนาการ (ROS) คือ ระยะห่างจากถนน
ขนาดพืนที ที มีความธรรมชาติทีเป็ นผืนใหญ่ติด กัน การเข้าถึงหรื อการใช้ยานพาหนะ และการใช้ประโยชน์ทีดิ น การ
จําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ของอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
ออกเป็ น พืนที จากการตรวจสอบเอกสาร
และเก็บรวบรวมข้อมูลที เกียวข้อง คือ พืนที ธรรมชาติดงเดิ
ั ม (primitive area) พืนที ธรรมชาติกึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์
(semi-primitive non-motorized area) พื นที ธรรมชาติ กึ งสั น โดษใช้ย านยนต์ (semi-primitive motorized area) พื นที
ธรรมชาติทีมีการพัฒนาแล้ว (semi-developed natural area) โดยมีเกณฑ์ในการจําแนก ดังตารางที
ตารางที 2เกณฑ์ในการจําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ
ปัจจัยและเกณฑ์ชีวัด P
SPNM
SPM
SD
ระยะห่าง (km) จาก
ถนนสายหลัก*
>5
1-5
1-5
1-5
ถนนสายรอง**
>1
>1
≤1
≤1
ขนาดพืนที (km2)
> 10
 10
 10
การเข้าถึงและการใช้ ไม่มีการใช้
ไม่มีการใช้ยานยนต์
การใช้ยานพาหนะที มีการใช้ยานยนต์
ยานพาหนะ
ยานพาหนะทุกชนิด รวมเส้นทางเดินเท้า
มีเครื องยนต์ในระดับ เกือบทุกชนิด ใน
ไม่มีถนนแต่อาจมี
ทางเกวียนและพาหนะ ตํา เข้าถึงโดยถนน
ระดับปานกลางถึง
เส้นทาง เดินเท้า
ทีไม่ใช้เครื องยนต์
สายรอง
สูง เข้าถึงโดยถนน
(สัตว์ต่าง)
สายหลัก-รอง
การใช้ประโยชน์
พืนทีป่ าไม้ธรรมชาติ พืนทีป่ าไม้ธรรมชาติที พืนทีป่ าไม้ธรรมชาติ เป็ นพืนทีป่ าไม้
ทีดิน
ทีไม่ถูกเปลียนแปลง ไม่ถูก เปลียนแปลง
ทีไม่ถูกเปลียนแปลง ธรรมชาติทีมีการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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SD
เปลียนแปลงหรื อ
พืนทีทีมีสภาพการ
ใช้ประโยชน์ที
เลียนแบบธรรมชาติ
หมายเหตุ: * ถนนหลวงทีมีหมายเลข 3 ตัวลงมา ** ถนนหลวงทีมีหมายเลข > 3 ตัว ถนนลูกรัง/ ดิน (พืนถนนอ่อน/แข็ง
1 ช่องจราจร)
ทีมา: ปรับปรุ งจาก The Province of British Columbia (1998) และดรรชนี และคณะ ( )

6.4. การนําเข้ าข้ อมูลลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
จากการรวบรวม ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที ได้ม าเพื อนํ า เข้ า ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เก็ บ ไว้ใ น
ระบบฐานข้อมูลเพือง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ งข้อมูลนี จะเก็บไว้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) ข้อมูลเชิ งพืนที (spatial data)
นําเข้าด้วยการจัดเก็บเป็ นชันข้อมูลต่างๆได้แก่ ขอบเขตอุทยาน เส้นชันความสู งการใช้ประโยชน์ทีดิน ถนน แม่นาแหล่
ํ
ง
ท่ องเที ยวในอุทยาน และสถานทีสําคัญ 2) ข้อมูลเชิ งบรรยาย (attribute data) นําเข้าเก็บไว้ในรู ปของตารางฐานข้อมูลที
อธิบายรายละเอียดของข้อมูลเชิงพืนทีในแต่ละชัน โดยมีขนตอนการนํ
ั
าเข้าข้อมูลและจําแนกช่วงชันโอกาสนันทนาการด้วย
ปัจจัยกายภาพ ดังภาพที
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ช่ วงชันโอกาสนันทนาการทังหมด
ขันตอนที 1

ขันตอนที 2

พืนทีธรรมชาติทีมีการพัฒนาแล้ว

ขันตอนที 4

พืนทีกึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์,
พืนทีกึงสันโดษใช้ยานยนต์

ขันตอนที 3
พืนทีธรรมชาติทีมีการพัฒนาแล้ว

พืนทีกึงสันโดษใช้ยานยนต์

พืนทีกึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์

พืนทีสันโดษ

ภาพที 1 การจําแนกช่วงชันโอกาสนันทนาการของแหล่งท่องเทียว ในอุทยานแห่งชาตินาตกโยง
ํ
ทีมา: ปรับปรุ งจาก The Province of British Columbia (1998)

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ทังส่ วนแบบสอบถาม แบบประเมินทรัพยากร และการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ และการอภิปรายผลของการศึกษาวิจยั เรื องการจําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการของแหล่งท่องเที ยว
ในอุทยานแห่ ง ชาติ นําตกโยง จัง หวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ ิจัยวิเ คราะห์ ข อ้ มูลและนําเสนอผลการวิเ คราะห์ข อ้ มูล ตาม
คําอธิบาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ส่วน ตามลําดับ ดังนี
. ลักษณะกิจ กรรมและรู ปแบบการใช้ ประโยชน์ ด้ านนันทนาการของแหล่ ง ท่ องเทียวในเขตอุ ทยานแห่ ง ชาติ
นําตกโยง
นักท่ องเที ยวส่ วนใหญ่ เคยมาเยือนอุท ยานแห่ ง ชาติ นาตกโยง
ํ
มี มากที สุ ด - ครัง ร้ อยละ . รองลงมาเคย
เดิ นทางมามากกว่า ครัง ร้ อยละ . และ - ครั ง ร้อยละ . จํานวนสมาชิ กแต่ละกลุ่มทีเดิ นทางมาแต่ละครังมีเฉลีย
คน ส่ วนใหญ่จะเดินทางมากับกลุ่มเพือน ร้อยละ . รองลงมามากับกลุ่มเพือนและครอบครัวร้อยละ . และเดินทาง
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มากับ ครอบครั ว ร้ อยละ . ยานพาหนะที ใช้ในการเดิ น ทางมากที สุ ด คื อ รถยนต์ส่วนบุ ค คล ร้อยละ . รองลงมา
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ . และเดิ นเท้า ร้ อยละ . ร้อยละ นักท่ องเทียวส่ วนใหญ่เป็ นคนนอกพืนที ร้อยละ . และ
ในพืนที ร้อยละ . ส่ วนใหญ่นกั ท่องเทียวจะเดิ นทางมาแบบเช้า-เย็นกลับมากทีสุ ดร้อยละ . และพักค้างแรมโดยการ
กางเต็นท์ ร้อยละ . ตามลําดับ
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวภายในนําอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น ําตกโยงที นักท่ อ งเที ยวต้องการไปเที ยวมากที สุ ด คื อ นําตกโยง
รองลงมาคือ นําตกปลิว และนําตกหนานโจน ส่ วนแหล่งท่องเทียวประเภทยอดเขานักท่องเทียวต้องการไปเยือนมากทีสุด
คื อ ยอดเขาเหมน รองลงมาคื อ ยอดเขารามโรม เส้น ทางศึ กษาธรรมชาติ นักท่องเที ยวต้องการไปเยือนเส้น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติป่าดิบเขา “อ่างกาใต้” รองลงมาคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาตินําตกโยง และเส้นทางเดิ นป่ าระยะไกลเนิ น
ยอดเขาเหมน ตามลําดับ
การท่ องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงนั
ํ
กท่องเทียวส่ วนใหญ่ มาเพือทํากิ จกรรมร่ วมกับกลุ่มเพือนสนิ ท
และครอบครัว ร้อยละ . รองลงคือ มาเพือศึ กษาเรี ยนรู ้และสัมผัสธรรมชาติ ร้อยละ . และหลี กหนี ความจําเจจาก
สภาพแวดล้อม ร้อยละ . ซึ งกิ จกรรมนันทนาการทีนักท่องเทียวทําในช่วงทีมาเทียวอุทยานแห่ งชาติ นําตกโยงมากทีสุ ด
คื อ ถ่ายภาพ และวีดีโอ ร้อยละ . รองลงมาคื อ ชมวิว/ทิ วทัศน์ ร้อยละ . และการเล่นนํา/ชมนําตก ร้ อยละ .
เป็ นต้น การเดินทางนันนักท่องเทียว คิดว่าการเข้าถึงอุทยานแห่งชาตินาตกโยงจากถนนสายหลั
ํ
กนันง่าย สะดวกมาก ร้อยละ
. รองลงมาคือ ค่อนข้างลําบาก ร้อยละ . และค่อนข้างง่าย ร้อยละ . ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาของ กฤษณา
กสิ กรรม และนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์ เขีย ว,
พบว่าแรงจู งใจในการเดิ นทางมาเยือนอุทยานแห่ งชาติ คือ ความ
ต้องการที จะรั บ อากาศบริ สุท ธิ ต้องการทํากิ จกรรมและใช้เ วลาร่ วมกับ คนใกล้ชิด และ การได้ใ กล้ชิด สัม ผัส และอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ
. ความต้ องการและการรับรู้ ของนักท่องเทียว
นักท่องเทียวมีความคิดเห็นว่าอุทยานแห่งชาตินาตกโยงมี
ํ
การติดป้ ายให้เห็นอย่างชัดเจน ร้อยละ . และไม่มีการ
ติดป้ าย ร้อยละ . โดยภายใน ชัวโมงนันนักท่องเทียวได้พบเห็ นนักท่องเทียวอืน ภายในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
ประมาณ - คนต่อกลุ่ม ร้อยละ . รองลงมาคือ - คน และร้อยละ . - คนต่อกลุ่ม ร้อยละ . พืนทีของจุด
ท่ องเทียวควรมี ขนาดเท่าใดทีทําให้นกั ท่องเทียวได้รับประสบการณ์ ท่องเทียวทีพึงพอใจมากทีสุ ด ประมาณ - ตาราง
กิโลเมตร ร้อยละ . รองลงมาคือ - ตารางกิโลเมตร ร้อยละ . และ - ตารางกิโลเมตร ร้อยละ . - ตาราง
กิ โลเมตร ในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงส่
ํ
วนใหญ่จะพบเห็ นนักท่องเที ยวทิ งขยะไม่เป็ นที ร้อยละ . รองลงมาคือ
หักเด็ด กิงไม้ มากที สุด ร้อยละ . ส่ งเสี ยงดังเป็ นการรบกวน ร้อยละ . ขีดเขียนตามต้นไม้และก้อนหิน ร้อยละ .
ไม่พบเห็นพฤติกรรมข้างต้น ร้อยละ . ทําลายป้ ายต่างๆ . เดินขับรถออกนอกเส้นทางทีกําหนด ร้อยละ . ซึงสิ งที
พบเห็นนันมีประมาณ - % ร้อยละ . รองลงมา - % และ - % ของนักท่องเทียวทีพบและเสี ยงทีเกิดขึนจาก
แหล่งท่องเทียวนันเป็ นเสี ยงธรรมชาติ ร้อยละ . รองลงมาคือ เสี ยงพูดคุยในกลุ่มและเสียงตะโกน ร้อยละ . และเสี ยง
จากนําตกที ไหลแรงตลอดเวลา ร้อยละ . และในปั จจุบนั นี แหล่งท่ องเที ยวอุทยานนําตกโยงนันพบเห็ นผลกระทบแต่
เล็กน้อย เช่น ทางเดิ นเท้าทีปรากฏให้เห็ นทางได้ชัดเจน ร้อยละ . รองลงมาคือ พบเห็ นผลกระทบมาก จําเป็ นต้องใช้
มาตรการต่างๆ ในการป้ องกันผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนในพืนที ร้อยละ . และพบเห็นผลกระทบบ้างปานกลางแต่พืนที
สามารถฟื นคืนสภาพได้ในระยะเวลาอันสัน ร้อยละ . และซึ งโดยสรุ ปแล้วแหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตก
ํ
โยงทีมีความเป็ นธรรมชาติ ร้อยละ . รองลงมา มีความเป็ นธรรมชาติค่อนข้างสูง ร้อยละ . และมีความเป็ นธรรมชาติ
บ้าง ร้อยละ .
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การมาท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงนั
ํ
กท่องเทียวพบเห็ นกิจกรรมการที ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเทียว
ในด้านของเสี ยที เกิ ดจากกิ จกรรมมนุ ษย์มากที สุ ดอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ พบเห็ นสัตว์ป่าในพืนที ถูกรบกวน
มีการก่ อสร้ างที ปิ ดบังภูมิท ัศน์ที สวยงามของพืนที มีกลิ นที ไม่พึงประสงค์ มี การปะปนของพืชและสัตว์ต่างถิน พบสาร
แขวนลอยและคราบนํามันในนํา ปริ มาณขยะในพืนที ต้น ไม้ ลู กไม้ ขนาดเล็กถูกเหยียบยํา และความขัด แย้ง ในการใช้
ประโยชน์ในด้านนันทนาการในพืนที ตามลําดับ
นักท่องเทียวมีความคิดเห็นว่าในการท่องเทียวนันได้ประสบการณ์อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยได้พกั ผ่อนหย่อนใจ
ในแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติมากทีสุด รองลงมาคือ ผ่อนคลายความ ตึงเครี ยดจากการทํางาน พักผ่อนหย่อนใจในแหล่ง
ท่องเทียวทางธรรมชาติ มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเพือนสนิ ท เกิดความภูมิใจกับตนเองทีได้ไปเยือนแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ
มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิงแวดล้อม แสดงถึงความแข็งแกร่ ง/อดทนของร่ างกายและจิตใจ ได้ใช้ป้ายเตือนและควบคุมการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทุนยาน และหลีกหนีความวุน่ วาย/แสวงหาความสงบ
. ความคิดเห็นต่ อการพัฒ นาแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
จากการสอบถามนักท่องเทียวทีมาเยือนอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงปรากฏว่
ํ
านักท่องเที ยวแสดงความคิดว่าในเขต
อุทยานแห่ งชาตินาตกโยงนั
ํ
นมีการพัฒนาบ้างเล็กน้อยในลักษณะทีไม่ถาวร สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้มากทีสุด คิดเป็ น
ร้อยละ . รองลงมาคือ มีการพัฒนาเปลียนแปลงธรรมชาติบา้ งในลักษณะไม่ถาวร การพัฒนาในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้อยละ . และมีการพัฒนาบ้างเล็กน้อยในลักษณะทีไม่ถาวร สามารถกลับคื นสู่ ธรรมได้และมีการพัฒนาเปลียนแปลง
ธรรมชาติหรื อสร้างบางสิ งบางอย่างทีมีความคล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติในระดับปานกลางถึงสูง คิดเป็ นร้อยละ 12.5
ความต้องการสิ งอํานวยสะดวกที นักท่ องเที ยวต้องการมากทีสุ ด คื อ ต้องการสิ งอํานวยความสะดวกให้ความ
ส ะ ด ว ก ส บ า ย เ บื อ ง ต้ น ป้ อ ง กั น ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ พื น ที ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ที ย ว เ ช่ น ห้ อ ง นํ า
ถังขยะ เต็น ท์ พืนที พักแรม คิ ด เป็ นร้ อยละ . รองลงมาคื อ ต้องการเฉพาะสิ งอํานวยความสะดวกประเภทที ป้ องกัน
ผลกระทบต่อพืนที เช่น ทางเดินเท้า ป้ ายเตือน และต้องการเฉพาะสิ งอํานวยความสะดวกประเภททีป้ องกันผลกระทบต่อ
พืนทีและป้ องกันอันตรายแก่นกั ท่องเทียว เช่น ทางเดิ นเท้า สะพานเดินเท้า สะพานข้ามนํา ราวกันตก คิดเป็ นร้อยละ .
และไม่ตอ้ งการสิ งอํานวยความสะดวกใด ๆ ยกเว้นทางเดินเท้าเข้าถึงพืนทีธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ
4. การจําแนกช่ วงชันโอกาสของแหล่งท่องเทียวในอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
เมือนําปั จจัยทางด้านกายภาพทัง ปั จจัยคือ ระยะห่างจากถนน ขนาดพืนทีทีมีความธรรมชาติทีเป็ นผืนใหญ่ติดกัน
การเข้าถึงหรื อการใช้ยานพาหนะ และการใช้ประโยชน์ทีดิ น การจําแนกช่วงชันโอกาสด้านนันทนาการ (ROS) ของอุทยาน
แห่ งชาตินาตกโยง
ํ
ออกเป็ น ช่วงชัน ดังต่อไปนี
1) เขตพืนทีธรรมชาติสันโดษ (Primitive area :P) มีขนาดของพืนทีประมาณ ตร.กม. หรื อร้อยละ
. ของพืนทีอุทยานทังหมด แหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงที
ํ
มีการเดิ นทางและการเข้าถึงยากลําบาก
เข้าถึ งได้โดยการเดิ นเท้าเท่านัน สภาพความเป็ นธรรมชาติทีสมบู รณ์ มีการพัฒนาพืนที น้อยมาก และสภาพพืนที เป็ นป่ า
ธรรมชาติดงเดิ
ั ม นักท่องเทียวต้องใช้ความสามารถและพึงพาตัวเองสู ง โอกาสในการพบปะผูอ้ ืนน้อยมาก รู ้สึกสงบสันโดษ
ไม่มีป้ายเตือนและเจ้าหน้าทีคอยดูแล พบเห็ นร่ องรอบผลกระทบและนักท่องเทียวประกอบกิ จกรรมไม่เหมาะสมน้อยมาก
หรื อไม่มีเลย ได้ยินแต่เสี ยงธรรมชาติ ซึ งในเขตพืนที ดังกล่าวของอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงมี
ํ
1 แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน
พบว่า ลัก ษณะกลุ่ ม การเดิ น ทางยอดเขาเหมน เป็ นกลุ่ ม เพื อนมากที สุ ด การเดิ น ทางเข้า ถึ ง แหล่ ง ต้อ งเดิ น เท้า เท่ า นัน
มีวตั ถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเทียว คือ ต้องการทํากิ จกรรมร่ วมกับกลุ่มเพือนสนิ ท ครอบครัวและศึกษาเรี ยนรู ้
และสัมผัสธรรมชาติ กิ จกรรมทีนิ ยมทํามากทีสุ ด คื อ ชมวิว ทิ วทัศน์ นักท่องเทียวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเทียวดังกล่าวมี
ความเป็ นธรรมชาติ การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างยากลําบาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2) เขตพื นที ธรรมชาติ กึ งสั น โดษไม่ ใ ช้ ย านยนต์ (Semi-primitive non-motorized area: SPNM)
มีขนาดของพืนทีประมาณ ตร.กม.หรื อร้อยละ . ของพืนทีอุทยานทังหมด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเข้าถึง
ยาก ไม่ มี การใช้ย านยนต์ใ นแหล่ ง ท่ องเที ยว สภาพพืนที มี ค วามเป็ นธรรมชาติ ที สมบู ร ณ์ มี การพัฒ นาพื นที น้อ ยและ
นักท่ อ งเที ยวต้องใช้ค วามสามารถและการพึ งพาตนเองสู ง โอกาสในการพบปะผูค้ นน้อย รู้ สึ ก สงบสัน โดษ พบเห็ น
ผลกระทบและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที ยวน้อย ได้ยินแต่เสี ยงธรรมชาติสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ
ของพืนทีทีใช้ ซึ งแหล่งท่องเทียวดังกล่าวของอุทยานแหล่งมี 1 แหล่ง คือ นําตกหนานปลิวพบว่าลักษณะกลุ่มการเดินทาง
มายัง แหล่ งเป็ นกลุ่ มเพือนมากทีสุ ด การเดิ นทางเข้าถึง แหล่งต้องเดินเท้าเท่านัน มี วตั ถุ ป ระสงค์หลักของการเดิน ทางมา
ท่ องเที ยว คือ ต้องการศึ กษาเรี ยนรู้และสัมผัสธรรมชาติ หลีกหนี ความจําเจจากสภาพแวดล้อมเดิม กิจกรรมที นิ ยมทํามาก
ทีสุด คือการถ่ายภาพ วีดีโอ นักท่องเทียวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเทียวดังกล่าวมี ความเป็ นธรรมชาติสูง การเดินทางเข้าถึง
ค่อนข้างยากลําบาก
) เขตพืนที ธรรมชาติ กึงสัน โดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area: SPM) มี ขนาดของ
พืนทีประมาณ ตร.กม.หรื อร้อยละ . ของพืนทีอุทยานทังหมด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการเข้าถึงค่อนข้างยาก มีการ
ใช้ยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนข้างแคบรถสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขียานพาหนะ
ปรากฏสิ งอํานวยความสะดวกสบายเบืองต้นกับนักท่องเทียว เช่น พืนทีพักแรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้ยนิ เสี ยงธรรมชาติ
และนักท่องเทียวอืน มีโอกาสพบปะนักท่องเทียวกลุ่มอืน พบเห็นผลกระทบทีเกิดจากกิ จกรรมการท่องเทียว เช่น ร่ องรอย
การหักเด็ดกิงไม้ การอัดแน่ นของดิ นและมีการปะปนของพืชสัตว์ต่างถิน ซึ งแหล่งท่องเทียวดังกล่าวของอุทยานแห่งชาติ
นําตกโยงมีดว้ ยกัน 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม นําตกหนานตากผ้า นําตกปลิว นําตกคูหาสวรรค์ พบว่า ลักษณะกลุ่มการ
เดิ นทางเป็ นกลุ่มเพือนและครอบครัวมากทีสุด ยานพาหนะในการเข้าถึงเป็ นรถยนต์ส่วนบุคล จักรยานยนต์
มี
วัตถุประสงค์หลักของการเดิ นทางมาท่องเทียว คือ ต้องการทํากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพือนสนิ ท ครอบครัวและศึกษาเรี ยนรู้
และสัมผัสธรรมชาติ กิ จกรรมทีนิยมทํามากทีสุด คือ ชมวิว ทิ วทัศน์ เล่นนํา ชมนําตก ถ่ายภาพและวีดีโอ การปี นเขา และไต่
เขา นักท่องเทียวมีความเห็นว่าแหล่งท่องเทียวดังกล่าว มีการเดินทางเข้าถึงค่อนข้างยาก
) เขตพื นที ธรรมชาติ พ ฒ
ั นา (semi-developed natural area: SD) มี ข นาดของพื นที ประมาณ
ตร.กม.หรื อร้อยละ . ของพืนทีอุทยานทังหมด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเข้าถึงง่าย มีการใช้ยานพาหนะโดยการ
เข้าถึงแหล่งพืนทีมีการเปลียนแปลงสภาพพืนทีมีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติดงเดิ
ั ม ขนาดของพืนทีแหล่งท่องเทียวมี
ขนาดเล็ก เป็ นทีรู ้จกั ของนักท่องเทียวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้ นและนักท่องเทียวกลุ่มอืน พบเห็นผลกระทบที
เกิดจากกิจกรรมการท่องเทียวมีร่องรอยการหักเด็ดกิงไม้ การทิงขยะไม่เป็ นที พบเห็นพฤติกรรมนักท่องเทียวทีไม่เหมาะสม
ปานกลาง ซึ งแหล่งท่องเทียวดังกล่าวในเขตอุทยานแห่งชาตินาตกโยงมี
ํ
ดว้ ยกัน แหล่ง คือ นําตกโยง นําตกคลองจัง นําตก
วังปลิง นําตกหนานเตยนําตกหนานโจนพบว่าลักษณะกลุ่มการเดินทางเป็ นกลุ่มเพือนและครอบครัวมากทีสุ ด ยานพาหนะ
ในการเข้าถึงเป็ นรถยนต์ส่วนตัว มีวตั ถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเทียว คือ ต้องการทํากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพือน
สนิ ท ครอบครั วและศึ กษาเรี ยนรู ้และสัมผัสธรรมชาติ กิ จ กรรมที นิ ยมทํามากที สุ ด คื อ เล่ นนํา ชมนําตก นักท่ องเที ยวมี
ความเห็นว่าแหล่งท่องเทียวดังกล่าวมี ความเป็ นธรรมชาติ การเดินทางเข้าถึงง่ายและสะดวกมาก

สรุ ปผลการวิจัย

1) เขตพืนที ธรรมชาติ สัน โดษ (Primitive area :P) มี ข นาดของพื นที ประมาณ ตร.กม. หรื อ ร้ อ ยละ .
ของพืนทีอุทยานทังหมด แหล่งท่องเทียวในเขตอุทยานแห่ งชาตินาตกโยงที
ํ
มีการเดินทางและการเข้าถึงยากลําบาก เข้าถึงได้
โดยการเดิ นเท้าเท่านัน สภาพความเป็ นธรรมชาติทีสมบู รณ์ มี การพัฒนาพืนที น้อยมาก และสภาพพืนที เป็ นป่ าธรรมชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ดังเดิม นักท่องเทียวต้องใช้ความสามารถและพึงพาตัวเองสู ง โอกาสในการพบปะผูอ้ ืนน้อยมาก รู ้สึกสงบสันโดษ ไม่มีป้าย
เตือนและเจ้าหน้าทีคอยดูแล พบเห็นร่ องรอบผลกระทบและนักท่องเทียวประกอบกิ จกรรม ไม่เหมาะสมน้อยมากหรื อไม่มี
เลย ได้ยนิ แต่เสี ยงธรรมชาติ ซึงในเขตพืนทีดังกล่าวของอุทยานแห่งชาตินาตกโยงมี
ํ
แหล่ง คือ ยอดเขาเหมน
2) เขตพืนที ธรรมชาติกึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-primitive non-motorized area: SPNM) มี ขนาดของพืนที
ประมาณ ตร.กม.หรื อร้อยละ . ของพืนทีอุทยานทังหมด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการเดินทางเข้าถึงยาก ไม่มีการใช้ยาน
ยนต์ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยว สภาพพืนที มี ค วามเป็ นธรรมชาติ ที สมบู รณ์ มี การพัฒ นาพื นที น้อ ยและนัก ท่ องเที ยวต้อ งใช้
ความสามารถและการพึงพาตนเองสู ง โอกาสในการพบปะผูค้ นน้อย รู ้สึกสงบสันโดษ พบเห็นผลกระทบและพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของนักท่ องเที ยวน้อย ได้ยิน แต่เ สี ยงธรรมชาติส ามารถมองเห็ น วิวทิ วทัศ น์โดยรอบของพืนที ซึ งเขตช่ วงชัน
ดังกล่าวมี แหล่งท่องเทียวของอุทยานแห่ งชาตินาตกโยง
ํ
แหล่ง คือ นําตกหนานปลิว
) เขตพืนที ธรรมชาติกึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-primitive motorized area :SPM) มี ขนาดของพืนทีประมาณ
95 ตร.กม.หรื อร้อยละ . ของพืนทีอุทยานทังหมด เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีการเข้าถึงค่อนข้างยาก มีการใช้ยานพาหนะใน
การเข้าถึงแหล่ง ถนนหนทางค่อนข้างแคบรถสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขียานพาหนะ ปรากฏสิ งอํานวย
ความสะดวกสบายเบื องต้น กับ นัก ท่ อ งเที ยว เช่ น พื นที พัก แรม เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ได้ยิ น เสี ย งธรรมชาติ และ
นักท่องเทียวอืน มีโอกาสพบปะนักท่องเทียวกลุ่มอืน พบเห็นผลกระทบทีเกิดจากกิจกรรมการท่องเทียว เช่น ร่ องรอยการหัก
เด็กกิงไม้ การอัดแน่นของดินและมีการปะปนของพืชสัตว์ต่างถิน ซึงแหล่งท่องเทียวดังกล่าวของอุทยานแห่งชาตินาตกโยงมี
ํ
ด้วยกัน 4 แหล่ง คือ ยอดเขารามโรม นําตกหนานตากผ้า นําตกปลิว นําตกคูหาสวรรค์
) เขตพืนทีธรรมชาติพฒั นา (semi-developed natural area: SD) มีขนาดของพืนที ประมาณ ตร.กม.หรื อร้อย
ละ . ของพืนที อุทยานทังหมด เป็ นแหล่งท่องเที ยวที มีการเดิ นทางเข้าถึงง่าย มี การใช้ยานพาหนะโดยการเข้าถึงแหล่ง
พืนที มีการเปลียนแปลงสภาพพืนทีมีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติดงเดิ
ั ม ขนาดของพืนทีแหล่งท่องเทียวมีขนาดเล็ก
เป็ นที รู ้ จักของนักท่องเทียวเฉพาะกลุ่ม มีโอกาสในการพบปะผูค้ นและนักท่องเที ยวกลุ่มอืน พบเห็ นผลกระทบทีเกิ ดจาก
กิ จกรรมการท่องเที ยวมีร่องรอยการหักเด็ดกิงไม้ การทิ งขยะไม่เป็ นที พบเห็ นพฤติกรรมนักท่องเที ยวทีไม่เหมาะสมปาน
กลาง ซึงแหล่งท่องเทียวดังกล่าวในเขตอุทยานแห่งชาตินาตกโยงมี
ํ
ดว้ ยกัน 5 แหล่ง คือ นําตกโยง นําตกคลองจัง นําตกเขาเห
มน นําตกวังปลิง นําตกหนานเตยนําตกหนานโจน
ซึงในการนีทางคณะผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเทียวในพืนทีในเขตอุทยานแห่ งชาติ ตามช่วงชัน
โอกาสด้านนันทนาการ โดยให้มีการจํากัดจํานวนนักท่องเทียวในพืนทีค้างแรม เช่น บริ เวณยอดเขาเหมน ซึ งเป็ นพืนทีเขต
พืนทีธรรมชาติสันโดษ ควรมีการควบคุมกิจกรรมการท่องเทียว ทีส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้และศึกษาธรรมชาติ เช่น การ
หักเด็ดกิงไม้ การอัดแน่นของดิน การปะปนของพืชสัตว์ต่างถิน การทิงขยะไม่เป็ นที ของนักท่องเทียวในเขตอุทยานแห่งชาติ
นําตกโยง สําหรับการศึกษาในอนาคต ควรจะมีการศึกษาถึงผลกระทบจากกิจกรรมนันทนาการ และขีดความสามารถใน
การรองรับพืนที เพือการจัดการแหล่งท่องเทียว ให้เป็ นแหล่งท่องเทียวไทย หัวใจสี เขียว ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั ชินนีได้รับเงินอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
และขอขอบคุ ณ อุ ท ยานแห่ ง ชาติน ําตกโยง กรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สัต ว์ป่ า และพัน ธุ์พืช ที อนุ เ คราะห์ พืนที ใน
การศึกษาและสนับสนุนการเก็บข้อมูล
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ศักยภาพการผลิตเอทานอลชี วภาพจากขยะอินทรี ย์โดยเชื อยีสต์
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048
Potential of Bioethanol Production from Organic Wastes by
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048

667

วิชุดา กล้าเวช
Wichuda Klawech

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดย
นําตัวอย่างขยะอินทรี ย์ ได้แก่ นําคันกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศ มาเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอลด้วยกระบวนการหมักแบบกะ โดยเติมปริ มาณเชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR
ที ความเข้มข้น
เริ มต้นร้อยละ บ่มทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส ทําการหมัก - ชัวโมง ผลการทดลองพบว่านําคันกากสับปะรด กาก
สับปะรด เปลื อกกล้วย และเปลือกมันเทศ มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์เริ มต้น เท่ ากับ . , 8.16, . และ . กรั มต่อลิตร
นอกจากนียังมีปริ มาณเอทานอลเริ มต้นร้อยละ . , 1.58, . และ . ตามลําดับ เมือนําวัตถุดิบทัง ชนิดมาเตรี ยมในรู ป
สารละลายและนําไปผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการหมักแบบกะ ผลการทดลองเมือศึกษาการเจริ ญและการผลิตเอทานอล
ชี วภาพโดยเชื อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเลียงเชื อที เติมวัตถุดิบนําคันกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือก
กล้วย และเปลือกมันเทศ พบว่ายีสต์มีการเจริ ญอย่างรวดเร็ วตังแต่ชวโมงที
ั
ถึง ชัวโมงที สอดคล้องกับปริ มาณนําตาล
รี ดิวซ์ในอาหารเลียงเชือลดลง ส่ งผลให้เชือยีสต์ผลิตเอทานอลชี วภาพโดยมีปริ มาณเอทาทอลสู งสุ ดเป็ นร้อยละ . , 4.66,
. และ . คิดเป็ น . , 46.6, . และ . กรัมต่อลิตร ตามลําดับ ซึ งสามารถสรุ ปได้วา่ ขยะอินทรี ยท์ งั ชนิดข้างต้น
มีศกั ยภาพในการนํามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลชีวภาพได้
คําสําคัญ : กากสับปะรด นําคันกากสับปะรด เปลือกกล้วย เปลือกมันเทศ ยีสต์ เอทานอลชีวภาพ
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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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ในปั จจุบนั ได้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานในประเทศไทยมาโดยตลอด เนืองจากมีความต้องการพลังงานกันอย่างมาก
จึ งมีความไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ซึ งแหล่งพลังงานทีจําเป็ นต่อมนุษย์ คือ นํามัน เพราะนํามันเป็ นปั จจัยทีมี
ความสําคัญในระบบเศรษฐกิจและการขนส่งต้องมีการพึงพานํามันในการขับเคลือนและเป็ นทรัพยากรที มีความสําคัญใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้ปัจจุบนั มีการบริ โภคนํามันมากขึน จึ งทําให้มีการศึกษาพลังงานทดแทนทีได้มาจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรซึ งเป็ นทรัพยากรทีอุดมสมบรู ณ์ทีมีอยูใ่ นสิ งแวดล้อม โดยวัสดุดงั กล่าวจะเกิ ดขึนหลังการเก็บเกี ยว
ของเกษตรกรโดยมีปริ มาณทีมาก มักก่อให้เกิดปั ญหาในพืนทีการเกษตรกรรม ซึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก่อให้เกิดเป็ น
ของเสี ยจึ งสนใจทีนําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็ นเอทานอล ทีสามารถนําใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด เพือเป็ น
การลดสารมลพิษที มีผ ลกระทบต่อ สิ งแวดล้อม และเอทานอลยัง สามารถนํามาผสมในนํามัน เชื อเพลิ งในอัต ราส่ วนที
เหมาะสม เพือลดปริ มาณการใช้นามั
ํ นเชือเพลิงให้นอ้ ยลง ซึงเชือเพลิงชนิดนีทําให้เกิดมลพิษทีน้อยลงมากกว่าปกติ จึงได้มี
การผลิตเป็ นเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ งสามารถผลิตได้ทงจากกระบวนการสั
ั
งเคราะห์ทางเคมีโดยใช้
เอทิ ลีนเป็ นวัตถุดิบและกระบวนการทางชีวเคมี โดยใช้พืชผลหรื อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีมีแป้ งและนําตาลสูงเป็ น
วัตถุดิบโดยใช้เชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ซึงกระบวนการทีได้รับความนิ ยม (จินดาพร,
) จะช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามากทีสุด
นอกจากนี มีงานวิจยั ทีนําวัสดุเศษเหลือมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายชนิด
ตามความเหมาะสม เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง มันสําปะหลัง อ้อย กากนําตาล สาหร่ าย เป็ นต้น อีกทังยังสามารถผลิตเอทานอล
จากวัตถุดิบที มีเซลลูโลสสู ง เช่ น ฟางข้าว ขีเลือย และหญ้า เป็ นต้น แต่ยงั ได้ผลผลิตเอทานอลไม่สูงมากนัก และจากการ
สังเกตของคณะผูว้ ิจยั ทําให้เกิ ดความสนใจทีจะนําเศษเหลื อจากกากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศทีเหลือทิง
ภายในตลาดสด หรื อพืนทีเกษตรกรรม มาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยใช้เชือยีสต์ เพราะในวัตถุดิบเหล่านี มีนาตาล
ํ
เป็ นองค์ประกอบทีใช้เป็ นแหล่งอาหารให้เชือยีสต์ในการหมักเอทานอลได้ ตลอดจนวิเคราะห์ปริ มาณเอทานอลทีเกิดขึน ซึง
สามารถนําความรู ้ทีได้มาใช้ในการพัฒนาด้านพลังงานทางเลือกทีใช้ในประเทศต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. อุปกรณ์
ตลาดสด
ไทย

. ตัวอย่างขยะอินทรี ย ์ ได้แก่ นําคันกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศทีเหลือทิงใน
. เชื อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR

จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ

1.3 เครื อง spectrophotometer
1.4 เครื องอีบูลลิโอมิเตอร์
1.5 อาหารเลียงเชือ Yeast Malt Medium
1.6 Dinitrosalicylic Acid Method (DNS)
2 วิธีการศึกษา
2.1 นําขยะทัง ชนิ ด มาล้า งให้ส ะอาด แล้วปั นด้ว ยเครื องปั นไฟฟ้ า จากนันกรองด้ว ยผ้าขาวเพือแยกเอาสิ ง
ปนเปื อนออกจากตัวอย่าง
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2.2 นําตัวอย่างทีผ่านการกรองแล้วมาทําการนึงด้วยหม้อนึงความดันไอทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20
นาที เพือฆ่าเชือทีปะปนมาในวัตถุดิบ
2.3 นําตัวอย่างทัง ชนิ ดมาทําการวัดปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์เริ มต้นด้วยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (Miller,
1959)
2.4 วิธีการเตรี ยมกล้าเชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048
2.4.1 เตรี ยมอาหารเลียงเชือ YM Agar สําหรับเชือยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048
2.4.2 นําอาหารเลียงเชือนึงฆ่าเชือทีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
2.4.3 อบหลอดทดลองทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชังโมง เพือฆ่าเชือ
2.4.4 นํา อาหารเลี ยงเชื อ YM Agar ต้ม ให้ วุ้น ละลาย จากนันปิ เปตลงในหลอดทดลอง หลอดละ 5
มิลลิลิตร ปิ ดฝา แล้วตังทิงไว้ให้เย็น โดยให้หลอดเอียง
2.4.5 นําเชือยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 มาเลียงในอาหารเลียงเชือ YM Broth นําไปเขย่าทีความเร็ ว
รอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
2.4.6 เชือยีสต์ S. cerevisiae TISTR
ทีเลียงไว้ครบ 24 ชัวโมง นํามาขีดเชือในอาหารเอียง YM
Agar แล้วนําไปบ่ม เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
2.4.7 นําเชื อยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ในอาหารเอี ยง ใช้ลูป เขี ยเชื อยีสต์ 1 ลู ป ใส่ ใ นหลอด
ทดลองทีใส่ อาหาร YM Broth ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นําไปเขย่าทีความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
2.4.8 ปิ เปตเชือยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048 ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ ในหลอดทดลองทีใส่ อาหาร
YM Broth ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นําไปเขย่าทีความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันนําวัดค่าความขุ่น
ของเซลล์ OD ที 0.5 ทีความยาวคลืน 660 นาโนเมตร
3 วิธีการวิเคราะห์
3.1 ปริ มาณเอทานอล
ในการหาปริ มาณแอลกอฮอล์โดยวิธีนี จะใช้หลักการวัดจุดเดือด (boiling point) ของตัวอย่างทีนํามาเทียบกับจุด
เดื อดของนําบริ สุทธิ โดยถ้าปริ มาณของแอลกอฮอล์ในสารตัวอย่างเพิมขึนจะทําให้จุดเดื อดของสารตัวอย่างลดลงจากจุด
เดือดของนําบริ สุทธิ มากขึน จากหลักการนี จึงทําให้มีการพัฒนาเครื องมือสําหรับวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ขึนเรี ยกว่า อีบูลลิ
โอมิเตอร์ (ebulliometer) ซึงนิ ยมนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราและอุตสาหกรรมผลิตเครื องดืมแอลกอฮอล์อืนๆ
เพราะเป็ นเครื องมือทีใช้ง่ายให้ความสะดวก และรวดเร็ วในการวิเคราะห์
3.2 ศึกษาการเจริ ญของเชือยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5048
เติมกล้าเชือยีสต์เริ มต้นร้อยละ ในตัวอย่าง ชนิด จากนันทําการเก็บตัวอย่างชัวโมงที 0 12 24 36 48 60 72 84
และ 96 โดยเก็บตัวอย่างชุดการทดลองละ 3 ซํา แล้วนําตะกอนมา 2 มิลลิลิตร ทําการวัดการเจริ ญของเชือด้วยการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 660 นาโนเมตร
3.3 การวิเคราะห์ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ โดยวิธี Dinitrosalicylic Acid Method (DNS) (Miller, 1959)
ในการวิเ คราะห์ป ริ มาณนําตาลรี ดิ วซ์จ ะใช้วิธี การของ Miller (1959) ซึ งเป็ นการวิเ คราะห์ น ําตาลรี ดิ วซ์ที มี ใ น
ตัวอย่างก่อนทําการเติมเชือยีสต์และวัดปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ทีเวลา 0 12 24 36 48 72 84 และ 96 ชัวโมง ของการหมักด้วยเชือ
ยีสต์
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1. การศึกษาการเจริ ญและกระบวนการผลิตเอทานอลจากเศษเหลืออินทรี ย์ โดยเชือ S. cerevisiae TISTR 5048
จากการศึกษาการการเจริ ญของเชือ S. cerevisiae TISTR 5048 โดยการวัดค่าความขุ่นของเซลล์ พบว่าในช่วงแรก
ของการเจริ ญของเชือยีสต์ในระยะเชือยีสต์มีการเจริ ญอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาที 12 ถึง 24 ชัวโมงของการหมัก
เมือ
ระยะเวลาการผ่านไปที 36 ชัวโมงพบว่ามีอตั ราการเจริ ญทีลดลงอย่างต่อเนืองเป็ นผลมาจากเชือมีการใช้นาตาลในเศษเหลื
ํ
อ
อินทรี ย ์ เพือทีจะผลิตเป็ นเอทานอล ทําให้ปริ มาณนําตาลในเศษเหลืออินทรี ย ์ มีปริ มาณทีลดลงไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้
ของเชือยีสต์ทาํ ให้เชือมีปริ มาณลงลดอย่างเห็ นได้ชดั เมือระยะการหมักทีเพิมขึน ซึงมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณเอทานอลที
เพิมขึนซึงรู ปแบบการเจริ ญของเซลล์ยสี ต์มีลกั ษณะเดียวกันทัง ตัวอย่างทีทําการศึกษา
นอกจากนี การศึ กษากระบวนการผลิ ตเอทานอลจากตัว อย่า งขยะอิ น ทรี ย ์ ชนิ ด ด้วยกระบวนการแบบกะ
โดยมีสภาวะการหมักทีปริ มาณกล้าเชือเริ มต้นทีร้อยละ 10 ทีระยะเวลาการหมัก 96 ชัวโมง ผลการศึกษาแสดงดังตารางที
ตารางที พารามิเตอร์ ของการผลิตเอทานอลชีวภาพจากการหมักเศษเหลืออินทรี ยโ์ ดยเชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae
TISTR 5048 ร้อยละ เป็ นกล้าเชือ

จากการศึ กษาการผลิ ต เอทานอลจากตัวอย่างขยะอิน ทรี ยท์ งั ชนิ ด ได้แก่ นําคันกากสับ ปะรด กากสับ ปะรด
เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศโดยเชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการใช้กล้าเชือเริ มต้นร้อยละ 10
ในการศึกษาการหมักเอทานอล ซึงสอดคล้องกับรายงานวิจยั ของผ่องศรี ศิวราศักดิและคณะ (2554) มีการใช้ปริ มาณกล้าเชือ
ร้อยละ 10 ในการหมักเอทานอล และให้ปริ มาณเอทานอลเท่ากับ 47 กรัมต่อลิตร ระยะเวลาการหมัก 4 วัน จะเห็นได้วา่ มี
ระยะเวลาในการหมักและใช้เชือทีแตกต่างกัน โดยมีการใช้ครู ดเอนไซม์ 2 ชนิ ด คือ ครู ดเอนไซม์เชือ Trichoderma reesei
และเชือผสม T. reesei กับ S. cerevisiae โดยใช้เปลือกสับปะรดเป็ นวัตถุดิบ เมือเปรี ยบเทียบกันจะพบว่าการทดลองในครัง
นีใช้เชือยีสต์เพียงอย่างเดียว โดยมีนาคั
ํ นกากสับปะรด กากสับปะรดเป็ นวัตถุดิบในการหมัก จะได้ผลผลิตเอทานอลใกล้เคียง
กันกับการใช้เชือรา และเชือผสม
นอกจากนันยังมีงานวิจยั ของพัชรา ต๊ะชาย และคณะ (2559) ทีได้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร โดยใช้
Bacillus subtilis TISTR 025 ร่ ว มกั บ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5160 เริ มจากการศึ ก ษาการเจริ ญของเชื อเดี ยว
B. subtilis ในเศษอาหาร 50 กรัม แปรผันปริ มาณเศษอาหารต่อนําและอุณหภูมิในการบ่ม พบว่าเศษอาหาร 50 กรัม อัตราส่วน
ต่อนํา 1:2 บ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ให้ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์เท่ากับ 73.83 ± 0.36 มิลลิกรัมต่อกรัมเศษอาหารแห้ง และ
เมือศึ กษาสภาวะที เหมาะสมในการผลิตเอทานอลของเชื อผสมโดยการแปรผันเวลาการใส่ กล้ายีสต์ (เพาะเลียงแบคทีเรี ย
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พร้อมยีสต์ (B+S) และเพาะเลียงแบคทีเรี ยก่อนยีสต์ 1 (b1D) และ 2 (b2D) วัน พร้อมทังแปรผันสภาวะปลอดเชือ (S) และไม่
ปลอดเชือก่อนเติมยีสต์) บ่มทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบว่าการใส่ ยสี ต์หลังการเลียงแบคทีเรี ย
1 วัน โดยไม่ฆ่า
แบคทีเรี ยก่อน (b1D) ให้ความเข้มข้นเอทานอลสู งสุด 508.73 ± 21.71 มิลลิกรัมเอทานอลต่อกรัมเศษอาหารแห้ง ดังนัน การ
ใช้เศษอาหาร 50 กรัม อัตราส่ วนต่อนํา 1:2 โดยเพาะเลียงแบคทีเรี ยก่อนยีสต์ 1 วัน ไม่ฆ่าแบคทีเรี ยก่อนใส่ยสี ต์บ่มทีอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นสภาวะทีเหมาะในการผลิตเอทานอลจากเศษอาหาร ซึ งแตกต่างจากงานวิจยั นีทีใช้เชือยีสต์เพียงอย่าง
เดียว
ในขณะที การทดลองปริ มาณกล้าเชื อยีสต์ทีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทัง ชนิ ดข้างต้นโดยเชื อ
ยีสต์ S. cerevisiae TISTR
โดยมีการใช้กล้าเชือเริ มต้นร้อยละ 10 ซึงความคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของศิริพร ลุนพรมและ
คณะ (2553) ทีได้ศึกษาการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษีดว้ ยกระบวนการหมักแบบกะ โดยทําการแปรผันปริ มาณกล้า
เชือยีสต์ S. cerevisiae ทีความเข้มข้นเริ มต้นร้อยละ 5 และร้อยละ 10 ใน ฟลาสก์ขนาด 500 มิลลิลิตร ทําการหมัก 42 ชัวโมง
ให้ปริ มาณเอทานอลสู งสุ ดเท่ากับ 20.54 กรัมต่อลิตร ส่ วนการทดลองนี ใช้ทีปริ มาณกล้าเชือเริ มต้น ร้อยละ 10 หมักตัวอย่าง
เศษเหลือทัง ชนิ ด ได้แก่ นําคันกากสับปะรด กากสับ ปะรด เปลื อกกล้วย และเปลือกมันเทศที ระยะเวลาการหมัก 96
ชัวโมง สภาวะการหมักแบบนิงทีอุณหภูมิหอ้ งได้ปริ มาณเอทานอล . , . , . และ . กรัมต่อลิตร ตามลําดับ

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาการผลิตเอทานอลจากตัวอย่างเศษเหลือทัง ชนิ ด ได้แก่ นําคันกากสับปะรด กากสับปะรด เปลือก
กล้วย และเปลือกมันเทศโดยเชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 โดยมีการวิเคราะห์ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ และ
เอทานอลเริ มต้นก่อนการหมัก การทดลองจะใช้ปริ มาณกล้าเชือยีสต์เริ มต้นร้อยละ พบว่ายีสต์สามารถผลิตเอทานอลได้
เท่ากับร้อยละ . , . , . และ . กรัมต่อลิตร ตามลําดับ ทีระยะเวลาการหมัก ชัวโมง ซึ งจากผลการศึกษาพบว่า
เมือนํานําคันกากสับปะรดมาหมักเอทานอลจะให้ปริ มาณเอทานอลสู งสุ ด เท่ากับ . กรัมต่อลิตร แต่เมือพิจารณาผลได้
ของเอทานอลซึ งคิดเที ยบต่อปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์พบว่าเมือหมักกากสับประรดจะให้ปริ มาณเอทานอลสู งสุ ดเท่ากับ .
ในขณะที เมื อใช้เ ปลื อกกล้วย และเปลือกมันเทศมาหมักเอทานอลจะให้ป ริ มาณเอทานอลใกล้เ คี ยงกัน จากการศึ กษา
ศักยภาพของขยะ หรื อเศษเหลืออินทรี ยท์ ีมีอยูใ่ นท้องถิน สามารถสรุ ปได้ว่าตัวอย่างขยะอินทรี ยท์ งั ชนิ ด ได้แก่ นําคันกาก
สับปะรด กากสับปะรด เปลือกกล้วย และเปลือกมันเทศสามารถนํามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลชี วภาพโดยเชือยีสต์
Saccharomyces cerevisiae TISTR
ได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผูใ้ ห้การสนับสนุนในการ
ดําเนิ นงานวิจยั ครังนี

เอกสารอ้ างอิง

จิ นดาพร สื บขําเพชร.
. การผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปี ยร์ ลูกผสมโดยใช้ยสี ต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae.
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ผ่ องศรี ศิ ว ราศัก ดิ , เยาวลัก ษณ์ แถลงกัณ ฑ์, จุ ฑ ารั ตน์ นุ้ย หนู , นิ รั น ดร์ เจริ ญศรี , และต้อม แม้รั ม ย์.
. การใช้
ครู ดเอนไซม์ผงสําหรับการหมักเอทานอลจากเปลือกสับปะรด. การประชุมวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศ
ไทย ครังที . โรงแรม Phuket Orchid Resort and Spa หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต. - พฤษภาคม . - น.
พัชรา ต๊ะชาย, อนวัช พินิจศักดิ กุล, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ และ สุ คนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ.
. การผลิตเอทานอลจากเศษ
อาหารด้ ว ยเชื อผสมของ Bacillus subtilis และ Saccharomyces cerevisiae. การประชุ ม ทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพ. - กุมภาพันธ์ . - น.
ศิริพร ลุนพรม และสิ ริแข พงษ์สวัสดิ.
. การศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี.
การ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที . ศู นย์ประชุ มสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุ งเทพ. พฤศจิกายน .
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือผลิ ตกระถางเพาะชําจากวัสดุ เหลือใช้อุตสาหกรรมปาล์มนํามัน โดยทําการศึ กษา
อัตราส่ วนของเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์ม ทีอัตราส่ วน 100:0 70:30 50:50 30:70 และ 0:100 มาอัดลงใน
แม่พมิ พ์กระถางทีมีปากกระถาง ก้นกระถาง และความสู งของกระถาง ขนาด 13x13 9x9 และ 14 เซนติเมตร ตามลําดับ และ
ใช้กาวแป้ งเปี ยกเป็ นตัวประสานทีความเข้มข้นร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 ผลการศึกษา พบว่าอัตราส่วนของเส้นใยปาล์ม
นํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์ม ทีอัตราส่ วน 70:30 และความเข้มข้นของกาวแป้งเปี ยกทีร้อยละ 10 มีความเหมาะสมทีสุด
โดยสามารถขึนรู ปกระถางได้ดี และถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย จากนันนําเส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ม
อัตราส่ วนทีเหมาะสมมาผสมกับเถ้าปาล์มนํามัน 10 20 30 40 และ 50 กรัม แล้วทําการทดสอบหาคุณสมบัติของกระถาง
พบว่ากระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันที 50 กรัม มีค่าเฉลียความชืนสู งสุ ด เท่ากับร้อยละ 54.05±2.85 และมีความต้านทานการ
ตกกระแทกทีระดับความสู ง 50 100 และ 150 เซนติเมตร ได้ดีทีสุด โดยกระถางมีรอยแตกร้าวน้อยทีสุด การทดสอบการอุม้
นํา การย่อยสลายของกระถาง และการปลูกผักบุง้ พบว่ากระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันแต่ละชุดการทดลองมีค่าปริ มาณ
นําทีไหลออก ค่าเฉลียนําหนักทีหายไป และค่าเฉลียของต้นผักบุง้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) ดังนันเส้นใยปาล์ม
นํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มทีอัตราส่ วน 70:30 กาวแป้ งเปี ยกทีความเข้มข้นร้อยละ 10 และเถ้าปาล์มนํามันที 50 กรัม
เป็ นอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการผลิตกระถางเพาะชํา

คําสํ าคัญ : กระถางเพาะชํา, อุตสาหกรรมปาล์มนํามัน, เส้นใยปาล์มนํามัน, กากตะกอนนํามันปาล์ม,
เถ้าปาล์มนํามัน
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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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ปาล์มนํามันเป็ นพืชที มีศกั ยภาพในการผลิ ตนํามันสู ง มี ถินกําเนิ ดมาจากแถบแอฟริ กาตะวันตก ในประเทศไทย
ปาล์มนํามันสามารถปลูกได้ในพืนทีทีมีชนดิ
ั นลึก มีสภาพอากาศร้อนชื นและปริ มาณนําฝนไม่นอ้ ยกว่า 1,800 มิลลิลิตรต่อปี
ทําให้ปาล์มนํามันเจริ ญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย และพืนที ที ปลูกมากที สุ ด คื อ จังหวัดกระบี สุ ราษฎร์ ธานี
ชุมพร สตูล และตรัง ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํามันในภาคใต้คิดเป็ นร้อยละ 96 ของปริ มาณผลผลิตทังหมด และมีพืนทีปลูก
เพิมขึนเฉลียร้อยละ 12.3 ต่อปี (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ, 2556)
การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของอุตสาหกรรมปาล์มนํามัน ส่ งผลให้เกิดของเสี ยและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิต ได้แก่ เส้นใยปาล์ม เถ้าปาล์ม กะลาปาล์ม และกากตะกอนนํามันปาล์มเป็ นจํานวนมาก หากไม่มีการจัดการทีถูกต้องจะ
ก่อให้เกิ ดปั ญหามลพิษสิ งแวดล้อมได้ ปั จจุบนั จึงได้มีการศึกษาโดยนําวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตปาล์มนํามันมาใช้
ประโยชน์ เช่น เส้นใยปาล์ม ทะลายปาล์ม และกะลาปาล์ม มาผลิตเป็ นกระแส ไฟฟ้า ส่วนกากตะกอนนํามันปาล์มนํามาผสม
รวมกับ กากเยือใยปาล์มสามารถนํามาเป็ นอาหารสัตว์ได้ เนื องจากกากตะกอนนํามันปาล์มมี ปริ มาณธาตุอาหารสู ง เช่ น
โปรตีน ไขมัน และไนโตรเจน จึงสามารถนํามาใช้เป็ นธาตุอาหารให้กบั ต้นไม้ได้ นอกจากนีเถ้าปาล์มนํามันทีได้จากการเผา
เส้นใยปาล์มนํามัน และกะลาปาล์ม สามารถนํามาเป็ นเชือเพลิงในอุตสาหกรรมผลิตนํามันปาล์ม และหม้อกําเนิ ดไอนําเพือ
ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า และมีการศึ กษาเพือนํามาเป็ นวัส ดุ ใ นอุต สาหกรรมก่อสร้าง เนื องจากมี ลกั ษณะเป็ นปอซโซลานที มี
คุณสมบัติของวัสดุประสาน โดยบดเถ้าปาล์มให้มีความละเอียดสูงเมือผสมกับนํา ทําให้มีกาํ ลังอัดสูงสามารถนํามาขึนรู ปได้
ง่าย (เลอพงศ์ และ พรฤดี, 2553)
ปั จจุบนั เป็ นทีทราบกันดีวา่ กระถางเพาะชําต้นไม้มกั จะใช้กระถางพลาสติกในการเพาะชํา ซึ งเป็ นวัสดุยอ่ ยสลาย
ยาก ก่อให้เกิ ดปั ญหาขยะมูลฝอย และหากมีการตกค้างในดินก็อาจมีผลกระทบต่อสิ งมีชีวิตในดิ นได้ ดังนันจึ งมีผสู ้ นใจนํา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตกระถางต้นไม้ซึงสามารถย่อยสลายได้ เช่น งานวิจยั ของปทุมทิพย์ (2548) ศึกษาการผลิต
กระถางจากฟางข้าว ผักตบชวา และขีเลือย โดยใช้แป้ งมันสําปะหลังและแป้ งสาลีเป็ นวัสดุประสาน และงานวิจัยของ
พงศธร และคณะ (2552) ศึ กษาการผลิตกระถางจากเศษวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กระถางทีทําจากแกลบ กระถางทีทําจาก
ขีเถ้าแกลบ กระถางทีทําจากขุยมะพร้าว กระถางทีทําจากเศษใบไม้และวัชพืชต่างๆ ซึ งพบว่า กระถางทีทําจากขุยมะพร้าวมี
ความแข็ ง แรงและทนทานมากที สุ ด มี ค วามยื ด หยุ่น สู ง รากของกิ งสามารถชอนไชออกจากก้น ของกระถางได้ดี มี
ความสามารถในการอุม้ นํา และการระบายความร้อนของกระถางอยูใ่ นระดับดี และเมือฝังกระถางลงในดิน รากของกิงชํายัง
สามารถชอนไชออกทางด้านล่างและด้านข้างของกระถางได้ดี อีกทังกระถางยังสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติได้อีก
ด้วย จากผลการวิจยั ต่างๆ จึงส่งผลให้ผวู้ ิจยั มีแนวคิดทีจะนําวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมปาล์มนํามันซึ งเป็ นวัสดุเหลือใช้
ได้แก่ เส้นใยปาล์ม กากตะกอนปาล์มนํามัน และเถ้าปาล์มนํามัน มาผลิตเป็ นกระถางเพาะชําต้นไม้ยอ่ ยสลายได้แทนการใช้
กระถางพลาสติกและถุงเพาะชํา ซึงกระถางทีผลิตจะมีธาตุอาหารทีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึงนอกจากจะช่วยลดปั ญหา
มลพิษทีจะส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ยังเป็ นการเพิมมูลค่าจากการนําสิ งเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มนํามันมา
ใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ ง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมวัสดุ
เตรี ยมวัสดุทีใช้ในการผลิตกระถางเพาะชํา ซึ งได้จากบริ ษทั พิทกั ษ์ปาล์มออยล์ จํากัด ได้แก่ เส้นใยปาล์มนํามันได้
จากกระบวนการสกัดนํามันปาล์มดิ บออกจากผลปาล์มนํามันสด มาล้างให้สะอาด แล้วผึงแดดให้แห้ง กากตะกอนนํามัน
ปาล์มที รวบรวมจากบ่อบําบัดนําเสี ย นํามาผึงแดดให้แห้ง แล้วบดให้ละเอียด เถ้าปาล์มนํามันได้จากกระบวนการเผา เศษ
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กะลา เส้นใย และทะลายปาล์ม นํามาผึงแดดให้แห้งแล้วร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร และกาวแป้ งเปี ยก เตรี ยมโดย
ชังแป้ งมันสําปะหลัง 100 150 200 250 และ 300 กรัม ในนํา 1,000 มิลลิลิตร ละลายให้เข้ากัน จากนันกวนส่วนผสมของ
สารละลายแป้ งมันสําปะหลัง จนสารละลายแป้ งเปี ยกมีความหนืดและใส จะได้กาวแป้งเปี ยกทีมีความเข้มข้นของแป้ งเปี ยก
ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 (W/V) เก็บในภาชนะ เพือนําไปใช้เป็ นส่ วนผสมในการขึนรู ปกระถางต่อไป (เลอพงศ์ และ
พรฤดี, 2553)
2. การศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการขึนรูปกระถางเพาะชํา
นําวัสดุ ทีเตรี ยมไว้ มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันในอัตราส่ วนที แตกต่างกัน ดังตารางที 1 แล้วนําส่ วนผสมใส่ ใน
แม่พิมพ์กระถางโดยใช้เครื องกดอัดไฮโดรลิค ดังภาพที 1 โดยมีขนาดแม่พิมพ์ตวั เมีย ส่ วนปากกระถาง กว้าง×ยาว เท่ากับ
13x13 เซนติ เ มตร ส่ วนก้น กระถาง กว้า ง×ยาว เท่ ากับ 9x9 เซนติ เ มตร ความสู ง ของกระถาง เท่ า กับ 14 เซนติ เ มตร
ส่ วนขนาดแม่ พิม พ์ตวั ผู ้ ส่ วนปากกระถาง กว้า ง×ยาว เท่ ากับ 9x9 เซนติ เ มตร ส่ วนก้น กระถาง กว้าง×ยาว เท่ ากับ 5x5
เซนติเมตร ความสู งกระถาง เท่ากับ 10 เซนติเมตร จากนันเลือกอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการขึนรู ปกระถาง โดยพิจารณา
จากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ และความสมบูรณ์ของกระถาง
นําอัตราส่ วนทีได้ไปผสมกับเถ้าปาล์มนํามัน 10 20 30 40 และ 50 กรัม แล้วนํากระถางทีได้ไปศึ กษาคุ ณสมบัติ
ของกระถาง
ตารางที 1 อัตราส่ วนผสมของเส้นใยปาล์มนํามัน กากตะกอนนํามันปาล์ม และกาวแป้ งเปี ยก
เส้นใยปาล์มนํามัน
กากตะกอนนํามันปาล์ม
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

ภาพที 1 แม่พิมพ์กระถาง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

678

3. การศึกษาคุณสมบัตขิ องกระถางเพาะชํา
3.1 การทดสอบลักษณะการขึนรูปของกระถาง โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์
และความสมบูรณ์ของกระถาง
3.2 การทดสอบความชื น โดยนํากระถางที อัดขึนรู ปแล้วไปชังนําหนัก แล้วจดบันทึ ก หลังจากนัน นําไปอบที
อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซี ยส แล้วทิ งไว้ให้เย็นในโถดูด ความชื น และนําไปชังหานําหนักของกระถางหลังอบ จนมี
นําหนักคงที คํานวณหาค่าปริ มาณความชืน ดังสมการที (1)
ปริ มาณความชืน (ร้อยละ) =

(นําหนักกระถางก่อนอบ-นําหนักกระถางหลังอบ) × 100
นําหนักกระถางก่อนอบ

(1)

3.3 การทดสอบความต้านทานการตกกระแทก โดยปล่อยให้กระถางตกกระแทก ทีระดับความสู ง 50 100 และ 150
เซนติ เมตร และระบุ ตาํ แหน่ งและลักษณะการตกกระแทก เช่น การตกกระแทกเกิดขึนที ขอบกระถาง และด้านก้นของ
กระถาง (พรฤดี, 2552)
3.4 การทดสอบการอุ้มนําของกระถาง โดยการใส่ ดินลงไปในกระถาง 600 กรัม แล้วเทนําลงไป 1,000 มิลลิลิตร
และจดปริ มาณนําทีไหลออกจากกระถาง เมือเวลาผ่านไป 20 นาที แล้วหาค่าการอุม้ นําของกระถาง ดังสมการที (2)
การอุม้ นําของกระถาง = ปริ มาณนําทีเทลงในกระถาง (1,000 มล.) - ปริ มาณนําทีไหลออกจากกระถาง (2)
3.5 การทดสอบการย่ อยสลายของกระถาง ทําโดยฝังกระถางเพาะชําลงในถุงดํา โดยใส่ ดินทีก้นถุงดํา 500 กรัม
แล้วใส่ กระถางลงไป จากนันใส่ ดินเพิมลงไป 3,500 กรัม นําไปผึงแดดให้แห้ง แล้วชังนําหนัก รดนําปริ มาณ 2 ลิตรให้ชุ่ม
เป็ นเวลา 30 วัน จากนันนําถุงดําทีบรรจุกระถางไปผึงแดดให้แห้ง แล้วชังนําหนักอีกครัง เปรี ยบเทียบนําหนักก่อนและหลัง
หาค่าเฉลียและค่านําหนักตัวอย่างทีหายไป (Weight loss) ดังสมการที (3)
นําหนักทีหายไป (ร้อยละ) =

(นําหนักเริ มต้น-นําหนักหลังการทดสอบ) × 100
นําหนักเริ มต้น

(3)

3.6 การทดสอบการปลูกพืช โดยใส่ เมล็ดผักบุง้ ลงในกระถาง และรดนําตอนเช้า 1 ลิตร ตอนเย็น 1 ลิตร เป็ นเวลา
15 วัน จากนันวัดความสู งของผักบุง้ ในกระถาง แล้วหาค่าเฉลีย

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการขึนรูปกระถางเพาะชํา
1.1 เส้ นใยปาล์ มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ มทีอัต ราส่ วน 100:0 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึนรู ปกระถางเพาะชําเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี และ
กระถางมีลกั ษณะเนือหยาบ สามารถถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย แต่ขอบของกระถางไม่สมําเสมอ และกระถางบาง
ใบจะเกิดการบิดเบียว ลักษณะของกระถางดังภาพที 2 โดยกาวแป้ งเปี ยกจะทําให้เกิดการจับตัวของชินส่วนวัสดุมากขึน และ
มีช่องว่างระหว่างวัสดุนอ้ ยลง ทําให้กระถางเพาะชํามีความแข็งแรง (กิตติชยั และคณะ, 2558)
1.2 เส้ นใยปาล์ มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ มทีอัตราส่ วน 70:30 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึนรู ปกระถางเพาะชําเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี
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สามารถถอดออกจากแม่ พิมพ์ได้ง่าย และจะเห็น ว่ากระถางที ใช้กาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้ อยละ 10 สามารถขึนรู ป
กระถางและถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายที สุ ด โดยที ความเข้มข้นอืนๆ มี ความหนื ดของกาวแป้ งเปี ยกมาก ส่ งผลให้การ
ประสานกันของเส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์มไม่ดีเท่ าทีควร ทําให้เสี ยรู ปทรงระหว่างทีผึงแดดให้แห้ง
ลักษณะของกระถางดังภาพที 3

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที 2 กระถางทีมีส่วนผสมเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มอัตราส่ วน 100:0

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที 3 กระถางทีมีส่วนผสมเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มอัตราส่ วน 70:30
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1.3..เส้ นใยปาล์ มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ มทีอัต ราส่ วน 50:50 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น ร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึ นรู ปกระถางเพาะชําเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกัน คือ ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากัน ได้ดี
กระถางมีลกั ษณะเนือเนียนกว่าชุดการทดลองทีใช้อตั ราส่ วนเส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ม 70:30 เมือถอด
กระถางออกจากแม่พิมพ์ จะเห็นว่าเมือใช้กาวแป้ งเปี ยกทีความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 15 กระถางบางส่ วนจะติ ดขึนมากับ
แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ทําให้กระถางเสียรู ปทรงและกระถางบางใบจะแตก นอกจากนีเมือใช้กาวแป้ งเปี ยกทีความเข้มข้นร้อยละ 20 25
และ 30 พบว่าเมือดึงกระถางออกจากแม่พิมพ์ตวั เมีย จะทําให้กระถางย่นตัวตามแรงดึง และกระถางบางใบจะเกิ ดการบิด
เบียวในระหว่างการผึงแดดให้แห้ง ลักษณะของกระถางดังภาพที 4

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที 4 กระถางทีมีส่วนผสมเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มอัตราส่ วน 50:50
1.4 เส้ นใยปาล์ มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ ม ทีอัตราส่ วน 30:70 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้นร้อยละ 10
15 20 25 และ 30 พบว่าลักษณะการขึ นรู ปกระถางเพาะชําเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกัน คือ ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากัน ได้ดี
กระถางมีลกั ษณะเนื อเนียนกว่าชุดการทดลองที ใช้อตั ราส่ วนเส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ม 50:50 แต่เมือ
ถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์ กระถางจะติดขึนมากับแม่พิม พ์ต วั ผู ้ และเมื อดึ งกระถางออกจากแม่พิมพ์ตวั เมีย จะทําให้
กระถางย่นตัวตามแรงดึ ง และกระถางบางใบจะเกิดการบิดเบี ยวเช่นเดี ยวกับการขึนรู ปกระถางที อัตราส่ วนเส้นใยปาล์ม
นํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ม 50:50 ทังนี เนืองจากเมือมีการเพิมปริ มาณกากตะกอนนํามันปาล์ม และใช้เส้นใยน้อยลง
เมือเติมกาวแป้ งเปี ยกลงไปจึงทําให้ส่วนผสมทังหมดมี ความหนืดน้อยกว่าการใช้เส้นใยปาล์มนํามันและกากตะกอนนํามัน
ปาล์มทีอัตราส่ วน 100:0 และ 70:30 ลักษณะของกระถางดังภาพที 5
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กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 10 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 15

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 20 กาวแป้ งเปี ยกร้อยละ 25

กาวแป้งเปี ยกร้อยละ 30
ภาพที 5 กระถางทีมีส่วนผสมเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มอัตราส่ วน 30:70
1.5 เส้ นใยปาล์ ม นํามันและกากตะกอนนํามันปาล์ มทีอัตราส่ วน 0:100 และกาวแป้ งเปี ยกความเข้มข้น
ร้อยละ 10 15 20 25 และ 30 พบว่าส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี และมีเนือละเอียดกว่าชุดการทดลองอืนๆ เมือถอดกระถาง
ออกจากแม่พิมพ์ กระถางจะติดขึนมากับแม่พิมพ์ตวั ผู ้ เมือถอดออกจากแม่พิมพ์ตวั เมียกระถางจะย่นตัวตามแรงดึงและไม่เป็ น
รู ปทรงลักษณะของกระถาง ไม่สามารถขึนรู ปกระถางได้ ดังภาพที 6

ภาพที 6 กระถางทีมีส่วนผสมเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มอัตราส่ วน 0:100
จากการทดลอง จะเห็ นว่าการขึนรู ปกระถางด้วยแม่พิมพ์เครื องกดอัดไฮโดรลิค โดยมีส่วนผสมของเส้นใยปาล์ม
นํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มทีอัตราส่ วน 100:0 70:30 50:50 30:70 และ 0:100 ใช้กาวแป้ งเปี ยกที ความเข้มข้นร้อย
ละ 10 15 20 25 และ 30 พบว่า กระถางเพาะชําทีใช้เส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มทีอัตราส่ วน 70:30 และ
ความเข้มข้นของกาวแป้ งเปี ยกทีร้อยละ 10 มีความเหมาะสมทีสุ ด เนื องจากกระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
และกระถางเสี ยรู ปทรงน้อยทีสุด เมือเทียบกับชุดการทดลองอืนๆ ดังนันจึงเลือกชุดการทดลองนี ไปศึกษาหาอัตราส่ วนที
เหมาะสมของเถ้าปาล์มนํามันในการขึนรู ปกระถางต่อไป
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2. การศึกษาปริมาณของเถ้ าปาล์มนํามันในการขึนรูปกระถาง
การขึนรู ปกระถางโดยใช้ส่วนผสมของเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์มทีอัตราส่ วน 70:30กาวแป้ ง
เปี ยกทีความเข้มข้นร้อยละ 10 และเถ้าปาล์มนํามันทีร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 พบว่า ส่ วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันได้ดี
การถอดกระถางออกจากแม่พิมพ์สามารถถอดออกได้ง่าย ลักษณะของกระถางดังภาพที 7

เถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 เถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 20

เถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 30 เถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 40

เถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 50
ภาพที 7 กระถางทีมีส่วนผสมของเถ้าปาล์มนํามันทีร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
3. การศึกษาคุณสมบัตขิ องกระถางเพาะชํา
กระถางทีผลิตจากเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนนํามันปาล์ม ทีอัตราส่ วน 70:30 กาวแป้ งเปี ยกทีความเข้มข้น
ร้อยละ 10 ผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 ผลการศึกษาคุณสมบัติของกระถาง ดังนี
3.1 การทดสอบลักษณะการขึนรู ปของกระถาง พบว่า เมือผสมเถ้าปาล์มนํามันทีร้อยละ 10 และ 20 การถอดออก
จากแม่พมิ พ์ สามารถถอดออกได้ง่าย แต่กระถาง 2 ใน 3 ใบ ส่วนขอบด้านบนจะติดขึนมากับแม่พิมพ์ตวั ผู ้ และจากการสังเกต
พบว่า เมือกระถางแห้ง มีรูปทรงบิดเบียว วัสดุจบั ตัวกันไม่แน่น และมีลกั ษณะเนือค่อนข้างหยาบ เมือผสมเถ้าปาล์มนํามันที
ร้อยละ 30 40 และ 50 พบว่า กระถางสามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย กระถางจะมีความแข็งมากขึน เนืองจากมีปริ มาณ
เถ้าปาล์มนํามันเพิมขึน ซึงเถ้าปาล์มนํามันมีคุณสมบัติเป็ นวัสดุประสาน ช่วยยึด
ให้ส่วนผสมของกระถางมีความแข็ง และเมือผสมเถ้าปาล์มนํามันเพิมมากขึน จะทําให้สามารถขึนรู ปทรงได้ง่ายขึน รู ปทรง
สมบูรณ์ ซึงสอดคล้องกับ สุ รินทร์ (2550) กล่าวว่า ในเถ้าปาล์มนํามันมีองค์ประกอบทางเคมีทีเป็ นวัสดุประสาน
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3.2 การทดสอบความชื น พบว่า กระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันทุกชุดการทดลองมีค่าความชืนไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญ (p> . ) โดยกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันทีร้อยละ 50 มีค่าเฉลียความชืนสูงสุด เท่ากับ 54.05±2.85 เนืองจากเถ้า
ปาล์ ม นํามัน มี ค วามสามารถในการดู ด ความชื น (บู ร ณา, 2557) ดัง นั นเมื อมี ป ริ มาณเถ้า ปาล์ม นํามัน มาก จึ ง ทํา ให้มี
ความสามารถดูดความชืนได้ดีกว่ากระถางทีมีปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันน้อยกว่า ผลการทดสอบค่าความชืน ดังภาพที 8
ค่ าความชื น (ร้ อยละ)
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ภาพที 8 ค่าความชืนของกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
3.3 การทดสอบความต้ านทานการตกกระแทก พบว่ากระถางที ผสมเถ้าปาล์มนํามัน ทุ กชุ ดการทดลองเมื อตก
กระแทกทีระดับความสู ง 50 เซนติเมตร. กระถางจะไม่มีรอยแตกร้าว ในขณะทีเมือตกกระแทกที.100.เซนติเมตร กระถางที
ผสมเถ้าปาล์มนํามันทีร้อยละ 50 ไม่มีรอยแตกร้าว และทีระดับความสู ง 150 เซนติเมตร กระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ
10 มีการแตกร้าวทังใบ กระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 20 30 และ 40 มีการแตกร้าวจากปากกระถางถึงก้นกระถาง
และกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 50 มีการแตกร้าวเฉพาะขอบด้านบนของกระถาง ทังนี เนืองจากเถ้าปาล์มนํามันมี
คุณสมบัติเป็ นวัสดุประสาน ดังนันกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันปริ มาณมากจึงมีความแข็งแรง และมีความต้านทานต่อแรง
กระแทกได้มากกว่ากระถางทีมีปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันน้อยกว่า ซึ งสอดคล้องกับ สุ รินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า.เถ้าปาล์ม
นํามัน เป็ นวัสดุ ป อซโซลานที มีคุณสมบัติ ในการยึด ประสานได้น้อย แต่เ มื อมีค วามละเอี ยดที เหมาะสม และมีค วามชื น
เพียงพอสามารถทําปฏิ กิริยากับด่างหรื อแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2 ซึ งเป็ นสารประกอบที อยู่ในกากตะกอนนํามัน
ปาล์ม ทําให้ได้สารประกอบทีมีคุณสมบัติในการประสานได้ดีคล้ายปูนซีเมนต์
3.4 การทดสอบการอุ้ม นําของกระถาง พบว่า ปริ มาณนําทีไหลออกจากกระถางไม่มีค วามแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสําคัญ (p>0.05) แสดงว่า เถ้าปาล์มนํามันไม่มีผลต่อการอุม้ นําของกระถาง เนื องจากเถ้าปาล์มนํามันมีขนาดละเอียด และ
ใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิตกระถางในปริ มาณที ใกล้เคี ยงกัน ซึ งสอดคล้องกับ สุ รินทร์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าหากเถ้า
ปาล์มนํามันมีความละเอียดมากขึนจะทําให้เถ้าปาล์มนํามันมีความพรุ นลดลง ดังนัน กระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันทุ กชุด
การทดลอง จึงมีคุณสมบัติในการอุม้ นําไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบการอุม้ นําของกระถาง ดังภาพที 9
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ภาพที 9 ผลการทดสอบการอุม้ นําของกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50

3.5 การทดสอบการย่ อยสลายของกระถาง พบว่า กระถางทุ กชุ ดการทดลองสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
โดยกระถางชุดควบคุมซึ งไม่มีการผสมเถ้าปาล์มนํามันมีค่าเฉลียนําหนักทีหายไปของกระถางสู งกว่ากระถางทีมีส่วนผสม
ของเถ้าปาล์มนํามัน และกระถางที ผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50 มีค่าเฉลียนําหนักการย่อยสลายไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) ดังนัน ปริ มาณเถ้าปาล์มนํามันไม่มีผลต่อการย่อยสลายของกระถาง ผลการทดสอบการ
ย่อยสลายของกระถาง ดังภาพที 10
ค่ าเฉลียนําหนักทีหายไป (กรัม)
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ภาพที 10 ผลการทดสอบการย่อยสลายของกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
3.6 การทดสอบการปลูกพืช พบว่า ผักบุง้ สามารถเจริ ญเติบโตได้ในกระถางทุกชุดการทดลองและความสู งเฉลีย
ของต้นผักบุง้ ทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p>0.05) ดังนันเถ้าปาล์มนํามันทีผสมลงไปไม่มีผลทําให้การ
เจริ ญเติบโตของผักบุง้ แตกต่างกัน โดยในเถ้าปาล์มนํามันมีธาตุอาหารเป็ นองค์ประกอบ เช่น ซิลิกา อลูมิเนียม จึงทําให้ผกั บุง้
ทีปลูกในกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันมีการเจริ ญเติบโตได้ดีกว่าชุดควบคุม ผลการทดสอบการปลูกพืช ดังภาพที 11
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ภาพที 11 ความสูงเฉลียของต้นผักบุง้ ในกระถางทีผสมเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 10 20 30 40 และ 50
จากผลการทดสอบคุ ณสมบัติข องกระถาง จะเห็ นว่าเมื อใช้เ ถ้าปาล์มนํามัน ที ร้ อยละ 50 กระถางเพาะชําที ได้
สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย กระถางมีค่าความชืนสูง และสามารถทนต่อการตกกระแทกได้มากกว่ากระถางทีใช้เถ้า
ปาล์มนํามันในอัตราส่ วนอืนๆ

สรุ ปผลการวิจัย

อัตราส่ วนของเส้นใยปาล์มนํามันต่อกากตะกอนปาล์มนํามันทีอัตราส่ วน 70:30 ความเข้มข้นของกาวแป้ งเปี ยกที
ร้อยละ 10 และเถ้าปาล์มนํามันร้อยละ 50 มีความเหมาะสมทีสุดในการผลิตกระถางเพาะชําย่อยสลายได้ เนื องจากกระถาง
สามารถถอดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย และกระถางเสี ยรู ปทรงน้อย เมือเทียบกับชุดการทดลองอืน กระถางมีความชืนสูง ทน
ต่อแรงตกกระแทกได้ดี นอกจากนีกระถางยังมีคุณสมบัติในการอุม้ นํา ย่อยสลายได้ และพืชสามารถเจริ ญเติบโตในกระถาง
ได้ดี

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทีให้การ
อนุ เ คราะห์ อุ ป กรณ์ เครื องมื อ และห้อ งปฏิ บ ัติ การในการดํา เนิ น งานวิจัย บริ ษ ัท พิท ัก ษ์ปาล์ม ออยล์ จํา กัด ที ให้ ค วาม
อนุเคราะห์วสั ดุทีใช้ในการผลิตกระถาง ขอขอบคุณอาจารย์กมลวรรณ โชติพนั ธ์ ผูล้ ่วงลับไปแล้ว ซึ งเป็ นผูค้ ิดริ เริ มทํางาน
วิจยั นี รวมทังเป็ นผูอ้ อกแบบรู ปแบบของกระถาง และวางแผนการดําเนินงาน และขอขอบคุณคุณนุชไรล่า พงหลง และคุณ
วราภรณ์ ช่วยเรื อง ทีช่วยผลิตกระถางเพาะชําและร่ วมทดสอบคุณสมบัติของกระถางจนสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี นอกจากนี
ขอขอบคุ ณ ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ลในการวิจ ัยทุ ก ท่ าน และขอขอบคุ ณมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ที ได้ส นับ สนุ น
งบประมาณเพือใช้ในการวิจยั ครังนี
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นุชนาฎ นิลออ * กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ และ กิตติกร ขันแกล้ว2
Nutchanat Ninlaor1* Kanokrat Rattanapan1 and Kittikorn Khanklaeo2

บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เ วณโรงเรี ยนในเขตเทศบาลนครตรั ง
ทําการศึกษาโดยติดตังเครื องเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ชนิดไฮโวลุม บริ เวณจุดรับ – ส่งนักเรี ยน ซึงเป็ นจุด
ที อยู่หน้าโรงเรี ยนจํานวน 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์ ) โรงเรี ยน
ปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยนเสภาราชินี และโรงเรี ยนทับเทียงฮัวเฉี ยว และศึกษาปริ มาณรถทีสัญจรผ่านบริ เวณหน้า
โรงเรี ยน โดยดําเนินการศึ กษาในวันเปิ ดเรี ยน ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เวณโรงเรี ยนตรังคริ สเตียน
ศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์ ) โรงเรี ยนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยน สภาราชินี และโรงเรี ยนทับเที ยง
ฮัวเฉี ยว มีค่าเท่ากับ 0.058 0.050 0.066 0.055 และ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ซึ งมีค่าไม่เกิ นมาตรฐานที
กฎหมายคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ ง ชาติ กําหนด (ค่ าเฉลี ยความเข้มข้นปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ไม่ เ กิ น 0.33
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเวลา 24 ชัวโมง) และพบว่าโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีปริ มาณฝุ่ นละอองรวมมาก
ทีสุ ดเพราะทีตังของโรงเรี ยนอยูใ่ นตัวเมืองและอยูบ่ ริ เวณสีแยกไฟแดง
คําสําคัญ : ฝุ่ นละอองรวม, เทศบาลนครตรัง, โรงเรี ยน
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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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ปั จจุบนั ปั ญหามลพิษทางอากาศเป็ นปั ญหาทีสําคัญในเขตชุมชนเมืองทีมีการขยายตัวและมีประชากรเพิมขึนจาก
เดิม จากการเติบโตและพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเทียวและด้านคมนาคม ส่ งผลให้เกิดปั ญหามลพิษทาง
อากาศทังมลพิษจากฝุ่ นละออง รวมทังก๊าซและไอระเหย แหล่งกําเนิดทีก่อให้เกิ ดมลพิษทางอากาศ เช่น การใช้ยานพาหนะ
การก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการขนส่ง ซึ งปั ญหาเหล่านี ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อสุ ขภาพ โดยจะทําให้เกิดอาการระคาย
เคืองตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย เช่น ผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ ซึ งอาการระคายเคืองนันขึนอยูก่ บั ขนาดของ
ฝุ่ นละออง โดยฝุ่ นทีมีขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน ร่ างกาย จะดักไว้ได้ทีขนจมูก ส่ วนฝุ่ นทีมีขนาดเล็ก เช่น ฝุ่ นละออง
ขนาด 10 ไมครอน จะสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ทําให้แสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ และมีการสะสม
ของฝุ่ นในถุงลมปอด ทําให้การทํางานของปอด เสื อมลง รวมทังยังก่อให้เกิดความรําคาญอีกด้วย
โรงเรี ยนเป็ นสถานที ให้ก ารศึ ก ษาซึ งมี กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนให้แ ก่ นัก เรี ยน สภาพแวดล้อ มบริ เ วณ
โรงเรี ยนจึงเป็ นสิงสําคัญทีต้องให้ความใส่ใจ เพือให้นกั เรี ยนสามารถใช้ชีวติ ในช่วงเวลาเรี ยนหนังสื อในแต่ละวันได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย การเดินทางมาโรงเรี ยนของนักเรี ยนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ผปู้ กครองจะเป็ นผูม้ ารับ ส่งในช่วงเช้าและ
เย็น นอกจากนี ยังมีรถของประชาชนทัวไปทีออกไปทํากิ จกรรมต่างๆ เช่น ไปทํางาน หรื อทํากิจธุระส่วนตัว ซึ งส่ งผลให้มี
รถจํา นวนมากสัญ จรบริ เวณหน้าโรงเรี ย นในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว ไม่ ว่า จะเป็ นรถประจํา ทางหรื อ รถส่ ว นบุ ค คล เช่ น
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกะบะ รถตู้ รถบรรทุก ทําให้การจราจรเกิดความคับคังและเป็ นสาเหตุหนึ งที ก่ อให้เกิ ดฝุ่ น
ละอองบริ เวณโรงเรี ยน ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยนได้หากได้รับเข้าสู่ ร่างกายในปริ มาณทีมากเกินไป จาก
งานวิจยั ของสัญญา (2543) ได้ศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองภายนอกและภายในห้องเรี ยนที มาจากสิ งแวดล้อมของโรงเรี ยน
รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของครู และนักเรี ยนทีมีต่อสภาวะฝุ่ นละอองของโรงเรี ยนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า
ปริ มาณฝุ่ นละอองรวมเฉลียของทุกโรงเรี ยนมีค่าเกินมาตรฐาน และจากการสอบถามครู และนักเรี ยน ส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า
ปัญหาฝุ่ นละอองมีสาเหตุมาจากยานพาหนะ และงานวิจยั ของพัชรี ย ์ (2543) ศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณความเข้มข้นของฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศระหว่างภายในและภายนอกห้องเรี ยนของโรงเรี ยนในพืนที เขตอุตสาหกรรมย่อยหิ น จังหวัดสระบุรี
พบว่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวมภายนอกมีค่าสูงกว่าภายในห้องเรี ยนและบางจุดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และจากการสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับ การติด มุ้ง ลวดที ห้องเรี ยน เพราะสามารถป้ องกัน การ
แพร่ กระจายของฝุ่ นละอองจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องเรี ยนได้
ในเขตเทศบาลนครตรังมีประชากรทังหมด 60,591 คน (สํานักงานสถิติจงั หวัดตรัง, 2558) มีความเจริ ญทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านคมนาคม ด้านการท่องเทียวและการศึกษา โดยมีโรงเรี ยนทีตังอยูใ่ นเขตเทศบาลนครตรังหลายโรงเรี ยน ใน
แต่ละวันบริ เวณหน้าโรงเรี ยนช่วงเวลาไปทํางาน และรับ ส่ งนักเรี ยน จะมีรถจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดปั ญหาฝุ่ นละออง ซึ ง
อาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยน ครู และประชาชนทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบโรงเรี ยน รวมถึงผูท้ ีใช้รถใช้ถนนอีกด้วย
โดยผลกระทบทีเกิดจากฝุ่ นละอองจะขึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองบริ เวณนันๆ หากมีความเข้มข้นมากเกินก็จะส่งผล
กระทบดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของปั ญหามลพิษทางอากาศทีเกิดจากการใช้ยานพาหนะ
บริ เวณหน้าโรงเรี ยนต่างๆ ดังนันจึ งได้ศึกษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เวณหน้าโรงเรี ยนในเขตเทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรั ง เพือนําข้อมูลที ได้ไปใช้เป็ นแนวทาง เพือเฝ้ าระวังและหาวิธีการป้ องกันหรื อลดมลพิษจากฝุ่ นละอองให้มีค่า
น้อยลง
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1. การเลือกจุดติดตังเครื องเก็บตัวอย่ างฝุ่ นละออง
การเลือกจุดติดตังเครื องเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละออง ทําการศึกษาโดยติดตังเครื องเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละออง
(High volume-air sampler series 3000) รุ่ น HVS 3000 บริ เวณหน้าโรงเรี ยนจํานวน 5 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนตรังคริ ส
เตียนศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์ ) โรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยนสภาราชินี และโรงเรี ยนทับ
เที ยงฮัวเฉี ยว โดยติด ตังเครื องตรวจวัด ฝุ่ นละอองสู งจากพืนดิ น อย่างน้อย 2 เมตร และติ ด ตังเครื องใกล้ถนนมากที สุ ด
(คณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติ, 2547) ซึงจุดทีติดตังเครื องแต่ละโรงเรี ยนจะอยูบ่ ริ เวณประตูหลักในการรับ-ส่งนักเรี ยน
โดยมีรายละเอียดดังนี
1.1 โรงเรี ยนตรังคริสเตีย นศึกษา มีประตูทางเข้า – ออก จํานวน 2 ประตู ประตูที 1 เป็ นประตูหลักในการรับ – ส่ง
นักเรี ยน บริ เวณโดยรอบประตูมีร้านค้าและบ้านเรื อนทีอยู่อาศัยติดต่อกันและประตูที 2 ไม่มีการใช้งาน ดังนัน จึงเลือกทํา
การตรวจวัดทีจุดรับ – ส่งนักเรี ยน ข้างประตูที 1 ดังภาพที

ภาพที 1 จุดติดตังเครื องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษา
1.2 โรงเรีย นเทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์ ) ประตูทางเข้า – ออก มี 1 ประตู บริ เวณโดยรอบจะมีวดั อาคาร ร้านค้า
และบ้านเรื อนที อยู่อาศัยเป็ นจํานวนมาก ดังนัน จึงเลื อกทําการตรวจวัดทีจุดรับ – ส่ งนักเรี ยน บริ เวณริ มฟุตบาทหน้าป้ าย
โรงเรี ยนติดถนนใหญ่ ดังภาพที 2

ภาพที 2 จุดติดตังเครื องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนเทศบาล (วัดกะพังสุรินทร์)
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1.3 โรงเรี ย นปั ญ ญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ประตู ทางเข้า – ออก มี 3 ประตู ทัง 3 ประตูอยู่ใกล้กันและอยู่ในแนว
เดียวกัน ห่างกันไม่มาก บริ เวณโดยรอบมีวดั ร้านค้าและบ้านเรื อนอยูอ่ าศัยติดต่อกัน ดังนัน จึงเลือกทําการตรวจวัดประตูที 1
ดังภาพที 3

ภาพที 3 จุดติดตังเครื องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา)
1.4 โรงเรียนสภาราชินี มีประตูทางเข้า – ออก มี 2 ประตู ประตูที 1 เป็ นประตูหลักในการรับ – ส่งนักเรี ยน บริ เวณ
โดยรอบมีสถานทีราชการ ร้านค้า กิจการต่างๆ และบ้านเรื อนทีอยูอ่ าศัยเป็ นจํานวนมาก ดังนันจึงเลือกทําการตรวจวัดทีจุดรับ
– ส่งนักเรี ยนข้างประตูที 1 ดังภาพที 4

ภาพที 4 จุดติดตังเครื องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนสภาราชินี
1.5 โรงเรียนทับเทียงฮัวเฉียว มีประตูทางเข้า – ออก มี 2 ประตู ทัง ประตู เป็ นประตูหลักในการรับ - ส่งนักเรี ยน
โดยเข้าทางประตูที และออกทางประตูที บริ เวณโดยรอบจะเป็ นร้านค้า บ้านเรื อนอยูอ่ าศัยทีติดต่อกัน ดังนัน จึงเลือกทํา
การตรวจวัดทีจุดรับ – ส่ง นักเรี ยน บริ เวณใกล้ประตูที 1 ดังภาพที 5
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ภาพที 5 จุดติดตังเครื องตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวมบริ เวณโรงเรี ยนทับเทียงฮัวเฉี ยว
2. การเตรียมกระดาษกรอง
กระดาษกรองที ใช้ในการตรวจวัดปริ ม าณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ได้แ ก่ Glass fiber filter โดยก่ อนนํากระดาษ
กรองไปใช้งานต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษกรอง เช่น รอยฉี กขาด รู พรุ น สี กระดาษกรองทีเปลียนไป และ
กระดาษกรองไม่เรี ยบเสมอกัน เป็ นต้น แล้วนําอลูมิเนียมฟอยล์ห่อกระดาษกรองเพือป้ องกันฝุ่ นและสิ งสกปรกติดทีกระดาษ
กรอง พร้อมเขียนรายละเอียดบนอลูมิเนี ยมฟอยล์ ได้แก่ หมายเลข วันที สถานทีตรวจวัด จากนันนํากระดาษกรองไปดูด
ความชืนในตูด้ ูดความชืน เป็ นเวลา 24 ชัวโมง นํากระดาษกรองไปชังนําหนักด้วยเครื องชังทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง จดบันทึก
และนํากระดาษกรองใส่ ถุงซิปล็อค การเตรี ยมกระดาษกรองสําหรับตรวจวัดฝุ่ นละอองรวมดังภาพที 6

ภาพที 6 การเตรี ยมกระดาษกรอง
3. การเก็บตัวอย่ างปริมาณฝุ่ นละอองรวม
การเก็บตัวอย่างปริ มาณฝุ่ นละอองรวมจะทําในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะ
เก็บตัวอย่างในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ มตังแต่เวลา 06.30 – 17.30 น. ซึ งเป็ นช่วงเวลาทีผูป้ กครองไปส่ งนักเรี ยนจนกระทัง
ผูป้ กครองไปรับนักเรี ยน แต่ละจุดจะทําการเก็บตัวอย่าง 3 ซํา ทําการเก็บตัวอย่างโดยเตรี ยมเครื องชักตัวอย่างชนิ ด High
volume air sampler โดยตรวจสภาพของเครื องชักตัวอย่างก่ อนนําไปเก็บตัวอย่าง จากนันนําเครื องชักตัวอย่างอากาศไป
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ติดตังบริ เวณจุดรับ – ส่งนักเรี ยนทีกําหนดไว้ในข้อ 1 โดยจะต้องเลือกจุดให้ได้ตามเกณฑ์ของ U.S.EPA แล้วปรับเทียบความ
ถูกต้องเครื องชักตัวอย่าง High volume air sampler ก่อนทําการชักตัวอย่าง นํากระดาษกรองใส่ เครื องชักตัวอย่างอากาศ และ
ชักตัวอย่างอากาศโดยการดูดอากาศผ่านกระดาษกรอง และนับจํานวนรถทีผ่านหน้าโรงเรี ยนโดยแบ่งรถออกเป็ น
5
ประเภท คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ขนาด 4 ล้อ รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก หลังจากเก็บตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว พับ
กระดาษกรองเข้าหากันแล้วห่ อด้วยอลูมิเนี ยมฟอยล์แล้วใส่ถุงซิปล็อคเพือนําไปดูดความชืน 24 ชัวโมง จากนันนํากระดาษ
กรองไปชังนําหนัก บันทึกผลและนําค่าทีได้ไปคํานวณ
4. การคํานวณปริมาณฝุ่ นละอองรวม
4.1 นําค่านําหนักของกระดาษกรองและค่าปริ มาตรอากาศทังหมดทีใช้เก็บตัวอย่างมาคํานวณหาค่าความเข้มข้น
ของฝุ่ นละออง ดังสมการที (1) (มิงขวัญ และคณะ, 2546)
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
นําหนักของฝุ่ นละออง (กรัม)
=
_________________________________________________
×103
(1)

ปริ มาตรอากาศมาตรฐานทังหมดทีใช้เก็บตัวอย่าง (ลูกบาศก์เมตร)

4.2 นําค่านําหนักกระดาษกรองก่ อนเก็บ ตัวอย่า งและนําหนัก กระดาษกรองหลังเก็บ ตัวอย่างไปคํานวณตาม
หลักเกณฑ์ของ Pre and post weight different ดังสมการที (2)
นําหนักของฝุ่ นละออง
=
W2 – W1
(2)
เมือกําหนดให้
W1 = นําหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (กรัม)
W2 = นําหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง (กรัม)
4.3 ทําการปรับแก้อตั ราการไหลของอากาศทีใช้เก็บตัวอย่าง (Qa(sampler)) ให้เป็ นอัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน
(Qstd) ทีสภาวะมาตรฐาน ดังสมการที (3)
Qstd = Qa (sampler) ×

Pa x
Pstd

Tstd

Ta

(3)

เมือกําหนดให้
Qstd = อัตราการไหลของอากาศทีสภาวะมาตรฐาน (ความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และ
อุณหภูมิ 298 องศาเคลวิล) มีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
Qa(sampler) = อัตราการไหลของอากาศทีใช้ในการเก็บตัวอย่างมีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
Pa
= ความกดของอากาศในบรรยากาศมีหน่วยเป็ น มิลลิเมตรปรอท
Pstd = ความกดของอากาศทีสภาวะมาตรฐาน (760 มิลลิเมตรปรอท)
Ta
= อุณหภูมิในบรรยากาศ มีหน่วยเป็ น องศาเคลวิล
Tstd
= อุณหภูมิทีสภาวะมาตรฐาน (298 องศาเคลวิล)
4.4 คํานวณหาปริ มาตรอากาศมาตรฐานทังหมดทีใช้เก็บตัวอย่าง (Vstd) ดังสมการที (4)
Vstd = Qstd × t
(4)
เมือกําหนดให้
Vstd
= ปริ มาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็ น ลูกบาศก์เมตร
Qstd
= อัตราการไหลของอากาศมีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง
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t
= เวลาทีใช้ในการเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นชัวโมง
นําค่าปริ มาตรอากาศมาตรฐานทังหมดที ใช้เก็ บตัวอย่าง (Vstd) แทนค่าในสมการที (1) จะได้ค่าความ
เข้มข้นของฝุ่ นละออง
4.5 นําค่าทีได้ไปเปรี ยบเที ยบกับค่ามาตรฐานฝุ่ นละอองในบรรยากาศโดยทัวไป โดยความเข้มข้นของฝุ่ นละออง
รวม (TSP) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ผลและวิจารณ์ ผล

9000
8000

รถจักรยานยนต์

รถบรรทุก

รถกะบะ

รถยนต์

รถตู ้

7000

0.070
0.060
0.050

6000

ปริมาณรถ (คัน)

0.040

5000
4000

0.030

3000

0.020

2000

0.010

1000

0

0.000

ปริมาณฝุ่ นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร)

ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริ เวณโรงเรี ยนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครตรัง ได้ผลการศึกษาดังภาพ
ที 7 และมีรายละเอียด ดังนี

โรงเรียนทีเก็บตัวอย่าง

ภาพที 7 ปริ มาณฝุ่ นละอองและจํานวนรถทีสัญจรผ่านหน้าบริ เวณจุดตรวจวัดของโรงเรี ยนต่างๆ
1. ปริ ม าณฝุ่ นละอองรวม (TSP) หน้ าโรงเรี ย นตรัง คริ สเตีย นศึ กษา มีค่าเท่ ากับ 0.058 มิลลิ กรั มต่ อลู กบาศก์เมตร โดยมี
ปริ มาณรถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวัดหน้าโรงเรี ยน 15,253 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถกะบะ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก มี
จํานวน 7,796 3,921 3,021 411 และ 104 คัน ตามลําดับ โดยบริ เวณโรงเรี ยนอยูต่ ิดถนนกว้าง 4 ช่องจราจร มีอากาศถ่ายเท
สะดวกและเป็ นถนนสายหลักในการเดินทางเข้า – ออกตัวเมื องตรังไปยังสถานที ราชการ โรงเรี ยน วัด ฯลฯ หรื อเดินทาง
ออกไปยังสถานทีท่องเทียวและไปต่างจังหวัด และการเดินรถของรถขนขยะเทศบาล ไปยังสถานทีหลุมฝังกลบขยะทุ่งแจ้ง
ทําให้จุดตรวจวัดนีมีปริ มาณรถตูแ้ ละรถบรรทุกมาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) หน้ าโรงเรีย นเทศบาล 2 (วัดกะพังสุ รินทร์ ) มีค่าเท่ากับ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โดยมีปริ มาณรถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวัดหน้าโรงเรี ยน 2,989 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถกะบะ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก
มีจาํ นวน 1,606 598 649 96 และ 40 คัน ตามลําดับ โดยฝุ่ นละอองทีเกิดขึนมาจากรถที สัญจรไปมาบริ เวณหน้าโรงเรี ยน
เนืองจากโรงเรี ยนอยูต่ ิดถนนเวียนกะพัง เป็ นทางผ่านไปยังสวนสาธารณะ กะพังสุ รินทร์ โรงพยาบาลตรัง อําเภอห้วย
ยอด และอําเภอทุ่งสง ไม่ได้เป็ นถนนสายหลัก บริ เวณโดยรอบมีร้านค้า ร้านอาหาร ทีอยูอ่ าศัย ซึงเป็ นอาคารไม่ต่อเนืองกัน
และวัดกะพังสุรินทร์เป็ นวัดทีมีประชาชนเข้าวัดเพือไปประกอบศาสนพิธีอยูเ่ ป็ นประจํา ประกอบกับบริ เวณนีมีอากาศถ่ายเท
ลมพัดอยูต่ ลอดเวลาทําให้ปริ มาณฝุ่ นละอองมีปริ มาณไม่สูง
3. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้ าโรงเรียนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีค่าเท่ากับ 0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร โดยมีปริ มาณรถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวัดหน้าโรงเรี ยน 12,258 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้ และรถบรรทุก
มีจาํ นวน 5,381 3,128 3,422 259 และ 68 คัน ตามลําดับ บริ เวณหน้าโรงเรี ยนเป็ นถนนแคบ 2 ช่องจราจร ติดสี แยกไฟ
แดง และยังเป็ นถนนสายหลักในการเดินทาง เข้า – ออกในตัวเมืองตรัง และเป็ นเส้นทางไปโรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาล
วัฒนแพทย์ โรงพยาบาลรวมแพทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง บริ เวณโดยรอบโรงเรี ยน มีร้านค้า ทีอยูอ่ าศัยซึงเป็ น
ตึกสูงและโรงเรี ยนอยูใ่ กล้วดั ทีมีขนาดใหญ่ ปริ มาณฝุ่ นละอองทีตรวจวัดได้ทีบริ เวณโรงเรี ยนนีจึงมีค่ามากกว่าโรงเรี ยนอืน

4. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้ าโรงเรียนสภาราชินี มีคา่ เท่ากับ 0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีปริ มาณ
รถทีสัญจรผ่านจุดตรวจวัดบริ เวณหน้าโรงเรี ยน 13,335 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก มีจาํ นวน
5,931 3,403 3,517 411 และ 73 คัน ตามลําดับ บริ เ วณหน้าโรงเรี ยนอยู่ติด ถนนวิเศษกุลเป็ นถนนกว้า ง 4 ช่ องจราจร
มีอากาศถ่ายเทและมีการสัญจรตลอดทังวันเพราะอยู่ในตัวเมื องสามารถเดินทางไปยังสถานี ตาํ รวจ สถานี รถไฟ ที ว่าการ
อําเภอ ที ทําการเทศบาลนครตรั ง ฯลฯ และบริ เวณโดยรอบมีร้านค้า ร้านอาหารเป็ นจํานวนมากและมีทีอยู่อาศัยหนาแน่ น
นอกจากนียังมีสถานศึกษาอีก 2 แห่ ง ทําให้มีปริ มาณรถจักรยานยนต์มากและมีการสะสมของฝุ่ นละออง
5. ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) บริเวณหน้ าโรงเรีย นทับเทียงฮัวเฉีย ว มีค่าเท่ากับ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
ปริ มาณรถที สัญจรผ่านจุดตรวจวัดบริ เวณหน้าโรงเรี ยน 2,165 คัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตูแ้ ละรถบรรทุก มี
จํานวน 1,267 368 398 129 และ 3 คัน ตามลําดับ บริ เวณโรงเรี ยนอยูใ่ นซอยประชาอุทิศ ซึงเป็ นถนนวิงทางเดียวมีอากาศ
ถ่ายเทและเป็ นทางเลียงถนนสายหลัก นอกจากนีโรงเรี ยนทับเทียงฮัวเฉี ยวยังตังอยู่ติดกับโรงเรี ยนอนุบาลตรัง และโรงเรี ยน
ทับเทียงฮัวเฉี ยวเปิ ดประตูเพือให้รถผ่านเพือช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผปู้ กครองทีมารับ – ส่งนักเรี ยน ทัง 2 โรงเรี ยน จึง
มีปริ มาณรถไม่มาก แต่จะมีปริ มาณฝุ่ นมาก บริ เวณโดยรอบโรงเรี ยนมีร้านค้า ร้านอาหาร ทีอยูอ่ าศัยติดต่อกันทังอาคารชัน
เดียวและอาคาร 2 ชัน
จากผลการตรวจวัด ในภาพที 7 จะเห็ น ว่ า โรงเรี ย นสภาราชิ นี มี ป ริ มาณรถมากกว่า โรงเรี ยนปั ญ ญาวิ ท ย์
(ประถมศึกษา) เนืองจากบริ เวณโดยรอบโรงเรี ยนสภาราชินีมีร้านค้า ทีอยูอ่ าศัยเป็ นอาคาร 2 ชันและอยูใ่ กล้สถานศึกษาอีก 2
แห่ ง คือ โรงเรี ยนวัดควนวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง ถนนหน้าโรงเรี ยนสภาราชินีเป็ นถนนกว้าง 4 ช่อง
จราจร เป็ นเส้นหลักในการใช้สัญจรในตัวเมืองและเป็ นเส้นทางทีใช้สัญจรไปยังสถานทีราชการ เช่น สถานี ตาํ รวจ เทศบาล
นครตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ฯลฯ ทําให้มีการจราจรตลอดทังวัน ส่ วนใหญ่นกั เรี ยนนักศึกษาจะใช้รถจักรยานยนต์ จึงทํา
ให้มีปริ มาณรถจักรยานยนต์มากกว่ารถชนิ ดอืนๆ ในขณะทีโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ตังอยูบ่ ริ เวณสี แยกไฟแดง
และเป็ นถนนเส้นหลัก แม้ว่าจะมีจาํ นวนรถน้อยกว่าโรงเรี ยนสภาราชินี แต่เมือรถติดสัญญาณไฟแดงรถจะจอดนิ งอยูก่ บั ที
จะทําให้เกิดการสะสมฝุ่ นละอองขึน จึงส่ งผลให้ปริ มาณฝุ่ นละอองบริ เวณโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีปริ มาณสูง
กว่าโรงเรี ยนสภาราชินี และจากผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองของแต่ละโรงเรี ยนเมือเทียบกับปริ มาณรถแล้ว จะเห็นว่า
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โรงเรี ยนตรั ง คริ ส เตี ย นศึ ก ษามี ป ริ ม าณรถทุ ก ชนิ ด มากที สุ ด ที สั ญ จรไปมาผ่ า นบริ เวณหน้า โรงเรี ย น โดยมี ป ริ มาณ
รถจักรยานยนต์มากที สุ ดถึง 7,796 คันต่อวัน เนื องจากบริ เวณนันมีทีอยู่อาศัยเป็ นจํานวนมาก ประชาชนส่ วนใหญ่จะใช้
รถจักรยานยนต์เพือทํากิจกรรมได้สะดวก นอกจากนีโรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษายังมีรถบรรทุกสัญจรผ่านจํานวน 104 คัน
ต่ อวัน เนื องจากถนนหน้าโรงเรี ยนตรั งคริ สเตียนศึกษาเป็ นเส้นทางเดินรถไปยัง หลุมฝังกลบขยะและถนนเส้นนี ยังเป็ น
เส้นทางการเดินรถของรถตูส้ าํ หรับการท่องเทียวและรถตูส้ าํ หรับรับ – ส่งนักเรี ยน
จากผลการศึกษาแม้วา่ ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีตรวจวัดได้บริ เวณโรงเรี ยนทัง 5 โรงเรี ยนมีค่าเฉลียไม่เกิน
เกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด (มีค่าไม่เกิ น 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) แต่จากการไปเก็บตัวอย่างจะเห็นว่าในช่วงเวลาทีมี
นักเรี ยน เวลา 06.30 – 07.30 น. และเวลา 15.30 – 17.30 น. จะมีรถของผูป้ กครองมาจอดรอบริ เวณหน้าโรงเรี ยนจํานวนมาก
ซึงทําให้เกิดฝุ่ นละอองจากท่อไอเสียในช่วงเวลาเหล่านีปริ มาณสู ง นักเรี ยนมีโอกาสได้รับฝุ่ นละอองเข้าสู่ร่างกายโดยการสูด
ดมในขณะเดินเข้าโรงเรี ยน และนังรอผูป้ กครองมารับ นอกจากนี ควันและก๊าซจากท่อไอเสี ยยังมีกลินค่อนข้างแรง หาก
นักเรี ยนสู ดดมฝุ่ นละอองและก๊าซต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นประจําทุกวัน ก็อาจส่งผลกระทบต่อร่ างกายได้ ดังนันหาก
โรงเรี ยนสามารถบริ ห ารจัด การจํานวนรถที มาจอดนักเรี ยนไม่ให้จอดรถนานเกิ น ไป หรื อโรงเรี ยนใดที มีพืนที มากอาจ
กําหนดสถานทีจอดรถให้มีการกระจายมากกว่าเดิม เพือป้ องกันความคับคังของการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะช่วยลด
ปริ มาณฝุ่ นละอองลงได้

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) พบว่าโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) มีค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม
(TSP) มากทีสุด คือ 0.066 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนืองจากโรงเรี ยนปั ญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) ตังอยูบ่ นถนนสายหลัก
ในการเดิ นทาง เข้า – ออกในตัวเมืองตรังและเป็ นเส้นทางไปยัง สถานที ต่างๆ นอกจากนี บริ เวณที ตังของโรงเรี ยนอยู่ติด
บริ เวณสี แยกไฟแดงปั ญญาวิทย์ จึ งมีการสัญจรตลอดทังวันและมีรถติดไฟแดง ในขณะที โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์ ) มีค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) น้อยทีสุด คือ 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื องจากถนนบริ เวณโรงเรี ยน
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เป็ นถนนกว้าง 4 ช่องจราจร ส่วนใหญ่ผทู ้ ีใช้ถนนเส้นนีจะเป็ นประชาชนทีอาศัยอยูบ่ ริ เวณนัน
หรื อผูท้ ีมาทํากิจกรรมทีสวนสาธารณะ เมือนําค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ทีทําการตรวจวัดทัง 5 โรงเรี ยน เที ยบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบับที 24 พ.ศ. 2547 พบว่า มี ค่าไม่เกิ นมาตรฐานทีกฎหมาย
กําหนดไว้ ทัง 5 โรงเรี ยน โดยค่าปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีให้การ
อนุ เคราะห์อุปกรณ์ เครื องมือ และห้องปฏิบตั ิการในการดําเนินงานวิจยั ขอขอบคุณคุณขวัญรพี ลําลอง และคุณสุ ภาวดี
นวลแจ่ ม ที ได้ช่วยเก็ บข้อมูลปริ มาณฝุ่ นละอองบริ เ วณโรงเรี ยนทัง 5 โรงเรี ยนผูค้ รู นักเรี ยน และนักการภารโรงของ
โรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษา โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรี ยนปัญญาวิทย์ (ประถมศึกษา) โรงเรี ยนสภาราชินี
และโรงเรี ยนทับเทียงฮัวเฉี ยว และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ทีได้สนับสนุนงบประมาณเพือใช้
ในการวิจยั ครังนี
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บทคัดย่อ
การศึ กษาสมบัติทางกายภาพ และเคมีของนําแร่ จากแหล่งนําพุร้อนธรรมชาติในพืนทีจังหวัดยะลา จํานวน 4 บ่อ
รวมทังสิ น 8 ตัวอย่าง พบว่า อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 62-81 องศาเซลเซียส ค่าพีเอชอยูใ่ นช่วง 7.1-8.7 และค่าสภาพการนําไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 429-562 โมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร และจากการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบในนําแร่ เชิงปริ มาณด้วยเทคนิ ค XRF
แคลเซี ยมร้อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลูมิเนียมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.0020.008 โพแทสเซี ยมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008
คําสําคัญ : นําแร่ , นําพุร้อนธรรมชาติ, 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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แหล่งนําพุร้อนเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทีมีนาร้
ํ อนไหลขึนมาจากใต้ดิน ซึงจะแสดงให้เห็นว่าภายในโลกเรานี
ยังคงมีความร้อนอยู่ ซึ งนําพุร้อนในประเทศไทยมักมีความสัมพันธ์หรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลของรอยแตกรอยเลือน ทังทีเป็ น
รอยเลือนเก่าและรอยเลือนใหม่ โดยทัวไปแล้วต้นกําเนิ ดของนําพุร้อนทีพบแต่ละแห่ งอาจแบ่งได้ ลักษณะ คือ เกิดจากการ
ที นําเย็นที เป็ นนําฝนหรื อนําตามแม่นาลํ
ํ าคลองไหลซึ มผ่านช่ องว่าง หรื อรอยแตกของหิ นที ลึ กลงไปในใต้ดิน ซึ งนําเย็น
เหล่านี เมือลงไปใต้ดินจะได้รับความร้อนจากหิ นใต้โลกอาจจะเป็ นหินแกรนิ ต ทําให้มีอุณหภูมิสูงขึนและมีความดันเพิมขึน
ส่งผลทําให้ไหลกลับสู่ ผิวดินตามรอยเลือนรอยแตกของหิ นสู่ เบืองบน เกิ ดเป็ นนําพุร้อนทีมีอุณหภูมิใกล้เดือด อีกแบบหนึง
เกิดในหิ นชนิ ดอืนทีปิ ดทับหิ นแกรนิ ต โดยนําฝนและผิวดิ นไหลลงสู่ ใต้ดินตามรอยเลือน รอยแตก และรู พรุ นของหิ น จนถึง
ความลึกระดับหนึง ได้รับการถ่ายเทความร้อนแล้วไหลกลับสู่ผิวดินตามรอยเลือนรอยแตกของหิ นเกิดเป็ นนําพุร้อนหรื อบ่อ
นําอุ่น (จําเรี ยง หนู สีแก้ว และคณะ, 2548) แหล่งนําพุร้อนหรื อบ่อนําร้อน อําเภอเบตง เป็ นบ่อนําร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่
ซึ งผุดขึนมาจากภายใต้พืนผิวของโลก ลักษณะนําร้อนเบตง เป็ นบ่อนําร้อนทีประกอบไปด้วยแร่ ธาตุมากมาย และเป็ นแหล่ง
ท่องเทียวแห่ งเดียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ งคนในชุมชนใช้ประโยชน์จากแหล่งนําพุร้อน ไม่วา่ จะเป็ นด้านอุปโภค
เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ เป็ นต้น รวมถึงด้านบริ โภค ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะทําการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบ
ของนําแร่ ในแหล่งนําพุร้อน หรื อบ่อนําร้อน อําเภอเบตง ซึงจะวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการเรื องรังสี เอกซ์ (X-Ray Fluorescence
Spectroscopy : XRF) เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ธาตุเหมาะสมกับสารตัวอย่างของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้ รวมไปถึงงาน
วิเคราะห์ สารที มีปริ มาณน้อยๆ (Trace analysis) ที ระดับความเข้มข้นตําถึ งระดับหนึ งในล้านส่ วน (ppm) ได้เป็ นอย่างดี มี
ความเทียงตรงและแม่นยําสู ง (Costa et al. 2003) และนําผลทีได้ไปเปรี ยบเที ยบกับค่ามาตรฐานนําบาดาลตามประกาศของ
กรมทรัพยากรธรณี และมาตรฐานนําแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพือความปลอดภัยของชาวบ้านในการใช้
ประโยชน์ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. สํารวจแหล่งนําพุร้อนตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ทําการศึ กษาลักษณะของภูมิประเทศและ
หาพิกดั ด้วยเครื องบอกพิกดั จากดาวเทียม (GPS) จากนันวัดอุณหภูมิของแหล่งนําพุร้อนทีบริ เวณผิวหน้าดิน
2. เก็บตัวอย่างนําแร่ ใส่ ข วดพลาสติ กขนาด 60 มิลลิลิตร ที บริ เวณผิวหน้าดิ นและปิ ดฝาให้สนิ ท แล้วนําไปใส่
กระติกนําแข็งหรื อแช่เย็นที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส โดยเก็บตัวอย่างนําแร่ 4 บ่ อ 2 ฤดู ทังหมด 8 ตัวอย่าง ดังแสดงใน
ตารางที 1 ตัวอย่างนําแร่ ทงหมดนํ
ั
ามาศึกษาศึกษาสมบัติทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พีเอช ค่าความขุ่น ค่าสภาพการนําไฟฟ้า
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รหัส
ฤดูฝน

รหัส
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ฤดูร้อน

No.1 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ บริ เวณบ่อบริ โภค

No.5 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ บริ เวณบ่อบริ โภค

No.2 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศใต้บ่ออุปโภค

No.6 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศใต้บ่ออุปโภค

No.3 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศเหนื อบ่อ
อุปโภค

No.7 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศเหนื อบ่ออุปโภค

No.4 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศตะวันตกบ่อ
อุปโภค

No.8 จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศตะวันตกบ่ออุปโภค

3. ส่ ง วิ เ คราะห์ ห าธาตุ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ปริ ม าณของนําแร่ ด้ว ยเทคนิ ค การเรื องรั ง สี เ อกซ์ ด้ว ยเครื อง X-Ray
Fluorescence Spectroscopy (XRF) รุ่ น ED2000 (ซึ งเครื อง XRF สามารถวิเคราะห์ได้ตงแต่
ั ธาตุเบริ ลเลียม (Be) ถึงยูเรเนี ยม
(U) สามารถบอกปริ มาณโดยเปรี ยบเที ยบกับสารมาตรฐาน โดยสามารถวิเคราะห์ ตวั อย่างประเภท แร่ ดิ น ทราย โลหะ
นํา และนํามัน) ทีศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จังหวัดสงขลา
4. นําผลที วิเคราะห์ ได้ไปเปรี ยบเที ยบกับค่ามาตรฐานนําบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535
และค่ามาตรฐานนําแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2534

ผลและวิจารณ์ ผล

1. สํ ารวจแหล่ งนําพุร้อน
จากการใช้เครื องบอกพิกัด จากดาวเที ยม (GPS) ทําให้ทราบพิกัด ของแหล่งนําพุร้ อนและลักษณะภูมิ ประเทศ
ตําแหน่งพิกดั ของแหล่งนําพุร้อนทีศึกษาและลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ

ภาพที 1 แสดงพิกดั จากดาวเทียมของแหล่งนําพุร้อน (ซ้าย) ตําแหน่งพิกดั
จังหวัดยะลา (ขวา)
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ภาพที 2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแหล่งนําพุร้อนและการเก็บตัวอย่างนําแร่
จากการศึ กษาลักษณะทางกายภาพของแหล่งนําพุร้อน บ้านบ่อนําร้อน ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัด
ยะลา พบว่ามีนาไหลซึ
ํ
มออกมาจากผิวดินเกิดเป็ นบ่อนําร้อน นําร้อนมีลกั ษณะเป็ นนําใส มีกลินกํามะถันเล็กน้อย มีฟองก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และพบสาหร่ ายสี ขาว-เขียว คราบผลึกคาร์ บอเนตในแหล่งนําพุร้อน จากนันทําการเก็บตัวอย่างนําแร่
ในบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อนและฤดูฝน ทังหมด 8 ตัวอย่าง จากการตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของนําแร่
ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) พีเอช (pH) ความขุ่น (Turbidity) ค่าสภาพการนําไฟฟ้ า (Conductivity) และการวิเคราะห์ หา
ธาตุองค์ประกอบเชิงปริ มาณของนําแร่ ดว้ ยเทคนิค XRF โดยทําการศึกษาและเก็บตัวอย่างนําแร่ ของทัง 4 บ่อ คือ บ่ออุปโภค
และบ่อบริ โภค 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ทังหมด 8 ตัวอย่าง พบว่าอุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อนและ
ฤดูฝนไม่มีความแตกต่างกัน ซึ งมี อุณหภูมิอยู่ในช่ วง 72-81 องศาเซลเซี ยส เนื องจากในฤดูฝน อุณหภูมิค่อนข้างตําทําให้
อุณหภูมิในบ่ออุปโภคและบริ โภคตํากว่าฤดูร้อน ในส่ วนของพีเอช พบว่าบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคทัง 2 ฤดู มีพีเอชอยู่
ในช่วงเป็ นกลางถึงด่าง ซึงอยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสมตามพระราชบัญญัตินาบาดาล
ํ
พ.ศ. 2535 ค่าพีเอชอยูใ่ นช่วง 7.0-8.5 ยกเว้น
จุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศตะวันตกบ่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.8) มีพีเอช 8.7 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีเหมาะสม เนื องจาก
เป็ นจุดทีนําไหลผ่านจากบ่อต้นกําเนิ ด และจุดเก็บตัวอย่างนําแร่ ในสระทางทิศใต้บ่ออุปโภคในฤดูร้อน (No.6) มีพีเอชตําสุด
7.1 ซึ งเป็ นจุดทีนําคงที ผลการทดสอบค่าความขุ่นของนําแร่ ในบ่ออุปโภคบริ โภคในฤดูฝนอยูใ่ นช่วง 5-6 เอ็นทียู ในขณะที
ค่าความขุ่นของนําแร่ ในบ่ออุปโภคบริ โภคในฤดูร้อนเท่ากับ 7 เอ็นทียู ค่าความขุ่นเป็ นพารามิเตอร์ทีใช้ทดสอบความสามารถ
ของนําทีสกัดกันหรื อดูดซับปริ มาณแสงทีส่องผ่านไว้ได้ สิ งทีทําให้นาขุ
ํ ่น ได้แก่ อินทรี ยแ์ ละอนิ นทรี ย์
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สารในนํา ตลอดจนสิงมีชีวติ เล็กๆ โดยปรากฏอยูใ่ นลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรี ย
เป็ นต้น โดยทีนําธรรมชาติจะมีความขุ่นอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตามนําแร่ มีลกั ษณะเป็ นนําใสซึงมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 เอ็นทียู
การวิเคราะห์ค่าสภาพการนําไฟฟ้ามีประโยชน์ในการตรวจวัดคุณภาพแหล่งนํา เมือติดตามเฝ้าระวังมักพบว่าแหล่ง
นําแต่ละแหล่งจะมีพิสัยของค่าการนําไฟฟ้าค่อนข้างคงทีและสามารถนํามาใช้เป็ นค่าพืนฐานของสภาพแหล่งนําในภาวะ
ปกติได้ การเปลียนแปลงของค่าการนําไฟฟ้าอย่างมีนยั สําคัญสามารถเป็ นตัวชีวัดว่านําทิงหรื อมลพิษจากแหล่งอืนได้ไหลลง
สู่แหล่งนํานันๆ โดยค่าสภาพการนําไฟฟ้าสามารถวัดได้จากความสามารถของนําในการส่ งผ่านกระแสไฟฟ้าซึงเกิดจากการ
มีอยูข่ องสารประกอบอนิ นทรี ยท์ ีละลายอยูใ่ นนํา เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออน
คือ ไอออนทีมีประจุลบ) หรื อแคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม (แคทไอออน คือ ไอออนทีมีประจุ
บวก) (จําลอง ปิ นตาวงส์ และคณะ, 2554) การนําไฟฟ้ายังขึนอยูก่ บั อุณหภูมิอีกด้วยถ้าอุณหภูมิสูงค่าการนําไฟฟ้าก็จะยิงมาก
ขึ น จะเห็ น ได้ว่า นําแร่ ใ นบ่ ออุ ป โภคบริ โ ภคในฤดู ร้ อนมี ค่ า สภาพการนํา ไฟฟ้ า อยู่ใ นช่ วง 519-526 ไมโครซี เ มนส์ ต่ อ
เซนติเมตร สูงกว่านําแร่ ในบ่ออุปโภคบริ โภคในฤดูฝนค่าสภาพการนําไฟฟ้าอยูใ่ นช่วง 429-483 ไมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร
เนืองจากอุณหภูมิของบ่อในฤดูร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง การศึกษาของจตุพร ดอนเส และคณะ (2557) ได้ศึกษาคุณภาพนํา
บาดาลในเขตพืนทีบ้านหนองปลาปาก ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทําการเก็บตัวอย่างนําบาดาล 4 บ่อ
พบว่าพีเอชอยูใ่ นช่วง 5.9-6.4 และค่าสภาพการนําไฟฟ้ าอยูใ่ นช่วง 141-622 โมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร ดังนันนําแร่ ทีศึกษา
จากแหล่งนําพุร้อนทังบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูร้อนและฤดูฝน อยูใ่ นเกณฑ์ทีปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
นําแร่ ตามธรรมชาติตามประกาศของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณะสุข พ.ศ. 2543
ตารางที 2 สมบัติทางกายภาพของนําแร่
ความขุ่น
ค่าสภาพการนําไฟฟ้า
ตัวอย่างนําแร่
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 ประกอบเชิงปริมาณของนําแร่ ด้วยเทคนิคการเรื องรังสีเอกซ์
การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริ มาณของนําแร่ ในบ่ออุปโภคและบริ โภคด้วยเทคนิคการเรื องรังสีเอกซ์ พบ
ธาตุหลายชนิ ด เช่น อะลูมิเนี ยม (Al) ซิ ลิกอน (Si) โพแทสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca) แมงกานี ส (Mn) นิ กเกิ ล (Ni) ทองแดง
(Cu) อยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัตินาบาดาล
ํ
พ.ศ. 2535 ธาตุทีพบมากที สุ ด คือ แคลเซี ยมร้ อยละ 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 ลร้ อยละ 0.002-0.008 ตามลําดับ ในการศึ กษาของจําเรี ยง หนูสีแก้วและคณะ (2548) ได้ศึกษา
สมบัติทางกายภาพ และวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบเชิงปริ มาณของนําแร่ จากแหล่งนําพุร้อนธรรมชาติ ในพืนที จังหวัด
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สงขลาและจังหวัดพัทลุง ซึงได้แก่ นําพุร้อนบ้านโพร่ ง อ.นาทวี นําพุร้อนเขาแดง อ.สะบ้าย้อย นําพุร้อนบ้านโล๊ะจังกระ อ.กง
หรา และนําพุร้อนเขาชัยสน อ. เขาชัยสน พบว่าอุณหภูมิ ใต้ผิวนําพุร้อนอยู่ในช่ วง 44.6-65.0 องศาเซลเซี ยส ค่าพีเ อชอยู่
ในช่ วง 7.0-8.9 และค่าสภาพนําไฟฟ้ าอยู่ในช่วง 260.0-475.7 โมโครซี เมนส์ ต่อเซนติ เมตร และจากการวิเ คราะห์ห าธาตุ
องค์ประกอบในนําแร่ เชิ งปริ มาณ ด้วยเทคนิ คการเรื องรังสี เอกซ์ พบอะลูมิเนี ยมร้อยละ 0.001-0.004 ซิลิกอนร้อยละ 0.0040.010 โพแทสเซี ยมร้อยละ 0.008 แคลเซี ยมร้อยละ 0.006-0.030 แมงกานี สร้ อยละ 0.010 นิ กเกิ ลร้ อยละ 0.006-0.011 และ
ทองแดงร้อยละ 0.004-0.012
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบในนําแร่
ความเข้มข้น (%)
ตัวอย่างนําแร่
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

สรุ ปผลการวิจัย

0.006
0.004
0.017
0.016
0.011
0.012

การศึ กษาลักษณะทางกายภาพของแหล่งนําพุร้อน บ้านบ่อนําร้อน ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
จากการศึ กษาสมบัติทางกายภาพของนําแร่ บ่ออุปโภคและบ่อบริ โภคในฤดูฝน (No.1-4) พบว่าอุณหภูมิของนําพุร้อนอยู่
ในช่วง 72-76 องศาเซลเซียส มีพีเอชอยูใ่ นช่วง 7.1-7.3 ผลของค่าความขุ่นอยูใ่ นช่วง 5-6 เอ็นทียู และค่าสภาพการนําไฟฟ้าอยู่
ในช่วง 429-483 โมโครซี เมนส์ต่อเซนติเมตร ในขณะที สมบัติทางกายภาพของนําแร่ บ่ออุปโภคและบ่ อบริ โภคในฤดูร้อน
(No.5-8) พบว่าอุณหภูมิของนําพุร้อนอยู่ในช่วง 77-81 องศาเซลเซี ยส มีพีเอชอยู่ในช่ วง 7.1-8.7 ผลของค่าความขุ่นเท่ากับ
7 เอ็ น ที ยู และค่ า สภาพการนํา ไฟฟ้ า อยู่ใ นช่ ว ง 519-562 โมโครซี เ มนส์ ต่ อ เซนติ เ มตร และจากการวิ เ คราะห์ ห าธาตุ
องค์ประกอบในนําแร่ เชิงปริ มาณของบ่ออุปโภคและบ่อบริ โภค ด้วยเทคนิคการเรื องรังสี เอกซ์ พบว่ามีธาตุหลายชนิด ธาตุที
พบมากที สุ ด คื อ แคลเซี ยมร้ อยละ 0.013-0.019 รองลงมา ทองแดงร้อยละ 0.004-0.017 อะลู มิเ นี ยมร้อยละ 0.001-0.004
ซิ ลิกอนร้อยละ 0.002-0.008 โพแทสเซียมร้อยละ 0.006-0.008 และนิกเกิลร้อยละ 0.002-0.008 ตามลําดับ การวิเคราะห์นาแร่
ํ
เพือหาธาตุองค์ประกอบ พบว่ามีธาตุ อะลูมิเนียม ซิ ลิกอน โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และธาตุหนักจําพวกนิ กเกิลและทองแดง
ในปริ มาณน้อย เมือเปรี ยบเที ยบกับค่ามาตรฐานนําบาดาลตามประกาศของกรมทรั พยากรธรณี พ.ศ. 2535 และมาตรฐาน
นําแร่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที 199 พ.ศ. 2543 ดังนัน นําแร่ ทีศึกษาจากแหล่งนําพุร้อนทัง 4 บ่อ อยูใ่ น
เกณฑ์ทีปลอดภัย
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บทคัดย่อ

ได้ทาํ การศึกษาและตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์สารรังสี ธรรมชาติ ( K, 226Ra และ Th) ในทราย
ชายหาดที เก็บจากบริ เ วณชายหาดตะโละสะมิ แลที ได้รับ ผลกระทบ จากการเกิ ด คลื นสึ น ามิ ในจังหวัดปั ต ตานี จํานวน
50 ตัวอย่าง สําหรับการตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์รังสี เริ มต้นในตัวอย่างทรายชายหาดทังหมดทําได้โดยใช้
หัววัดแบบ เจอร์ เมเนี ยมบริ สุทธิ ระบบการวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี และแหล่งกําเนิ ดรังสี มาตรฐานชนิด IAEASOIL-6 ทีได้รับการอนุเคราะห์จากสํานักงานปรมาณูเพือสันติ เพือใช้ในการเปรี ยบเทียบและคํานวณหาปริ มาณกัมมันตภาพ
จําเพาะของนิวไคลด์ทีต้องการทําการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล ณ ห้องปฏิบตั ิการทดลองวิจยั ณ ห้องปฏิบตั ิการทดลองวิจยั
ณ สํานักงานปรมาณูเพือสันติ กรุ งเทพมหานครจากผลการวิจยั พบว่า พิสัยของกัมมันตภาพจําเพาะทีตรวจวัดได้ นี มีค่าอยู่
ระหว่าง 201.25 – 804.26 Bq/kg สําหรับ 40K 20.68 – 46.88 Bq/kg สําหรับ 226Ra และ 3.78 – 22.79 Bq/kg สําหรั บ 232Th
และมี ค่าเฉลียเป็ น 402.13  14.28, 23.12  5.19และ11.39  1.68 Bq/kg ตามลําดับ ได้นําผลการตรวจวัดกัมมันตภาพ
จําเพาะของนิ ว ไคลด์สารรังสี ธรรมชาติทีตรวจวัดได้นีไปคํานวณหาค่าอัตราปริ 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 ัด ความเสี ยงรั ง สี ที ได้รั บ จาก
ภายนอกร่ างกาย (external hazard index: Hex) และปริ ม าณรั งสี ยงั ผลที ได้รั บ จากภายนอกร่ างกายรอบปี (annual external
effective dose rate: AEDou) ในบริ เวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ต และยังได้เปรี ยบเทียบค่าตรวจวัดและคํานวณได้ใน การทํา
วิจยั ครังนี กับค่าทีตรวจวัดได้องสํานักงานปรมาณูเพือสันติขอ้ มูลของกลุ่มนักวิจยั ในต่างประเทศทัวโลกค่าทีกําหนดไว้โดย
องค์การเพือความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD,
1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหประชาชาติเกียวกับผลของรังสี (UNSCEAR, 2000).
คําสําคัญ : กัมมันตภาพจําเพาะ, ทรายชายหาด,หัววัด HPGe, ค่าดัชนีความเป็ นอันตรายทางรังสี
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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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สิ งมี ชี วิต ทุ กชนิ ด บนโลกสัม ผัส อยู่กับ รั ง สี แ ละอนุ ภ าคที มี อ ยู่ใ นธรรมชาติ (natural radiations) อยู่ต ลอดเวลา
รังสี และอนุ ภาคเหล่านันมีแหล่งกําเนิ ดมาจากทังภายในและภายนอกโลก ซึ งแหล่งกําเนิ ดรังสี ทีอยูใ่ นโลกคือ แหล่งกําเนิ ด
รังสี ทีมีอยูใ่ นธรรมชาติ การได้รับรังสี ทีมีอยูต่ ามธรรมชาตินีมาจากการสลายตัวของนิ วไคลด์สารรังสี ปฐมภูมิ (primordial
radionuclides) ของอนุกรมสารกัมมันตรังสี ทีมีอยูใ่ นดิน ทราย และหิ น ตามธรรมชาติ ส่วนแหล่งกําเนิดรังสีทีมาจากภายนอก
โลกคือ รังสี คอสมิกทีผ่านเข้ามาในชันบรรยากาศของโลก จะเห็นได้วา่ รังสี จึงมีอยู่ในอาหาร นําดืม และอากาศทีหายใจเข้า
ไปทุกวัน สําหรับนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติในดินและทรายส่วนใหญ่มาจาก Ra และ U ทีมีอยูใ่ นอนุกรมยูเรเนี ยม
(uranium series) และ Th ในอนุกรมทอเรี ยม (thorium series) และนอกจากนียังประกอบไปด้วยสารกัมมันตรังสีทีมีอยูใ่ น
ธรรมชาติอยูแ่ ล้วตังแต่กาํ เนิ ดของโลกมนุษย์ แต่ไม่ได้เป็ นสารกัมมันตรังสี ทีมีอยูใ่ นอนุกรมสารกัมมันตรังสี ทีได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น ได้แก่ K เป็ นต้น ดังนัน เมื อมี แหล่งกําเนิ ดรั งสี ย่อมนําไปสู่ การสะสมของสารกัมมันตรังสี ในบริ เวณต่างๆ บน
พืนผิวโลกขึน และผลกระทบทีตามมาคือ ทําให้มนุษย์ทีอาศัยอยูใ่ นบางพืนที มีปริ มาณรังสี สูงเกินกว่าค่าทีกําหนด จะได้รับ
ปริ มาณรั งสี อนั ก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อร่ างกายได้ ด้วยเหตุนีการตรวจวัดปริ ม าณของค่ากัมมัน ตภาพจําเพาะของนิ ว ไคลด์
กัมมันตรังสี ธรรมชาติและทีมนุ ษย์สร้างขึน จึ งมีความสําคัญอย่างยิง นอกจากนี การนําค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสี ธรรมชาติไปคํานวณหาค่าปริ มาณรังสี แกมมา (gamma radiation dose) จากนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติ ซึง
เป็ นแหล่งกําเนิดทีใหญ่ทีสุด ก็มีความจําเป็ นและสําคัญเช่นกัน
สําหรับในประเทศไทยนัน ทางสํานักงานปรมาณูเพือสันติ (สนง.ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ น
หน่วยงานของรัฐทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบ ดูแลและประเมินค่าความเป็ นอันตรายในการได้รับรังสี จาก
ธรรมชาติและจากมนุษย์ผลิตขึนมา สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (สนง.ปส.)ได้ดาํ เนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณรังสี ที
มีอยูใ่ นธรรมชาติในตัวอย่างจากธรรมชาติ เช่น อากาศ นํา นําฝน ฝุ่ นกัมมันตรังสี ดิน หญ้า พืชผักและอาหารประเภทต่างๆ
โดย เก็บตัวอย่างจากบริ เวณต่างๆ ทัวประเทศไทย มาตังแต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็ นต้นมา และดําเนิ นการอย่างต่อเนือง สําหรับใน
ภาคใต้ของประเทศไทยนัน ทาง สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (สนง.ปส.) ได้มีทาํ การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริ มาณรังสี ทีมีอยู่
ในธรรมชาติในตัวอย่างจากธรรมชาติไว้ดว้ ยเช่นกันด้วยเหตุนีทางผูว้ ิจยั จึ งได้มีความสนใจในการศึกษาและตรวจวัดค่ากัม
มันตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) โดยจะศึกษาบางชายหาดของแต่ละอําเภอในจังหวัด
ปั ตตานี ทีมีปริ มาณนักท่ องเที ยวมากที สุ ดในจังหวัด คื อ หาดตะโละสะมิแล ตําบลแหลมโพธิ อําเภอยะหริ ง จํานวน 50
ตัวอย่าง ทังนี ยังสามารถนําค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติ (40K, 226Ra, 232Th) ในตัวอย่างทราย
บริ เวณดังกล่าวไปคํานวณค่าทีบ่งชีความเป็ นอันตรายต่าง ๆ ของนิวไคลด์กมั มันตรังสีในธรรมชาติ ได้แก่ กัมมันตภาพสมมูล
เรเดียม (radium equivalent activity; Raeq) อัตราปริ มาณรังสี ดูดกลืนในอากาศ (absorbed dose rates in air; D) ดัชนีความเสี ยง
ของรั ง สี ภายนอก (external hazard index; Hex) อัตราปริ มาณรั งสี ทีได้รั บ ต่ อปี (annual effective dose rates ; AEDout) ของ
ตัวอย่างทรายได้อีกด้วย นอกจากนี จากข้อมูลทีได้จากการวัดค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสีธรรมชาติและ
นิวไคลด์กมั มันตรังสี ทีมนุษย์สร้างขึนในตัวอย่างทรายทีเก็บเป็ นตัวอย่างนีสามารถนําไปเปรี ยบเทียบกับค่าทีตรวจวัดได้ของ
สํานักงานปรมาณูเพือสันติและข้อมูลของกลุ่มนักวิจยั ในต่างประเทศทัวโลก รวมทังการเปรี ยบเทียบข้อมูลทีตรวจวัดและ
คํานวณไว้ดงั กล่าวนี ทีกําหนดไว้โดยองค์กรเพือความร่ วมมือทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development : OECD,1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหประชาชาติเกียวกับผลของรังสี
ปรมาณู (United Nations Scientific Committee on Effects of Atomatic Radiation : UNSCEAR,2000) และข้อ มู ล ที ได้นี
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สามารถใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานของค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ธรรมชาติในบริ เวณหาดตะโละสะมิแล
ตําบลแหลมโพธิ อําเภอยะหริ งดังกล่าวได้อีกทางหนึงด้วย
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. การเก็บและเตรียมตัวอย่ างทรายชายหาด
ศึ กษาและสํารวจพืนที บริ เวณที ต้องการเก็ บตัวอย่างทรายชายหาด ได้แ ก่ บริ เ วณหาดตะโละสะมิ แล อําเภอยะหริ ง
จํานวน 50 ตัวอย่าง โดยเลื อกบริ เ วณที เก็บตัวอย่างทรายชายหาดจากบริ เวณที ประชาชนและนักท่ องเที ยวที เดิ นทางมา
ท่ องเที ยวใช้ใ นการเดิ น เที ยวชมชายหาดซึ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นบริ เ วณกลางชายหาด พร้ อ มทังบัน ทึ ก ตําแหน่ ง พิ กัด ทาง
ภูมิศาสตร์ ดว้ ยเครื องมือ GPS ของจุดทีเก็บตัวอย่างทรายชายหาดทุกจุด แล้วนํามาเตรี ยมตัวอย่างให้เหมาะสมตามหลักการ
มาตรฐาน แล้วนําไปทําการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ทงในเชิ
ั
งคุณภาพและปริ มาณในตัวอย่างทรายทังหมด โดยใช้หัววัด
แบบเจอร์ มาเนี ยมบริ สุท ธิ และระบบการวิเคราะห์ แกมมาสเปกโตรเมตรี ณ ห้องปฏิ บตั ิการทดลองวิจัย อาคาร 1 ชัน 4
สํานักงานปรมาณูเพือสันติ กรุ งเทพมหานคร
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์ กมั มันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์สารรังสีธรรมชาติ (232Th 226Ra และ 40K)
ได้ทาํ การปรับเที ยบพลังงาน (energy calibration) โดยใช้แหล่งก าเนิ ดรั งสี 60Co และ 137Cs ซึ งใช้เวลาในการวัด 1,000
วินาที และทําการวัดปริ มาณนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ของสารมาตรฐาน (IAEA-SOIL-6) เพือใช้ในการหาประสิ ทธิ ภาพของ
หัววัดรังสี เจอร์ มาเนี ยมบริ สุทธิ โดยใช้เวลาในการตรวจวัด 5,000 วินาที แล้วทําการวัดปริ มาณกัมมันตภาพรังสี ของตัวอย่าง
ทราย โดยแต่ละตัวอย่างใช้เวลาในการตรวจวัด 10,000 วินาที และคํานวณหาค่ากัมมันตภาพจําเพาะ (specific activity ; S.A.)
โดยเน้นเฉพาะนิ วไคลด์กมั มันตรังสี บางชนิ ดทีสนใจได้แก่ 232Th 226Ra และ 40K ทีสะสมในตัวอย่างทรายชายหาดทังหมด
โดยทีค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ K สามารถคํานวณได้จากพืนทีใต้พีคพลังงานของรังสี แกมมาทีพลังงาน 1460.8 keV ส่วน
ค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ 226Ra สามารถคํานวณได้จากพืนทีใต้พีคพลังงานของรังสี แกมมาของ 214Pb ทีพลังงาน 351.9 keV
และค่ากัมมันตภาพจําเพาะของ 232Th สามารถคํานวณได้จากพืนที ใต้พีค พลังงานของรั งสี แกมมาของ 208Tl ที พลังงาน
583.2 keV
3. การคํานวณค่ าดัชนีความเสียงทางรังสี
หลังจากนันนําผลการตรวจวัดกัมมันตภาพจําเพาะของ 226Ra 232Th และ 40K ที ตรวจวัดได้นี ไปคํานวณหาอัตรา
ปริ มาณรั งสี แกมมาดูดกลืน กัมมัน ตภาพรังสี สมมูลของเรเดียม ดัชนี วดั ความเสี ยงรั งสี ทีได้รับจากภายนอกร่ างกายและ
ปริ มาณรังสี ยงั ผลทีได้รับจากภายนอกร่ างกายรอบปี ในบริ เวณ ชายหาดของจังหวัดภูเก็ต และยังได้เปรี ยบเทียบค่าทีตรวจวัด
และคํานวณได้ใ นการทํา วิจ ัย ครั งนี กับ ค่า ที ตรวจวัด ได้ข องสํานัก งานปรมาณู เ พื อสัน ติ แ ละข้อมู ลของกลุ่ ม นัก วิจ ัยใน
ต่ างประเทศทัวโลก นอกจากนี ยังเปรี ยบเที ยบกับ ค่าที กําหนดไว้โดยองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิ จและการพัฒนา
(OECD,1979) และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ขององค์การสหประชาชาติเกี ยวกับผลของรังสี ปรมาณู (UNSCEAR,2002)
อีกด้วย
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ผลและวิจารณ์ ผล
ตารางที 1 ค่าพิสยั และค่าเฉลียของปริ มาณกัมมันตภาพจําเพาะของ 40K, 226Raและ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิ
แลทีเก็บจากบริ เวณ ตําบลแหลมโพธิ อําเภอยะหริ ง จังหวัดปั ตตานี จํานวน 50 ตัวอย่าง
ค่าพิสยั
ตัวอย่างทราย
และค่ากัมมันตภาพจําเพาะเฉลีย (Bq/kg)
ชายหาดตะโละสะมิแล (50)
40
226
232
K
Ra
Th
พิสยั
201.25 – 804.26
20.68 – 46.88
3.78 – 22.79
ค่าเฉลีย
402.13  14.28
23.12  5.19
11.39  1.68

การเปรียบเทียบข้ อมูลทีตรวจวัดได้ กบั ข้ อมูลทีมีอยู่ในประเทศไทยและข้ อมูลของนักวิจัยทีมีอยู่ทวโลก
ั
นอกจากนียังได้แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของกัมมันตภาพจําเพาะในหน่วยของ Bq/kg ของนิวไคลด์ 40K 226Ra
และ 232Th ในตัวอย่างทรายชายหาด จํานวน 50 ตัวอย่างที เก็บจากบริ เวณชายหาด จังหวัดปั ตตานี กับ ข้อมูลที มีอยู่ของ
ชายหาดต่างๆใน 14 จังหวัดภาคใต้ดงั แสดงไว้ใน ตารางที 2 และยังได้เปรี ยบเทียบข้อมูลค่าเฉลียของกัมมันตภาพจําเพาะของ
ทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานีนีกับข้อมูลของทางสํานักงานปรมาณูเพือสันติทีศึกษาจากตัวอย่างในประเทศ
ไทยและ ข้อมูลของนักวิจยั ทีรายงานไว้ทวโลก
ั
ดังแสดงไว้ในตารางที 3 อีกด้วย
ตารางที 2 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลียของกัมมันตภาพจําเพาะ ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานี กับ
ข้อมูลทีมีอยูข่ องชายหาดต่างๆ ใน 14 จังหวดภาคใต้
ค่ากัมมันตภาพจําเพาะเฉลีย (Bq/kg)
ข้อมูล
40
226
232
K
Ra
Th
1.ทรายชายหาดตะโละสะมิแล (จังหวัด
402.13  14.28
23.12  5.19
11.39  1.68
ปัตตานี)
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)
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8.ทรายชายหาดนราทัศน์
(จังหวัดสงขลา)
9.ทรายชายหาดสมิหลา
(จังหวัดสงขลา)
10.ทรายชายหาดปากเมง
(จังหวัดตรัง)
11.ทรายชายหาดเฉวง
(จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี )

186.72  10.78

65.79  7.65

100.52  12.12

57.26  2.30

13.06  0.87

6.89  0.37

309.04  24.31
373.30  13.59

16.81  4.90
18.85  1.45
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27.24  8.14
23.53  2.40

ตารางที 3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของกัมมันตภาพจําเพาะในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานีกบั ข้อมูล
ของทางสํานักงานปรมาณูเพือสันติทีมีอยูใ่ นประเทศไทยและข้อมูลของนักวิจยั ทีมีอยูท่ วโลก
ั
ค่ากัมมันตภาพจําเพาะเฉลีย (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
ค่าเฉลียจาก
400
35
30
UNSCEAR (2000)
ผลการคํานวณหาดัชนีความเสียงทางรังสีในบริเวณชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี
สําหรับดัชนี ความเสี ยงทางรังสี ในบริ เวณหรื อพืนที ต่าง ๆ สามารถคํานวณได้จากสมการหรื อ สู ตรที ได้รับการ
พัฒนาจากนักวิท ยาศาสตร์ ทีมีความรู ้และความสนใจทางด้านการตรวจวัดปริ ม าณรั งสี ในธรรมชาติทวโลกในที
ั
นี จะใช้
40 226
232
ข้อมูลกัมมันตภาพจําเพาะในหน่วย Bq/kg ของนิวไคลด์ K Ra และ Th ทีแสดงไว้ในตารางที 1 ในการคํานวณหาดัชนี
ความเสี ยงทางรังสี ในพืนที บริ เวณชายหาดตะโละสะมิ แล จัง หวัดปั ตตานี จํานวนทังหมด 4 ดัชนี ค วามเสี ยงได้แก่ อตั รา
ปริ มาณรังสี แกมมาดูดกลืน (D) กัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดียม (Raeq) ดัชนีวดั ความเสี ยงรังสีทีได้รับจากภายนอกร่ างกาย
(Hex) และปริ มาณรังสี ยงั ผลทีได้รับจากภายนอกร่ างกายประจําปี (AEDout)และได้แสดงผลทีได้ไว้ในตารางที 4 ดังต่อไปนี
ตารางที 4 อัตราปริ มาณรั งสี แกมมาดูดกลืน (D) ค่ากัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดี ยม (Raeq) ค่าดัชนี วดั ความเสี ยงรังสี ที
ได้รับจากภายนอกร่ างกาย (Hex) และค่าปริ มาณรังสี ยงั ผลทีได้รับจากภายนอกร่ างกายประจําปี (AEDout)
สถานที
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
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

711

จะเห็ นได้วา่ ค่าเฉลียของปริ มาณค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์ 40K ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแล
มีค่าตํากว่าข้อมูลทีมีอยูข่ องชายหาดต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ค่าเฉลียของสํานักงานปรมาณเพือสันติเฉพาะในเขตจังหวัด
สงขลาของประเทศไทยและค่าเฉลียของสํานักงานปรมาณูเพือสันติทีมี อยูท่ วประเทศไทยและทั
ั
วโลก และเป็ นปั จจัยหลักที
ทําให้อตั ราปริ มาณรังสี แกมมาดูดกลืน (D)กัมมันตภาพรังสี สมมูลของเรเดี ยม (Raeq) ดัชนี วดั ความเสี ยงรังสี ทีได้รับจาก
ภายนอกร่ างกาย (Hex) และ ปริ มาณรั ง สี ยงั ผลที ได้รั บ จากภายนอกร่ างกายรอบปี (AEDout)ที คํานวณได้ในตัวอย่างทราย
ชายหาด จํานวน 50 ตัวอย่างทีเก็บจากบริ เวณชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปั ตตานี มีค่าน้อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิงอัตรา
ปริ มาณรั งสี แกมมาดู ดกลื น (D) และกัม มัน ตภาพรั งสี สมมูลของเรเดี ยม (Raeq) ที มีค่าสู งกว่าค่าเฉลี ยทัวโลกที เผยแพร่
โดย UNSCEAR

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาตรวจวัดและวิเคราะห์กมั มันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสีในธรรมชาติ 40K, 226Ra และ232Th
ในตัวอย่างทรายชายหาดตะโละสะมิแลจํานวน ตัวอย่าง อําเภอยะหริ งในจังหวัดปั ตตานี เมือมาคํานวณค่าดัชนี ทีบ่งชี
ความเป็ นอันตรายต่างๆทางรังสี มีค่าอยูใ่ นระดับปกติ จึงสามารถประเมินได้วา่ “ในเบืองต้ นบริ เวณทรายชายหาดแห่ งนีของ
จังหวัดปัตตานี มีค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติทอยู
ี ่ ในเกณฑ์ ปกติและมีความปลอดภัยแก่ ประชาชนทีอาศัยอยู่โดยทัวไป”

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการทําวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปี งบประมาณ 2561
ขอขอบคุ ณ สาขาวิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลัยราชัฏยะลาที ได้ให้การสนับสนุ นและ
อํานวยความสะดวกทังในเรื องสถานทีและอุปกรณ์ทีใช้ในการตรี ยมตัวอย่างในครังนี และขอขอบคุณทางสํานักงานปรมาณู
เพือสันติทีได้ให้ความอนุเคราะห์ทงในเรื
ั
องสถานที เครื องมือในการทําวิจยั และสารมาตรฐานเพือใช้ในการเปรี ยบเทียบและ
คํานวณค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์สารรังสี ทีต้องการในการทําวิจยั ในครังนีด้วยเช่นกัน
เอกสารอ้ างอิง
กองการวัดกัมมันตภาพรังสี. 2547. รายงานวิชาการประจําปี 2534-2546. สํานักงานปรมาณูเพือ สันติ. กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม. กรุ งเทพฯ.
จิ ร ะพา สุ โ ขวัฒ นกิ จ , ประสงค์เ กษราธิ คุ ณ , สุ ชิ น อุ ด มสมพร, 2548. การตรวจวัด เชิ ง คุ ณ ภาพ และปริ มาณของค่ า
กัมมันตภาพรั งสี ใ นตัวอย่างทรายชายหาดบริ เวณชายหาดชลาทัศน์จ ังหวัด สงขลา. การประชุ ม ทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทยครังที 31(วทท. 31). 18-20 ตุลาคม 2548. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี . นครราชสีมา, ประเทศไทย.
จังหวัดภูเก็ต ภายหลังการเกิดสึ นามิ.การประชุ ม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลีย ร์ ครั งที 12. 6-7 กรกฎาคม
2554.โรงแรมแชงกรี -ลา. กรุ งเทพมหานคร,ประเทศไทย.
ประสงค์ เกษราธิ คุณ, ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ, อุดร ยังช่วย,2554.ค่ากัมมันตภาพจําเพาะและแผนภาพทางรังสี ของนิวไคลด์
รังสีธรรมชาติ ( 238U 232Th 226Ra และ 40K) และทีมนุษย์สร้างขึน (137Cs) ในทรายชายหาด จากชายหาดในยาง
ประสงค์ เกษราธิ คุ ณ , สุ พ รรษา ธานี รั ต น์ , อุ ด ร ยัง ช่ ว ย, 2552. การตรวจวัด ค่ า กัม มั น ตภาพรั ง สี ธ รรมชาติ ใ น
ตั ว อย่ า งทรายชายหาดจากบริ เวณชายหาดเฉวงอํา เภอเกาะสมุ ย จั ง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี , ประเทศ
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ไทย. การประชุ ม ทางวิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทยครั งที 35 (วทท. 35).
15-17 ตุ ล าคม 2552. โรงแรมเดอะไทด์ รี ส อร์ ท (ชายหาด บางแสน). จั ง หวัด ชลบุ รี , ประเทศไทย.
มู ร ณี ดาโอะ,2558. การประเมิ น ค่ า ความเป็ นอั น ตรายทางรั ง สี ในทรายชาย หาดบริ เ วณ จั ง หวั ด ปั ต ตานี .
รายงานวิ จ ัย .สงขลา : สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ สงขลา.
วิชชุ อายุสุข, ประสงค์ เกษราธิคุณ, 2551. การตรวจวัดปริ มาณกัมมันตภาพรังสี ธรรมชาติใน ตัวอย่างทรายชายหาดบริ เวณ
ชายหาดปากเมง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครังที 1. 27-28 สิงหาคม
2551. โรงแรมธรรมริ นทร์ธนา. จังหวัดตรัง, ประเทศไทย.
ไอนิ ง มี ซา, ประสงค์เกษราธิ คุณ, สุ ชิน อุด มสมพร, 2549. การตรวจวัดค่ากัม มันตภาพรั งสี เชิ งคุณภาพและปริ มาณของ
ตัวอย่างทรายชายหาดบริ เวณชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลา.การประชุ มทางวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทยครังที 32 (วทท. 32). 10-12 ตุลาคม 2549. ศู นย์ประชุมแห่ งชาติ สิริกิตติ. กรุ งเทพฯ, ประเทศ
ไทย.
Organization for Economic Coorperation and Development (OECD), 1979. Exposur e r ad iat ion fr om
natur al r adioactivity in buildin g ma ter ials. Report by Group of Experts of the OECD
Nuclear Energy Agency, OECD, Paris.
UNSCEAR.2000.Sour ces and Effects of I on izin g R adiation. Report to General Assembly , with
Scientific Annexes, United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic
Radiation.New York : n.p
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โรสลีนา อนันตนุกลู วงศ์ ไซนับ ดอเลาะ ไมมูน อินตัน *
Roseleena Anantanukulwong1 Sainap Dorloh 1 Maimoon Intan1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์หลักเพือตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสี จาํ เพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ทีมีในธรรมชาติ
( K, Ra และ Th) ในตัวอย่างดิ นตะกอนบริ เวณอ่าวปั ตตานี ข องจังหวัดปั ตตานี โดยเก็บตัวอย่างดิ นตะกอนทังหมด
สถานี ดังนี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แหลมตาชี บ้านบูดี ดาโต๊ะ ตะโล๊ะสะมิแล ตันหยงลูโล๊ะ และแหลมนก ในช่วง
ฤดูกาล (ฤดูร้อน และฤดูฝน) จํานวนทังสิ น ตัวอย่าง โดยใช้หวั วัด HPGe เวลาทีใช้ในการตรวจวัดตัวอย่างละ 7,200 วินาที
จากผลการศึ กษา พบว่า กัมมันตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์กัมมันตรั งสี ทีมีในธรรมชาติ ( K, 226Ra และ Th) ในตัวอย่าง
ตะกอนดิ นฤดู ร้ อ น 803107.16 4Bq/kg, 59.9316.13 Bq/kg, 79.4712.44 Bq/kg และฤดู ฝน 648212.46 Bq/kg,
44.4220.42 Bq/kg, 66.2030.16 Bq/kg ตามลําดับ เมื อนํามาเปรี ยบเที ยบกับค่ าเฉลี ยในดิ นตามรายงานของ UNSCEAR
(2000) พบว่ามีค่าสู งกว่า ซึงถือได้วา่ เป็ นทีน่าสนใจต่อการทําวิจยั ต่อไป
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คําสําคัญ : กัมมันตภาพจําเพาะ, 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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มลพิษทางอากาศเป็ นหนึ งในปัญหาสิ งแวดล้อมทีหลีกเลียงได้ยากและเป็ นภัยต่อสุ ขภาพ สารกัมมันตรังสี มีอยูท่ ุก
หนแห่ งไม่มีสี ไม่มีกลิน และไม่สามารถรั บรู ้ ดว้ ยประสาทสัมผัสใด ๆ ของมนุ ษย์ จัดเป็ นมลพิษทางอากาศที สําคัญที สุ ด
ประเภทหนึ งที หลายประเทศกํา ลัง ให้ค วามสนใจ และมี ก ารศึ ก ษาวิจัย กัน อย่า งกว้า งขวางในต่า งประเทศ ทังในด้าน
ผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนวิธีการลดปริ มาณสารกัมมันตรังสี และได้มีการกําหนดมาตรฐานระดับความเข้มข้น
กัมมันตรั งสี ในสิ งแวดล้อม ของก๊ าซเรดอนภายในอาคารขึ นใช้ในหลายประเทศ เช่ น สหรัฐ อเมริ กา สหราชอาณาจัก ร
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และญีปุ่ น เป็ นต้น
อ่าวปั ตตานี (ภาพที 1) เป็ นลักษณะอ่าวกึ งปิ ดและเป็ นอ่าวนําตืน มีความลึ กเฉลีย . เมตร อ่าวปั ตตานี มี พืนที
ประมาณ ตารางกิโลเมตร มีแม่นาที
ํ สําคัญ 2 สายคือ แม่นายะหริ
ํ
ง และแม่นาปั
ํ ตตานี ทีพัดพาดินตะกอนไหลลงสู่ปากอ่าว
จึ ง เกิ ดตะกอนดิ น ที มีล ักษณะเป็ นหาดโคลนกว้า งใหญ่พ ฒ
ั นาการมาเป็ นป่ าชายเลนที สมบู ร ณ์ ทําให้ ส ภาพภายในอ่าว
เปรี ยบเสมือนกับดักตะกอนดินทีมีอตั ราการตกตะกอนสู ง (พวงทิพย์, 2553 และซูใบหย๊ะ กะเด็ง, 2556) และมีธาตุอาหารต่าง
ๆ ทีมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง เกิดเป็ นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สตั ว์นาที
ํ สําคัญนานาชนิดและทําให้มีทรัพยากรอืน ๆ
เช่น หญ้าทะเล สาหร่ ายทะเล นกนํา หาดโคลน หาดทราย ป่ าชายหาด ป่ าสันทราย เป็ นต้น โดยพบวามีสัตว์หน้า ดิ น ไม่
ตํากว่า ชนิ ด สาหร่ ายทะเลจํานวน ชนิ ด และหญ้าทะเลจํานวน ชนิ ด กระจายภายในอ่าว ใน พ.ศ.

ภาพที 1 ลักษณะทัวไปของอ่าวปั ตตานี (ทีมา https://www.google.co.th/maps/search/อ่าวปั ตตานี )
พืนทีรอบอ่าวเป็ นชุมชนชุมชนมีประชากรทังสิ นประมาณ , คน อาศัยอยูใ่ น หมู่บา้ นรอบอ่าว ส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทําการประมง มีเรื อประมงขนาดเล็กทีใช้พืนที อ่าวปั ตตานี โดยตรงในการทําประมง ประมาณ , ลํา ซึ งนับว่าเป็ น
พืนที ที มีการประมงต่อหน่ วยพืนที สู งที สุ ด แห่ งหนึ งของประเทศไทย ใช้เครื องมื อประมงตังแต่ชนิ ดเก่ าแก่ เช่ น ฉมวก
ไปจนถึงเครื องมือประเภททําลายล้างสูง เช่นอวนลาก คานถ่าง อวนรุ น เป็ นต้น การทีอ่าวปั ตตานี เป็ นพืนทีทีมีการพัดพาและ
เกิดการทับถมของตะกอนจากแหล่งต่างๆ ซึงส่งผลให้อา่ วตืนเขินขึนอย่างต่อเนื องทุกปี จึงส่งผลให้สตั ว์นาบางส่
ํ
วนจะอาศัย
อยูใ่ นบริ เวณอ่าว บางส่ วนจะอพยพออกสู่ทะเลลึก ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจทีสําคัญทังต่อชุมชนรอบอ่าว อุตสาหกรรม
และการประมงของจังหวัดปั ตตานี ซึงสภาวะความเสื อมโทรมทีเกิดขึนในอ่าวปั ตตานี ได้แสดงอย่างชัดเจนจากการทีมีการ
อพยพออกของประชากรในชุม ชน เพือไปประกอบอาชี พยัง พืนที อื นโดยเฉพาะในประเทศเพือนบ้านเป็ นจํานวนมาก
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จากการบอกเล่าของชาวประมงทีอาศัยอยูใ่ นชุมชน ล้วนแล้วแต่แสดงถึงการลดลงอย่างเห็นได้ชดั ของทรัพยากรสัตว์นาใน
ํ
อ่าว (ซุกรี , 2554)
เนืองจากสารกัมมันตรังสี พบได้ทวไปในสิ
ั
งแวดล้อม เช่นในดิน หิ น พืช นํา และอากาศ เช่นเดียวกันกับตะกอนดิน
อ่าวปั ตตานี เมื ออยู่ลึกลงไปใต้ดิ นจะได้รับปริ ม าณรั งสี ที แผ่ออกมาจากอัต ราการแผ่กัมมัน ตภาพรั งสี ในธรรมชาติแ ละ
ไอโซโทปรังสี ทีมีกาํ เนิดมาพร้อมโลกได้แก่ ธาตุยเู รเนียม ทอเรี ยม และโพแทสเซียม (Ikeya, 1993) ซึงทัง 3 ธาตุนีจะสลายตัว
ตามหลักครึ งชีวติ (Half-life) ซึงธาตุเหล่านีมีค่าครึ งชีวติ ยาวจึงยังมีปรากฏอยูใ่ นโลกจนถึงปัจจุบนั ในระหว่างการสลายตัวจะ
แผ่รังสี ออกมาในปริ มาณต่าง ๆ กันในรู ปของรังสี แอลฟา เบต้า และแกมมา เมือมนุ ษย์หายใจเอากัมมันตรังสี ดงั กล่าวเข้าไป
ในปอดส่วนใหญ่แล้วจะแพร่ ฟ้งุ กระจายออกจากร่ างกาย แต่อย่างไรก็ตามยังมีส่วนทีเหลือค้างอยู่ รังสี ทีปลดปล่อยออกมาจะ
ถูกดูดกลืนไว้โดยเนื อเยือหุ ้มปอด ผลคือมันจะไปทําลายเซลล์เนื อเยือหุ ้มปอด หากเซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตัวเอง
ความเสี ยหายทีเกิดขึน จะแสดงอาการต่าง ๆ ผลทีร้ายแรงทีสุดคือก่อให้เกิ ดโรคมะเร็ งในเวลาต่อมา ดังนัน เพือเป็ นการเฝ้า
ระวังสภาพแวดล้อมอ่าวปั ตตานี และการตระหนักถึงอันตรายทีเกิดขึนจากการอุปโภคและบริ โภคอ่าวปัตตานี คณะผูว้ ิจยั จึง
เกิ ดแนวคิ ดการทํางานวิจยั นี โดยมีเป้ าหมายเพือตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสี ของนิ วไคลด์กมั มันตรังสี ทีมี ในธรรมชาติ
(40K, 226Ra และ Th) รวบรวมเป็ นข้อมูลพืนฐานและใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันอันตรายทีเกิดจากกัมมันตรังสี ทีสะสม
ในดินตะกอน

วิธีดําเนินการวิจัย

พืนทีศึกษา
ศึกษาบริ เวณและสถานทีทีต้องการเก็บตัวอย่างดินตะกอน บริ เวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปั ตตานี โดยวางแผนการเก็บ
ตัวอย่างดินตะกอนทังหมด ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ครังที ฤดูร้อน (21 กรกฎาคม 2560) และครังที ฤดูฝน (20 มกราคม 2561)
ซึงแต่ละจุดห่ างจากชายฝัง กิโลเมตร พิจารณาจากตําแหน่งพิกดั ให้มนั ครอบคลุมพืนทีอ่าวปั ตตานี จํานวนทังหมด
7
สถานที คือ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (ม.อ.) แหลมตาชี บ้านบูดี ดาโต๊ะ ตะโล๊ะสะมิแล ตันหยงลูโล๊ะ และแหลมนก รวม
ตัวอย่างดินตะกอนทังสิ น 4 ตัวอย่าง
1.
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ภาพที 2 บริ เวณและสถานทีเก็บตัวอย่างดินตะกอน บริ เวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปั ตตานี ปี 2561
2.
การเก็บและเตรียมตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างแบบผิวหน้าดิ นตะกอน (Ekman dredge grab) ความลึ กไม่ เกิ น 50 เซนติ เ มตร ซึ งแต่ละจุ ด ห่ างจาก
ชายฝัง 1 กิโลเมตร จะได้ตวั อย่างประมาณ 3-5 กิโลกรัม (ชลธิชา, 2556) นําตัวอย่างดินตะกอนผึงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง และอบที
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส จนแห้งสนิ ทนําไปร่ อนด้วยตะแกรง (ขนาด 212 ไมโครเมตร) หลังจากนันนําตัวอย่างดินตะกอน
ที ร่ อนบรรจุ ลงในภาชนะบรรจุรูปทรงกระบอกที มีค วามสู งเท่ ากัน กับ ขนาดของสารมาตรฐานดิ นบรรทึ กนําหนักที ได้
หลังจากนันปิ ดฝาให้แน่นและห่ อหุม้ ด้วยเทปพันสายไฟสีดาํ โดยไม่ให้มีการไหลเข้าออกของอากาศได้ ตังทิงไว้ประมาณ 30
วัน เพือให้เกิดการสมดุลของการสลายตัวของอนุกรมสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ
3.
การตรวจวัด
นําตัวอย่างดิ น ที เข้าสู่ สมดุ ลทางรั งสี ส่ง ตรวจวัดสเปกตรัม รั งสี แกมมาด้วยเครื องสเปกโทรมิเ ตอร์ รังสี แกมมา
(Gammaray Spectrometer) ชนิ ดเจอร์เมเนียมบริ สุทธิ สูง (High Purity Germanium, HPGe; Canberra, Model GC1319 USA)
ซึ งอยูภ่ ายในถํากําบังรังสี ภูมิหลัง (Canberra, Model 747, USA) หัววัดจะเชือมต่อกับเครื องวิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA
8192 ช่อง Canberra Model Inspector 2000, USA) และวิเคราะห์ยอดพลังงานรังสี แกมมาด้วยโปรแกรมสําาเร็จรู ป (Canberra,
Genie2k software Version 2.1, USA) หัววัดรั งสี แกมมามี ประสิ ทธิ ภาพสัมพัทธ์เท่ากับ 13.9% และมี กาํ ลังแยกเท่ ากับ 1.75
keV ที พลังงานรั งสี แกมมา 1332 keV และมี อตั ราส่ วนระหว่างยอดพลังงานต่อฐานคอมพ์ตนั เท่ากับ 44.8 : 1 (Tripob and
Hanafee. 2017) ทีห้องปฏิบตั ิการเฉพาะด้า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึงทําการปรับเที ยบเครื องมือ
โดยใช้แหล่งกําเนิ ดรังสี แกมมามาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ความสูง 2.12 เซนติเมตร เป็ นตัวปรับเทียบมาตรฐานเพือให้ได้
ค่าประสิ ทธิ ภาพของหัววัดดังภาพที 3 และคํานวณค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ในตัวอย่างดินตะกอน
บริ เวณอ่าวปั ตตานี จาํ นวน 4 ตัวอย่าง โดยทําการตรวจวัดรังสี แกมมาใช้เวลาในการตรวจวัด เป็ นเวลา 120 วินาที ต่อ 1
ตัวอย่าง
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ประสิ ทธิ ภาพของหัววัด, Eff (CPS/Bq)
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พลังงานรังสี แกมมา (keV)

ภาพที 3 ประสิทธิ ภาพหัววัดรังสี ชนิด HPGe โดยใช้แหล่งกําเนิ ดรังสี แกมมามาตราฐานดิน IAEA Soil 6
4.
การวิเคราะห์ นิวไคลด์ กมั มันตรังสีทมีี ในธรรมชาติ
นําสเปกตรัมของตัวอย่างไปวิเคราะห์หาพืนทีใต้พีคทีพลังงาน 1460.81, 351.90 และ 911.60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์
เพือคํานวณหากัมมันตภาพรั งสี จาํ เพาะของนิวไคลด์โพแทสเซี ยม (K) ยูเรเนี ยม (U) และทอเรี ยม (Th) โดยวัดรังสี แกมมา
(Limsuwan et al., 2011) ของตัวอย่างดิ น ตะกอน ทํา การวิเ คราะห์ ค วามแรงของรั ง สี แ กมมาที สลายตัว ของไอโซโทป
กัมมันตรังสี K, 214Pb และ 28Ac ตามลําดับ โดยใช้หลักการเปรี ยบเทียบจํานวนนับรังสี แกมมาของตัวอย่างกับสารอ้างอิง
มาตรฐานดิน (IAEA Soil 6) ซึงทราบปริ มาณทีสนใจตามสมการต่อไปนี (R. Veiga et al., 2005)
cps
(1)
S.A 
  Py  Wt

เมือ

S.A คือ
cps คือ
 คือ
Wt คือ
Py คือ

ค่ากัมมันตภาพจําเพาะ ในสารตัวอย่าง (Bq/kg)
อัตรานับสุทธิ (peak area/counting time)
ประสิ ทธิ ภาพของหัววัดรังสี
นําหนักของตัวอย่างทีทําการวัดรังสี (kg)
ค่าเปอร์ เซ็นต์ทีมีรังสีแกมมาออกมาจากแหล่งกําเนิดรังสี (%yield)

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการตรวจวัดปริ มาณกัมมันตภาพรังสี จาํ เพาะของนิ วไคลด์ในธรรมชาติโพแทสเซี ยม (K) ยูเรเนี ยม (U) และ
ทอเรี ยม (Th) ของตัวอย่างดิ น ตะกอนอ่าวปั ตตานี พบว่า กัมมัน ตภาพจําเพาะของนิ วไคลด์กัม มัน ตรังสี ทีมีในธรรมชาติ
(40K, 226Ra และ Th) ในตัวอย่างดิ นตะกอนฤดู ร้อน 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 ตามลําดับ ดังตารางที 1
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ตารางที 1 กัมมันตภาพจําเพาะทีมีในธรรมชาติในดินตะกอนอ่าวปั ตตานี
สถานี
ดาโต๊ะ

ตันหยงลูโล๊ะ
แหลมตาชี
บูดี

ตะโล๊ะสะมิแล
ม.อ.

แหลมนก
ค่าเฉลีย

UNSCEAR (2000)

K

กัมมันตภาพจําเพาะ (Bq/kg)

40

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

748.05

56.31

917.77

673.76

979.90

716.03

790.32
678.24

755.74

777.51

171.00

735.68

733.97

743.57

Ra

226

742.93

95.72

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

58.78

89.13

47.56

55.84

25.85

46.76

53.17

53.57
55.12
56.17

66.19

76.95
54.89

73.77

101.66

53.77

82.25

ฤดูฝน
82.78

72.89

7.35

64.46

Th

232

82.95
1.76

70.38

80.39
83.66

803107.16 648212.46 59.9316.13 44.4220.42 79.4712.44 66.2030.16
400

35

30

สรุ ปผลการวิจัย

ค่ากัมมันตภาพรวมของนิวไคลด์ทงั 3 ชนิ ด แต่ละฤดูกาล (ตารางที 2) จะเห็ นได้ว่าตัวอย่างดิ นตะกอนส่ วนใหญ่
เกือบทุกจุดทีเก็บในฤดูร้อน มีค่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์สูงกว่าฤดูฝน ทังนี เนืองจากปริ มาณนําฝนและทิศทางลม
มรสุมมีผลต่อระดับปริ มาณรังสี (ศริ ญญา,
) และเห็นได้ว่าค่าดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลียในดินตามรายงานของ UNSCEAR
(2008) เป็ นจุดทีน่าสนใจในการศึกษาวิจยั ต่อไป
จากผลวิจยั พบว่ากัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์กมั มันตรังสี ทีมีในธรรมชาติ ( K, 226Ra และ Th) มีค่าสู งกว่า
UNSCEAR (2008) ควรทําการศึกษาส่ วนอืน ๆ เพิมเติมนอกจากตัวอย่างตะกอนดิน เช่น นําในอ่าวปั ตตานี สัตว์นาํ หรื อพืช
อื น ๆ เป็ นต้น เก็บตัวอย่างตะกอนดิ นเป็ นกระบอกเจาะเพือเป็ นการบ่ งบอกถึงการสะสมในชันดิ นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
เพือให้สามารถระบุความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์และสิ งมีชีวติ ทีอาศัยและใช้งานอ่าวปั ตตานี ได้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการทําวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปี งบประมาณ 2561
ขอขอบคุ ณความกรุ ณาและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดียิงจาก ผศ.ดร.พวงทิ พย์ แก้วทับทิม และผศ.ดร.ธิ ดารัตน์ วิชัยดิษ ฐ์
อาจารย์ส าขาฟิ สิ ก ส์ และนัก วิช าการประมง พัน ยีสิ น สาขาเทคโนโลยีก ารประมง คณะวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทีช่วยเหลือด้านการเก็บตัวอย่าง คอยให้คาํ แนะนําทีดี และอํานวย
ความสะดวกในด้านเครื องมือในการตรวจวัดจนงานสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ขอขอบคุณอาจารย์คมฤทธิ วัฒนวาที สาขาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์วทิ ยาเขตปัตตานี
และอาจารย์ ดร.ปั ทมา พิศภักดิ สาขาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทีให้การสนับสนุนเกียวกับอุปกรณ์
เครื องมือในการตรวจวัดรังสี ท้ายนีขอบคุณทุกท่านทีได้มีส่วนช่วยเหลือในงานครังนี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ ยหมัก จากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย
..เพือศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมัก ที ผลิ ต ได้ต่อการเจริ ญเติ บ โตของผักบุ้ง จี น โดยจะทําการหมัก ชุ ด การทดลองละ
3 กิโลกรัม โดยใช้อตั ราส่ วนเทียบเท่า 100 กิโลกรัม ทําการศึกษา 5 อัตราส่ วน โดยใช้วตั ถุดิบ.เปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือย
ซึงมีอตั ราส่วน ดังนี 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ 50:10:40 ตามลําดับ และในทุกอัตราส่วนผสมสารเร่ งซุปเปอร์
พด.1
อัตราส่ วนละ 400 มิลลิลิตร โดยทําการหมักเป็ นเวลา.30.วัน โดยในระหว่างการหมักตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็ น
กรด-ด่ าง ค่ าการนําไฟฟ้ า ความชื น การย่อยสลายที สมบู ร ณ์ ปริ ม าณธาตุ อาหารหลัก ปริ ม าณอิ นทรี ยวัตถุ (OM) และ
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน.ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่ วนทีดีทีสุดคืออัตราส่วน.100:0:0.ซึงมีค่าอุณหภูมิเท่ากับ29องศา
เซลเซียส ค่าความเป็ นกรด-ด่าง.(pH) เท่ากับ.7.2.ค่าการนําไฟฟ้าเท่ากับ.4.27.เดซิซีเมนต์ต่อเมตรสําหรับการวิเคราะห์ปริ มาณ
ธาตุอาหารหลัก.ได้แก่.ไนโตรเจนทังหมด ฟอสฟอรัสทีเป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยมทังหมด เท่ากับ 2.39,0.8 และ 2.4
เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ตามลําดับ ค่าทีได้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
คําสําคัญ : ปุ๋ ยหมัก,.เปลือกลอนตาล,.มูลไก่,.ขีเลือย
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This research aims to study the optimal ratio of compost production from palm fruit rind, chicken manure and
sawdust. The purpose of this research was to study the effects on growth of Chinese morning glory using this compost..Each
experimental set had 3 kilograms, were fermented by using 100 kilograms equivalent, and to study of 5 ratios were used by
palm fruit rind, chicken manure and sawdust. The ratios are in ordered 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:35 and 50:10:40
and in all ingredients of Super LDD1 Microbial Activator in 400 milliliters ratio by fermentation in 30 days. During
fermentation, the temperature, acidity, conductivity, humidity, degradation, main nutrient content, organic matter (OM),
and carbon nitrogen ratios were measured.
The findings of study found the best ratio was 100:0:0 at 29 degrees Celsius, with a pH value of 7.2 and the
conductivity at 4.27 ds/m..For analysis of the main nutrient content; such as nitrogen, useful phosphorus and potassium
were 2.39 0.8 and 24 percent by weight respectively. The measurement were standardized by the Department of Agriculture
(2008) and studying the effects of the use of this compost on the growth of Chinese morning glory found that the
experimental set use of chemical fertilizers formula 46:0:0 had the best growth rate of the Chinese morning glory. The
second best was the experimental compost from palm fruit rind, chicken manure and sawdust at the ratio of 100:0:0..
Keyword: Compost, Palm Fruit Rind, Chicken Manure, Sawdust
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ตาลโตนดมีถินกําเนิ ดอยูใ่ นทวีปแอฟริ กาตะวันออก ต่อมาได้แพร่ พนั ธุ์เข้าไปในอินเดียศรี ลงั กา.และกลุ่มประเทศแถบ
เอเชีย ปั จจุบนั มีมากในทวีปเอเชีย.อินโดนีเซี ย.ศรี ลงั กา.พม่า.กัมพูชา มาเลเซี ย.อินโดนีเซี ย.และไทย.สําหรับประเทศไทยพบ
มากในแถบพืนทีภาคกลาง.เช่น.เพชรบุรี.นครปฐม.และภาคใต้ทีจังหวัดสงขลา.เป็ นต้น.จากข้อมูลเกษตรจังหวัดสงขลา.ปี .
.จังหวัดสงขลามีตาลโตนดมีอยูป่ ระมาณ ล้านต้น.ครอบคลุมพืนทีจังหวัดสงขลาจํานวน. .อําเภอ.ได้แก่.สิ งหนครสทิง
พระ.กระแสสิ นธุ์ ระโนด ควนเนียง.รัตภูมิ.และจะนะ.เฉพาะ.อําเภอสทิงพระ.มีอยู.่ ,700, .ต้นจึงทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทีเกียวกับตาลโตนดในพืนที.บ้านชุมพล อําเภอสทิ งพระ.จังหวัดสงขลา.มีโรงงานปอกเปลือกตาลโตนด.เพือ
ส่งลอนตาลทีผ่านการปอกเปลือกแล้วเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมและทําการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป.ส่งผลให้มีเปลือกของ
ลอนตาลเป็ นจํานวนมาก.ซึ งในกระบวนการปอกเปลือกลอนตาลจะก่อให้เกิดนําเสี ย.และของเสี ยขึนมาในระบบ เมือไม่มี
การจัดการของเสี ยทีเกิ ดขึนอย่างถูกต้อง.และเหมาะสมแล้ว.ของเสี ยดังกล่าวจะก่อให้เกิดปั ญหามลภาวะทีมีผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม.ทังภายในพืนทีโรงงานและชุมชนโดยรอบ.ทังในปัญหาเรื องของกลินเหม็น.และแมลงวัน.ดังนัน.การหาวิธีเพือ
จัดการกับของเสี ยเหล่านันด้วยวิธีการทีถูกต้อง และเหมาะสมจะเป็ นการช่วยลดปัญหามลภาวะทีเกิดขึนภายในพืนที.พร้อม
ทังเสริ มสร้างสัมพันธภาพทีดีในการอยูร่ ่ วมกันกับชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวมต่อไปด้วย
ปุ๋ ยหมักเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดหนึงทีได้จากการนําวัสดุอินทรี ยจ์ ากพืช.สัตว์.และชุมชนมาผลิตด้วยกรรมวิธีทาํ ให้ชืน.
สับ.บด.ร่ อน.และผ่านกรรมวิธีการหมักอย่างสมบูรณ์ .จนแปรสภาพจากเดิ มซึ งกระบวนการหมักเป็ นการย่อยสลายทาง
ชีววิทยา.โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ีเป็ นประโยชน์บางชนิ ดภายใต้สภาวะทีเหมาะสม ซึ งจะย่อยสลายสารอินทรี ยจ์ น
กลายเป็ นปุ๋ ยที มีลกั ษณะนุ่ มยุ่ยขาดจากกันได้ง่าย มีอุณหภูมิ ไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศซึ งเหมาะที จะใส่ บาํ รุ ง ดิ นเพือช่ วย
ปรั บปรุ งคุ ณสมบัติทางกายภาพของดิน.ช่ วยให้ดิน ร่ วนซุ ย.และอุม้ นําได้ม ากขึน(ทัศ นี ย,์ .2557)การวิจัยในครั งนี เล็งเห็ น
ความสําคัญของการทําปุ๋ ยหมักโดยใช้วสั ดุอินทรี ยเ์ หลือใช้ทีหาได้ ในท้องถินมาผลิตเป็ นปุ๋ ยหมัก ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วสั ดุ
ร่ วมกันระหว่างเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ขีเลือย ทําการหมักโดยใช้การหมักในภาชนะพลาสติก เพือลดการขังของนําชะ
และไม่ส่งกลินรบกวน สามารถรักษาอุณหภูมิของปุ๋ ยหมักได้ วัตถุดิบสามารถย่อยสลายเป็ นปุ๋ ยได้เพิมธาตุอาหารให้กบั ดิน.
และยัง ช่ วยปรั บ ปรุ งดิ น อี กด้วยเป็ นการนําวัสดุอินทรี ยเ์ หลื อใช้มาใช้ให้เ กิ ดประโยชน์เ ป็ นทางเลือกสําหรั บ ชุ ม ชนและ
อุตสาหกรรมในการผลิตปุ๋ ยหมักทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี ได้ทาํ การศึกษาคุณสมบัติของปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขีเลือย โดยทําการหมักในภาชนะ
หมักพลาสติกทีเป็ นทรงกลม.ขนาด.3.กิโลกรัม.ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ.เปลือกลอนตาล.มูลไก่.และ
ขีเลือย.และปุ๋ ยหมักทีสมบูรณ์.เพือศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมในการผลิตปุ๋ ยหมัก.จากนันนําปุ๋ ยหมักทีสมบูรณ์มาใช้กบั พืช
ทดลองเพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยหมัก
วิธีการศึกษา
การเก็บและการเตรียมวัตถุดบิ
. เปลือกลอนตาล ทําการเก็บเปลือกลอนตาลจากโรงงานรับปอกเปลือกลอนตาล บ้านชุมพล อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา
. ขีเลือย ทําการเก็บขีเลือยจากโรงงานแปรรู ปไม้.นํามาผึงไว้บนผ้าใบโดยกระจายให้มีความหนาของขี
เลือยเท่ากันทัวทังกองวางไว้ในทีทีแดดส่ องถึง เป็ นเวลา วัน.จากนันนําขีเลือยมาร่ อนผ่านตะแกรง ขนาด. .มิลลิเมตร
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. มูลไก่ ซื อจากฟาร์มไก่ไข่ อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง โดยจะนํามาผึงบนผ้าใบโดยกระจายให้มีความหนา
ของมูลไก่เท่ากันทัวทังกอง แล้ววางไว้ในทีทีแดดส่องถึงเป็ นเวลา วัน จากนันนํามาบดให้ละเอียดแล้วร่ อนผ่านตะแกรง
ขนาด. .มิลลิเมตร
1.4.สารเร่ ง.พด. .ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพฒั นาทีดินจังหวัดตรัง.สําหรับการเตรี ยมนําพด.1.จะ
ใช้จาํ นวน.100.กรัม.( ซอง) ผสมกับนําเปล่า.20.ลิตร และกากนําตาล 2 ลิตร คนให้เข้ากันประมาณ.10-15.นาที.เพือกระตุน้
ให้จุลินทรี ยอ์ อกจากสภาพทีเป็ นสปอร์และพร้อมทีจะเกิดกิจกรรมการย่อยสลาย.จากนันนําไปใช้กบั ทุกชุดการทดลองชุด
ทดลองละ มิลลิลิตร (กรมวิชาการเกษตร, 2551)
การวิเคราะห์ คุณสมบัติของวัตถุดบิ ก่ อนหมัก
งานวิจัย นี จะนํา วัต ถุ ดิ บ ที เตรี ยมไว้ท ัง อย่า ง คื อ เปลื อ กลอนตาล ขี เลื อย และมู ลไก่ มาวิเ คราะห์
คุณสมบัติของวัตถุดิบก่อนหมัก โดยจะทําการวิเคราะห์หาค่าความชืน ค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้า
3 การหมักปุ๋ยจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขีเลือย
. กําหนดอัตราส่วนผสม
นําวัตถุดิบทีเตรี ยมไว้ มาผสมในอัตราส่วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือย จํานวน 5 ชุดการ
ทดลองทําการหมักชุดการทดลองละ.3.ซํา.งานวิจยั ในครังนีทําการหมักปุ๋ ยในภาชนะพลาสติก ขนาด กิโลกรัม เทียบเท่า
อัตราส่ วนผสม. .กิโลกรัม แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1อัตราส่ วนผสมระหว่างเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขีเลือยทําการหมักในภาชนะหมักพลาสติก
ปริ มาณ
ชุดทดลองที เปลือกลอนตาล
อัตราส่ วน
มูลไก่
ขีเลือย
(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 ทํา ซําโดยนําวัสดุต่างๆ มาใส่ ในภาชนะทีเป็ นพลาสติกทีมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมทีมีขนาดความกว้าง
เซนติเมตร สู ง เซนติเมตร
ทําการหมักปุ๋ ยโดยใช้อตั ราส่วนของวัตถุดิบหมักดังแสดงในตารางที ใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมที
มีขนาด ความกว้าง เซนติเมตร สูง เซนติเมตร และมีการเจาะรู ดา้ นล่าง รู ขนาดความกว้างรู ละ มิลลิเมตร ผสม
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้ พด. ที เตรี ยมไว้รดบนกองปุ๋ ย ในระหว่างการหมักควบคุมปริ มาณความชื นให้อยู่ในช่ วง เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก แล้วคลุมด้วยผ้าใบเพือรักษาความชืน และทําการกลับกองปุ๋ ยทุก วัน
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การศึกษาคุณสมบัตขิ องปุ๋ยหมักระหว่ างหมัก
ในระหว่างกระบวนการทําปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาล.มูลไก่.และขีเลือยในภาชนะพลาสติก ตรวจดูวา่ มี
กลิ นเหม็นเน่ าหรื อไม่ ถ้าไม่มีกลินเหม็นเน่าเกิ ดขึนก็ทาํ การหมักต่อไป และทําการตรวจวัด ค่าอุณหภูมิ ค่าความเป็ นกรดด่าง.และค่าการนําไฟฟ้ าทุกวัน.ซึ งค่าทังหมดทีกล่าวมาจะเป็ นพารามิเตอร์ทีจะใช้ในการตัดสิ นใจถึงระยะเวลาในการหมักที
สมบูรณ์
การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างเคมีของปุ๋ยหมักทีสมบูรณ์
งานวิจยั นี ทําการวิเคราะห์ ปุ๋ยหมักทีสมบูรณ์ แล้วโดยพารามิเตอร์ทีใช้ศึกษา คื อ ความชื น และการย่อย
สลายที สมบู ร ณ์ ส่ วนปริ มาณธาตุ อ าหารหลั ก ทํ า การส่ งตั ว อย่ า งวิ เ คราะห์ ที ศู น ย์ ป ฏิ บ ั ติ ก ารวิ เ คราะห์ ก ลาง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนันทําการวิเคราะห์หาปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
และ อัตราคาร์บอนต่อไนโตรเจน นําค่าทังหมดทีวัดได้มาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์ พ.ศ..2551 เพือผลิตปุ๋ ยหมัก
และสามารถนําปุ๋ ยหมักทีผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง

ผลและวิจารณ์ ผล

. ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของวัตถุดบิ
งานวิจยั นีทําการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย พารามิเตอร์ทีทําการศึกษา
ได้แก่ ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชืน และค่าการนําไฟฟ้า ผลการศึกษาแสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลการศึกษาความเป็ นกรด-ด่าง ความชืน และค่าการนําไฟฟ้าของวัตถุดิบ
ความชืน
ค่าการนําไฟฟ้า
วัตถุดิบ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
(เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก)
(เดซิซีเมนต่อเมตร)
เปลือกลอนตาล
6.6
70.90
9.32
มูลไก่
5.3
17.35
8.52
ขีเลือย
8.3
23.47
0.15
จากการศึ กษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย มี องค์ประกอบทีมีประโยชน์ต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช คือค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชืน และ ค่าการนําไฟฟ้า พบว่าวัตถุดิบทัง ชนิด มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ความชืน และ ค่าการนําไฟฟ้าอยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสม แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบสามารถนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ ยได้
..การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของปุ๋ยหมักระหว่ างทําการหมัก
ปุ๋ ยหมักมี ลกั ษณะเป็ นสี นาตาลเข้
ํ
มหรื อสี ด าํ ไม่มี กลิ น เมื อทําการหมักเป็ นระยะเวลา วัน ประกอบกับ ผล
การศึกษาอุณหภูมิ พบว่าหลังจากทําการหมักเป็ นระยะเวลา วัน อุณหภูมิภายในปุ๋ ยหมักเริ มคงที และใกล้เคียงกับอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อม ซึงมีค่า 28-30 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าการผลิตปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาล มูลไก่ และ ขีเลือย จะหมัก
ได้สมบูรณ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ วัน
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระหว่างการหมักปุ๋ ย จะเห็นได้วา่ ค่าความเป็ นกรด-ด่างในระหว่างการหมักปุ๋ ยเวลา วัน
ค่ าที ได้จะอยู่ใ นช่ วง . – 7.8 ซึ งการหมักในช่ วงแรก ประมาณวันที - ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง มี การเปลี ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาจึงทําการหมักต่อไป และเมือหลังจากวันที ค่าความเป็ นกรด-ด่างของปุ๋ ยหมักในทุกอัตราส่วนเริ มคงที.โดยจะ
เห็นได้วา่ หลังจากทําการหมักไประยะเวลาประมาณ วัน ค่าเฉลียความเป็ นกรด-ด่างภายในปุ๋ ยหมักในทัง ชุดการทดลอง
มีค่าคงที และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยกรมวิชาการเกษตร.พ.ศ.. .กําหนดค่าความเป็ นกรด-ด่ าง อยู่
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ในช่ วง . - . ค่ าการนําไฟฟ้ าของปุ๋ ยหมัก หลังจากทําการหมักเป็ นเวลา วัน พบว่าค่ าการนําไฟฟ้ า เริ มมี ค่ าคงที ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจ๊ะอูยี และ ทัพพสาร (2560) และค่าทีทําการวัดได้ในทุกอัตราส่ วนมีค่าการนําไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้กาํ หนดไว้ คือ ค่าการนําไฟฟ้ าของปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะต้องไม่เกิน เดซิซีเมนต์ต่อเมตร แสดงให้เห็นว่า
เวลาที จะใช้ในการทําการหมักปุ๋ ยจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขีเลือยในภาชนะพลาสติก จะต้องใช้เวลาในการ
หมักประมาณ วัน
3. ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยหมัก
งานวิจยั นีได้ทาํ การศึกษาปริ มาณธาตุอาหารหลักของพืช ซึงประกอบด้วย ไนโตรเจนทังหมด
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลมูลไก่ และขีเลือยซึงแสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 แสดงปริ มาณธาตุอาหารหลักในการหมักปุ๋ ย
อัตราส่ วน
ปริ มาณไนโตรเจน
ปริ มาณฟอสฟอรัส
ปริ มาณโพแทสเซี ยม
(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.. กําหนดให้ ทุกค่า≥0.5
การศึกษาไนโตรเจนทังหมด ฟอสฟอรัสทังหมด และโพแทสเซี ยมทังหมดของปุ๋ ยหมักหลังจากทําการหมักเป็ น
เวลา วัน พบว่า ปุ๋ ยหมักทีอัตราส่ วน เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย เท่ากับ 100:0:0 72:14:14 63:13:25 56:11:33 และ
50:10:40 มี ค่ า ไนโตรเจนทังหมด-ฟอสฟอรั ส ทังหมด-โพแทสเซี ยมทังหมด.เท่ ากับ 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 ตามลําดับ จะเห็ นได้ว่า ปุ๋ ยหมักในทุกอัตราส่ วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ อง
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ.. .ได้กาํ หนดไว้ ซึงปุ๋ ยหมักในอัตราส่วน :0:0 มีปริ มาณธาตุอาหารหลักสูงสุด
ปริ มาณอิ น ทรี ยวัตถุ ในปุ๋ ยหมักที หมักเสร็ จสิ นสมบู รณ์ ในภาชนะพลาสติก มีค่าเฉลี ยอยู่ใ นช่ วง . - . .
เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก.จากผลการศึกษา.พบว่า.ปุ๋ ยหมักจากเปลื อกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่.และขีเลือยในภาชนะพลาสติก
มีปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุเฉลียตามค่ามาตรฐานของ กรมวิชาการเกษตร พ.ศ.
.ซึ งกรมวิชาการเกษตรกําหนดให้ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุไม่นอ้ ยกว่า. เปอร์ เซ็นต์โดยนําหนัก
อัต ราส่ วนคาร์ บ อนต่อไนโตรเจนในปุ๋ ยหมัก พบว่าปุ๋ ยหมักที อัต ราส่ วนเปลือกลอนตาล:มูลไก่:ขี เลื อย เท่ ากับ
72:14:14 และ.50:40:10 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนันหากนําปุ๋ ยหมักไปใช้ผวู ้ ิจยั จึงเสนอให้วางทิงไว้ - สัปดาห์ ก่อนใช้
ปุ๋ ย ส่ วนอัตราส่ วน 100:0:0 63:13:25 และ 56:11:33 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ย์ พ.ศ.
ได้กาํ หนดไว้ คื อ ไม่
เกิน :1:7 ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศนี ย.์ (.(2547)
ดังนัน.จากการศึ กษาคุ ณสมบัติท างกายภาพ คุ ณสมบัติทางเคมี และปุ๋ ยหมักที สมบู รณ์ แล้ว.พบว่าปุ๋ ยหมักจาก
เปลื อกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือยยังมี ธาตุอาหารหลักในการเจริ ญเติบโตของพืช ดังนันจึ งสามารถใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
หมักปุ๋ ยได้ โดยอัตราส่วนทีเหมาะสมทีสุด.คือ. :0:0.เนืองจากเป็ นอัตราส่วนทีมีปริ มาณธาตุอาหารหลักในการเจริ ญเติบโต
ของพืชสูงสุด.และไม่มีความเป็ นพิษ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากการศึ กษาคุณสมบัติของวัตถุดิบ คือ เปลือกลอนตาล มูลไก่ และขีเลือย มี องค์ประกอบทีมีประโยชน์ต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช คือค่าความเป็ นกรด-ด่าง ความชืน และ ค่าการนําไฟฟ้า พบว่าวัตถุดิบทัง ชนิด มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
ความชืน และ ค่าการนําไฟฟ้าอยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสม แสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบสามารถนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการหมักปุ๋ ยได้
และอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยกรมวิชาการเกษตร.พ.ศ.. .กําหนดค่าความเป็ นกรด-ด่าง อยูใ่ นช่วง . - .
ประสิ ทธิ ภาพปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขีเลือยต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีน.ทังด้านความสู งของลํา
ต้น.ความยาวของใบ.ความกว้างของใบ.และนําหนักสด พบว่าชุดทดลองทีใช้ปุ๋ยเคมี - - มีการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนดี
ทีสุ ด รองลงมาเป็ นชุดทดลองทีใช้ปุ๋ยหมักจากเปลื อกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่.และขีเลือย.ในอัตราส่ วน.100:0:0 สําหรับชุด
การทดลองที ใช้นาสะอาดรดเพี
ํ
ยงอย่างเดี ยว พบว่าการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนค่อนข้างช้า เนื องจากนําสะอาดไม่มีธาตุ
อาหารทีจะช่วยเร่ งการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีนจะเห็นได้วา่ ปุ๋ ยหมักจากเปลือกลอนตาลร่ วมกับมูลไก่ และขีเลือยมีปริ มาณ
ธาตุอาหารที สําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของผักบุง้ จีน และไม่มีสารเคมีเจือปนเพราะใช้วสั ดุในการหมักเป็ นวัสดุธรรมชาติ
ทังหมด ซึ งจะสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยหมักในด้านการเกษตรต่าง.ๆ สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรได้
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ฌานิ กา แซ่แง่ ชูกลิน * เอนก สาวะอินทร์ เตือนใจ ปิ ยัง1 วรรณวิภา ไชยชาญ1 และจิระภา จันทร์หนู 1
ChanikaSaengeChooklin1* AnekSawain1Tuenjai Piyang1 Wanvipa Chaichan1
And JirapaJannu 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีว ตั ถุป ระสงค์เ พือศึก ษาคุณสมบัติของปุ๋ ยนําหมักชี วภาพที ผลิตจากอัตราส่ วนของวัสดุและวิธีการที
ต่างกัน โดยสู ตร 1 ใช้เศษปลา : เศษผลไม้ ในอัตราส่ วน 3 : 1 : 1 : 1 และ สู ตร 2 ใช้อตั ราส่ วน 2 : 1 : 1 : 1 ส่วนสู ตร 3 และ 4
ใช้อตั ราส่วนของวัสดุเช่นเดียวกับสูตร 1 และ 2 ตามลําดับ แต่เริ มเติมเศษผลไม้เมือเข้าสู่ระยะที 2 ซึงหมักนาน 25 วัน และทํา
การหมักเสร็ จสมบูรณ์ 45 วัน พบว่า ตลอดระยะเวลาการหมักปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ ค่าอุณหภูมิ อยูใ่ นช่วง - องศาเซลเซียส
ค่าความเป็ นกรด - ด่ าง อยู่ในช่วง 3.90 - 3.99 ค่าการนําไฟฟ้ า อยู่ในช่ วง 14.90 - 18.81 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร ส่ วน
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ อยูใ่ นช่วง 16.68 - 18.47 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก และจากการทดลอง พบว่า ปุ๋ ยนําหมักชี วภาพ สู ตร 3
(เศษผลไม้) เป็ นสูตรดีทีสุดปริ มาณโพแทสเซี ยมสู งสุด เปอร์เซ็นต์ 0.64 โดยมวลต่อปริ มาตร
คําสําคัญ : ปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ เศษผลไม้ เศษปลา
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The purposes of this to research were properties of liquid fertilizer produced by different ratio of material
components and different production processes. There were four formulations performed in this study. For the 1st
formulation, the ratio of fish waste to vegetable and fruit wastes was 3 : 1 : 1 : 1. While this ratio was modified to 2 : 1 : 1
: 1 for the 2nd formulations, respectively, but vegetable and fruit wastes were added in the 2nd stage of fermentation. The
fermentation lasted for 25th day. and the result showed that liquid fertilizer would be perfect for 45th day.
The temperatures of liquid fertilizer were in the range 26 - 29 degrees Celsius and pH were in the range of 3.90
- 3.99. Electrical conductivity (EC) values were in the range of14.90 - 18.81 microcemet/cm and organic matters were in
the range of 16.68 -18.47. Most of liquid bio-fertilizer 3rd(fruit wastes) was the best has maximum potassium content 0.64
percent, respectively in mass by volume.
Keyword: Bio Fertilizer, Fruit Wastes, Fish Waste
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ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมทีอุดมไปด้วยผลไม้ และผักนานาชนิดมีให้บริ โภคตลอดทังปี ผลไม้ทีสําคัญ
ของประเทศไทย ได้แก่ แตงโม สัปปะรด ฝรัง มะม่วง เป็ นต้น ซึงผลไม้เหล่านีจะมีระยะเวลาในการอออกสู่ตลาดตามฤดูกาล
ปริ มาณการผลิ ตในแต่ละปี นันไม่สมําเสมอผลผลิ ตส่ วนใหญ่จะนิ ยมบริ โภคสด และใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรู ปเกือบ
ทังหมด แตงโมเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ งทีนิยมเพาะปลูก ซึ งในแต่ละวันมี เปลื อกแตงโมทิงเป็ นจํานวนมาก และสับปะรดเป็ น
ผลไม้เศรษฐกิจทีสําคัญชนิดหนึงของประเทศไทย พืนทีทีมีการปลูกสับปะรดมาก เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และ
ราชบุรี (วีณารัตน์ มูลรัตน์, 2553) สับปะรดเป็ นผลไม้ทีมีกลินเฉพาะ และนิยมเก็บเกียวผลผลิตจากต้นเมือสับปะรดแก่เต็มที
ซึ งจะสุ กงอมอย่างรวดเร็ วทําให้เก็บรักษาได้ไม่นานบางครังผลผลิตมีมากเกินความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อผลผลิตไม่ได้
ตามเกณฑ์ม าตรฐานที โรงงานกํา หนดจากปั ญหาเหล่ า นี ให้ เ กิ ด การแปรรู ป ผลไม้โ ดยการกวนเพื อให้เ ก็ บ ได้น านขึ น
(เสาวลักษณ์ และ นพรัตน์, 2551) และเศษปลาพบว่ามีเศษเหลือจากการผลิต ได้แก่ ปลาเสียทังตัว หัว ไส้ รวมทังกระดูก และ
ถูกทิงโดยเปล่าประโยชน์ ซึ งเศษซากเหล่านี สามารถนํามาใช้เป็ นแหล่งโปรตีนในการทําปุ๋ ยนําหมักได้โดยนําเศษปลาหมัก
ด้วยจุลินทรี ย ์ ซึ งจุลินทรี ยจ์ ะย่อยสลายวัสดุอินทรี ยใ์ ห้มีโมเลกุลเล็กลงของเหลวหรื อนําหมักทีได้จะมีทงจุ
ั ลินทรี ยเ์ กิ ดขึน
หลากหลายชนิ ด (Natisriet al.,
)ซึ งวัตถุดิบเหล่านี สามารถนํามาใช้ประโยชน์ โดยนํามาใช้เป็ นปุ๋ ยนําหมักชี วภาพนํา
หมักชี วภาพเกิ ดจากการนําเอาเศษวัสดุอินทรี ย ์ เช่น พืช สัตว์ ทีมีลกั ษณะสดหรื ออวบนํา เศษทีเหลือใช้ทางการเกษตรและ
วัสดุเหลือทิงจากเกษตรกรรมไปหมักกับนําตาลหรื อกากนําตาลเข้มข้นซึ งเป็ นตัวการทีทําให้นาและสารประกอบอิ
ํ
นทรี ยท์ ี
อยูใ่ นเซลล์พืชหรื อเซลล์สัตว์แตกตัวออกมากจากเซลล์ดว้ ยแรงดันออสโมติก ซึ งจุลินทรี ยธ์ รรมชาติทีติดมากับวัสดุทีนํามา
หมักจะเจริ ญเติบโตและ เพิมจํานวนโดยใช้นาตาลเป็
ํ
นแหล่งพลังงานจุลินทรี ยเ์ หล่านีจะย่อยสลายอินทรี ยว์ สั ดุให้มีโมเลกุล
เล็กลงอยู่ในรู ปสารประกอบฮิวมิกกรดอะมิโน ธาตุอาหารในรู ปพืชทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี นําหมักยังมี
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืชหรื อฮอร์ โมนสารควบคุมแมลง และสารป้ องกันกําจัดโรคซึ งคุณภาพ และปริ มาณของ
สารเหล่านี จะมากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั วัสดุทีนํามาใช้และปั จจัยการผลิตนําหมักชี วภาพนอกจากเศษพืชและซากสัตว์ทีเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตการหมัก นําหมักชี วภาพยังต้องอาศัยจุลินทรี ยท์ ีใช้ในกระบวนการย่อยสลาย ดังนัน การนําเศษซากสัตว์
มาหมักจําเป็ นต้องต้องเพิมธาตุอาหารให้แก่จุลินทรี ยด์ ว้ ย เช่น กากนําตาล นําตาลทรายแดงทีเป็ นแหล่งพลังงานแก่จุลินทรี ย ์
ในรู ปของกลูโคสหรื อฟลุคโตส หรื อนําตาลชนิ ดอืน ๆ (อานัฐ, 2549) ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดทีจะศึ กษาการการผลิ ตปุ๋ ยนําหมัก
ชี วภาพจากขยะอินทรี ยโ์ ดยนําขยะอินทรี ยป์ ระเภทผลไม้ เช่น สัปปะรด แตงโม และเศษปลามาประยุกต์ทาํ เป็ นปุ๋ ยนําหมัก
ชีวภาพในการหมักปุ๋ ยโดยเปรี ยบเทียบกระบวนการหมักแบบขันตอนเดียวและสองขันตอน

วิธีดําเนินการวิจัย

เปรี ยบเทียบการทําปุ๋ ยนําหมักชีวภาพแบบขันตอนเดียวและสองขันตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา โดยมีขนตอน
ั
คือ ศึกษาอัตราส่วนทีเหมาะสมในการทําปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ และศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ
1. การออกแบบการหมักปุ๋ยชีวภาพแบบขันตอนเดียวและสองขันตอน
เป็ นการเปรี ยบเที ยบปุ๋ ยนําหมักชี วภาพแบบขันตอนเดียวและสองขันตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา ซึ งเป็ นขยะ
อินทรี ยท์ ีสามารถย่อยสลายได้ในการศึ กษาวิจยั ครังนี ออกแบบการทดลองทังหมด 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 3
ซํา แต่ละการทดลองที 3 และ 4 จะเติมเศษผลไม้เมือเข้าระยะที 2 โดยมีวตั ถุดิบ คือ เศษผลไม้ และเศษปลา เพือหาอัตราส่ วน
และวัสดุวธิ ี การทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตปุ๋ ยนําหมักชี วภาพ เมือพิจารณาจากคุณภาพของปุ๋ ยนําหมักชี วภาพทีได้ทงทางด้
ั
าน
กายภาพ และเคมี เมือเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน ทังนี รายละเอียดการออกแบบส่วนผสมทําการศึกษาลักษณะในการเติมเศษ
ผลไม้เมือเข้าสู่ ระยะที 2 ดังตารางที 1
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ตารางที 1 อัตราส่ วนในการทําปุ๋ ยนําหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา
อัตราส่ วนของวัตถุดิบ (โดยนําหนัก)
ชุดการทดลอง
เศษผลไม้
เศษปลา
กากนําตาล
สารเร่ งพด. + นํา
1
3
1
1
1
2
2
2
1
1
3
3
1
1
1
4
2
2
1
1
หมายเหตุ : ชุดการทดลองที 3 และ 4 เติมเศษผลไม้เพิมเมือเข้าระยะที 2 ของการหมัก
*นําผสมสารเร่ ง พด.2 คือ นํา 10 ลิตร ต่อ สารเร่ ง พด.2 จํานวน 1 ซอง (25 กรัม)
2. ศึกษาการหมักปุ๋ยนําหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา
เติมอัตราส่ วนผสมทุกอย่างตามอัตราส่วนทีได้ออกแบบไว้ (ตารางที 1) นําถังหมักขนาด 60 ลิตร ใส่ วตั ถุดิบสําหรับ
การผลิตปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ ลงถังหมักพลาสติก 60 ลิตร นําสารเร่ ง พด.2 จํานวน 1 ซอง (25 กรัม) ผสมในนํา 10 ลิตร คนให้เข้า
กันนาน 5 นาที แล้วกวนส่ วนผสมให้เข้ากัน และตังในทีร่ มโดยกวนทุก 7 วัน เพือระบายก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทีเกิดขึน
และปิ ดฝาไม่ตอ้ งสนิทโดยให้มีช่องว่างเล็กน้อยทําการหมักจนผ่านกระบวนการทีสมบูรณ์
3. ศึกษาคุณภาพปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
3.1 การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางกายภาพ
ทําการวิเคราะห์อุณหภูมิอากาศเหนื อถังหมัก และอุณหภูมิของปุ๋ ยนําหมักชี วภาพภายในถังหมักทีตําแหน่ งกลางถังหมัก
ชีวภาพทุกวันจนได้ปุ๋ยนําหมักชีวภาพทีสมบูรณ์
3.2 การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางเคมี
วัสดุในถังหมักกวนด้วยไม้พายกวนให้เข้ากัน จากนันใช้บีกเกอร์ พลาสติกตักตัวอย่างปุ๋ ยนําหมักชีวภาพบริ เวณ
กลางถังหมักครังละ มิลลิลิตร จนครบปริ มาณ ลิตร กวนนําหมักทีได้อีกครังตักตัวอย่างจากจุดกึงกลางภาชนะขึนมา
ปริ มาณ ลิตร เพือเป็ นตัวแทนนําไปวิเคราะห์ลกั ษณะทางเคมี โดยวิเคราะห์ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH) และค่าการนํา
ไฟฟ้า (EC) ทุกวัน ส่ วนปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (Organic Matter) ไนโตรเจนทังหมด (Total N) ฟอสฟอรัสทังหมด (Total P2O5)
และโพแทสเซียมทังหมด (Total K2O) ทําการวิเคราะห์เมือผ่านกระบวนหมักทีสมบูรณ์แล้ว โดยเก็บตัวอย่างแต่ละ
พารามิเตอร์ทีกําหนดจนครบระยะเวลาในการหมัก

ผลและวิจารณ์ ผล

1. คุณภาพของปุ๋ยนําหมักชีวภาพจากการเปรียบเทียบแบบขันตอนเดียว และสองขันตอนจากเศษผลไม้ และเศษปลา
1.1 การเปลียนแปลงทางกายภาพของปุ๋ยนําหมักชีวภาพระหว่ างการหมัก
การเปลียนแปลงทางกายภาพของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพในระหว่างการหมัก เมือพิจารณาตามระยะเวลาของ
การหมักในระหว่าง วันที - พบว่าปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง 4 ชุดการทดลอง เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีผิวหน้าวัสดุ
เนืองจากกระบวนการหายใจของกลุ่มจุลินทรี ยจ์ าํ พวกยีสต์ ต่อมาระหว่าง วันที - พบว่า ชุดการทดลองที - มีหนอน
ขึนภายในถังหมักเนืองจากมีแมลงวันมาหยอดไข่บริ เวณฝาของถังหมัก ทําให้หนอนเข้าไปในถังหมัก ต่อมาระหว่างวันที 15
- 21 พบว่าชุดการทดลองที และ มีฝ้าขาวหรื อโคโลนีเกิ ดขึนทีผิวหน้าของวัสดุ เนื องจากการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี
เพิมขึนทําให้เกิ ดฝ้ าขาว ซึ งจุลินทรี ยใ์ ช้คาร์ บอนจากกากนําตาลให้เป็ นแหล่งอาหารเพือการเจริ ญเติบโต และเข้าสู่ระยะที 2
ของการหมัก แล้วจึ งเติม เศษผลไม้ลงไปในชุดการทดลองที และ ต่ อระหวางวันที - มี กลิ นคล้ายแอลกอฮอล์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เนืองจากจุลินทรี ยจ์ าํ พวกยีสต์เปลียนนําตาลให้เป็ นแอลกอฮอล์ได้ ต่อมาระหว่างวันที 29 - 35 พบว่าชุดการทดลองที 1 - 2 มี
ฟองเล็ก ๆ ละเอียด และส่ วนระหว่างวันที 36 - 45 พบว่าทัง ชุดการทดลอง มีฟองเล็กน้อย และมีกลินคล้ายแอลกอฮอล์
ลดลง เนืองจากวัสดุในการหมักลดลง ทําให้จุลินทรี ยม์ ีนอ้ ยลง ซึงเป็ นลักษณะของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทีผ่านกระบวนการหมัก
สมบูรณ์แล้ว โดยใช้ระยะเวลาในการหมักเป็ นเวลา 45 วัน
1.2 อุณหภูมขิ องปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
อุณหภูมิในระหว่างการผลิตปุ๋ ยนําหมักชี วภาพจากเศษผลไม้และเศษปลา แต่ละชุดการทดลอง พบว่า
โดยทัวไปอุณหภู มิของปุ๋ ยนําหมักชี วภาพทัง 4 ชุ ดการทดลองมี ค่าใกล้เ คียงกันและมี แนวโน้มไปในลักษณะเดี ยวกัน มี
ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิในอากาศ โดยอุณหภูมิในปุ๋ ยนําหมักชีวภาพตลอดระยะเวลาเวลาการหมักจะมีค่าอยูใ่ นช่วง 26 - 29
องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิอากาศตลอดเวลาระยะการหมักอยูใ่ นช่วง - องศาเซลเซี ยส ซึ งใช้ระยะเวลาในการหมัก
สมบูรณ์ 45 วัน เนื องจากระหว่างการหมักเกิดกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ีเกิ ดขึน และตลอดการหมักอุณหภูมิของปุ๋ ยนําหมัก
ชี วภาพมีการเปลี ยนแปลงไม่มากนัก ซึ งแตกต่างจากการทําปุ๋ ยหมักชี วภาพทีมีสภาพเป็ นของแข็ง การเปลียนแปลงของ
อุณหภูมิเกิ ดจากความร้อนที มาจากกิ จกรรมของจุลินทรี ยเ์ ป็ นหลัก (จุฬาลักษณ์ และ ยุสรี , 2560) แต่ในการทําปุ๋ ยนําหมัก
ชี วภาพใช้ปัจจัยสําคัญในการหมัก ถึงแม้วา่ ในระหว่างการหมักกิจกรรมของจุลินทรี ยท์ ีเกิดขึน แต่อุณหภูมิในถังหมักไม่ได้
เปลียนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี กระบวนการหมักทีเกิดขึนก็ยงั มีค่าความร้อนตํากว่ากิจกรรมการหมักในสภาพอากาศ จึง
ทําให้อณ
ุ หภูมิในถังหมักไม่ค่อยมีการเปลียนแปลงมาก (วันวิสาข์, 2545)
1.3 ความเป็ นกรด - ด่าง (pH)
ค่าความเป็ นกรด - ด่าง ในปุ๋ ยนําหมักชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง พบว่า ค่าความเป็ นกรด - ด่าง ในปุ๋ ยนํา
หมักชี วภาพในช่วงแรกของการหมัก มีค่าอยูใ่ นช่วง 4.0 - 4.77 ต่อมาในช่วง 45 วันของการหมัก มีค่าความเป็ น กรด - ด่าง
ในปุ๋ ยนําหมักชี วภาพค่อนข้างตํา ซึ งกระบวนการหมักเสร็ จสมบูรณ์ และค่าความเป็ นกรด - ด่างคงทีในช่วง 40 - 45 วันของ
การหมัก มีค่าความเป็ นกรด - ด่าง อยูใ่ นช่วง 3.92 - 4.03
1.4 ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ในปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
ค่าการนําไฟฟ้าในปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง ชุดการทดลอง พบว่า ปุ๋ ยนําหมักชีวภาพในช่วงแรกชองการหมักมีค่าการ
นําไฟฟ้ าอยู่ระหว่าง 14.63 - 18.10 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติ เมตร และในช่วงสิ นสุ ด การหมัก 45 วัน มี ค่ าการนําไฟฟ้ าอยู่
ระหว่าง 14.90 - 18.81 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ งชุดการทดลองที 4 มีค่าการนําไฟฟ้ ามากที สุด เท่ากับ 18.81 ไมโคร
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร รองลงมาปุ๋ ยนําหมักชี วภาพที 3 2 และ 1 มีค่าไฟฟ้า เท่ากับ 16.61 15.86 และ 14.90 ไมโครซี เมนต์ต่อ
เซนติเมตร ตามลําดับ
1.5 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ในปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง 4 ชุดการทดลอง เมือสิ นสุดระยะเวลาการหมัก พบว่า ชุดการทดลอง
ที ปริ มาณอินทรี ยวัตถุมากทีสุด เปอร์ เซ็นต์ . โดยนําหนัก รองลงมา คือ ชุดการทดลองที 4 และ 2 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
ใกล้เคี ยงกัน เปอร์ เซ็ นต์ . และ 17.60 โดยนําหนัก และชุดการทดลองที เปอร์ เซ็นต์ 16.68 โดยนําหนัก มีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุนอ้ ยทีสุด แสดงผลการศึกษาแสดงรายละเอียดดังตารางที 2
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ตารางที 2 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (Organic Matter) ในปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ
ชุดการทดลอง
ค่าเฉลียปริ มาณอินทรี ยวัตถุทงหมดในปุ๋
ั
ยนําหมักชีวภาพ (เปอร์เซ็นต์)
1
2
3
4

732

16.68 ± 0.38
17.60±1.06
18.47±1.23
18.06± 0.86

2. ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยนําหมักชีวภาพจากเศษผลไม้และเศษปลา
การวิเคราะห์ประมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพจากเศษผลไม้ และเศษปลา โดยใช้ปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
ทีผ่านกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วนํามาวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารหลัก คือ ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด ปริ มาณ
ฟอสฟอรัสทังหมด และปริ มาณโพแทสเซียมทังหมดผลการศึกษาดังต่อไปนี
2.1 ปริมาณไนโตรเจนทังหมด (Total N) ในปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง ชุดการทดลองในถังนําหมัก พบว่า เมือสิ นสุด
ระยะการหมักปุ๋ ยนําหมักชีวภาพชุดการทดลองที มีปริ มาณไนโตรเจนมากทีสุด ร้อยละ 0.55 รองลงมา คือ ปุ๋ ยนําหมัก
ชีวภาพชุดการทดลองที 2 ร้อยละ 0.53 รองลงมาปุ๋ ยนําหมักชีวภาพชุดการทดลองที 3 ร้อยละ 0.13 โดยมวลต่อปริ มาตร
ส่วนการทดลองที 4 มีปริ มาณไนโตรเจน ร้อยละ 0.31 โดยมวลต่อปริ มาตร ตามลําดับ แสดงรายละเอียดดังตารางที 3
ตารางที 3 ปริ มาณธาตุอาหารหลัก ในปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ
ปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมด
ปริ มาณโพแทสเซี ยม
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
ชุดการทดลอง
(โดยมวลต่อปริ มาตร)
ทังหมด
(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.. กําหนดให้ ทุกค่า≥0.5
จากตารางที 3 พบว่าปริ มาณไนโตรเจนของปุ๋ ยนําหมักชี วภาพ แต่ละชุ ดการทดลองจะแตกต่างกัน พบว่าชุดการ
ทดลองที มีปริ มาณไนโตรเจนสูงสุด ซึงเป็ นการผลิตปุ๋ ยนําหมักชีวภาพแบบขันตอนเดียว เนืองจากมีปริ มาณไนโตรเจนสูง
และมีจุ ลิน ทรี ยใ์ นปุ๋ ยนําหมักชี วภาพเป็ นจุลินทรี ยจ์ าํ พวกที สามารถตรึ งไนโตรเจนจากอากาศที มีอยู่อย่างอิ สระสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ทงที
ั มีอากาศถ่ายเทได้ดี (Aerobic Bacteria) ในสภาพทีอับอากาศ (Anaerobic Bacteria) ในกิจกรรมทีมีการใช้
ไนโตรเจนในการเจริ ญเติบโต และมีการสร้างเซลล์ในรู ปทีมีอินทรี ยไ์ นโตรเจนในระหว่างการย่อยสลายวัสดุหมัก (วีณา
รัตน์,2553) เมือสิ นสุ ดการหมักปริ มาณไนโตรเจนของแต่ละชุดการทดลอง อยู่ในมาตรฐานของกรมพัฒนาทีดิน (2547) ไม่
ตํากว่าร้อยละ 0.05 โดยนําหนัก
สําหรับปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมดของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง 4 ชุดการทดลองในถังนําหมัก พบว่าเมือสิ นสุ ดระยะ
การหมัก ปุ๋ ยนําหมักชี วภาพชุดการทดลองที 1 มีปริ มาณฟอสฟอรัสมากทีสุด ร้อยละ 0.31 รองลงมา คือ ปุ๋ ยนําหมักชี วภาพ
ชุดการทดลองที 2 ร้อยละ 0.39 รองลงมาปุ๋ ยนําหมักชีวภาพชุดการทดลองที 4 ร้อยละ 0.21 ส่วนชุดการการทดลองที ไม่
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ผ่านค่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้ อยละ . ซึ งปริ มาณฟอสฟอรั สทังหมดที ได้ ชุด การทดลองที และ มี ค่ าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมพัฒนาทีดิน (2547) ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 0.05 โดยนําหนัก เพราะค่าฟอสฟอรัสจะสูงขึนเนื องมาจากการย่อย
สลายของเศษผลไม้ทีใส่ ลงไปหลังจากการหมักไปแล้ว วันส่ วนการทดลองที ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะการทดลองอาจจะใช้
เวลาในการหมักน้อยเกินไปหรื อการหมักไม่ได้มาตรฐานอาจทําให้เชือจุลินทรี ยใ์ นถังหมักตาย
สําหรับปริ มาณโพแทสเซี ยมทังหมดของปุ๋ ยนําหมักชี วภาพทัง 4 ชุ ดการทดลองในถังนําหมัก พบว่า เมือสิ นสุ ด
ระยะการหมักปุ๋ ยนําหมักชี วภาพชุ ด การทดลองที 3 มี ปริ ม าณโพแทสเซี ยมมากที สุ ด ร้ อยละ 0.64 โดยมวลต่ อปริ ม าตร
รองลงมา คือ ปุ๋ ยนําหมักชีวภาพชุดการทดลองที 4 และ มีปริ มาณโพแทสเซี ยมทีใกล้เคียงกัน ร้อยละ . และ 0.59 ส่วน
ปุ๋ ยนําหมักชี วภาพชุดการทดลองที 2 มีปริ มาณร้อยละ 0.48 ซึ งเป็ นการผลิตปุ๋ ยนําหมักชีวภาพแบบสองขันตอน ซึ งปริ มาณ
โพแทสเซี ยมในปุ๋ ยนําหมักชี วภาพทีใช้เศษปลา และเศษผลไม้ มีปริ มาณโพแทสเซียมทีสูง ส่ วนปุ๋ ยนําหมักชี วภาพทีใช้เศษ
ปลามีปริ มาณโพแทสเซียมทีน้อยกว่า เนื องจากเศษปลามีผลต่อปริ มาณโพแทสเซียมในปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ ซึ งภายในตัวของ
เศษปลา และเศษผลไม้ มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสอยูเ่ มือผ่านกระบวนการหมัก และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ยจ์ ึงทําให้ปริ มาณ
โพแทสเซี ยมสู งกว่าชุดการทดลองทีใช้วสั ดุหมักเป็ นเศษปลาเพียงอย่างเดี ยว ซึ งปริ มาณโพแทสเซี ยมทังหมดทีได้จากการ
วิจยั ครังนีมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาทีดิน (2547) ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 0.05 โดยนําหนัก
2.4 การเปรียบเทียบคุณสมบัตทิ างเคมีของปุ๋ยนําหมีกชีวภาพทัง 4 ชุดการทดลองกับค่ ามาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง ชุดการทดลอง เมือสิ นสุดการหมัก 45 วัน สามารถสรุ ปได้วา่
ปริ ม าณไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยม ปุ๋ ยนําหมัก ชี วภาพทัง 4 ชุ ด การทดลอง มี ค่ า ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐาน
ส่ วนปริ มาณฟอสฟอรัสในชุดการทดลองที ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ งมี ค่าตํากว่าร้อยละ . โดยนําหนัก โดยชุดการ
ทดลองที มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมรวมกันมากทีสุด และมีค่ามาตรฐานกําหนดค่าความเป็ นกรด - ด่าง มี
ค่าใกล้เคียงกันและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงค่าการนําไฟฟ้าทีมีอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานปริ มาณอินทรี ยวัตถุในปุ๋ ยนําหมัก
ชีวภาพมีค่าผ่านเกณฑ์ทีมาตรฐานกําหนด และอยูใ่ นเกณฑ์ของมาตรฐานกรมพัฒนาทีดิน (2547) ดังตารางที 4
ตารางที 4 การเปรี ยบเทียบสมบัติของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทัง 4 ชุดการทดลองกับค่ามาตรฐาน
ค่าของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพ
สมบัติ
ค่า
(ชุดการทดลอง)
ลําดับ
(โดยมวลต่อปริ มาตร)
มาตรฐาน
1
2
3
4
1
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด
≥0.5
0.55 0.53
0.13
0.31
ปริ มาณโพแทสเซียมทังหมด

≥ 0.5

ปริ มาณธาตุอาหารหลักรวม

≥ 1.5

ปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมด
2
3

ค่าความเป็ นกรด - ด่าง (pH)
ค่าการนําไฟฟ้า (EC)

≥ 0.5
≤4.0

≤ 10*
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0.31

0.39

0.04

0.21

0.59

0.48

0.64

0.60

3.96

3.90

3.90

3.99

14.90 16.61

15.87

18.81

1.45

1.40

0.81

1.12
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ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (ร้อยละ)
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≤ 20**
≥ 10

16.68 17.60

18.47

18.06

ทีมา: *กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สํานักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2550)
**สํานักงานวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาทีดิน กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2547)

สรุ ปผลการวิจัย

การเปรี ยบเที ยบปุ๋ ยนําหมักชี วภาพแบบขันตอนเดียวและสองขันตอนจากเศษผลไม้และเศษปลาได้ทาํ การศึกษา
เพือศึกษาคุณสมบัติของการหมักปุ๋ ยชีวภาพแบบขันตอนเดียว และสองขันตอนจากเศษผลไม้ร่วมกับเศษปลาทีทําให้ปริ มาณ
ธาตุอาหารสูงสุ ด และเพือศึกษาศักยภาพของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทีผลิตจากเศษผลไม้ รวมทังอัตราส่ วนปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทีมี
ปริ มาณธาตุอาหารหลักรวมสูงสุด และทีมีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจนสูงสุด สามารถสรุ ปได้ ดังนี
คุณสมบัติของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพทีผ่านกระบวนการหมัก พบว่า อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 26 - 29 องศาเซลเซียส ค่าความ
เป็ นกรด - ด่าง ช่วงแรก มีค่าความเป็ นกรด - ด่างสูง และค่อย ๆ ลดลง อยูใ่ นช่วง 3.90 - 3.99 และมีค่าคงทีในวันที 40 - 45 วัน
ของการหมัก ค่าการนําไฟฟ้า อยูใ่ นช่วง 14.90 - 18.81 ไมโครซี เมนต์ต่อเซนติเมตร และมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ร้อยละ16.68 18.47โดยนําหนัก สําหรั บ ปริ ม าณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด ปริ มาณฟอสฟอรั สทังหมด และ
โพแทสเซียมทังหมด พบว่า ปุ๋ ยนําหมักชีวภาพชุดการทดลองที และชุดการทดลองที มีปริ มาณธาตุอาหารหลักสูงสุด ร้อย
ละ 0.55 และ 0. ตามลําดับคุณสมบัติของปุ๋ ยนําหมักชีวภาพแต่ละชุดการทดลอง ทีอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้ของ
กรมพัฒนาทีดิน (2547)

กิตติกรรมประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ทีเอือเฟื ออุปกรณ์และ
สถานทีในการทําวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

กรมพัฒนาทีดิน..กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2547. คู่มือการผลิตและประโยชน์ของปุ๋ ยอินทรี ย์ . [ออนไลน์ ] . เข้า ถึ ง ได้
จาก : http://a-gebook.lib.ku.ac.th/index.php. (25มีนาคม 2560).
จิ นดารั ฐ วี ร ะวุ ฒิ . 2541. สั ปปะรดและสรี ร ะวิ ท ย ากรเจ ริ ญ เติ บ โตจองสั ป ปะรด. พิ ม พ์ ค รั งที 1. สํ า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุ งเทพฯ. 196 น.
จุฬาลักษณ์ ศรี แก้ว และ ยุสรี เจะอารง. 2560. การผลิตปุ๋ ยนําหมักจากชี วภาพจากสัตว์นาพลอยได้
ํ
ทางการประมงร่ วมกับ
ขยะอิ นทรี ย.์ วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
ประมง มหาวิทยาลัยราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง.
วันวิสาห์ ปั นศักดิ.
. การใช้ประโยชน์วสั ดุเหลือใช้จากโรงงานแป้ งมันสําปะหลังเพือผลิตปุ๋ ยนําชีวภาพ. วิทยานิพนธ์
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วีณารั ตน์ มูลรั ตน์.
. ประสิ ท ธิ ภาพของนําหมัก ชี วภาพจากเศษปลาที ใช้นากากส่
ํ
าหล้าทดแทนกากนําตาลต่ อ การ
เจริ ญเติ บ โตของผัก โขม ผัก กวางตุ ้ง ฮ่ อ งเต้ และผัก บุ้ง จี น . วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาลัยธรรมศาสตร์.
เสาวลักษณ์ จิ ตรบรรเจิ ดกุล และ นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา. 2551. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรื องการปรับปรุ ง คุณภาพและ
มาตรฐานผลไม้กวน. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
อานัฐตันโช, 2549. เกษตรธรรมชาติประยุกต์ :แนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย.
Natisri K., Ponggun J., Tayatum S., Jaigowna H., Suranarakun W., PhumkachornP. and Rattanachaikunsopon P. 2005.
Characterization of Bancteriocin produced 3ylactic bacteria M3 isolated from fermented food. Report of
31st Congress on Science and Technology of Thailand at Suranaree University of technology, 18 – 22 October 2005.
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บทคัดย่อ

การศึ กษาความเข้มของแสงสว่าง โดยการตรวจวัดแสงเฉลียแบบพืนทีทัวไปสําหรับห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการ
และการตรวจวัด แบบจุด สําหรับห้องสํานักงาน ของสถาบัน ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม เก็ บข้อมู ล เดื อนละ
3 ครัง/ห้อง เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ผลการตรวจวัดของห้องเรี ยน จํานวน ห้องเมือนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลียมาตรฐาน
ของห้องเรี ยนซึ งอยูใ่ นช่วง - ลักซ์ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ผลการตรวจวัดของห้องปฏิบตั ิการ ห้อง จํานวน โต๊ะ
ปฏิ บตั ิการ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน โต๊ะปฏิบตั ิการ และน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โต๊ะปฏิ บตั ิการ และการตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่างแบบจุดซึ งจะนําไปเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานความเข้มของห้องสํานักงาน ซึ งอยูใ่ นช่วง - ลักซ์
และผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องสํานักงาน จุด อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน จุด คิดเป็ นร้อยละ . ตํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน จุด คิดเป็ นร้อยละ . ซึงจะต้องมีการเพิมปริ 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.

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม หมู่ ตําบล....ไม้ฝาด..... อําเภอ...สิ เกา..... จังหวัด..ตรัง...
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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แสงสว่างเป็ นปั จ จัยหนึ งที มีบ ทบาทสําคัญในการดําเนิ น ชี วิตประจําวัน หรื อการทํากิ จกรรมต่างๆ ของมนุ ษ ย์
เนืองจากแสงสว่างส่ งผลโดยตรงต่อการมองเห็น โดยในการทํางานหรื อทํากิจกรรมต่างๆ ต้องมีแสงสว่างเข้ามาเกียวข้อง
และจะต้องเป็ นแสงสว่างทีมีความเหมาะสมสําหรับกิจกรรมนันๆ เช่น การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน การทํางานในห้อง
สํานักงาน การปฏิบตั ิงานด้านการประมง ถ้าหากมีแสงสว่างน้อยเกินไป จะมีผลเสี ยต่อสายตา ทําให้กล้ามเนือตาต้องทํางาน
หนักเกิ นไป ซึ งอาจเกิ ดอาการปวดตา มึนศีรษะ การหยิบจับโดยใช้เครื องมืออุปกรณ์อาจผิดพลาด ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
และในกรณี ทีมีแสงสว่างมากเกิ นไป จะทําให้เกิดอาการปวดตา มึนศีรษะ กล้ามเนื อหนังตากระตุก วิงเวียน การมองเห็นแย่
ลง นอนไม่หลับ ซึงทังแสงสว่างทีน้อยเกินไปและมากเกินไปล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ฉะนันจึงจําเป็ นจะต้อง
มีการจัด การระบบแสงสว่างให้เหมาะสมในการปฏิ บัติงานแต่ละประเภท เพือความปลอดภัยของผูป้ ฏิ บตั ิ ตามกําหนด
มาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกียวกับความร้อน
แสงสว่าง และเสี ยง
สําหรับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมซึ งเป็ นส่ วนงานหนึงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั วิทยาเขตตรัง มีหน้าทีให้บริ การทางวิชาการ สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึ กษา สร้างความร่ วมมือกับหน่ วยงานอืน ๆ จึงจําเป็ นจะต้องดูแลเอาใจใส่ ในเรื องของสภาพแวดล้อมภายในของ
สถาบันฯและแสงสว่างก็เป็ นส่วนหนึงของสภาพแวดล้อม ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีและบุคลากร
ภายในสถาบันฯ ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาปริ มาณความเข้มของแสงสว่างทีใช้สาํ หรับห้องสํานักงาน ห้องเรี ยน
และห้องปฏิ บตั ิการ จึ งได้ทาํ การศึ กษาปริ มาณความเข้มของแสงสว่างในห้องสํานักงาน ห้องเรี ยน และห้องปฏิ บตั ิ การ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง เพือเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐาน และหาแนวทางหรื อมาตรการป้องกันและแก้ไขต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย

.วิธีการตรวจวัด
1.1 อุปกรณ์ สําหรับการตรวจวัด
. เครื องวัดแสงสว่าง (Lux Meter)
1.2 ตลับเมตร
. ใบบันทึกข้อมูลภาคสนาม
1.4 กล้องถ่ายรู ป
1.5 สก๊อตเทปสี
. ปากกาสําหรับจดบันทึก
. การวางแผนการตรวจวัด
วางแผนการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยการศึกษารวบรวมทฤษฎีและข้อมูลทีเกียวข้อง
สํารวจห้องสํานักงาน ห้องเรี ยน และห้องปฏิ บตั ิการทีจะทําการตรวจวัดแสงสว่าง กําหนดจุดตรวจวัดในแต่ละห้องโดย
พิจารณาจากลักษณะการติดตังหลอดไฟ เก็บข้อมูล เดือนละ 3 ครัง/ห้อง เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน คือในเดือนตุลาคม เดือน
พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. วิธีเก็บข้ อมูล
ทําการตรวจวัดแสงสว่างในแต่ละห้อง และบันทึกข้อมูล โดยสามารถแบ่งการตรวจวัดออกได้ ลักษณะคือ การ
ตรวจวัดแบบจุด สําหรับห้องสํานักงาน มีวธิ ีการตรวจวัด คือวางเครื องตรวจวัดแสงสว่างบริ เวณพืนทีโต๊ะทํางานที สายตาตก
กระทบแล้วอ่านค่า บันทึ กข้อมูลและนําไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกียวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสี ยง พ.ศ. 2549
หมวด 2 แสงสว่าง (3)
และการวัดแสงเฉลี ยแบบพืนที ทัวไปที ใช้สําหรับ ห้องเรี ยนและห้องปฏิ บ ัติก าร มีวิธีก าร
ตรวจวัด โดยแบ่ ง จุ ด ตรวจวัด ตามวิธี การวัด แสงและคํา นวณหาค่า เฉลี ยของ IES [Lighting Handbook 1981 (Reference
Volume)] หรื อเทียบเท่า ในขณะทําการตรวจวัดแสงสว่างให้ถือเซลรับแสงในแนวระนาบสูงจากพืน 30 นิ ว (75 เซนติเมตร)
แล้วอ่านค่า (ในขณะทีวัดนันต้องไม่ให้เงาของผูว้ ดั บังแสงสว่าง) นําค่าทีวัดได้หาค่าเฉลียดังนี
ห้องเรี ยนบรรยายทุกห้องทีเป็ นลักษณะหลอดไฟมีระยะห่างระหว่างหลอดเท่ากันและมีจาํ นวนแถวมากกว่า 2 แถว
(ภาพที ) เมือมีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแต่ละจุดแล้วให้คาํ นวณตามสูตรดังนี
แสงเฉลีย =

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

…(1)

ภาพที 1 หลอดไฟมีระยะห่างระหว่างหลอดเท่ากันและมีจาํ นวนแถวมากกว่า 2 แถว
ทีมา : กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ( )
เมือ N = จํานวนหลอดไฟต่อแถว
M = จํานวนแถว
= หลอดไฟ / ดวงไฟ
ขันตอนในการตรวจวัด คือ
ก) อ่านค่า r ทัง 8 จุด แล้วหาค่าเฉลียได้เป็ นค่า R
ข) อ่านค่า q ทัง 4 จุด แล้วหาค่าเฉลียได้เป็ นค่า Q
ค) อ่านค่า t ทัง 4 จุด แล้วหาค่าเฉลียได้เป็ นค่า T
ง) อ่านค่า p ทัง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลียได้เป็ นค่า P
จ) แทนค่า R, Q, T, P, N และ M ตามสูตร จะได้ค่าแสงเฉลีย
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r-1 – r-8 = ส่วนในและกลางห้อง
และ R = ค่าเฉลียของ r 1-8
q-1 – q-4 = กึงกลางขอบข้างห้อง
และ Q = ค่าเฉลียของ q 1-4
t-1 – t-4 = กึงกลางขอบหัว-ท้ายห้อง และ T = ค่าเฉลียของ t 1-4
p-1, p-2 = มุมห้อง
และ P = ค่าเฉลียของ p-1 และ p-2

ห้องปฏิบตั ิการทุกห้องทีมีลกั ษณะหลอดไฟติดตังแบบต่อเนืองแถวเดียว (ภาพที ) เมือมีการตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างแต่ละจุดแล้วให้คาํ นวณตามสูตรดังนี
แสงเฉลีย =

เมือ

[Q(N-1)+P]
N

…(2)

ภาพที หลอดไฟติดตังแถวเดียวต่อเนือง
ทีมา : กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ( )

N = จํานวนหลอดไฟ
= หลอดไฟ / ดวงไฟ
ขันตอนในการตรวจวัดคือ
ก) อ่านค่า q ทังหมด 8 จุด แล้วหาค่าเฉลียได้เป็ นค่า Q
ข) อ่านค่า p ทัง 2 จุด แล้วหาค่าเฉลียได้เป็ นค่า P
ค) แทนค่า Q, P และ N ตามสูตร จะได้ค่าแสงเฉลีย
3. การวิเคราะห์ ผลการตรวจวัด
ผลทีได้จากการตรวจวัดแสงสว่างโดยการวัดแบบจุดจะนําไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เกียวกับ ความร้อน
แสงสว่าง และเสี ยง พ.ศ.
หมวด แสงสว่าง ( ) โดยยึดมาตรฐานดังตารางที
ตารางที มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ ทีทีคนใดคนหนึงทํางาน
ประเภทของห้อง
ลักษณะงาน
งานสํานักงาน

ห้องคอมพิวเตอร์
- งานบันทึกข้อมูล
- บริ เวณทีแสดงข้อมูล (จอภาพและเครื องพิมพ์)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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600
600
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ห้องธุรการ
- งานพิมพ์ดีด การเขียน การอ่าน และการจัดเก็บเอกสารอืนๆ
ทีเกียวข้อง
- การทํางานทีสี ของชินงานกับสีของพืนผิวกลมกลืนกัน

740
400
600

การวัดแสงเฉลียแบบพืนที ทัวไปจะนําผลการตรวจวัดไปคํานวณหาค่าเฉลียของ IES [Lighting Handbook 1981
(Reference Volume) ] หรื อเที ยบเท่ า ซึ งจะใช้การคํานวณ ผลการคํานวณแสงเฉลียจะนําไปเปรี ยบเที ยบกับมาตรฐานตาม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริ หารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกียวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสว่าง (1) โดยยึดมาตรฐานดังตารางที 2
ตารางที มาตรฐานค่าเฉลียความเข้มของแสงสว่าง ณ บริ เวณพืนทีทัวไป
ประเภทของห้อง
ลักษณะงาน
ค่าความเข้มของ
แสงสว่าง (ลักซ์)
บริ เวณพืนทีทัวไปของอาคาร

ห้องฝึ กอบรมและห้องบรรยาย
- พืนทีทัวไป
ห้องคอมพิวเตอร์
- บริ เวณทัวไป

300
400

4. สถานทีทําการทดลองและระยะเวลาการทดลอง
โครงการวิจยั นีจะใช้พืนทีในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ห้องสํานักงาน ห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการรวม ห้องได้แก่
ห้ อ งสํา นั ก งาน ห้ อ ง ห้ อ งเรี ยนบรรยาย ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพนํา ห้ อ ง ภายในสถาบัน บัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง โดยทําการตรวจวัดในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม

ผลและวิจารณ์ ผล

การตรวจวัด ความเข้ ม ของแสงสว่ า งในห้ อ งสํ า นั ก งาน ห้ อ งเรี ยน และห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก าร ของสถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ซึ งทําการตรวจวัดทังหมด
ห้อง แบ่งการตรวจวัดออกเป็ นลักษณะต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานของห้องได้ดงั นี
. การตรวจวัดความเข้ มของแสงสว่ างแบบเฉลีย
1.1 ห้ องเรียนบรรยาย M 1
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบพืนทีของห้องเรี ยนบรรยาย M 1 จะทําการตรวจวัด โดยจุดทีตรวจวัดคือ
เป็ นจุดทีใช้สาํ หรับเป็ นทีนังของนักศึกษา โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตาราที
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ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องเรี ยนบรรยาย M 1
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
386
เดือนพฤศจิกายน
394
เดือนธันวาคม
402
เฉลีย
394

741

จากตารางที 3 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องเรี ยนบรรยาย M 1 ซึงทําการตรวจวัดจํานวน 3 ครัง
ในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลียเท่ากับ 394 Lux ซึงอยูใ่ นช่วงเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ห้ องปฏิบัตกิ าร

การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบพืนทีของห้องปฏิบตั ิการ จะทําการตรวจวัดทีโต๊ะปฏิบตั ิการ โดยแสดงผล
การตรวจวัดดังตารางที
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์คุณภาพนํา
รายการตรวจวัด

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เฉลีย

ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะปฏิบตั ิการที
โต๊ะปฏิบตั ิการที
285
350
291
365
315
374
297
363

จากตารางที 4 จะเห็ นได้ว่าความเข้มของแสงสว่างเฉลียแบบพืนที สําหรั บโต๊ะปฏิ บตั ิการภายในห้องปฏิบตั ิการ

วิเคราะห์คุณภาพนํา บริ เวณโต๊ะปฏิบตั ิการที 1 จะมีค่าทีน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะเกินเกณฑ์มาตรฐานความเข้มของ

แสงสว่างเฉลียแบบพืนทีสําหรับโต๊ะปฏิบตั ิการ อยูใ่ นช่วง 300-500 lux เนืองจากบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณทีอยูต่ ิดกับฝา

พนังกันซึงทําให้แสงสว่างจากภายนอกไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาได้ อีกทังหลอดไฟบนโต๊ะปฏิบตั ิการบางหลอดไม่สามารถ
ใช้งานได้ ส่ วนสําหรับโต๊ะปฏิบตั ิการที 2 ซึงมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากบริ เวณดังกล่าวจะอยูใ่ กล้กบั หน้าต่างซึงทํา
ให้แสงสว่างจากภายนอกสามารถส่องผ่านเข้ามาภายในห้องได้

2. การตรวจวัดความเข้ มของแสงสว่ างแบบจุด
. สํ านักงานผู้อาํ นวยการ
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการทําการตรวจวัดจํานวน จุด ได้แก่ โต๊ะผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ งานการเงิน งานสาร
บรรณ งานพัสดุ และงานบุคลากร โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

742

ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
รายการตรวจวัด

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เฉลีย
. 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

ห้องหน่ วยสวนสัตว์ทาํ การตรวจวัดจํานวน จุด ได้แก่ โต๊ะนักวิทยาศาสตร์ โต๊ะนายสัตวแพทย์ โต๊ะนักวิชาการ
สัตวบาล โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยสวนสัตว์
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
นักวิทยาศาสตร์
นายสัตวแพทย์
นักวิชาการสัตวบาล
เดือนตุลาคม
249
298
386
เดือนพฤศจิกายน
265
343
359
เดือนธันวาคม
263
322
365
เฉลีย
259
321
370
จากตารางที 6 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องปฏิบตั ิการรักษาสัตว์ ซึ งทําการตรวจวัดในช่ วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิ กายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลียปรากฏว่าโต๊ะของนักวิทยาศาสตร์มีผลการตรวจวัดน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานเนื องจากโต๊ ะ ดัง กล่ า ววางอยู่ติ ด กับ พนัง ซึ งทํา ให้ แ สงสว่า งจากภายนอกส่ อ งเข้า มาไม่ ถึ ง ส่ ว นโต๊ ะ ของ
นายสัตวแพทย์และโต๊ะของนักวิชาการสัตวบาลอยูใ่ นช่วงเกณฑ์มาตรฐาน เนืองจากบริ เวณดังกล่าวอยูต่ ิดกับหน้าต่างจึงทํา
ให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาได้ถึงภายใน
. ห้ องช่ างไฟฟ้าและประปา
ห้องช่างไฟฟ้าและประปาทําการตรวจวัดจํานวน 1 จุด ได้แก่จุดสําหรับปฏิบตั ิงานของนายช่างไฟฟ้าและประปา
โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 7
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องช่างไฟฟ้าและประปา
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
เดือนตุลาคม
238
เดือนพฤศจิกายน
252
เดือนธันวาคม
254
เฉลีย
248

จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องช่างไฟฟ้าและประปา ซึ งทําการตรวจวัดในช่วงเดื อน
ตุลาคม พฤศจิ กายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลียเท่ากับ Lux ซึ งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื องจากห้องดังกล่าว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เป็ นห้องสี เหลียมเล็ก ไม่มีหน้าต่าง อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้นอ้ ย ควรมีการ
ติดตังหลอดไฟฟ้าเพิมเติม ในจุดทีมีการปฏิบตั ิงาน
2.4 ห้ องหน่ วยพิพ ธิ ภัณฑ์
ห้องหน่วยพิพธิ ภัณฑ์ทาํ การตรวจวัดจํานวน 2 จุด ได้แก่โต๊ะสําหรับปฏิบตั ิงานของนายสายันต์ กกแก้ว และโต๊ะ
สําหรับปฏิบตั ิงานของนายจรัญ บุญรงค์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 8
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยพิพธิ ภัณฑ์
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะนายสายันต์ กกแก้ว
โต๊ะนายจรัญ บุญรงค์
เดือนตุลาคม
225
253
เดือนพฤศจิกายน
214
264
เดือนธันวาคม
236
255
เฉลีย
225
257
จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยพิพิธภัณฑ์ ซึงทําการตรวจวัดในช่วงเดือนตุลาคม
พฤศจิ กายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลียทัง โต๊ะ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนื องจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องสี เหลียม
ประตูและหน้าต่างทีทําด้วยกระจกแต่ได้มีการติดตังผ้าม่านป้ องกันสงแดดเอาไว้ ทําให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามา
ภายในห้องได้นอ้ ย หากมีการปฏิบตั ิงานในห้องดังกล่าวควรเปิ ดผ้าม่านออก เพือให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายใน
ห้อง
2.5 ห้ องหน่ วยจําหน่ ายบัตร
ห้องหน่วยจําหน่ายบัตรทําการตรวจวัดจํานวน 1 จุด คือจุดทีใช้สาํ หรับจําหน่ายบัตรให้กบั นักท่องเทียวซึงมี
ลักษณะคล้ายเค้าเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 9
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยจําหน่ายบัตร
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
135
เดือนพฤศจิกายน
146
เดือนธันวาคม
128
เฉลีย
136
จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริ เวณจุดจําหน่ายบัตร ซึ งทําการตรวจวัด ในช่ วงเดื อน
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดเฉลียเท่ากับ Luxซึ งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากบริ เวณดังกล่าว
เป็ นห้องมืด มีดวงไฟเพียงดวงเดียวจึงทําให้บริ เวณดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงานได้
เนื องจากบริ เวณดังกล่าวมีเจ้าหน้าที ปฏิ บตั ิงานตลอดเวลา จึ งควรมีการติดตังหลอดไฟเพิมเติมเพือเพิมปริ มาณแสงสว่าง
ให้กบั บริ เวณดังกล่าว
. ห้ องหน่ วยประชาสั มพันธ์ และโสตทัศ นูปกรณ์
ห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ทาํ การตรวจวัดจํานวน จุด ได้แก่โต๊ะสําหรับปฏิบตั ิงาน
ของนักประชาสัมพันธ์ และโต๊ะสําหรับปฏิบตั ิงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 10
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะนักประชาสัมพันธ์
โต๊ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เดือนตุลาคม
224
263
เดือนพฤศจิกายน
216
262
เดือนธันวาคม
235
250
เฉลีย
225
258

จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ซึงทําการ
ตรวจวัดในช่ วงเดื อนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดทัง โต๊ะ น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากห้อง
ดังกล่าวเป็ นห้องทีกันด้วยกระจก แต่ได้มีการติดผ้าม่านรอบห้องเพือป้ องกันให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายในห้อง
ได้นอ้ ย นันหากมีการปฏิบตั ิงานในห้องดังกล่าวควรเปิ ดผ้าม่านออกบางส่วน เพือให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายใน
ห้อง
2.7 ห้ องจําหน่ ายของทีระลึก
ห้องจําหน่ายของทีระลึกทําการตรวจวัดจํานวน 2 จุด คือบริ เวณโต๊ะทีใช้สาํ หรับคิดเงิ นให้กบั ลูกค้าและ
บริ เวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 11
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องจําหน่ายของทีระลึก
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux)
โต๊ะคิดเงิน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เฉลีย

320
335
348
334

356
368
359
361

จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องจําหน่ายของทีระลึก ซึ งทําการตรวจวัดในช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิ กายน และธันวาคม ผลการตรวจวัดทัง โต๊ะ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเนื องจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องทีกันด้วย
กระจก จึงทํามีให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้มาก และช่วยเพิมแสงสว่างภายในห้องทําให้ห้องจําหน่าย
ของทีระลึกมีความเข้มของแสงสว่างโต๊ะ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.8 ห้ องหน่ วยบริการวิชาการ
ห้องหน่วยบริ การวิชาการทําการตรวจวัดจํานวน 1 จุด คือบริ เวณโต๊ะทีใช้สาํ หรับนังทํางานของนาย
สมภพ ยีสุ่น ตําแหน่งนักวิชาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 12

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยบริ การวิชาการ
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
135
เดือนพฤศจิกายน
136
เดือนธันวาคม
130
เฉลีย
134
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จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยบริ การวิชาการ ซึงทําการบริ เวณโต๊ะทํางานของ
นายสมภพ ยีสุ่น ผลการตรวจวัดเฉลียเท่ากับ Lux ซึงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องทีทึบ จึงทํา
มีให้แสงสว่างจากภายนอกส่ องเข้ามาภายในห้องได้น้อย มี หน้าต่างเพียง บาน อีกทังหลอดไฟที ใช้ในห้องเป็ นหลอด
ตะเกียบทีให้แสงสว่างน้อยมาก ควรมีการติดตังหลอดไฟเพิมเติม
. ห้ องหน่ วยแสดงแมวนํา
ห้องหน่ วยแสดงแมวนําทําการตรวจวัดจํานวน จุด คือบริ เวณโต๊ะทีใช้สําหรับนังทํางานของ
นายภากรณ์ จูห้อง ตําแหน่งนักวิชาการประมง โดยแสดงผลการตรวจวัดดังตารางที 13
ตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยแสดงแมวนํา
รายการตรวจวัด
ผลการตรวจวัด (Lux) ห้อง M 1
เดือนตุลาคม
125
เดือนพฤศจิกายน
130
เดือนธันวาคม
133
เฉลีย
129
จากตารางที ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องหน่วยแสดงแมวนํา ซึ งทําการบริ เวณโต๊ะทํางานของ
นายภากรณ์ จูห้อง ผลการตรวจวัดเฉลียเท่ากับ
Lux ซึงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนืองจากห้องดังกล่าวเป็ นห้องทีทึบ จึง
ทํามีให้แสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายในห้องได้นอ้ ย มีหน้าต่างเพียง บาน อีกทังหลอดไฟทีใช้ในห้องเป็ นหลอด
ตะเกียบทีให้แสงสว่างน้อยมาก ควรมีการติดตังหลอดไฟเพิมเติมเพือช่วยเพิมความเข้มของแสงสว่างภายในห้อง

สรุ ปผลการตรวจวัด

1.ผลการตรวจวัดของห้องเรี ยน จํานวน ห้องเมือนํามาเปรี ยบเที ยบกับค่าเฉลียมาตรฐาน ของห้องเรี ยนซึ งอยู่
ในช่วง - ลักซ์ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
. ผลการตรวจวัดของห้องปฏิบตั ิการ ห้อง จํานวน โต๊ะปฏิบตั ิการ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน โต๊ะปฏิบตั ิการ และ
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โต๊ะปฏิบตั ิการ
. ผลการตรวจวัดความเข้ม ของแสงสว่างแบบจุดซึ งจะนําไปเปรี ยบเที ยบกับ ค่ามาตรฐานความเข้มของห้อง
สํานักงาน ซึ งอยู่ในช่วง - ลักซ์ และผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างห้องสํานักงาน จุด อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน จุด คิดเป็ นร้อยละ . ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จุด คิดเป็ นร้อยละ .
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ขอขอบคุณอาจารย์ปรี ดา เกิดสุ ข และผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาโนช ขําเจริ ญ ทีค่อยให้คาํ ปรึ กษาและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจยั ในครังนี ขอขอบคุณสาขาสิ งแวดล้อม คณะวิทยาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง ทีกรุ ณาให้ยืมใช้เครื องตรวจวัด
ความเข้ม ของแสงสว่า ง ในการตรวจวัด ในครั งนี จนสํา เร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด ้ ว ยดี และขอขอบคุ ณ เจ้า หน้า ที ของสาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทุกท่านทีให้ความร่ วมมื อ และอํานวยความสะดวกในการตรวจวัดจนสําเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี
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ผลของการปรับปรุ งผิวโดยพลาสมาต่ อสมบัติการแยกแก๊ ส
ของเยือบางโพลิซัลโฟน
The effect of surface modification by plasma treatment on gas separation of polysulfone membrane
สุทธิษา ก้อนเรื อง * สุขสวัสดิ ศิริจารุ กลุ ธวัช ชิตตระการ และ พิกุล วณิ ชาภิชาติ
Sutthisa Konruang1* Suksawat Sirijarukul2 Thawat Chittakarn2 and Pikul Wanichapichat2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ศึกษาผลของการปรับปรุ งผิวเยือบางโพลิซัลโฟนด้วยพลาสมาที มีต่อสมบัติการแยกแก๊ส เยือบางโพลิ
ซัลโฟนถูกเตรี ยมโดยวิธีการแยกเฟส และถูกปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอน เป็ นเวลา นาที จากนันนํามาทดสอบสมบัติการซึมผ่านของแก๊สโดยใช้แก๊สบริ สุทธิ ชนิด คือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)
ออกซิ เจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) ผลการศึกษาพบว่าหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาปริ มาณการซึมผ่านของ O ลดลง
ขณะที N2, CH และ CO เพิมขึน ซึงการเปลียนแปลงนีมีผลต่อสมบัติการแยกแก๊สของโพลิซลั โฟน โดยทําให้ ค่าแยก O2/N2
ลดลง และค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึน
คําสําคัญ : พลาสมา, การแยกแก๊ส, เยือบางโพลิซลั 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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ปั จจุบนั เทคโนโลยีเยือบางถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร สิ งแวดล้อม
เคมีและการแยกแก๊ส และการแพทย์ เป็ นต้น (Liu และคณะ, 2011 ) เนืองจากกระบวนการแยกสารด้วยเยือบางสามารถทําได้
โดยไม่ตอ้ งเปลียนสถานะ จึ งเป็ นกระบวนการทีประหยัดพลังงานและคงสภาพผลิตภัณฑ์ได้ (Wenten, 2002 และ Abedini
และคณะ, 2010 ) การใช้เ ยือบางแยกแก๊ สที ใช้กัน อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การแยกออกซิ เจนกับ ไนโตรเจน (O2/N2) และ
คาร์ บอนไดออกไซด์กบั มีเทน (CO2/CH4) (Ismail และคณะ, 2002 และ Abedini และคณะ, 2010 ) การแยกแก๊สด้วยเยือบางมี
ข้อดีดา้ นต้นทุนและพลังงานทีใช้เมือเทียบกับกระบวนการแยกแก๊สแบบอืน ๆ (Liu และคณะ, 2011 ) อย่างไรก็ตามเยือบางที
มีค่าการซึ มผ่านและมีค่าการแยกสูงในกระบวนการแยกก๊าซนันยังขาดแคลน (Ismail และคณะ, 2002) แม้มีการพัฒนาพอลิ
เมอร์ ใหม่ ๆ แต่มีไม่กีชนิ ดทีใช้ผลิตเยือบางเพือใช้งานในเชิ งพาณิ ชย์ได้ (Modarresi และคณะ, 2012) ดังนันการปรับปรุ งผิว
เยือบางที มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานจึ งได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก แม้วา่ จากการวิจยั พบว่ามีหลายวิธีที
สามารถปรับปรุ งผิวเยือบาง เช่ น 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 งผิวเยือบางด้วย
พลาสมาเป็ นวิธีทีมีความน่าสนใจอย่างมากเนืองจากเป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิภาพสูงในการ เปลียนคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมี ข องพืนผิวของเยือบาง เช่น ความสามารถในการเปี ยกนํา (wettability) การซึ มผ่าน (permeability) และการนําไฟฟ้า
(conductivity) (Bryjak และคณะ, 2002) ซึ งส่ งผลให้ค่าการซึ มผ่านของแก๊สและค่าการเลือกในกระบวนการแยกก๊าซ (Steen
และคณะ, 2001) เพิมขึนโดยไม่เปลียนสมบัติภายในของเยือบาง งานวิจยั ของ Wanichapichart และคณะ ( ) แสดงให้เห็น
ว่าหมู่ฟังก์ชนั คาร์ บอนิ ล (C = O) และเมทิล (C-H) ซึ งเป็ นหมู่ฟังก์ชนั ทีชอบนําเกิ ดขึนบนผิวเยือบางไคโตซานหลังจากถูก
ปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอนเป็ นเวลา วินาที ซึ งสอดคล้องกับผลจากการวัดค่ามุมสัมผัส
ของนําทีพบว่ามีค่าลดลงจาก ° -70° เป็ น ° -25° (Wanichapichart และคณะ, 2009) ขณะทีงานวิจยั ของ Zhang และคณะ
( ) รายงานว่าคาร์ บอนไดออกไซด์จะซึ มผ่านเยือบางที หมู่ฟังก์ชนั ทีมีขวได้
ั ดีกว่ามีเทน เนื องจากมีปฏิ กิริยาระหว่าง
dipole – quadrupole ระหว่าง โมเลกุลของคาร์ บอนไดออกไซด์และอนุภาคที มีขวบนผิ
ั
วของเยือบาง (Lin และ Freeman,
2004 และ Xing และคณะ, 2009 ) นอกจากนียังมีงานวิจยั อืน ๆ เช่น Lin และ Freeman (2004) และ Sadeghi และคณะ (2009)
ทียืนยันว่าคาร์ บอนไดออกไซด์ซึมผ่านเยือบางทีมีขวได้
ั ดีกว่าเยือบางทีไม่มีขวั ซึ งจะเห็นได้วา่ ความเป็ นขัวของเยือบางมีผล
ต่อการซึมผ่านของแก๊ส
งานวิจ ัยนี ศึ กษาการปรับปรุ งผิวเยือบางโพลิซัลโฟนด้วยกระบวนการทางพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊ส
อาร์กอน และผลทีมีต่อสมบัติการซึ มผ่านของแก๊ส ชนิ ด คือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิ เจน (O2) และ
ไนโตรเจน (N2) และค่าแยกแก๊สออกซิ เจนกับไนโตรเจน (O2/N2) และคาร์บอนไดออกไซด์กบั มีเทน (CO2/CH4)

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมเยือบางพอลิซัลโฟน
เยือบางโพลิ ซัลโฟนถูกเตรี 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. การปรับปรุงผิวเยือบางด้วยกระบวนการทางพลาสมา
เยือบางโพลิซลั โฟนถูกปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์กอนทีความดัน 2.5  10-1 มิลลิบาร์
โดยใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง กําลัง 15 W ทําการทดลองเป็ นเวลา 1-20 นาที
การวิเ คราะห์ ห มู่ฟังก์ ชัน ที ผิวของเยือบางทําได้โดยใช้เทคนิ ค Fourier transform infrared spectrometer (Bruker,
EQUINOX 55) และสมบัติการเปี ยกนําวัดได้ดว้ ยเครื องวัดค่ามุมสัมผัส (Dataphysics, OCA 15 EC) โดยทําการวัดทันทีหลัง
การปรับปรุ งผิว
3. การทดสอบเยือบาง
ประสิทธิ ภาพของเยือบางพิจารณาจากค่าการซึมผ่านของแก๊ส (permeability : P) และค่าการแยก (selectivity :  )
โดยเยือบางจะถูกตัดเป็ นวงกลมรัศมี 1 cm ก่อนนําไปติดตังในชุดทดลองวัดการซึ มผ่านของแก๊สดังภาพที 1 จากนันปล่อย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) เข้าในระบบโดยใช้ความดัน 3-8 บาร์ ทํา
การทดลองทีอุณหภูมิหอ้ ง และวัดอัตราการไหลของแก๊สผ่านเยือบาง (Q) จากการไหลของฟองสบู่
Retentate

PG

Pressure Gage
PG

Permeate

Membrane cell

Gas cylinder

Bubble Flow Meter

ภาพที 1 ชุดทดลองวัดการซึมผ่านของแก๊ส (Sutthisa และคณะ, 2015)

การซึมผ่านของแก๊ส (permeance : P / l ) หาได้จากสมการที 1 (Ismail และคณะ, 2002)

P
Q

(1)
l AP
เมือ P คือ ผลต่างของความดันระหว่างด้านของเยือบาง, A คือ พืนทีผิวของเยือบาง และ l คือความหนาของเยือบาง

ค่าการแยกแก๊สของเยือบาง (selectivity :  ) หาได้จากสมการที 2 (Xing และคณะ, 2009 )
 ij 

 P / l i
P / lj

เมือ  P / l i และ คือ  P / l  j คือ ค่าการซึมผ่านของแก๊ส i และ j ตามลําดับ
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ผลของพลาสมาต่ อค่ ามุมสัมผัส
ผลของค่ามุมสัมผัสของนําบนผิวเยือบางหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาเป็ นเวลา 1-20 นาทีแสดงใน
ภาพที 2 พบว่าเยือบางที เตรี ยมจากโพลิซลั โฟนความเข้มข้น 19%, 22 และ 25% ให้ผลคล้ายกัน คือ ค่ามุมสัมผัสลดลงอย่าง
รวดเร็ วจาก 70°-80° เป็ น 20°-30° หลังการปรับปรุ งผิว 3 นาที หลังจากนันค่าจะค่อยเพิมขึน และค่อนข้างคงทีทีมุม 40°-50°
จากการปรับปรุ งผิว 10-20 นาที ดังนันสภาวะทีเยือบางมีความชอบนํามากทีสุดคือหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา 3 นาที
ค่ามุมสัมผัสของนําขึนอยูก่ บั หมู่ฟังก์ชนั ทีผิวและความขรุ ขระของผิวเยือบางซึ งยังไม่สามารถแยกผลทีเกิดจาก 2 ปั จจัยนีได้
เนืองจากอาร์ กอนเป็ นก๊าซทีไม่เกิ ดปฏิกิริยา แต่ทาํ ให้เกิดการสลายตัวและการสะสมตัวของวัสดุพอมิเมอร์ ดังนันจึ งเป็ นไป
ได้วา่ ในช่วงเริ มต้นของกระบวนทางพลาสมามีการสลายตัวของวัสดุพอมิเมอร์บริ เวณผิวเยือบางทําให้ผิวเกิ ดความขรุ ขระ
ส่งผลให้การยึดเกาะของนําดีขึนดังนันค่ามุมสัมผัสของนําจึงลดลงในช่วงแรก หลังจากนันอนุภาคทีหลุดออกมาจะเกิดการ
สะสมตัวบนผิวเยือบางทําให้ความขรุ ขระลดลง ค่ามุมสัมผัสของนําจึงเพิมขึน (Gancarz และคณะ, 1999)

ภาพที 2 ค่ามุมสัมผัสของนําบนผิวเยือบางโพลิซลั โฟนหลังจากปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาเป็ นเวลา 1-20 นาที
ผลการปรับปรุงผิวเยือบางด้ วยพลาสมาต่ อโครงสร้ างทางเคมี
จากผลการวิเคราะห์ดว้ ยเครื อง FT-IR พบว่า หลังจากผ่านการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาเป็ นเวลา 3 นาที เยือบางที

เตรี ยมจากโพลิซลั โฟน 19%, 22% และ 25% (ภาพที 3 (ก-ค)) ยังคงปรากฏหมู่ฟังก์ชนั เดิมของโพลิซลั โฟน ได้แก่ diaryl sulfone (Ar-

SO2-Ar) และ diaryl ether (Ar-O-Ar) ทีเลขคลืน 1150 และ 1241 cm-1 ตามลําดับ และสารประกอบอะโรมาติก (C=C) ในโมเลกุลของโพ

ลิ ซัลโฟนเลขคลืน 1487 และ 1585 cm-1 อย่างไรก็ ตามส่ วนประกอบเหล่านี ลดลงหลังการปรั บปรุ งผิวด้วยพลาสมา ซึ งโดย
ธรรมชาติแล้วโพลิซลั โฟนเป็ นพอลิเมอร์ทีไม่ชอบนํา ดังนันจึงเป็ นไปได้วา่ การลดลงของส่วนประกอบเดิมทําให้เยือบางโพ
ลิซลั โฟนมีความชอบนํามากขึนหรื อมีความเป็ นขัวเพิมขึนนันเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

751

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที 3 สเปกตรัม FT-IR ของเยือบางทีผ่านและไม่ผา่ นการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา : (ก) PSF 19%, (ข) PSF 22% and (ค)
PSF 25%.
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ผลของการปรับปรุงผิวโดยพลาสมาต่ อสมบัตกิ ารแยกแก๊ ส
ค่าการซึมผ่านของ เยือบางทีผ่านการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมาแสดงดังภาพที 4 (ก-ง) ซึงพบว่าหลังการปรับปรุ งผิว
ค่าการซึ มผ่านของ O ลดลง 1.4 เท่า ขณะที N2, CH และ CO เพิมขึน 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุ งผิวด้วย
พลาสมาตามลําดับ ซึ งเกิ ดจากปฏิกิริยา dipole–quadrupole ระหว่างพอลิเมอร์ และโมเลกุลของแก๊ส (Xing และคณะ, 2009)
เมือผิวเยือบางมีความเป็ นขัวมากขึนจึงดูดซับแก๊ส N2, CH และ CO ซึ งเป็ นแก๊สทีมีค่าสภาพการเกิดขัว (polarizability) สูง
ได้มากขึนส่งผลให้ค่าการซึ มผ่านของทังสามแก๊สเพิมขึน ขณะที O เป็ นแก๊สทีมีค่าสภาพการเกิดขัวตําจึงถูกดูดซับได้ลดลง
ซึ งค่ าการซึ ม ผ่านนี มีผลต่ อสมบัติ การแยกแก๊ สของเยือบางโพลิ ซัลโฟนโดยทําให้ค่าแยก O2/N2 ลดลง และค่ าการแยก
CO2/CH4 เพิมขึนหลังการปรับปรุ งผิว แสดงดังภาพที 5 (ก-ข) ซึ งความดันทีให้ค่าการแยกสูงสุดคือ 3 บาร์ และความเข้มขัน
ของสารลายพอลิเมอร์ทีให้ค่าการแยกสู งสุ ดคือ 25% ดังนันเมือพิจารณาค่าการแยกของเยือบางทีผลิตจากสารละลายพอลิ
เมอร์ 25% ทีความดันของแก๊ส 3 บาร์ จะพบว่าหลังการปรับปรุ งผิวค่าแยก CO2/CH4 เป็ น 4.3 โดยเพิมขึนประมาณ 2 เท่า ขณะ
ค่าแยก O2/N2 เป็ น 3.8 โดยลดลงประมาณ 2 เท่า เมือเทียบกับเยือบางก่อนการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา

(ก)

(ข)
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(ค)

(ง)

ภาพที 4 ค่าการซึมผ่านของแก๊สผ่านเยือบางหลังการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา : (ก) O2, (ข) N2, (ค) CO2, และ (ง) CH4

(ก)
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(ข)

ภาพที 5 ค่าการเลือกของเยือบางทีผ่านและไม่ผา่ นการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา : (ก) O2/N2 และ (ข) CO2/CH4

สรุปผลการวิจัย

การปรับปรุ งผิวเยือบางโฟลิซัลโฟนด้วยพลาสมาภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์ กอนส่ งผลต่อค่าการซึมผ่านของ
แก๊สโดยค่าการซึ มผ่านของ O ลดลง 1.4 เท่า ขณะที N2, CH และ CO เพิมขึน 1.4, 1.8 และ 2.4 เท่าของก่อนการปรับปรุ ง
ผิวด้วยพลาสมาตามลําดับ ซึงค่าการซึมผ่านนีมีผลต่อสมบัติการแยกแก๊ส O2/N2 ลดลง และ CO2/CH4 ของเยือบาง ซึงพบว่า
ทําให้ค่าการแยก O2/N2 ลดลง ขณะทีค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึนหลังการปรับปรุ งผิว และเงือนทีให้ค่าการแยกสู งสุดคือเยือ
บางทีเตรี ยมจากสารละลายพอลิเมอร์ 25% ทีความดันของแก๊ส 3 บาร์ โดยให้ค่าการแยก CO2/CH4 และ O2/N2 เป็ น 4.3 และ
3.8 ตามลําดับ ซึ งค่าการแยก CO2/CH4 เพิมขึนประมาณ 2 เท่า และค่าแยก O2/N2 ลดลงประมาณ 2 เท่า เมือเทียบกับเยือบาง
ก่อนการปรับปรุ งผิวด้วยพลาสมา
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ผลของระยะเวลาในการแช่ นําทะเลทีแตกต่ างกันต่ อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก (Rhizophora
apicudata)
Effect of During Different Immersing in Sea Water on First Cople Sprount of Pod (Rhizophora
apicudata)
สมภพ ยีสุ่น1* และสุริยะ ตาเตะ1
Sompop Yeesun1* Suriya Tateh1
บทคัดย่ อ

การศึ ก ษาผลของระยะเวลาในการแช่ น ําทะเลที แตกต่ า งกั น ต่ อ การแตกยอดคู่ แ รกของฝั ก โกงกางใบเล็ ก
(Rhizophora apicudata) จากการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งเป็ น ชุดการทดลอง คือแช่ในนําทะเลวันละ , 12 ,
ชัวโมงต่อวัน และวันเว้นวันตามลําดับ แต่ละชุดการทดลองมี ซําแต่ละซําใส่ ฝักโกงกางใบเล็ก 15 ฝัก ทดลองในขวด
พลาสติกขนาดความจุ . ลิตร ใส่นาทะเลความเค็
ํ
ม ppt. บรรจุนาสู
ํ ง เซนติเมตร ทําการทดลองเป็ นระยะเวลา เดือน
พบว่าฝั กโกงกางใบเล็กมีการแตกยอดคู่แรก มี ความยาวของยอดคู่แรกเฉลียเท่ ากับ 0.13 ± 0.05, 1.19 ± 0.15, 3.22 ± 0.07
และ 1.48 ± 0.16 ตามลําดับ มีอตั ราการรอดตายเฉลียเท่ากับ , , และ เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ พบความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ ทังการเจริ ญ เติ บ โตด้า นความยาวของยอดคู่แ รก (P≤0.05) และอัต ราการรอดตายของฝั ก โกงกางใบเล็ก
(P≤0.05)โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล ชัวโมงต่อวัน ให้ผลการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงทีสุด
คําสําคัญ : ชีววิทยาโกงกาง, ระยะเวลาการแช่ในนําทะเล
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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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โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata) เป็ นไม้ที ขึ นในดิ น เลนค่อนข้างอ่อน และมีน ําทะเลท่ วมถึ ง สมําเสมอ
บริ เวณชายฝังทะเล ริ มคลอง และริ มแม่นาที
ํ มีนาทะเลท่
ํ
วมถึง ซึ งการกระจายของโกงกางใบเล็กจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
พืนที เช่น ทีอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดตราด พบโกงกางใบเล็กขึนอยูล่ ึกเข้าไปจากขอบป่ า ช่วง 20-90 เมตร หลังเขต
แนวของไม้ลาํ พูและไม้แสม (ไพศาล, 2532) โกงกางใบเล็กเป็ นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สู งประมาณ 20-30
เมตร ลําต้นแตกกิงก้านมาก มีเปลือกหนาประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร เปลือกสี เทาเกือบเรี ยบ เมือทุบทิงไว้สกั ครู่ ดา้ นในของ
เปลือกจะเป็ นสี แสดอมแดงถึงแดงเลือดหมู กระพีสี เหลืองอ่อน แก่นสี นาตาลแดง
ํ
เนือไม้เป็ นมันวาว นําหนักมาก (ความ
ถ่ วงจําเพาะ 1.04) เสี ยนตรง (วิรัช และดํา รงค์, 2517) ใบเป็ นชนิ ด ใบเดี ยว 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 กลีบเลียง มี 4 กลีบ สี เขียวอมเหลืองยาว 10-14 เซนติเมตร โคนกลีบติดกัน ปลายกลีบแยก
เป็ นแฉกรู ปไข่ ปลายแหลมและยังคงติดอยูจ่ นเป็ นผลจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ผลแก่ประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ผลมีลกั ษณะเป็ นทรงกลมคล้ายไข่ เปลือกของผลหยาบสี นาตาล
ํ
ภายใน 1 ผล มี 1 เมล็ด
จะเจริ ญต่อไปในขณะทีผลยังติดอยูบ่ นต้นแม่ จัดเป็ นเมล็ดจะงอกส่วนของ radicle แทงทะลุออกมาทางปลายผล ตามด้วย
ส่วนของต้นอ่อน ซึ งเจริ ญยาวออกเรื อยๆ มีลกั ษณะปลายแหลมยาวสี เขียว หรื อเรี ยกโดยทัวไปว่า ฝัก ยาวประมาณ 30-40
เซนติเมตร. เมือผลแก่ คัพภะ (embryo) จะหลุดออกจากเปลือกผลปั กลงดินเลนก็จะงอกทันที แต่ถา้ หล่นลงขณะนําทะเลขึน
ก็จะลอยไปตามนํา และมีชีวติ ประมาณ 2 เดือน เมือเกยตืนหรื อติดอยูก่ บั ทีจะงอกทันที (ไพศาล, 2532) ประมูล, (2520) ได้
ทําการขยายพันธุ์ โดยทดลองหาเปอร์เซ็นต์การงอกของฝักโกงกางใบเล็กซึงเก็บไว้ใต้ร่มและรดนําวันละหนึงครังพบว่า การ
เก็บโดยวิธีนีสามารถรักษาฝักโกงกางไว้ได้ถึง 30 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอกอยูร่ ะหว่าง 83-98 เปอร์ เซ็นต์ หากเรี ยงฝัก
ในลักษณะซ้อนทับกันเป็ นผลให้โรคหรื อแมลงเข้าทําลายได้ หรื อยอดอ่อนของฝักทีจะเจริ ญเติบโตเป็ นลําต้นหักและตายได้
(สนใจ, 2534) สนิ ท , (2525) พบว่า โกงกางใบเล็กควรปลูกระยะ 1x1 หรื อ 1.5x1.5 เมตร จะได้ผลรวมทังหมดดี ทีสุ ด
สําหรับการรอดตายของไม้โกงกางใบเล็กซึ งปลูกระยะทังสองนี จะมีเปอร์ เซ็นต์การรอดตายสูงกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ กรมป่ า
ไม้, (2536) กล่ า วว่า ไม้โ กงกางใบเล็ก อายุ 10 ปี โดยจะมี อ ัตราการเจริ ญเติ บ โตด้านความสู ง ประมาณ 1 เมตรต่ อ ปี
Aksornkoae และ Kongsangchai,(1982) ได้ทาํ การศึกษาโกงกางใบเล็กในจังหวัดจันทบุรี 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 งและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลียอยู่ระหว่าง 0.45-12.36 เมตร
และ 0-6.26 เซนติเมตร ตามลําดับ นพรัตน์ (2536) ได้ทาํ การทดลองปลุกป่ 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 าโกงกางใบเล็กชันอายุต่าง ๆ
กันตังแต่ 5-20 ปี ปรากฏว่า ความสู งเฉลียของสวนป่ าไม้โกงกางจะเพิมมากขึนตามอายุของสวนป่ า ในท้องทีอําเภอยะหริ ง
จังหวัดปั ตตานี , อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช, อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี
ประโยชน์ของไม้โกงกางใบเล็ก จําแนกตามลักษณะได้ดงั นี ใช้ทาํ ฟื นและถ่านให้ความร้อนสูง ใช้ทาํ ไม้เสาเข็มและไม้คายั
ํ น
เนืองจากไม้โกงกางมีลกั ษณะตรง มีความแข็ง และความเหนียว เปลือกของไม้โกงกางนํามาสกัดแทนนิน ซึงเป็ นแหล่งของ
แทนนิน และฟี นอลธรรมชาติทีมีราคาถูกทีสุด และยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทําหมึก ทําสี ยาง ใช้
ในการฟอกหนัง และใช้ทาํ กาวสําหรับติดไม้ การใช้ประโยชน์อืนๆ เนื อไม้โกงกางมีคุณสมบัติทีสามารถนํามาแปรรู ปเพือ
ใช้ในการก่อสร้าง ทําเฟอร์นิเจอร์และเครื องมือเครื องใช้ได้
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จากการบุกรุ กป่ าชายเลน ไม่วา่ จะเป็ นการทําประโยชน์จากการทํานาเกลือ นากุง้ การประมง ซึ งทําให้ปริ มาณ
ของป่ าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปั จจุบนั มีผตู ้ ืนตัวกับปั ญหานีมากขึน มีการฟื นฟูป่าชายเลนที
ถูกทําลาย โดยการนําพันธุ์ไม้ตน้ กล้าโกงกางใบเล็กมาปลูกขึนทดแทนต้นโกงกางทีขึนเองตามธรรมชาติ ในการเพาะพันธุ์
ต้นโกงกางใบเล็กมีปัญหาทีเจอคือ อัตราการรอดตายค่อนข้างน้อยเวลานําไปปลูกทดแทนไม้ในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มผูอ้ นุรักษ์ทีทําการปลูก จึงมีแนวคิดทีจะทําให้การรอดตายของต้นกล้าโกงกางใบเล็กสู งขึน และเพียงพอต่อการนําต้น
กล้าโกงกางใบเล็กไว้แจกจ่ายให้กบั กลุ่มนักอนุรักษ์ทีมีความสนใจในการปลูกต้นกล้า จึงได้นาํ เอาฝักโกงกางใบเล็กมาศึกษา
การแตกยอดคู่แรกและอัตราการรอดตายของฝั ก โกงกางใบเล็ก ที แช่ นาทะเลในระยะเวลาที
ํ
แตกต่ างกัน เพือทราบถึ ง
ระยะเวลาทีเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็ก

วิธีการดําเนินงานวิจัย

. วิธีการทดลองวิจยั
. การเตรียมอุปกรณ์
1.1.1 ฝักแก่ทีหลุดร่ วงจากต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicudata)
1.1.2 ขวดนําดืมพลาสติก ขนาด . ลิตร
. วิธีการเตรียมการทดลอง
1.2.1 นําขวดนําดืมขนาด 1.5 ลิตร จํานวน 16 ใบ ตัดปากขวด บรรจุนาทะเลลงในขวดทดลองที
ํ
ระดับความ
สู ง เซนติเมตร
1.2.2 ทําการตรวจวัดความเค็มของนําทุกครังทีมีการเปลียนถ่ายนําพร้อมบันทึกผลการทดลอง
1.2.3 นําฝักโกงกางใบเล็ก มาแช่ลงในขวดนําดืมทีบรรจุนาทะเลที
ํ
จัดเตรี ยมไว้ขวดละ 5 ฝัก ต่อ 1 ซํา
แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 4 ซํา ในบริ เวณใต้หลังคาโรงกรองนําทีมีแสงแดดส่องถึง
. การวางแผนการทดลอง
การดําเนินการวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่
แรกของฝักโกงกางใบเล็กทีนําทะเลความเค็ม 25 ppt อุณหภูมิ 28 องค์ศาเซลเซียส ประกอบด้วยจํานวน 4 ชุดการทดลอง
ชุดการทดลองละ 4 ซํา จํานวนของฝักโกงกางใบเล็กทีใช้ในการทดลองแต่ละซํามีทงหมด
ั
5 ฝัก แต่ละชุดการทดลอง โดย
มีดงั นี
ชุดการทดลองที 1 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล วันละ ชัวโมงต่อวัน
ชุดการทดลองที 2 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ 12 ชัวโมงต่อวัน
ชุดการทดลองที 3 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน
ชุดการทดลองที 4 แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวัน
. การเก็บข้ อมูล
ทําการเก็บข้อมูลทุกต้นของต้นโกงกางใบเล็ก ทุกๆ 15วัน เพือสังเกตการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กโดย
วัดความยาวของยอดคู่แรก และเมือสิ นสุดการทดลองนับจํานวนฝักโกงกางใบเล็ก ทีรอดตายทังหมดพร้อมบันทึกผลทีได้ใน
ระยะเวลา 3 เดือน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างของความยาวยอดคู่แรก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบูรณ์
(Completely Randomized Design : CRD) และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) แบบ One –way
ANOVA และรายงานผลค่าเฉลีย ± ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
อัตราการรอดตาย = จํานวนต้นโกงกางเมือสิ นสุดการทดลอง x 100
จํานวนต้นโกงกางทีเริ มการทดลอง

ผลการวิจัย

. การเจริญเติบโตของฝักโกงกางใบเล็ก
จากการศึกษาผลของระยะเวลาในการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก ทําการ
เก็บข้อมูลทุกๆ วัน เป็ นระยะเวลา เดือน ผลปรากฏว่า
การเก็บข้อมูลครังที 1 ผลของระยะเวลาในการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบ
เล็ก ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และ เมือวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
การเก็บข้อมูลครังที 2 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวันมีการแตกยอดคู่แรกทีระดับค่าเฉลีย
0.48 ± 0.11 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมง, 12 ชัวโมงต่อวัน และวันเว้นวัน ไม่มีการแตกยอดคู่
แรก และเมือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครังที 3 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกทีระดับค่าเฉลีย
0.89 ± 0.16 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวันทีระดับค่าเฉลีย . ± 0.05 ส่วนการแช่ฝักโกงกาง
ใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมง, 12 ชัวโมงต่อวัน ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทาง
สถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครังที 4 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกทีระดับค่าเฉลีย
1.98 ± 0.21 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวันทีระดับค่าเฉลีย . ± 0.05 และการแช่ฝักโกงกาง
ใบเล็กในนําทะเล 12 ชัวโมงต่อวันทีระดับค่าเฉลีย . ± 0.06 ส่วนการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมงต่อ
วัน ไม่มีการแตกยอดคู่แรก และเมือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครังที 5 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกทีระดับค่าเฉลีย
3.22 ± 0.07 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวันมีค่าเฉลีย . ± 0.16 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
นําทะเล 12 ชัวโมงต่อวันมีค่าเฉลีย . ± 0.15 และการแช่ ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมงต่อวันมีค่าเฉลีย
0.13 ± 0.05 ตามลําดับ และเมือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
การเก็บข้อมูลครังที 6 การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกทีระดับค่าเฉลีย
3.22 ± 0.07 รองลงมาเป็ นการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวันทีระดับค่าเฉลีย . ± 0.16 การแช่ฝักโกงกางใบ
เล็กในนําทะเล 12 ชัวโมงต่อวันทีระดับค่าเฉลีย . ± 0.15 และการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมงต่อวัน
วันทีระดับค่าเฉลีย . ± 0.05 ตามลําดับ และเมือวิเคราะห์ทางสถิติมีความแตกต่างทางสถิติ (P≤0.05)
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ความยาวใบเฉลียของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กในระยะเวลาในการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกัน
ความยาวใบเฉลียยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก
ระยะเวลาในการแช่นาทะเล
ํ
ครังที
ครังที
ครังที
ครังที
ครังที
ครังที

ตารางที

แช่วนั ละ ชัวโมงต่อวัน

0

แช่24 ชัวโมงต่อวัน
แช่วนั เว้นวัน

0
0

แช่วนั ละ 12 ชัวโมงต่อวัน

0

0

0

0
0

0
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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 ค่าเฉลียในแนวตังทีกํากับด้วยตัวอักษรต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P≤0.05) ค่าเฉลีย ± ค่าเบียงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 4 ซํา

ภาพที 1 ความยาวใบเฉลียของยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็กในระยะเวลาการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกัน
2. อัตราการรอดตาย
อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กทีแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกันผลปรากฏว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล
24 ชัวโมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตาย 90 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ 12 ชัวโมงต่อวัน
มีอตั ราการรอดตาย 55 เปอร์ เซ็นต์ การแช่ ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมงต่อวัน มี อตั ราการรอดตาย 40
เปอร์เซ็นต์ และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวัน มีอตั ราการรอดตาย 30 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
ตารางที อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กทีแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างในวันที 90
ระยะเวลาในการแช่นาทะเล
ํ
อัตราการรอดตาย (เปอร์ เซ็นต์)
แช่วนั ละ ชัวโมงต่อวัน
40
แช่วนั ละ 12 ชัวโมงต่อวัน
แช่ 24 ชัวโมงต่อวัน
แช่วนั เว้นวัน
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อัตราการรอดตายของโกงกางใบเล็กทีแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่าง

วิจารณ์ ผลการวิจัย

จากการศึ กษาผลของระยะเวลาในการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก พบว่า
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลตลอดทังวันเป็ นระยะเวลา 3 เดือน มีการเจริ ญเติบโตคือมีการแตกยอดคู่แรกเร็วทีสุดและ
มีความยาวใบเฉลียสูงทีสุดอีกทังมีอตั ราการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กดีทีสุด เนืองจากการได้รับนําทะเลตลอดเวลาทํา
ให้ฝักโกงกางใบเล็กมีความชื นทีไปหล่อเลียงฝั กอย่างเต็มที และฝักสามารถดูสารอาหารในนําทะเลได้อย่างเต็มที ส่วนการ
แช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้นวัน มีการเจริ ญเติบโตรองลงมา มีการรอดตายของฝักโกงกางใบเล็กน้อย เนืองจาก
ในช่วงสัปดาห์แรกๆการปรับสภาพของฝักโกงกางใบเล็กไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเกิดขึนได้ ทําให้มี
การตายในช่วงนี เป็ นจํานวนมาก แต่ในระยะหลังทีมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีได้รับได้มีการเจริ ญเติบโตดีขึน
ตามลําดับ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ 12 ชัวโมงต่อวัน และ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัว
โมงต่อวัน มี การเจริ ญเติบโตและมี อตั ราการรอดตาย ที ไม่แตกต่างกัน อาจเนื องมาจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติกบั
สภาพแวดล้อมที ทดลองมี ลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน จึ งทําให้มี การเจริ ญเติบ โตและอัตราการรอดตายที ไม่แตกต่ างกัน ซึ ง
สอดคล้องกับประมูล รักษาแก้ว (2520) ได้ทดลองหาเปอร์ เซ็นต์การงอกของฝักโกงกางใบเล็กซึงเก็บไว้ใต้ร่มและรดนําวัน
ละหนึ งครังพบว่า การเก็บโดยวิธีนีสามารถรักษาฝั กโกงกางไว้ได้ถึง 30 วัน โดยมีเปอร์ เซ็นต์การงอกอยูร่ ะหว่าง 83–98
เปอร์ เซ็นต์ แต่ถา้ เก็บในถุงพลาสติกและปล่อยให้นาทะเลท่
ํ
วมถึงสามารถเก็บไว้ได้ถึง 90 วัน โดยมี เปอร์ เซ็ นต์การงอก
ประมาณ 78-97 เปอร์ เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาผลของระยะเวลาในการแช่นาทะเลที
ํ
แตกต่างกันต่อการแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก พบว่า
การแตกยอดคู่แรกของฝักโกงกางใบเล็ก โดยการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีการแตกยอดคู่แรกดี
ทีสุ ด รองลงมาการแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้น การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ 12 ชัวโมงต่อวัน และ
การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมงตามลําดับ ส่ วนอัตราการรอดตาย พบว่า การแช่ฝักโกงกางใบเล็กใน
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นําทะเล 24 ชัวโมงต่อวัน มีอตั ราการรอดตายมากทีสุด รองลงมา การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ 12 ชัวโมงต่อ
วัน การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันละ ชัวโมงและ การแช่ฝักโกงกางใบเล็กในนําทะเลวันเว้น ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ที กรุ ณาอนุ ญาตให้ใช้สถานที โรงกรอง
นําเค็ม และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ทีมีส่วนช่วยในการทําการทดลอง และเก็บ
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บทคัดย่อ

จังหวัดน่านเป็ นพืนทีต้นนําซึงเป็ นแม่นาสายสํ
ํ
าคัญทีไหลลงสู่แม่นาเจ้
ํ าพระยา จังหวัดน่านในปั จจุบนั ได้มีขอ้ จํากัด
การใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อพืนทีการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทําไร่ ขา้ วโพด เนื องมาจากส่ งผลกระทบทังทางตรงและ
ทางอ้อมต่อประชาชนและสิ งแวดล้อม เช่ น ส่ งผลให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ นค้าทางการเกษตรและสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
การศึ กษานี มีพืนที ตรวจวัดคุ ณภาพนําเป็ นบริ เ วณอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น อําเภอสันติสุข จังหวัดน่ าน เนื องจากบริ เวณ
ดังกล่าวเป็ นพืนทีทีมีการปลูกข้าวโพดมากทีสุดของจังหวัดน่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํ จัดวัชพืชและแมลงเป็ นจํานวน
มาก ซึงเมือถึงฤดูนาหลากจะมี
ํ
การชะล้างสารเหล่านี ลงสู่ห้วยขอนแก่น และอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น โดยตรง การศึกษา
นีได้ตรวจวัดคุณภาพนําในห้วยขอนแก่น เนืองจากชุมชนใช้นาจากอ่
ํ
างเก็บนําห้วยขอนแก่น เพือการอุปโภคและบริ โภค
ในครัวเรื อน ผลการตรวจวัดคุณภาพนําเบืองต้นพบว่า คุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคมี ของนําในห้วยขอนแก่น มีค่า
ปกติตามมาตรฐานคุณภาพนําผิวดินประเภทที 3 และสําหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม
Carbamate และ Herbicide ในตัวอย่างนํา และปลา ไม่พบปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ
Herbicide แต่อย่างใด ซึงแสดงถึงนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น สามารถนําไปใช้เพือการอุปโภคและบริ โภคโดยต้องผ่าน
การฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนําทัวไปก่อนตามมาตรฐานนําผิวดินประเภทที
คําสําคัญ คุณภาพนํา, อ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น, น่าน
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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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อ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น เป็ นอ่างเก็บนําขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของอําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ งรองรับนํา
จากห้วยขอนแก่นทีไหลมาจากเทือกเขาทางตอนหนื อของอําเภอสันติสุข บริ เวณดังกล่าวเป็ นพืนทีทีมีการปลูกข้าวโพดมาก
ทีสุดของจังหวัดน่าน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่าง ๆ ทีใช้กาํ จัดวัชพืชและแมลงในกระบวนการปลูกข้าวโพดจํานวนมาก
และเป็ นเวลานาน เมือถึงฤดูนาหลากจึ
ํ
งมีการชะล้างสารเหล่านีลงสู่ ห้วยขอนแก่นและอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น โดยตรง
ซึงสารเคมีดงั กล่าวน่าจะส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งนําทังทางตรงและทางอ้อม และกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผู้
ทีใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น คือ ชุมชนบ้านน่านมันคง ตําบลป่ าแลวหลวง อย่างยิง เพราะชุมชนดังกล่าวใช้
เป็ นแหล่งนําในการเกษตร การปศุสัตว์ การประมงตลอดจนเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญของอําเภอสันติสุข ดังนันโอกาสที
สารเคมีเหล่านีจะเข้าไปปนเปื อนสิ งมีชีวิตต่างๆ ทังสัตว์นาํ แหล่งนํา และคนในชุมชนดังกล่าวน่าจะมีสูง และอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อปลอดภัยของชีวิตสิ งมีชีวิตต่าง ๆ ในพืนทีดังกล่าวด้วย ดังนันคณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาคุณภาพนํา และ
วิเคราะห์ หาปริ มาณยาฆ่ าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide ในแหลงนําของอ่างเก็บนําห้วย
ขอนแก่น ทังนี ข้อมูลทีได้จะใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานที สําคัญให้กับชุ มชนและท้องถิ นนําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
จัดการทรัพยากรประมง การใช้สารเคมีและการป้องกันตัวเองจากสารเคมีตกค้างของชุมชนบ้านน่านมันคงต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอ่างเก็บนํา และบริ บทของชุมชนบ้านน่านมันคงเพือกําหนดสถานี ทีเป็ นตัวแทน
ในการศึกษา จากนันสํารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างนํา และปลามาวิเคราะห์คุณภาพนํา และการวิเคราะห์หาปริ มาณยาฆ่าแมลง
และสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide โดยวิธี house method TE-CH-207 Based on EPA 507 method แสดง
ดังภาพที และ

ภาพที ลักษณะทางภูมิศาสตร์และตําแหน่งสถานีเก็บตัวอย่างนําและปลา
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A

C

ตอนบนของอ่างเก็บนํา

ตอนล่างของอ่างเก็บนํา

B

ตอนกลางของอ่างเก็บนํา

D

บ่อเก็บนําชุมชน

ภาพที 2 จุดเก็บตัวอย่างนําและปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2

A : สถานีที 1 ตอนบนอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2
B : สถานี ที 2 ตอนกลางของอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2
C : สถานี ที 3 ตอนล่างของอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2
D : สถานี ที 4 บ่อเก็บนํา

2. การตรวจวัดคุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคมี

2.1 ศึกษาคุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคมี ด้วยเครื องมือตรวจวัดคุณภาพนําภาคสนามและวิธีการ
ดังตารางที

ตารางที 1 พารามิเตอร์และเครื องมือทีใช้ในการศึกษาคุณภาพนํา
คุณภาพนําทีตรวจวัด

ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH)
อุณหภูมิ
ของแข็งทีละลายในนํา
ความนําไฟฟ้า

เครื องมือตรวจวัด

pH meter
Temperature meter
Conductivity meter
Conductivity meter
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วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของไอออนในนํา
HANNA / HI98129
HANNA / HI98129
HNNA / HI98129
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ความกระด้างของนํา
ความขุ่นของนํา
ความโปร่ งแสง
ออกซิเจนทีละลายในนํา
ไนไตรท์
ไนเตรท
แอมโมเนีย

Hardness meter
Turbidity meter
Secchi disc
DO meter
Spectrophotometer
Spectrophotometer
Ammonia meter

HANNA / HI96735
HANNA / HI93703
วัดความโปร่ งแสงของนํา
EUTECH / cyberscan DO 300
Colorimetric method
Colorimetric method
HI 700 Checker® HC
Handleld Colorimeter
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2.2 การวิเคราะห์ หาปริมาณยาฆ่ าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide

นําตัวอย่างนําและปลา ในอ่างเก็บนําห้วยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บนําชุมชน มาวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและ
สารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม 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

ผลและวิจารณ์ ผล

คุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคมี
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทางกายภาพ และทางเคมี พบว่าเมือทําการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพนําในอ่างเก็บ
นําห้วยขอนแก่น 2 จํานวนทังหมด 4 สถานี ปรากฎว่าคุณภาพนําในในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 มีค่าแสดงดังภาพที 3 และ
4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทางกายภาพและทางเคมีของอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

A

B

C

D
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F
ภาพที 3 A: ค่า pH B: อุณหภูมิ C: ออกซิเจนทีละลายในนํา D: ค่าความนําไฟฟ้าของนํา E: ความขุ่น
F: ค่าความโปร่ งแสง ในสถานีที 1-4 ระหว่างเดือน พฤษภาคม และ ธันวาคม

H
ภาพที 4 G: ความกระด้าง H: ของแข็งทีละลายทังหมด ของนําในสถานีที 1-4 ในระหว่างเดือน พฤษภาคม
และ ธันวาคม

ความเป็ นกรด - ด่าง (pH)
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอย่างนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 จํานวน 4 สถานี ในช่วงเดื อนพฤษภาคม
มีค่า pH อยูใ่ นช่วง 6.6- 7.6 ซึ งพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนด สิ งมีชีวิตในนําสามารถดํารงชี วิตได้ตามปกติ ชุมชนสามารถ
นํามาใช้อุปโภคได้ตามปกติ ในขณะที ช่ วงเดื อนธันวาคมปริ มาณนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่ น 2 จะลดลง นอกจากนี ยัง
พบว่า ในสถานี ที 2 3 และ 4 พบค่า pH อยูใ่ นช่วง 8.58 – 9.20 อยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมต่อการเพาะเลียงสัตว์นาไม่
ํ มีผลต่อการ
ดํารงชี วิตของสัตว์นาํ (ประเทือง, 2534) แสดงดังตารางที 2 ค่า ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอย่างนําในอ่างเก็บนําห้วย
ขอนแก่น 2 จํานวนทังหมด 4 สถานี หากนํามาเทียบกับมาตรฐานของนําดืม โดยเกณฑ์มาตรฐานกําหนดให้นามี
ํ ค่า pH อยู่
ในช่วง 6.5-8.5 จากผลการศึ กษาพบว่าในสถานีที 2 3 และ 4 มีค่า pH เกิ นกว่า 8.5 ดังนันนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่ น 2
ในช่วงเดือนธันวาคม ไม่เหมาะสมต่อการนํามาอุปโภคบริ โภคหรื อนําไปผลิตนําประปา (กรมอนามัย, 2543)
อุณหภูมิ (Temperature)
อุณหภูมิของนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือน พฤษภาคม และ ธันวาคม มีค่าอยูใ่ นช่วง 28.0 – 32.30
จัดอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําผิวดินกําหนดไว้ ดังนันจึงไม่มีผลกระทบต่อสัตว์นาํ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม, 2538)
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ปริมาณออกซิเจนทีละลายนํา (DO)
ค่าออกซิ เจนทีละลายนํา เดื อนพฤษภาคม และธันวาคม แสดงดังภาพ C มีค่าเฉลีย ของนําอยูใ่ นช่วง 4.4 – 8.3 ppm
ค่าออกซิเจนละลายในนํา ในช่วงเดือนพฤษภาคม (4.40 -5.30 ppm) มีค่าน้อยกว่าเดือนธันวาคม (5.0 -8.3 ppm) อย่างไรก็ตาม
อุณหภูมิ และปริ มาณของแข็งทังหมดทีละลายในนํา เมืออุณหภูมิของนําลดลง ปริ มาณการละลายของออกซิ เจนในนําจะ
เพิมขึน (มันสิ น และมันรักษ์, 2551) ดังนันปริ มาณออกซิ เจนที ละลายนําเฉลี ย (4.4 – 8.3 ppm ) จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนําในแหล่งนําผิวดินทีกําหนดค่าไว้มีค่าไม่นอ้ ยกว่า 6.0 ppm (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, 2538)
ค่าการนําไฟฟ้า (conductivity)
ค่าความนําไฟฟ้าของตัวอย่างนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม
มีค่าอยูใ่ นช่วง 45.0 – 87.0 ppm พบว่าในช่วงเดื อนธันวาคมมีค่าความนําไฟฟ้ามากกว่าช่วงเดือน พฤษภาคม ผลการศึกษาที
ได้สอดคล้องกับค่าของแข็งทังหมดทีละลายนํา กล่าวคือถ้าในนํามีปริ มาณไอออนมากค่าความนําไฟฟ้าของไอออนทีวัดได้
จะมีค่าเพิมขึน
ค่าความโปร่ งแสง (Transparency)
ค่าความโปร่ งแสงของนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 เดื อนพฤษภาคม และธันวาคม แสดงดังภาพที F ค่าความ
โปร่ งแสงเฉลียของนํามีค่าอยูใ่ นช่วง 35.00 – 100.00 cm ระดับความโปร่ งแสงทีมีความเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์
นําควรมีความโปร่ งแสงอยูร่ ะหว่าง 30 – 60 cm (ประเทือง, 2534)
ความขุ่น (Turbidity)
ค่าความขุ่นของตัวอย่างนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม และธันวาคม
มี ค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 0.94 – 83.3 FTU ค่ าความขุ่ น ของนําแสดงให้ เ ห็ น ว่า มี ส ารแขวนลอยอยู่ใ นนํามากน้อ ยเพี ยงใด จากผล
การศึกษาพบว่าในเดือนพฤษภาคม (นําหลาก) นํามีความขุ่นมากกว่าช่วงเดือนธันวาคม (นําน้อย)อาจเนืองมาจากฤดูกาลทีวัด
ระดับปริ มาณนําแตกต่างกันส่ งผลให้ความขุ่นต่างกัน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนําทางกายภาพและทางเคมี (ต่อ)
ค่าความกระด้างของนํา (Hardness)
ค่าความกระด้างของนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 เดื อนพฤษภาคม และเดื อนธันวาคม เฉลียอยูใ่ นช่วง 97.0 –
406.0 ซึ งค่าความกระด้างทีเหมาะสมต่อการดํารงชี วิตของสัตว์นาอยู
ํ ร่ ะหว่าง 80 – 200 mg/l (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และแวดล้อม, 2538) จากผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างเดือนพฤษภาคม นํากระด้างมากในสถานีที 3 และ 4 เดือนธันวาคม
นํากระด้างมากในสถานี ที 1 2 และ 3 ในสถานี ที 4 คือบ่อเก็บนําชุมชน พบว่าปริ มาณของนํามีผลต่อค่าความกระด้างของนํา
ซึ งในช่วงทีปริ มาณนํามาก (พฤษภาคม) อยูใ่ นช่วงฤดูหลังนําหลาก อาจเกิ ดจากนําฝนได้ชะล้างผิวหน้าดิ นและละลาย CO2
ในปริ มาณมากอันเนื องมาจากกิ จกรรมของแบคที เรี ย กรดคาร์ บ อนิ กในนําฝนจึ งซึ มลงใต้ดินผ่านชันดิ นที มีการเน่ าการ
สลายตัวของสารอิ นทรี ยท์ าํ ให้กรดคาร์ บอนิ กเพิมมากขึนไปสัมผัสกับ ชันหิ นปูนส่ งผลให้มี CaCO3 และ MgCO3 ละลาย
ออกมาลงสู่แหล่งนํา (นิพนธ์ และคณิ ตา, 2550) ส่งผลให้ค่าความกระด้างของนํามีปริ มาณสู ง ช่วงปริ มาณนําน้อย (ธันวาคม)
นํามีค วามกระด้างน้อยเนื องจากปริ มาณของไอออนรวมต่างๆ อาจถูกดูดซึ ม เก็บไว้ที ผิวดิ นส่ งผลให้มีการปนเปื อนของ
ไอออนในนํามีปริ มาณน้อย
ปริมาณของแข็งทังหมดทีละลายนํา (TDS)
เปรี ยบเทียบของแข็งทังหมดทีละลายนําของตัวอย่างนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 เดือนพฤษภาคม และเดือน
ธันวาคมมี ค่าอยู่ในช่วง 29.0 – 57.0 ppm พบว่า ในช่วงเดื อนพฤษภาคมในสถานีที 1 2 และ 3 ถึงเดือนธันวาคม นํามี ความ
กระด้างมากในสถานี ที 1 2 และ 3 ซึ งเป็ นจุดเก็บตัวอย่างนําบริ เวณตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างของอ่างเก็บนําห้วย
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ขอนแก่น 2 ทังนี บริ เวณดังกล่าวเป็ นจุดรับนําทีมาจากการเพาะปลูกทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพด มีการไถ
พรวนดิน และการใช้ยากําจัดวัชพืช เมือฝนตกจึงเกิดการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งนําส่งผลให้ปริ มาณของแข็งทังหมด
ในสถานี ที 1, 2 และ 3 มี ป ริ ม าณมากกว่าในสถานี ที 4 เมื อเปรี ยบเที ยบปริ ม าณของแข็ งทังหมดที ละลายนําในเดื อน
พฤษภาคม และเดื อน ธันวาคม พบว่าช่วงเดือนธันวาคมนําในอ่างห้วยขอนแก่น 2 มี ปริ มาณของแข็งทังหมดทีละลายนํา
มากกว่า (44.2 -57.0) เดื อนพฤษภาคม (47.7-49.2)ธันวาคม ทังนี อาจเนื องมาจากในช่ วงเดื อนธันวาคม นําในอ่างเก็บนํามี
ปริ มาณลดลง จึงส่งผลทําให้มีความเข้มข้นของไอออนทังหมดมีปริ มาณเพิมขึน
การวิเคราะห์ หาปริมาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate และ Herbicide
1) ยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate จากการเก็บตัวอย่างนําจํานวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างนํา
จากอ่างเก็บนํา และจากบ่อเก็บนําชุมชน และตัวอย่างสัตว์นาํ ได้แก่ ปลา เพือนํามาวิเคราะห์หาการปนเปื อนของยาฆ่าแมลง
และสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate พบว่าไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางที 2-4) นันแสดงให้เห็ นว่าชุ มชน
ไม่ได้มีการใช้สารเคมีในกลุ่มกําจัดแมลง หรื ออาจจะใช้นอ้ ยมาก จนไม่มีการปนเปื อนในแหล่งนําและสัตว์นาในพื
ํ
นทีอ่าง
เก็บนําห้วยขอนแก่น
จากการนําตัวอย่างนําและปลา ในอ่างเก็บนําห้วยของแก่น 2 และจากบ่อเก็บนําชุมชน มาวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่า
แมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate แสดงผลดังตารางที 2 3 และ 4 ตามลําดับ
ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชในกลุ่ม Carbamate ในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 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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ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชกลุ่ม Carbamate ในตัวอย่างนํา จากบ่อเก็บนําชุมชน
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
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ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชกลุ่ม Carbamate ในตัวอย่างปลาจากอ่างเก็บนําห้วยของ
แก่น 2 และบ่อเก็บนําชุมชน
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 มาณสารป้องกันกําจัดวัชพืช (Herbicide)
จากการนําตัวอย่างนําและปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 จํานวน 1 ตัวอย่าง และจากบ่อเก็บนําชุมชน จํานวน
1 ตัวอย่างมาวิเคราะห์หาสารป้ องกันกําจัดวัชพืช (Herbicide) แสดงผลดังตารางที 5 และ 6 ตามลําดับ
ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารป้องกันกําจัดวัชพืช (Herbicide) ของตัวอย่างนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 และบ่อ
เก็บนําชุมชน

รายการ
ทดสอบ
Atrazine

Glyphosate
AMPA

ผลการทดสอบ
วิธีทดสอบอ้างอิง
พฤษภาคม ธันวาคม หน่วย LOD
ND

ND

Mg/L

0.001 In-house method on
EPA method 507 by
LC-MS/MS

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

ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารป้ องกันกําจัดวัชพืช (Herbicide) ของตัวอย่างปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 และ
บ่อเก็บนําชุมชน
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

หมายเหตุ ND = Not Detected วิธีการตรวจสอบดังกล่าวตรวจไม่พบ

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

สรุ ปผลการวิจัย

คุณภาพนําในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่นอยูใ่ นมาตรฐานคุณภาพนําผิวดินประเภทที 3 เมือเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
ของคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ (2537) เนืองจากมีค่าออกซิ เจนละลายนําน้อยกว่า 6 mg/l โดยทีนําผิวดินประเภทที
3 คือ แหล่งนําทีได้รับนําทิงจากกิ จกรรมบางประเภทและสามารถเป็ นประโยชน์เพือ (ก) การอุปโภคและบริ โภคโดยต้อง
ผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนําทัวไปก่อน และ (ข) การเกษตร เมือพิจารณาคุณภาพ
นําสถานี ที 4 ซึงเป็ นบ่อนําทีใช้เพือการอุปโภคของชุมชน พบว่ามีค่าความกระด้างสูงมากถึง 400 mg/l จัดเป็ นนํากระด้างมาก
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และแปรผันตรงกับความโปร่ งแสงของนํา พบว่าความโปร่ งแสงของนํามีค่ามากกว่า 300 เซนติเมตร และนํามีสีเขียวใส ซึ ง
สะท้อนให้เห็นถึงการมีปริ มาณของแคลเซียมและแมกนี เซี ยมเจือปนสู งมาก สําหรับค่าความกระด้างทีเหมาะสมต่อการใช้
อุปโภคหรื อซักฟอกชําระร่ างกายไม่ควรสูงเกิน 100 mg/l (ประเทือง, 2534) ดังนันควรมีการบําบัดให้มีค่าความกระด้างอยูใ่ น
เกณฑ์ทีเหมาะสมก่อนนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาฆ่าแมลงและสารป้องกันกําจัดวัชพืช
ในกลุ่ม Carbamate และHerbicide ในตัวอย่างนําและปลา พบว่าไม่สามารถตรวจพบค่าต่าง ๆ เลย (ตารางที 2-4) นันแสดงให้
เห็นว่าชุมชนไม่ได้มีการใช้สารเคมีในกลุ่มกําจัดแมลง หรื ออาจจะใช้นอ้ ยมาก จนไม่มีการปนเปื อนในแหล่งนําและสัตว์นาํ
ในพืนทีอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2
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Screening and Characterisation of Ethanol Producing Microorganisms from Different Sugar Sources
ธณิ กานต์ ธรสิ นธุ์ * และ ศรี อุบล ทองประดิษฐ์
Thanikan Thorasin 1* and Sriubol Thongpradistha1
บทคัดย่ อ
งานวิ จัย เรื องนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พือคัด เลื อ กจุลิ น ทรี ย ์ที สามารถผลิ ต เอทานอลจากแหล่ ง นําหวานชนิ ด ต่ า ง ๆ
เช่น นําอ้อยสด นําตาลจากสด นําตาลโตนดสด นําตาลสดบรรจุข วด และนําตาลเมา หลังจากนันคัด เลื อกจุ ลินทรี ยท์ ีมี
คุณสมบัติดีทีสุ ดเพือศึกษาลักษณะการเจริ ญเติบโตภายใต้สภาวะต่าง ๆ ผลการทดลองพบเชือจุลินทรี ยท์ ีสามารถผลิตเอทา
นอลทังหมด ไอโซเลต แบ่งเป็ นแบคทีเรี ย ไอโซเลต และยีสต์ 19 ไอโซเลต จุลินทรี ยแ์ ต่ละชนิดมีประสิ ทธิภาพในการ
ผลิ ตเอทานอลได้แตกต่างกัน โดยยีส ต์ส ามารถผลิ ตเอทานอล [0.739 - . เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ปริ มาตร/ปริ ม าตร)] สู งกว่า
แบคที เ รี ย ประมาณ เท่ า [0.002 – . เปอร์ เ ซ็ น ต์ (ปริ ม าตร/ปริ ม าตร)] ยี ส ต์ที คัดเลื อกสามารถจัด จําแนกได้เ ป็ น
Kloeckera apis ซึ งสามารถเจริ ญเติบโตเพิมจํานวนอย่างรวดเร็ วและผลิตเอทานอลสูงทีสุดภายใน ชัวโมง โดยเฉพาะไอ
โซเลต K. apis SCSO0824 สามารถเจริ ญเติบโตและเกิดการหมักทีอุณหภูมิ , , 40 และ 2 องศาเซลเซี ยส และยังสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ในอาหารทีมีแป้ งและเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ นอกจากนี K. apis SCSO0824 เกิดการหมักนําตาลหลาย
ชนิ ด ได้แก่ D-glucose, fructose, D-mannose, cellobiose, dextrose และ maltose นอกจากนี สภาวะการเติ ม กรดอะซิ ติก 1.0
เปอร์เซ็นต์ (ปริ มาตร/ปริ มาตร) สามารถยับยังการเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบูรณ์ จากผลการทดลอง
เป็ นการคัดเลือกยีสต์ทางเลือกทีสามารถผลิตเอทานอลได้อย่างรวดเร็ว
คําสําคัญ : การคัดเลือกเชือจุลินทรี ย,์ แหล่งนําหวาน, เอทานอล
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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 source, ethanol
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ปั จจุบนั นี ความต้องการใช้พลังงานเชือเพลิงทัวโลกมีแนวโน้มการใช้เพิมขึน ทําให้ปริ มาณเชือเพลิงจากนํามันดิบ
(fossil fuels) ลดลง ในทางกลับกันราคานํามันดิบกลับสู งขึน เพราะเป็ นแหล่งพลัง งานแหล่งเดียวที ใช้ทวโลก
ั
แต่การใช้
นํามันดิ บก่อให้เกิ ดปั ญหาสิ งแวดล้อม มลภาวะเป็ นพิษ และภาวะโลกร้อน (Azhar et al., 2017) ดังนันหลายประเทศจึงให้
ความสําคัญกับการใช้พลังงานทดแทนในรู ปแบบอืน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลจากเอทานอล
มีเทน และไฮโดรเจน เป็ นต้น แหล่งพลังงานหมุนเวียนทีหลาย ๆ ประเทศนํามาใช้ก็คือ เอทานอล ซึ งนํามาใช้ในรู ปไบโอเอ
ทานอล (bioethanol) ที ผลิตจากชีวมวล (biomass) (Lin and Tanaka, 2006) เอทานอลสามารถสังเคราะห์ได้จากปิ โตรเลียม
หรื อผ่านกระบวนการหมักโดยจุลินทรี ยจ์ ากชีวมวลโดยการศึกษาเรื องเอทานอลจะมุ่งเน้นศึกษาเรื อง ราคา และประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของจุลินทรี ยใ์ นกระบวนการหมักเอทานอล การใช้วสั ดุ
ทางการเกษตรทีมีราคาถูกเป็ นวัตถุดิบ การควบคุมสภาวะแวดล้อมทีเหมาะสมในกระบวนการหมัก เป็ นต้น (Gunasekaran
and Raj, 2005) เชือจุลินทรี ยห์ ลายสายพันธุ์มีความสามารถในการผลิตเอทานอลทังยีสต์ แบคที เรี ย และรา แต่จุลินทรี ยส์ อง
สายพัน ธุ์ ที นิ ยมใช้ใ นการผลิ ตเอทานอล คื อ ยีส ต์ Saccharomyces cerevisiae และแบคที เรี ย Zymomonas mobilis เชื อ S.
cerevisiae สามารถเปลียนนําตาลกลูโคสเพือผลิตเป็ นเอทานอลได้สูงและมีประสิ ทธิ ภาพใช้นาตาลได้
ํ
หลากหลายชนิ ด แต่
สายพันธุ์ยีสต์ทีใช้ในปั จจุบนั ไม่ทนอุณหภูมิและความเข้มข้นของเอทานอลสูงได้ (Azhar et al., 2017) ส่วนเชือแบคทีเรี ยแก
รมลบสายพันธุ์ Z. mobilis สามารถผลิ ตเอทานอลได้ดีกว่ายีสต์เมือใช้น าตาลเริ
ํ
มต้นเท่ ากัน (Sivasakthivelan et al., 2014)
สามารถทนต่อความเข้มข้นของนําตาลและเอทานอลสู ง ๆ ได้ ไม่ตอ้ งการออกซิ เจนในกระบวนการหมัก และง่ายต่อการ
ปรับปรุ งสายพันธุ์ (Gunasekaran and Raj, 2005) ส่วนข้อด้อยของ Z. mobilis คือสามารถใช้นาตาลได้
ํ
อย่างจํากัด ซึงแตกต่าง
จากยีสต์ทีสามารถใช้นาตาลได้
ํ
หลากหลายกว่า แต่สามารถแก้ไขข้อด้อยได้ดว้ ยการทําพันธุวิศวกรรม (Mohagheghi et al.,
2004)
งานวิจยั ครังนีจึงมุ่งเน้นการคัดเลือกเชือจุลินทรี ยท์ งแบคที
ั
เรี ยและยีสต์ตามธรรมชาติทีมีความสามารถในการผลิต
เอทานอล โดยคัดแยกเชือจากแหล่งนําหวานชนิ ดต่าง ๆ และทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลของเชือทีคัดเลือก
ได้ หลังจากนันศึกษาคุณสมบัติทางสรี รวิทยาและชีวเคมีของเชือจุลินทรี ย์ จัดจําแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุล และทดสอบ
คุณลักษณะของเชือจุลินทรี ยท์ ีคัดเลือกได้ในสภาวะต่าง ๆ ทีมีผลต่อการผลิตเอทานอล
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ตัวอย่ างนําหวานจากแหล่งต่าง ๆ
เก็ บ ตัว อย่ า งนําอ้อ ยสด นําตาลจากสด นําตาลโตนดสด นําตาลสดบรรจุ ข วด และนําตาลเมา จากจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สุ ราษฎร์ ธานี และ สงขลา ใส่ ในขวดฆ่าเชื อปิ ดฝาให้สนิ ทและเก็บในกล่องนําแข็งแช่ เย็น ก่ อนนํามาถึง
ห้องปฏิบตั ิการโดยเร็ วทีสุด
2. การคัดแยกเชื อจุลินทรีย์ทสามารถผลิ
ี
ตเอทานอล
นํานําหวานแต่ละชนิ ดปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เติมในอาหาร differential media ที มี เอทิ ลแอลกอฮอล์ 3 เปอร์ เซ็นต์
(ปริ มาตร/ปริ มาตร) ทีมีหลอดดักก๊าซ บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง และเก็บตัวอย่างจากหลอดทีผลิต
ก๊าซในเวลา 24 และ 48 ชัวโมงโดยการ cross streak plate บนอาหารเลียงเชื อ W.L. differential media คัดเลือกโคโลนีและ
re-streak หลาย ๆ ซํา จนได้เชือบริ สุทธิ ทีมีโคโลนี เดียว ๆ (สุ นีย,์ 2525) หลังจากนันทดสอบการผลิตเอทานอลโดยเขียเชื อ
บริ สุทธิ ในอาหาร YG broth บ่มที อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง และถ่ายเชือ 10 เปอร์ เซ็นต์ ใน YG broth
บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง จากนันปั นเหวียงแยกเซลล์ทีความเร็ วรอบ 9,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที นําเฉพาะส่ วนใสวิเคราะห์ปริ มาณเอทานอลโดยวิธี Gas Chromatography รุ่ น HP6890
Column: HP-Innowax
3. การทดสอบคุณสมบัตทิ างสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเบืองต้ น
เขียเชื อบริ สุทธิ ใน YG slant บ่ มที อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 18-24 ชัวโมง ทดสอบคุ ณสมบัติทางสัณฐานวิทยาและ
สรี รวิทยาของแบคทีเรี ยโดยการย้อมแกรม ตรวจสอบการติดสี แกรม ลักษณะรู ปร่ าง และการจัดเรี ยงตัว ส่วนเชือยีสต์ศึกษา
คุ ณสมบัติสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา และการจัดเรี ยงตัวของยีสต์โดยการทํา wet mount และทดสอบการสร้ างแอสโคสปอร์
(ascospore) ในวันที 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน ในอาหาร malt extract agar และ YM agar (ชุติมา, 2548)
4. ศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ในสภาวะต่าง ๆ
4.1 ทดสอบการเจริ ญเติบโตทีอุณหภูมิต่าง ๆ
เขียเชื อบริ สุทธิ ใน YG slant บ่ มที อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หลังจากนันเขียเชื อในอาหาร
differential media บ่มทีอุณหภูมิ 32, 37, 40, 42 และ 45 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24, 48 และ72 ชัวโมง สังเกตการเจริ ญเติบโต
และการเกิดก๊าซทีอุณหภูมิต่าง ๆ
4.2. ทดสอบการเจริ ญเติบโตในอาหารทีมีแป้ งหรื อเซลลูโลส
เขียเชื อบริ สุทธิ ใน YG slant บ่ มที อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง หลังจากนันเขียเชื อบนอาหาร
starch /cellulose agar ที มีแป้ งหรื อเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบ 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอร์ เซ็ นต์ บ่มเชื อทีอุณหภูมิ
32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 7 วัน สังเกตการเจริ ญเติบโต กรณี starch agar ราดสารละลายไอโอดีนลงไปให้ท่วมอาหารและ
สังเกตผล
4.3 ทดสอบการเจริ ญเติบโตในนําตาลชนิดต่าง ๆ
เขียเชือบริ สุทธิในอาหาร YM broth บ่มทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส เป็ นเวลา ชัวโมง หลังจากนันดูดสารละลาย
เชือปริ มาตร . มิลลิลิตร ผสมกับนํากลันปราศจากเชือ . มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายเชือปริ มาตร . มิลลิลิตร ลงใน
อาหาร fermentation basal medium ที มีค วามเข้ม ข้นของนําตาลแต่ละชนิ ด เปอร์ เ ซ็ น ต์ (นําตาลทดสอบ ชนิ ด ได้แก่
ซูโครส กลูโคส ฟรุ คโตส ดี-ไซโลส ดี-แมนโนส กาแลกโตส แลกโตส แอล-อะราบิ โนส เซลโลไบโอส เดร็ กซ์โตรส และ
มอลโตส) บ่มทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา วัน ตรวจสอบการหมักโดยสังเกตการเจริ ญเติบโตและปริ มาณ
ก๊าซทีสะสมในหลอดดักก๊าซ (ชุติมา, 2548)
4.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก
เขี ยเชื อบริ สุ ท ธิ ในอาหาร YG broth with (NH4)2SO4 (ยีสต์สกัด 10 กรั ม, กลูโคส กรั ม, แอมโมเนี ยมซัลเฟต
. กรัม ในปริ มาตร ลิตร) บ่มที อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง และถ่ายเชือ 5 เปอร์เซ็นต์ สู่อาหารใหม่
บ่ มเป็ นเวลา ชัวโมง ในเครื องเขย่าความเร็ ว รอบต่อนาที จากนันถ่ายเชื อ 5 เปอร์ เซ็ นต์ ในอาหาร YG broth with
(NH4)2SO4 ซึ งเติมกรดอะซิ ติกความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์ บ่มทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 72 ชัวโมง
ในเครื องเขย่าความเร็ วรอบ 120 รอบต่อนาที เก็บตัวอย่าง ทุก ๆ 4 ชัวโมงเป็ นเวลา 72 ชัวโมง วิเคราะห์นาตาลรี
ํ
ดิวซ์โดยวิธี
phenol sulfuric method วัดค่าการดู ดกลื นแสงที ความยาวคลื น 660 นาโนเมตร นําหนักเซลล์แห้ง และปริ ม าณเอทานอล
โดยวิธี Gas Chromatography
5. การจัดจําแนกชนิดของเชื อจุลินทรีย์
ทดสอบคุ ณ สมบัติท างชี ว เคมี 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 จํ า แนก
แบคที เรี ยด้วยวิธี The Biolog GP2 MicroPlate performs 95 discret tests ส่ วนยีสต์ทดสอบด้วยชุ ดทดสอบ ID 32 C และจัด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จําแนกเชื อยีสต์ระดับโมเลกุลโดยวิธี 26S rDNA sequence analysis โดยสกัดดี เอ็นเอและเพิมปริ มาณ D1/D2 domain ของ
26S rDNA เปรี ยบเที ยบลําดับนิ วคลี โอไทด์จากฐานข้อมูลใน GenBank และแสดงแผนภูมิ ความสัมพัน ธ์ ทางพันธุ กรรม
(phylogenetic tree) โดยการวิเคราะห์แบบ neighbor-joining

ผลและวิจารณ์ ผล
1. คัดแยกเชื อจุลินทรีย์ทสามารถผลิ
ี
ตเอทานอลจากนําหวานแหล่งต่าง ๆ
เก็บตัวอย่างนําหวานจากจังหวัดต่าง ๆ ทังหมด 139 ตัวอย่าง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีเก็บตัวอย่างได้เฉพาะนําอ้อย ส่ วน
นําตาลจากสดเก็บตัวอย่างได้เฉพาะอําเภอปากพนังและเชียรใหญ่ ซึ งเป็ นแหล่งปลูกจากของจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ
สามารถคัดแยกเชือจุลินทรี ยท์ ีสามารถผลิตเอทานอลได้ทงสิ
ั น 98 ไอโซเลต ดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 จํานวนตัวอย่างนําหวานชนิ ดต่าง ๆ และจํานวนไอโซเลตของเชือจุลินทรี ยท์ ีคัดเลือกได้จากจังหวัดต่าง ๆ
นครศรี ธรรมราช (NA)
สงขลา (SO)
สุราษฏร์ธานี (SU)
ชนิดของนําหวาน
จํานวน
ไอโซเลตที
จํานวน
ไอโซเลตที จํานวน ไอโซเลตที
ตัวอย่าง
คัดเลือก
ตัวอย่าง
คัดเลือก
ตัวอย่าง
คัดเลือก
นําอ้อย (SC)
27
16
8
6
19
23
นําตาลจากสด (NP)
20
14
นําตาลโตนดสด (TB)
11
4
12
7
นําตาลสดบรรจุขวด (TF)
12
7
18
19
นําตาลเมา (TH)
10
3
2
รวม
80
44
40
32
19
22
2. ทดสอบคุณสมบัตทิ างสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาเบืองต้ น
สามารถคัดเลือกเชือจุลินทรี ยท์ ีผลิตเอทานอลทังหมด 98 ไอโซเลต แบ่งเป็ นแบคทีเรี ย 79 ไอโซเลต และยีสต์ 19
ไอโซเลต ไม่พบเชื อแบคทีเรี ยทีผลิตเอทานอลจากนําตาลเมา พบแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ 61 และ 18 ไอโซเลต
ตามลําดับ แบคทีเรี ยมีลกั ษณะรู ปร่ างท่อนสัน ท่อน และ กลม จัดเรี ยงตัวเป็ นแบบเดียว ๆ คู่ กลุ่ม และเรี ยงตัวเป็ นสาย ส่วน
ยีสต์สามารถพบในตัวอย่างนําหวานทุกชนิ ด โดยยีสต์ทงหมดมี
ั
รูปร่ างแหลมหัวแหลมท้ายแบบมะนาวฝรัง (lemon-shaped)
จัดเรี ยงตัวเป็ นกลุ่ม ยีสต์ไม่เกิ ดการสร้างแอสโคสปอร์ในวันที 3, 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน จากการทดลองพบแบคทีเรี ย
แกรมบวกมากกว่าแกรมลบเพราะนําหวานจากปาล์มส่ วนใหญ่จะพบแบคทีเรี ยแลกติกซึ งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมบวก จุลินทรี ย ์
ในนําหวานจากอิ น ทผาลัม (date palm sap) ประกอบด้ว ยจุ ลิ น ทรี ย ์ที ต้องการอากาศและชอบอุ ณ หภูมิ ป านกลาง เช่ น
แบคทีเรี ยแลกติก ยีสต์ และคอลิฟอร์มแบคทีเรี ย (Manel et al., 2011) สอดคล้องกับ Chandrasekhar et al., (2012) ซึงรายงาน
ว่าปาล์มไวน์ (palm wine) พบยีสต์และแบคทีเรี ยแลกติกเป็ นส่วนใหญ่
3. การผลิตเอทานอลของเชื อจุลินทรีย์ทคัี ดเลือกได้
เชื อจุลินทรี ยท์ ีคัดเลื อกได้ทงหมด
ั
98 ไอโซเลต ทดสอบการผลิ ตเอทานอลโดยเปรี ยบเทียบกับเชื อแบคที เรี ย Z.
mobilis TISTR405 และ 550 เมื อเลี ยงเชื อในสภาวะเดี ยวกัน ในอาหาร YG broth ที มียีสต์สกัด เปอร์ เ ซ็ นต์ และนําตาล
กลูโคส เปอร์ เซ็นต์ ดังตารางที 2 เชื อจุลินทรี ยท์ ีคัดเลื อกได้บางชนิ ดผลิ ตเอทานอลตํากว่า 0.001 เปอร์ เซ็ นต์ จึ งแสดงผล
เฉพาะไอโซเลตที ผลิ ต เอทานอลมากกว่า 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 ยทีผลิตเอทานอลมากที สุดคือไอโซเลต TFSO0848 และTFSO0948 ซึ งเป็ นแบคทีเรี ยทีคัดแยกจากนําตาลสดบรรจุ
ขวดจากจังหวัดสงขลา สามารถผลิตเอทานอลได้ 0.203 และ 0.200 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนยีสต์ผลิตเอทานอลได้ในช่วง 0.739 ถึง
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1.021 เปอร์เซ็นต์ ยีสต์ทีผลิตเอทานอลสูงทีสุด คือยีสต์ทีคัดแยกจากนําอ้อยจากจังหวัดสงขลาและนครศรี ธรรมราช ได้แก่ไอ
โซเลต SCSO0824, SCNA0324, SCNA1348 และ SCNA2648 โดยสามารถผลิ ตเอทานอล 1.021, 0.869, 0.819 และ 0.739
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เชือยีสต์ไอโซเลต SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงทีสุด (1.021 เปอร์ เซ็นต์) ซึ งมีค่าใกล้เคียง
กับ ปริ ม าณเอทานอลที ผลิ ตโดยเชื อ Z. mobilis TISTR550 และ Z. mobilis TISTR405 มี ค่ า 1.099 และ 1.110 เปอร์ เ ซ็น ต์
ตามลําดับ โดยสรุ ปยีสต์ทงั 4 ไอโซเลตผลิตเอทานอลสู งกว่าแบคทีเรี ยทุกไอโซเลตประมาณ 10 เท่า เชือทีคัดเลือกได้ผลิตเอ
ทานอลไม่สูงมากเนื องจากมีปริ มาณนําตาลกลูโคสเพียง เปอร์ เซ็นต์ ในอาหาร YG broth และไม่ได้เติมสารอาหารอืน ๆ
เพิมเติม
Chaudhary and Karita (2017) พบว่าเชื อยีสต์สายพัน ธุ์ Metschnikowia cibodasensis Y34 ที แยกจากดอกไม้จาก
ประเทศญีปุ่ นผลิ ตเอทานอลได้ 1.80±0.05 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในเวลา 2-4 วัน และ Meyerozyma carbica Y42 ผลิ ต เอทานอลได้
2.20±0.21 เปอร์ เซ็นต์ ในเวลา 4-6 วัน ส่วน Ruriani et al., (2012) คัดเลือกเชือยีสต์จากผลไม้ทีเน่ าเสี ย พบว่ายีสต์ทีคัดเลือก
ได้ผ ลิ ตเอทานอลในอาหารที มี ก ลู โคส เปอร์ เ ซ็ น ต์ อยู่ใ นช่ วง . - . เปอร์ เ ซ็ น ต์ และในอาหารที มี ก ลู โคส
เปอร์เซ็นต์ และไซโลส เปอร์ เซ็นต์ อยูใ่ นช่วง . - . เปอร์เซ็นต์
ตารางที 2 ปริ มาณเอทานอลทีผลิตโดยจุลินทรี ยท์ ีคัดเลือกได้
ปริ มาณเอทานอล
ลําดับที
ไอโซเลต
(เปอร์เซ็นต์, ปริ มาตรโดยปริ มาตร)
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: ไอโซเลตทีขีดเส้นใต้คือเชือยีสต์ ส่วนไอโซเลตทีไม่ได้ขีดเส้นใต้คือเชือแบคทีเรี ย
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4. การจัดจําแนกสายพันธุ์เชื อจุลินทรีย์
แบคทีเรี ยไอโซเลต TFSO0848 และ TFSO0948 และแบคที เรี ยรู ปร่ างท่อนสัน ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีและ
จัดจําแนกสายพันธุ์โดยวิธี Biolog GP2 MicroPlate จัดจําแนกได้เป็ น Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides ส่ วน
แบคที เรี ยรู ปร่ างท่ อนไม่สามารถจัดจําแนกได้ ส่ วนแบคที เรี ยรู ปร่ างกลมซึ งผลิ ตเอทานอลปริ มาณตํา จัด จําแนกได้เป็ น
Micrococcus luteus ATCC9341 การทดลองของ Ziadi et al. (2014) รายงานว่านําหวานจากพืชตระกูลปาล์มจะเกิดการหมัก
อย่างรวดเร็ วโดยจุลินทรี ยท์ ีพบอยู่ทวไป
ั เช่ น ยีสต์ แบคที เรี ยกรดแลกติก และแบคทีเรี ยกรดอะซิ ติก Chandrasekhar et al.
(2012) รายงานว่าปาล์มไวน์ประกอบด้วยจุลินทรี ยห์ ลายชนิดโดยเฉพาะยีสต์และแบคทีเรี 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) ซึงแยกเชือแบคทีเรี ย
กรดแลกติ ก จากปาล์ม ไวน์ ใ นประเทศกานา พบเชื อแบคที เ รี ย กรดแลกติ ก สายพัน ธุ์ Lactobacillus plantarum และ
L. mesenteroides
ส่ ว นยี ส ต์ ที ผลิ ต เอทานอลสู ง ที สุ ด ได้ แ ก่ ไอโซเลต SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824
เมือทดสอบด้วยชุ ดทดสอบ ID 32 C พบว่ายีสต์ทงหมดสามารถเกิ
ั
ดปฏิ กิริยาในหลุมทีมี actidione, cellobioose, 2-keto-Dgluconate, gluconate, glucose และเกิ ดการไฮโดรไลซี สของ esculin เมือวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถจัด
จําแนกเป็ นเชือยีสต์สายพันธุ์ Kloeckera apis ในสู ตรอาหาร differential media ทีใช้แยกเชือจุลินทรี ยใ์ นการทดลองครังนี มี
การเติ ม actidione ซึ งส่ ง ผลยับ ยังการเจริ ญของเชื อยีส ต์ แต่ เ นื องจากยี ส ต์ส ายพัน ธุ์ K. apis สามารถเจริ ญเติ บ โตได้ใน
actidione ที มีความเข้มข้น 0.01 และ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ (นําหนัก/ปริ มาตร) (Barnett et al., 2000) จึ งสามารถคัดเลื อกยีสต์สาย
พันธุ์นีได้ ส่วนการเปรี ยบเทียบลําดับนิ วคลีโอไทด์กบั ฐานข้อมูลใน GenBank พบว่ายีสต์มีลาํ ดับนิ วคลีโอไทด์ตรงกับ Type
strain ของ Hanseniaspora guilliermondii (สายพัน ธุ์ NRRLY-1625T, GenBank accession No. U84230) 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(572/572 นิ วคลีโอไทด์) ซึ งเป็ น teleomorph (ระยะสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ) แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมแสดงใน
ภาพที แต่ เ มื อเลี ยงเชื อในอาหารที เหนี ยวนําให้เ กิ ด การสร้ างแอสโคสปอร์ ไม่ พบการสร้ างแอสโคสปอร์ รู ป หมวก
(hat shape) จํานวน 1-4 แอสโคสปอร์ จึ งสามารถจัดจําแนกยีสต์ทีคัดแยกได้เป็ น K. apis ซึ งเป็ น anamorph (ระยะที ไม่พบ
การสร้างสปอร์ แบบอาศัยเพศ) ของ H. guilliermondii (Barnett et al., 2000) ซึ งสอดคล้องกับผลการจัดจําแนกสายพันธุ์โดย
ชุดทดสอบ ID 32 C
K. apis เป็ นเชื อยีสต์ทีอยู่ในระยะ asexual state โคโลนี ทีเจริ ญบนอาหารแข็งมักจะมีสีขาว และจัดเป็ น apiculate
yeast สามารถสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อทัง 2 ด้านของเซลล์ยีสต์ (bipolar-budding) ทําให้มีลกั ษณะเซลล์
แหลมหัวแหลมท้ายแบบมะนาวฝรัง (lemon-shaped) (Spencer and Spencer, 1997 b; Barnett et al., 2000) แหล่งทีพบยีสต์ K.
apis ได้แก่ ผลไม้ทีเน่ าเสี ยชนิ ดต่าง ๆ เช่น มะเดือ (Spencer and Spencer, 1997a) มะเขื อเทศ (Spencer and Spencer, 1997a;
Barnett et al., 2000; Abranches et al., 2001) ฝรัง (Abranches et al., 2001) ส้ม องุ่น (Spencer and Spencer, 1997a) อินทผลัม
ผิ วเปลื อ กองุ่ น (Barnett et al., 2000) สับ ปะรด (Korres et al., 2011) นอกจากนี ยัง พบในกระบวนการหมักไวน์แ ละเชื อ
ท้องถินในหัวเชือของไวน์ (Heard and Fleet, 1985; Spencer and Spencer, 1997b) ดินในสวนผลไม้ทีมีการทับถมของผลไม้
ทีหล่นใต้ตน้ ผลไม้ เมล็ดกาแฟ เมล็ดโก้โก้ (Ardhana and Fleet, 2003) นําหวานในดอกไม้และเรณูของดอกไม้ (Spencer and
Spencer, 1997b) เนืองจากยีสต์ทีคัดเลือกได้ผลิตเอทานอลสูงกว่าแบคทีเรี ยทุกไอโซเลต ดังนันจึงเลือกเฉพาะเชือยีสต์ทงั
ไอโซเลตนําไปทดสอบในขันตอนต่อไป
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Hanseniaspora clermontiaeT
68
81 Hanseniaspora meyeriT
Hanseniaspora uvarumT

T
85 Hanseniaspora guilliermondii
100 SCSO 0824

59

100
92

96

10

Hanseniaspora opuntiaeT

Hanseniaspora lachanceiT

Hanseniaspora pseudoguilliermondii T

Kloeckera lindneriT

Hanseniaspora valbyensisT

Hanseniaspora vineaeT

Hanseniaspora osmophilaT

Hanseniaspora occidentalisT
Saccharomyces cerevisiae

ภาพที 1 แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของยีสต์ไอโซเลต SCSO0824 เปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลจาก GenBank
โดยการวิเคราะห์แบบ neighbor-joining
หมายเหตุ: T คือ type strain
5. ศึกษาการเจริญเติบโตของยีสต์ในสภาวะต่ าง ๆ
5.1 ทดสอบการเจริ ญเติบโตทีอุณหภูมิต่าง ๆ
ยีสต์ K. apis SCNA2648, SCNA1348, SCNA0324 และ SCSO0824 เจริ ญเติ บโตเกิ ดการหมักและสร้างก๊าซอย่าง
รวดเร็ วทีอุณหภูมิ 32, 37 และ 40 องศาเซลเซียส แต่ทุกไอโซเลตไม่สามารถเจริ ญเติบโตและเกิดการหมักทีอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซี ยส ส่วนทีอุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส K. apis SCNA2648 เจริ ญเติบโต เกิดการหมักและสร้างก๊าซอย่างรวดเร็ วตังแต่
วันแรก ส่ วน K.apis SCNA0324, SCNA1348 และ SCSO0824 เจริ ญเติบโตและเกิดการหมักอย่างช้า ๆ ผลการทดลองแสดง
ในตารางที 3 การเจริ ญเติบโตของยีสต์ apiculate มีอิทธิ พลเกียวข้องกันหลายปั จจัย เช่น อุณหภูมิ และค่าความเป็ นกรดด่าง
โดยทีอุณหภูมิตาํ (10 องศาเซลเซียส) Kloeckera apiculata เจริ ญเติบโตได้ดีกว่าทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส (Bilbao et al.,
1997) โดยปกติ ยีสต์สามารถเจริ ญได้ดีในช่วงอุณหภูมิกว้าง โดยเจริ ญได้ตงแต่
ั อุณหภูมิ 0-42 องศาเซลเซี ยส แต่อุณหภูมิที
ยีสต์เจริ ญได้ดีทีสุดคือ 30 ถึง 32 องศาเซลเซียส ส่ วนอุณหภูมิทีเหมาะสมในการหมักคือ 27 ถึง 35 องศาเซลเซียส เชือยีสต์ K.
apis สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีทีอุณหภูมิ ตังแต่ 25, 30, 35, 37 องศาเซลเซี ยส และบางสายพันธุ์สามารถเจริ ญเติบโตได้ที
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (Barnett et al., 2000) การทดลองของ Ardhana and Fleet (2003) พบว่า K. apis สามารถเจริ ญได้
ทีอุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส และเจริ ญได้ชา้ ทีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ส่ วน Kloeckera javanica และ Kloeckera africana
ไม่ เ จริ ญที 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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ตารางที 3 การเจริ ญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร differential media ทีอุณหภูมิระดับต่าง ๆ
ระดับอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
SCNA2648
SCNA1348
SCNA0324
SCSO0824
45C
42C
45C
42C
45C
42C 45C
วันที 42C
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 เชือเจริ ญเติบโตเกิดการหมักรวดเร็ ว (strong positive) และเกิดก๊าซเต็มหลอดดักก๊าซ
+w คือ เชือเจริ ญเติบโตมีการหมักช้า ๆ (weakly positive) และเกิดก๊าซน้อยกว่าหนึงในสามของหลอด
- คือ เชือไม่เจริ ญเติบโต ไม่เกิดการหมักและก๊าซ
5.2. ทดสอบการเจริ ญเติบโตในอาหารทีมีแป้ งหรื อเซลลูโลส
ยีสต์ทุกไอโซเลตเจริ ญในอาหารทีมีแป้ งเป็ นองค์ประกอบทุกความเข้มข้น เนื องจากเมือเลียงในสู ตรอาหาร starch
agar ที มี เ ฉพาะ beef extract และ peptone แต่ ไม่ เ ติ ม soluble starch ยี ส ต์ไ ม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ นอกจากนี เมื อราด
สารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ ของ K. apis SCNA0324 และ SCNA1348 โคโลนี มีสีม่วง แต่เมือราดสารละลาย
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 ยกเว้นอาหารที มีความเข้มข้นของแป้ ง 2.5 เปอร์ เซ็ นต์ โคโลนี ยงั คงมีสีม่วง แสดงว่าเชื อยีสต์ทงั 4 ไอโซเลต
สามารถเจริ ญเติบโตในอาหารทีมีแป้ งเป็ นองค์ประกอบ แต่เชือไม่สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสทีมีปริ มาณสู งทีสามารถ
ย่อยสลายแป้ งจนเกิดเป็ น clear zone ได้ โดยเชือสามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสเพือย่อยสลายแป้ งและใช้เป็ นแหล่งคาร์บอน
ในการเจริ ญเติ บ โตเท่ านัน นอกจากนี ยีสต์ทุกไอโซเลตสามารถเจริ ญเติบ โตในอาหารที มี เ ซลลู โลสเป็ นองค์ป ระกอบ
เนืองจากเมือทดสอบในสูตรอาหาร cellulose agar ทีมีเฉพาะ beef extract และ peptone แต่ไม่เติม cellulose powder เชือไม่
สามารถเจริ ญเติบโตได้ นอกจากนี K. apis เจริ ญเติบโตได้ดีในอาหารทีมีเซลลูโลส 0.3-0.5 เปอร์เซ็นต์ แต่เมือความเข้มข้น
มากกว่า 1.0 เปอร์ เ ซ็นต์ K. apis จะมีการเจริ ญเติบโตได้น้อยลงตามความเข้มข้นของเซลลูโลสที เพิมขึน ยกเว้น K. apis
SCSO0824 ยังสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีทีระดับความเข้มข้นของเซลลูโลส 1.0 เปอร์ เซ็นต์ ผลการทดลองแสดงในตารางที 4
การทดสอบคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ ของยีสต์ K. apis ทัง 4 ไอโซเลต พบว่า K. apis SCSO0824 เจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็วที
อุณหภูมิตงแต่
ั 32, 37 และ 40 องศาเซลเซี ยส เจริ ญเติ บโตได้ในอาหารที มีแป้ งและเซลลูโลส และผลิ ตเอทานอลสู งที สุ ด
ดังนันจึงคัดเลือกเฉพาะ K. apis SCSO0824 เพือศึกษาในขันตอนต่อไป
ตารางที 4 การเจริ ญของ K. apis ในอาหาร starch/cellulose agar ทีระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
ความเข้มข้นของ cellulose powder
ความเข้มข้นของ soluble starch (เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
เชือยีสต์
0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
SCNA2648
G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G(-) G
G G< G< G< G<
SCNA1348
G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G
G G< G< G< G<
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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SCNA0324
G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G(-) G
G G< G< G< G<
SCSO0824
G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G(+) G
G G G< G< G<
หมายเหตุ: G
คือ เชือเกิดการเจริ ญเติบโตบนอาหาร starch/ cellulose agar ได้ดี
G (+) คือ เมือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสี เหลือง-นําตาล
G (-) คือ เมือราดสารละลายไอโอดีนลงไปบนโคโลนี ๆ เกิดสี ม่วง
G< คือ เชือเกิดการเจริ ญเติบโตบนอาหาร cellulose agar เพียงเล็กน้อย
5.3 ทดสอบการเจริ ญเติบโตในนําตาลชนิดต่าง ๆ
การเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีมีนาตาลชนิ
ํ
ดต่าง ๆ แสดงในตารางที 5 พบว่ายีสต์เจริ ญเติบโต
และเกิ ดการหมักนําตาล 6 ชนิ ด คือ ดี-กลูโคส ฟรุ๊ คโตส ดี-แมนโนส เซลโลไบโอส เด็กซ์โตรส และมอลโตส แต่ในนําตาล
มอลโตสเชือเจริ ญเติบโตเกิดและการหมักแบบช้า ๆ ในวันที 21-28 ไม่พบการเจริ ญเติบโตและสร้างก๊าซในนําตาลซูโครส ดีไซโลส กาแลกโตส แลกโตส และ แอล-อะราบิโนส และหลอดทีไม่เติมนําตาล K. apis สามารถหมัก ดี -กลูโคส และเซลโล
ไบโอสได้ (Barnett et al., 2000)
ตารางที 5 การเจริ ญของ K. apis ไอโซเลตต่าง ๆ ในอาหาร fermentation basal medium ทีมีนาตาลชนิ
ํ
ดต่าง ๆ
ชนิดของนําตาลทีทดสอบ
วันที
ดี-กลูโคส
ฟรุ๊คโตส
ดี-แมนโนส
เซลโลไบโอส
เด็กซ์โตรส
มอลโตส
1
+
+
+
+w
+
2
+
+
+
+w
+
3
+
+
+
+w
+
7
+
+
+
+w
+
14
+
+
+
+w
+
21
+
+
+
+w
+
+w
28
+
+
+
+w
+
+w
หมายเหตุ: +
คือ เชือเจริ ญเติบโตเกิดการหมักรวดเร็ ว (strong positive) และเกิดก๊าซเต็มหลอดดักก๊าซ
+w คือ เชือเจริ ญเติบโตเกิดการหมักช้า ๆ (weakly positive) แต่ไม่สร้างก๊าซ
คือ เชือไม่เจริ ญเติบโต ไม่เกิดการหมักและก๊าซ
Kloeckera มี เ อนไซม์ β-glucosidase ที สามารถย่อยสลายเซลโลไบโอสเป็ นกลูโคสได้ (Esteve-Zarzoso et al.,
1998) แต่จากการทดลองนี K. apis เกิดการหมักแบบช้า ๆ แต่ไม่เกิดการสร้างก๊าซ ส่วนการทดลองของ Ciani and Fatichenti
(1999) พบว่า K. apis ทีทดสอบในอาหารทีมีนาตาลกลู
ํ
โคสหรื อฟรุ๊ คโตสสามารถใช้นาตาลกลู
ํ
โคส (89.70 เปอร์ เซ็นต์) ได้
ดี กว่านําตาลฟรุ๊ คโตส (72.90 เปอร์ เซ็นต์) ในขณะที H. guillermondii สามารถใช้นาตาลฟรุ
ํ
๊ คโตส (89.10 เปอร์ เซ็นต์) ได้
ดี กว่านําตาลกลูโคส (78.80 เปอร์เซ็นต์) และ K. apis สามารถเจริ ญดีทีสุดในอาหารทีมีกลูโคสเป็ นองค์ประกอบ ยีสต์หลาย
สายพัน ธุ์ ส ามารถผลิ ต เอทานอลจาก ดี - ไซโลสได้ เช่ น Candida, Pichia, Clavispora, Issatchenkia, Kluyveromyces และ
Kloeckera เป็ นต้น (Rao et al., 2008) การทดลองของ Nigam et al., ( ) ศึกษายีสต์ทีสามารถหมักนําตาลดี-ไซโลส 2.0
เปอร์เซ็นต์ เป็ นเอทานอล พบว่า K. apis สามารถหมักนําตาล ดี-ไซโลส ให้เป็ นเอทานอลได้ แต่ปริ มาณเอทานอลทีผลิตมีค่า
น้อยกว่า กรัมต่อลิตร แต่จากการทดลองครังนี K. apis ไม่สามารถเกิดการหมักนําตาลดี-ไซโลส
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เวลา (ชัวโมง)

เวลา (ชัวโมง)
นําหนักเซลล์แห้ง (กรัมต่อลิตร)

ค่าการดูดกลืนแสงที 660 นาโนเมตร

นําตาลรี ดิวซ์ (กรัม/ลิตร)

ปริ มาณเอทานอล (เปอร์ เซ็นต์)

5.4 ทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติก
การย่อยลิกโนเซลลูโลสเพือเป็ นสารตังต้นในการผลิตเอทานอลจะมีสารอืน ๆ ทีเหลือจากการย่อย เช่น กรดอะซิ
ติก เกลือ และลิกนิน ซึงยับยังการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ (Olsson and Hahn-Hägerdal, 1993; Casey et al., 2010) จึง
ต้องการทดสอบความสามารถในการทนกรดอะซิติกของเชือยีสต์ทีคัดเลือกดังแสดงผลในภาพที 2

เวลา (ชัวโมง)

เวลา (ชัวโมง)

ภาพที การเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีมีกรดอะซิ ติกความเข้มข้นต่าง ๆ
หมายเหตุ: กรดอะซิติก เปอร์ เซ็นต์ ( ) กรดอะซิติก . เปอร์เซ็นต์ ( ) และกรดอะซิติก เปอร์เซ็นต์ ( )
พบว่านําหนักเซลล์แห้ง ค่าการดูดกลืนแสง และปริ มาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีไม่มีการเติม
กรดอะซิ ติก (ค่าพีเอช 6.30) มีค่าเพิมขึนอย่างรวดเร็ วและมี ค่าสู งทีสุ ดในชัวโมงที 12 และมี ค่าเท่ากับ 2.3 กรั มต่อลิตร 6.5
และ 1.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ หลังจากนันการเจริ ญเติบโตมีแนวโน้มคงทีจนถึงชัวโมงที 72 สอดคล้องกับปริ มาณนําตาล
รี ดิวซ์ทีใช้ในการเจริ ญเติบโตลดลง ยีสต์ทีมีอิทธิ พลในการหมักไวน์ในช่วง - วันแรกของการหมักได้แก่ ยีสต์สายพันธุ์
Hanseniaspora, Hansennula, Pichia, Candida และ Kloeckera หลังจากนันเชื อจะตายเพราะไม่สามารถทนต่อความเข้มข้น
ของเอทานอลได้ (Esteve-Zarzoso et al., 1998) ในชัวโมงที พบเอทานอลปริ มาณเล็กน้อยซึ งอาจเกิดจากการปนเปื อนจาก
การเก็ บ ตัวอย่างและการเก็ บ รัก ษาก่ อ นการวิเ คราะห์ เ อทานอล ขณะที K apis SCSO0824 ในอาหารที เติ ม กรดอะซิ ติก
0.5 เปอร์เซ็นต์ (ค่าพีเอช 4.11) แนวโน้มไม่มีการเจริ ญเติบโตจนถึงชัวโมงที 48 หลังจากนันค่าการดูดกลืนแสงและปริ มาณเอ
ทานอล มีค่าเพิมขึนเรื อย ๆ จนถึงชัวโมงที 72 ผลสอดคล้องกับปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ทีใช้ในการเจริ ญเติบโตลดลงหลังจาก
48 ชัวโมง แสดงว่ากรดอะซิ ติก 0.5 เปอร์ เซ็ นต์ สามารถยับยังการเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ภายใน 48 ชัวโมง
หลังจากนัน K. apis SCSO0824 สามารถใช้นาตาลรี
ํ
ดิวซ์ในการเจริ ญเติบโต และผลิตเอทานอลได้ ส่ วนนําหนักเซลล์แห้ง
ค่าการดูดกลืนแสง นําตาลรี ดิวซ์ และปริ มาณเอทานอลของ K. apis SCSO0824 ในอาหารทีเติมกรดอะซิติก 1.0 เปอร์เซ็นต์
(ค่าพีเอช 3.80) มีแนวโน้มคงทีจนถึงชัวโมงที 72
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สรุ ป ได้ว่ากรดอะซิ ติก 1.0 เปอร์ เ ซ็ น ต์ สามารถยับ ยังการเจริ ญเติบโตของ K. apis SCSO0824 ได้อย่างสมบู รณ์
สอดคล้องกับการศึ กษาของ Limthong et al., ( ) ซึ งพบว่าอาหารทีเติมกรดอะซิ ติก 1.0 เปอร์ เซ็นต์ (ค่าพีเอช 3.7) ยับยัง
การเจริ ญ เติ บ โตของยีส ต์ Saccharomyces cerevisiae ส่ ว นยี ส ต์ Candida shehatae, Pichia stipitis CBS5773, fusant F101
และ fusant F198 จะถูกยับยังการเจริ ญเติบโต เมือเลียงใน Xylose Medium ที เติมกรดอะซิ ติก 0.5 เปอร์ เซ็ นต์ ส่ วนการเติม
กรดอะซิ ติก 0.5 เปอร์ เซ็นต์ (ค่าพีเอช 4.1) จะทําให้ S. cerevisiae บางสายพันธุ์มีอตั ราการเจริ ญเติบโตช้า และความเข้มข้น
ของเซลล์มีค่าตํากว่าอาหารทีไม่เติมกรดอะซิ ติก (ค่าพีเอช 6.2) กรดอะซิ ติกมากกว่า . เปอร์ เซ็นต์ (นําหนัก/ปริ มาตร) และ
ค่าพีเอช . มีผลยับยังการผลิตเอทานอลของยีสต์ S.cerevisiae S โดยสมบูรณ์ (Graves et al., 2006) ผลการทดลองของ
Casey et al., (2010) พบว่าการเพิมระดับ ความเป็ นกรด-ด่ างในอาหารเลี ยงเชื อจะลดการยับ ยังการเจริ ญเติ บ โตของยีสต์
S.cerevisiae 424A(LNH-ST) จากกรดอะซิติกได้ Moon (1983) ศึกษาการยับยังการเจริ ญเติบโตของยีสต์โดยกรดอะซิติก กรด
แลกติก และกรดโพรพิโอนิ ก พบว่ากรดโพรพิโอนิ กสามารถยับ ยังเชื อยีสต์มากที สุ ด ส่ วนกรดอะซิ ติกและกรดแลกติกมี
ความสามารถยับยังเชือยีสต์ใกล้เคียงกัน และความเข้มข้นของกรดประมาณ . เปอร์ เซ็นต์ จะลดอัตราการเจริ ญเติบโตแต่
ไม่ท าํ ให้เซลล์ตาย เพราะกรดจะยับยังการผ่านเข้าออกของโมเลกุลสับสเตรทเข้าสู่ ภายในเซลล์ Phowchida et al., (1995)
พบว่ากรดอะซิ ติกสามารถยับยังการเจริ ญและกิจกรรมการหมักของ S. cerevisiae โดยการยับยังไม่เกียวข้องกับค่าระดับความ
เป็ นกรด-ด่ างที ลดลง แต่ เ กี ยวข้องกับ การยับ ยังการสร้ างมวลเซลล์ม ากกว่าการยับ ยังการผลิตเอทานอล Pampulha and
Loureioro-Dias (1990) ศึ กษาผลของกรดอะซิ ติ ก ที มี ต่ อ การขนส่ ง กลู โคส และกิ จ กรรมของ glycolytic enzyme ของ S.
cerevisiae พบว่า กรดอะซิติกไม่มีผลต่อการขนส่ งกลูโคส แต่จะมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์เมือค่าพีเอชในไซโตพลาสซึม
ลดลง สอดคล้องกับ Pampulha and Loureioro (1989) และ Ferrari et al., (1992)แสดงให้เห็ นว่ากรดอะซิ ติกส่ งผลต่อเซลล์
ยีสต์ทาํ ให้ค่าพีเอชในไซโตพลาสซึ มลดลง และยับยังกิ จกรรมของเอนไซม์ endolase, phosphoglyceromutase, aldolase และ
triosephophate isomerase

สรุ ปผลการวิจัย

เชือจุลินทรี ยท์ ีสามารถผลิตเอทานอลซึ งคัดแยกจากแหล่งนําหวานชนิ ดต่าง ๆ มีทงแบคที
ั
เรี ยและยีสต์ ส่ วนใหญ่
เป็ นแบคที เรี ยแกรมบวกและรู ปร่ างท่อนสัน จัดจําแนกเป็ น L. mesenteroides ssp. mesenteroides ส่ วนยีสต์มีรูปร่ างแหลม
หัวแหลมท้ายแบบมะนาวฝรัง จัดจําแนกเป็ น K. apis ยีสต์ทุกสายพันธุ์ผลิตเอทานอลมากกว่าแบคทีเรี ย ยีสต์ทีผลิตเอทานอล
สู งทีสุดคือ ยีสต์ทีแยกจากนําอ้อย K. apis SCSO0824 สามารถผลิตเอทานอลมีค่าใกล้เคียงกับเชือ Z. mobilis ในสภาวะการ
หมักแบบเดียวกัน แม้วา่ ยีสต์ทีคัดเลือกได้จะผลิตเอทานอลได้ค่อนข้างตําเพราะเลียงในสูตรอาหารพืนฐานทีมีนาตาลกลู
ํ
โคส
เพียง เปอร์ เซ็นต์ และไม่ได้เติมสารอืน ๆ เพือส่ งเสริ มการผลิตเอทานอล แต่ยีสต์ทีคัดเลือกได้สามารถเจริ ญเติบโตอย่าง
รวดเร็ วและผลิตเอทานอลสูงสุดในชัวโมงที 12 นอกจากนีสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีทีอุณหภูมิช่วงกว้างและเจริ ญในอาหารที
มี น ําตาลหลายชนิ ด รวมทังอาหารที มี แ ป้ ง และเซลลู โ ลส แต่ ไ ม่ ส ามารถทนต่ อ กรดอะซิ ติ ก ที มี ค วามเข้ม ข้น มากว่ า
1 เปอร์เซ็นต์ ดังนันควรมีการศึกษาเพิมเติมเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตเอทานอลในด้านต่าง ๆ เช่นเติมสารอาหารอืน ๆ
เพิมการผลิตเอทานอล การหมักร่ วมกับเชือตัวอืน (co-culture) ทีเจริ ญเติบโตได้ชา้ กว่าแต่ผลิตเอทานอลได้สูงกว่า การตรึ ง
เซลล์จุลินทรี ย ์ และเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม
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ผลของสารกําจัดศัตรู พืชทีมีต่อปลาและทรัพ ยากรนําในบึงแม่ ระหัน
ตําบลบ้ านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Effect of Pesticides on Fishes and Water Resource in Bung Mae Rahun, Tambon Bankr ang,
Amphur Muang, Phitsanulok Province
จารวี เลิกสายเพ็ง * พรวิภา สะนะวงศ์2 ประวัติ ปรางสุ รางค์ รุ่ งระวี ทองดอนเอ1
Jarawee Lerksaipeng1* Pornvipar Sanawong2 Prawat Prangsurang1 Rungrawee Thongdon-a1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือตรวจวิเคราะห์ชนิ ดและปริ มาณของสารกําจัดศัตรู พืชทีตกค้างในนํา ในปลาสด และปลา
แปรรู ป บริ เวณบึ งแม่ระหัน ตําบลบ้านกร่ าง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการเก็บตัวอย่างนํา ตัวอย่างปลา จํานวน
สถานี ในฤดู ฝน (กัน ยายน) และในฤดูร้อน (เมษายน) ชนิ ด ของปลาที เก็บ ตัวอย่างคือปลาสลิ ด ปลากระดี ปลาสลาด
ปลาตะเพียนขาว ปลากด ปลากระทิง ปลาสร้อยขาว และปลาสวาย โดยมีขนาดความยาว . - เซ็นติเมตร จากการตรวจ
วิเคราะห์ ในห้องปฏิ บ ัติการไม่พบสารกําจัดศัต รู พืชในนําตัว อย่างในทุ กจุ ด เก็ บ ตัวอย่าง และทุกดัชนี ที ตรวจวิเคราะห์
ทัง ฤดูกาล ส่ วนการเก็บตัวอย่างในปลาในฤดูร้อน ไม่พบสารกําจัดศัตรู พืชในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควันใน
ทุกจุดเก็บตัวอย่าง และทุกดัชนี ทีตรวจวิเคราะห์ แต่ในฤดูฝน ตรวจพบสารกําจัดศัตรู พืชชนิด Chlopyrifosในปลาสด ปลา
ตากแห้ง และปลารมควัน
คําสําคัญ : สารกําจัดศัตรู พชื ปลา ทรัพยากรนํา บึงแม่ระหัน
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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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ปั ญหาการปลูกพืชของเกษตรกรในปั จจุบนั คือมีแมลงและศัตรู พืชรบกวน และปั ญหาความอุดมสมบูรณ์ของดิ น
ทําให้เกษตรกรจําเป็ นต้องใช้สารกําจัดศัตรู พืช ใช้ปุ๋ย สารฆ่าแมลง เพือแก้ปัญหาดังกล่าว การใช้สารเคมีเพือป้ องกันกําจัด
ศัตรู พชื ทําให้มีการตกค้างของสารดังกล่าวทังในพืชทีปลูก ในดิน ในนําและสะสมในสิ งมีชีวติ ซึงจะมีผลกระทบต่อห่ วงโซ่
อาหารและสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค รวมถึงสุขภาพของเกษตรกรเองหากมีการบริ โภคสัตว์นาที
ํ มีสารตกค้างดังกล่าว เนืองจากมี
การสะสมสารพิษในร่ างกาย ซึ งร่ างกายสามารถจะขับสารพิษดังกล่าวออกได้เป็ นบางส่ วน แต่บางส่ วนก็ยงั มีสะสมอยูใ่ น
ร่ างกาย และหากได้รับสารดังกล่าวเป็ นประจํา เป็ นระยะเวลานานๆ ความเป็ นพิษก็จะสะสมมากขึน และเป็ นอันตรายได้ใน
ทีสุ ด ซึ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้คาํ นึ งถึงผลตกค้างและผลกระทบอืนๆทีจะตามมา รวมถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมที จะ
เกิดขึนในอนาคต จึงยังมีการใช้สารเคมีและสารกําจัดศัตรู พืชกันอย่างแพร่ หลายในกลุ่มของเกษตรกรทีทําการปลูกพืช
บึงแม่ระหัน เป็ นบึ งธรรมชาติขนาดใหญ่ ตังอยูบ่ า้ นแม่ระหัน หมู่ที ต. บ้านกร่ าง อ. เมือง จ. พิษณุโลก มีพืนที
ไร่ มีนาขั
ํ งตลอดทังปี พืนทีรอบบึ งจะเป็ นนาข้าวและทีตังบ้านเรื อนของชุมชน มีการปล่อยนําทิงทังจากการทําเกษตร
และจากชุมชนเข้าสู่ ในบึ งซึ งเป็ นแหล่งกักเก็บนําทําให้มีการสะสมของสารต่างๆทังจากในดิ นและในนําซึ งจะส่ งผลต่อ
คุณภาพนํา และสิ งมีชีวติ ในแหล่งนํา

การปนเปื อนของสารเคมีเกษตรในแหล่งนํานันมาจากหลายสาเหตุดว้ ยกันดังต่อไปนี
. การฉี ดพ่นสารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งนําโดยตรงเพือกําจัดยุงและวัชพืชนํา
. การกัดชะดินของฝนและนําไหลบ่าหน้าดินผ่านพืนทีทีมีการใช้สารเคมีเกษตรก่อนลงสู่ แหล่งนํา
. การระบายนําทิงจากบ้า นเรื อนและโรงงานอุตสาหกรรมทีใช้สารเคมีเกษตรลงสู่ แหล่งนําโดยมิได้มีวิธี
กําจัดเสี ยก่อน
. การทิงหรื อล้างภาชนะทีบรรจุสารเคมีเกษตรลงสู่แหล่งนํา
. การใช้สารเคมีเกษตรในบริ เวณพืนทีเกษตรใกล้กบั แหล่งนํา
อย่า งไรก็ตามสารพิ ษตกค้า งในนําอาจแบ่ งได้เ ป็ น 2 ประเภท คื อ ตกค้างในนําผิ วดิ น (surface water) และ
ตกค้างในแหล่งนําใต้ดิน (ground water) สารพิษตกค้างในแหล่งนําผิวดินเป็ นสารทีพบได้ในแม่นาํ ลําคลอง แหล่งนํา
สาธารณะทัวไป มี ทีมาจากการตังใจใช้สารลงนําโดยตรง หรื อเกิ ด จากการปนเปื อนและการถ่ายเทมาจากพื นที
เกษตรกรรม (นิรนาม,2561)

น้ อ ยกว่ า . เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องสารเคมี ที ใช้จ ะไปถึ ง ศัต รู พื ช เป้ า หมาย ซึ งหมายความว่ า . เปอร์ เ ซ็ น ต์
จะปนเปื อนอยู่ในสิ งแวดล้อม จนกว่าสารสารเคมีจะสลายตัวไปโดยธรรมชาติ ภายหลังการฉี ด พ่น หยอด หว่าน สารเคมี
กําจัดศัตรู พืช จะถูกดู ดซึ มเข้าไปในพืช และอยู่บนต้นพืชบางส่ วน ที เหลือจะปลิวไปในอากาศหรื อรอเวลาทีนําจากแปลง
เกษตรจะชะสารเคมี ลงสู่ ดิ นหรื อแหล่งนําใกล้เคี ยง ปั ญหาอาจลดลงหากสารเคมี กาํ จัดศัต รู พืชสลายตัวได้อย่างรวดเร็ ว
แต่ อ ัต ราการสลายตัว หรื อ ค่ า ครึ งชี วิ ต (haif-life) มี ค วามแตกต่ า งกัน ตามชนิ ด และสภาพแวดล้อ ม สารเคมี ใ นกลุ่ ม
ออร์ กาโนฟอสฟอรัส หรื อออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphorus or organophosphate pesticides) เช่นไดโครโตฟอส และอี
พีเอ็น สามารถตกค้างในดินทีมีความเป็ นกลางไม่กีชัวโมงถึงหลายอาทิตย์ แต่จะมีอายุยาวนานขึนหลายเท่าตัวหากดินมีความ
เป็ นกรดเล็ ก น้ อ ย สารเคมี ก ลุ่ ม ที มี อั ต ราการสลายตั ว ช้ า ที สุ ดและยัง มี อ ั น ตรายสู งคื อ กลุ่ ม ออร์ กาโนคลอรี น
(organochlorine)เช่น DDT และเอนโดซัลแฟน ซึงใช้เวลาย่อยสลายได้ในดินประมาณ - ปี ดังนันจึ งยังมีสารเคมีเหล่านี
ตกค้างในลุ่มนําและคลองแยกต่างๆในปริ มาณค่อนข้างสู ง (แม้ว่าประเทศไทยได้ยกเลิกการใช้ไปแล้วแต่ยงั มีการลักลอบ
นําเข้า และใช้อยู่ในปั จจุบนั ) ซึ งสารเคมี กาํ จัดศัตรู พืชที ปนเปื อนในแหล่งนํายังทําให้ปลาหลายชนิ ดตายลง บางครังเป็ น
ผลกระทบทางอ้อมจากการใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชทีทําให้พืชในแหล่งนําเน่ า และปลาขาดออกซิ เจนในการหายใจ ผลสํารวจ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชเฝ้าระวังเช่น คาร์ โบฟูราน อีพีเอ็น เมโมมิล และไดโครโตฟอส พบว่าแม้มีการฉี ดพ่นหรื อหว่าน
สารเคมี เหล่านี ตามคํา แนะนําบนฉลาก แต่ป ลาที เลี ยงไว้ในร่ องนําของแปลงเกษตรกลับได้รับพิษเฉี ยบพลันและตายลง
ในขณะทีบางการศึ กษาระบุวา่ การได้รับพิษในปริ มาณน้อยแต่เรื อรังของปลาอาจส่ งผลร้ายแรงกว่าพิษเฉี ยบพลัน เพราะทํา
ให้เกิ ดการเปลียนแปลงของพฤติกรรม และการทํางานของอวัยวะต่างๆ ซึงสร้างความเสี ยหายต่อการอยูร่ อดและการเจริ ญ
พันธุ์(มูลนิ ธิชีววิถี,2561)
ปั จจุ บนั บึ งแม่ระหันพัฒนาเป็ นแหล่ งท่ องเที ยว โดยได้รั บการสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด และยังเป็ นแหล่งทําประมงของชาวบ้านทีอาศัยบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนันยังเป็ นแหล่งตกปลาทีได้รับความนิ ยม
จากนักตกปลาทัวไปอีกด้วย การศึกษาถึงผลกระทบของสารกําจัดศัตรู พืชทีมีต่อปลา ปลาแปรรู ป และทรัพยากรนํา
มี
วัตถุประสงค์เพือจะได้ทราบถึงชนิดและปริ มาณของสารกําจัดศัตรู พืชทีมีตกค้างในนํา ในปลาสด และในปลาแปรรู ป ข้อมูล
ทีได้จะได้นาํ ไปเผยแพร่ ให้กบั เกษตรกรทีทําการปลูกพืชและใช้สารเคมีในพืนทีดังกล่าว และชุมชนทีอยูบ่ ริ เวณรอบบึงแม่ระ
หัน นอกจากนันยังเป็ นอีกแนวทางหนึงในการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสารพิษตกค้างทีจะเกิดขึนในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
. สํารวจพืนทีพร้ อมกําหนดจุดเก็บตัวอย่าง

ทําการสํารวจพืนทีรอบๆ บึงแม่ระหัน และพืนทีใกล้เคียงว่ามีการปลูกพืชชนิดใดบ้าง และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในบึ งมี ลกั ษณะเป็ นอย่างไร กําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํา ตัวอย่างปลา และปลาแปรรู ป ซึ งการกําหนดตามจุดเก็บ
ตัวอย่างกําหนดตามทีขึนปลาของบึง โดยกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนํา จุดเก็บตัวอย่าง ดังภาพที

ภาพที จุดเก็บตัวอย่างนํา และตัวอย่างปลาในบึงแม่ระหัน
ทีมา: นิรนาม( )
. เก็บตัวอย่ างเพือเตรียมตรวจวิเคราะห์
ทํา การเก็ บ ตัว อย่ า งเป็ นฤดู ก าล กํา หนดเก็ บ ครั งในรอบ ปี คื อ ฤดู ฝ น (เดื อ นกัน ยายน) และฤดู ร้ อ น
(เดือนเมษายน) เพือเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์หาสารกําจัดศัตรู พืชตกค้าง โดยบริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
มีวธิ ี การดังนี
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1) เก็บตัวอย่างนํา จุดเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างละ ซํา โดยใช้ขวดแก้วสี ชาขนาด ลิตร เก็บนําจํานวน ลิตรต่อจุด
เก็บตัวอย่าง ปิ ดฝาขวดให้สนิท หุม้ ขวดด้วยถุงพลาสติกและใช้ยางรัดให้แน่น นําแช่ถงั นําแข็ง เพือเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์
2) เก็บตัวอย่างปลาสด จุดเก็บตัวอย่างและเก็บตัวอย่างละ ซํา โดยการจําแนกชนิ ดของปลาทีจับได้ทงหมด
ั
ชังนําหนัก และวัดความยาวของปลาแต่ละชนิ ด สุ่ มปลาสดตัวอย่างละ กิ โลกรั ม นําใส่ ถุง พลาสติ กใช้ยางรัด ให้แ น่ น
นําแช่นาแข็
ํ งเพือเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์
3) นําปลาสดจากทัง จุดเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างละ ซํา มาทําเป็ นปลาตากแห้ง จุดเก็บตัวอย่างละ กิ โลกรั ม
และทําปลารมควัน จุดเก็บตัวอย่างละ กิโลกรัม เก็บปลาตากแห้งและปลารมควันในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างนําใส่ ถุงพลาสติก
รัดยางให้แน่นเตรี ยมส่งตรวจวิเคราะห์
. การตรวจวิเคราะห์ สารกําจัดศัตรู พืชตกค้ าง
นําตัวอย่างนํา ตัวอย่างปลาสด ตัวอย่างปลาแปรรู ป (ปลาตากแห้ง และปลารมควัน) ที เตรี ยมไว้เรี ยบร้ อยแล้ว
นําส่ งบริ ษทั ห้องปฏิ บตั ิ การกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชี ยงใหม่ เพือตรวจวิเคราะห์ สารกําจัด
ศัตรู พืชตกค้าง ตัวอย่างนํามีวิธีทดสอบอ้างอิงโดย In house method based on EPA 507 และตัวอย่างปลามีวิธีทดสอบอ้างอิง
โดย In house method based on Steinwandter,H.1985,Fresenius Z.Chem No.1155 มี กลุ่มดัชนี ของสารกําจัดศัตรู พืช ดังนี
1) Organophoshate group
2) Carbamate group
3) Organochlorine group
4) Pyrethroid group

ผลและวิจารณ์

ผลจากการศึ ก ษาสารกํา จัด ศัต รู พืช ที ตกค้างในนํา ในปลาสด ในปลาแปรรู ป (ปลาตากแห้ง , ปลารมควัน )
ทัง ฤดูกาล คือในฤดูฝน (เดือนกันยายน ) และในฤดูร้อน (เดือนเมษายน ) โดยตรวจวิเคราะห์สารกําจัดศัตรู พืชทีตกค้างใน
กลุ่ ม ดัช นี คื อ Organophosphate group Carbamate group Organochlorine group และ Pyrethroid group พบว่า ในนํา
ตัว อย่ า ง ทัง จุ ด เก็ บ ตัว อย่ า งและทัง ฤดู ก าล ไม่ พ บสารกํา จัด ศัต รู พื ช ตกค้า งในทุ ก กลุ่ ม ดัช นี โดยค่ า Limited of
Detection(LOD) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ งปริ มาณของสารกําจัดศัตรู พืชในแหล่งนํา ทุกจุดเก็บทุกตัวอย่างทุกดัชนี
ทัง ฤดูกาล มีค่าเป็ น nd หรื อ not detected
การตรวจวิเ คราะห์ ในปลาสด พบสารกําจัด ศัต รู พืช ตกค้างในกลุ่ มออร์ ก าโนฟอสเฟต ชนิ ด คลอร์ ไ พริ ฟอส
(Chlorpyrifos) เพียงชนิ ดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทัง จุดเก็บตัวอย่างดังตารางที 1
ตารางที ผลการทดสอบสารกําจัดศัตรู พืชในปลาสด ในฤดูฝน
รายการทดสอบ
จุดเก็บที
จุดเก็บที
จุดเก็บที
หน่วย
LOD
Organophoshate group
Methamidophos
Mevinphos
Diazinon
Dicrotophos
Dimethoate

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

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 พบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้าง ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ไพริ ฟอส
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทังในจุดเก็บตัวอย่างที และจุดเก็บตัวอย่างที ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที
ไม่พบสารกําจัดศัตรู พชื ในทุกกลุ่มดัชนี ดังตารางที
ตารางที ผลการทดสอบสารกําจัดศัตรู พืชในปลาตากแห้ง ในฤดูฝน
รายการทดสอบ
จุดเก็บที
จุดเก็บที
จุดเก็บที
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 พบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้าง ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิด คลอร์ ไพริ ฟอส
(Chlorpyrifos) เพียงชนิดเดียว โดยพบเฉพาะในฤดูฝนทังในจุดเก็บตัวอย่างที และจุดเก็บตัวอย่างที ส่วนจุดเก็บตัวอย่างที
ไม่พบสารกําจัดศัตรู พชื ในทุกกลุ่มดัชนี ดังตารางที
สาร Chlopyrifos ทีตรวจพบทังในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควัน จัดเป็ นสารกําจัดศัตรู พืชในกลุ่ม ออร์
กาโนฟอสเฟต ทีองค์การอนามัยโลก กําหนดให้มีความเป็ นพิษปานกลาง เป็ นพิษโดยการกินและการสัมผัส เมือสารพิษเข้าสู่
ร่ างกายจะเกิดอาการกล้ามเนือเกร็ ง ชักกระตุก ถ้ารุ นแรงอาจเสี ยชีวติ มีความเป็ นพิษสูงต่อสิ งมีชีวติ ในนํา โดยเฉพาะปลานํา
จื ด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์นากร่
ํ อย และสัตว์ทะเล พบว่ามีการยับยังเอนไซม์ Cholinesterase ระดับ . ปอนด์ อาจ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เป็ นสาเหตุให้ปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตาย ซึงพิษของ Chlopyrifos ต่อปลาจะสัมพันธ์กบั อุณหภูมิของนํา
96
ชัวโมง ค่า LC 50 ของ Chlopyrifos เป็ น . 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 . mg/L ใน fathead minnow
ตารางที ผลการทดสอบสารกําจัดศัตรู พืชในปลารมควัน ในฤดูฝน
รายการทดสอบ
จุดเก็บที
จุดเก็บที
จุดเก็บที
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

นอกจากนัน สาร Chlopyrifos มี ค วามเป็ นพิษเฉี ยบพลันสู ง และมี ความคงทนสู งในดิ นตะกอน จึ ง อาจจะเป็ น
อันตรายต่อสัตว์ใต้ทะเล สิ งมีชีวิตขนาดเล็กจะปรากฏอาการเร็ วกว่าสิ งมีชีวิตขนาดใหญ่ ส่ วนความคงทนและสลายตัวใน
สิ งแวดล้อม พบว่า Chlopyrifos มีครึ งชีวิตในดินอยู่ระหว่าง - วัน ขึนอยูก่ บั ชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ ส่วนการ
สลายตัวในนําที pH 7.0 อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส มีค่าครึ งชีวิต - วัน สําหรับค่ามาตรฐานทีมีรายงานของ Canadian
Water Quality Guidelines สําหรับคุม้ ครองสิ งมีชีวติ ในนําจืดเท่ากับ . ไมโครกรัม/ลิตร มโนรัตน์ ( )
การใช้ส าร chlorpyrifos ได้มี ก ารใช้เ กื อ บทัวโลก เพื อควบคุ ม แมลงในการทํา การเกษตร มี ป ระเทศต่ า งๆ
ได้นาํ มาใช้เกื อบ ประเทศ ซึ งการเพาะปลูกส่ วนใหญ่พืชทีใช้ Chlorpyrifos คือ ข้าวโพด อัลมอนด์ ผลไม้ รวมถึงกล้วย
และแอปเปิ ล ในรอบปี จะมี ก ารใช้ใ นพื นที ประมาณ . ล้า นเอเคอร์ (The Dow Chemical Company,2014 and NASS
Agricultural Chemical Database, 2011) EPA ได้ ป ระมาณการระหว่ า งปี ค.ศ.
พบว่ า ล้า นปอนด์ ข อง
Chlorpyrifos ได้ถูกนํามาใช้ในอเมริ กา โดยเฉพาะในปี ค.ศ.
ปริ มาณ - ล้านปอนด์ของ Chlorpyrifos ได้ถูกนํามาใช้
(Grube et al.,2011 )
สาเหตุของการการตรวจวิเคราะห์สารกําจัดศัตรู พืชชนิ ด Chlopyrifos ที ตรวจพบเฉพาะในปลาสด ปลาตากแห้ง
และปลารมควัน แต่ ไม่ พบในนํา เนื องจากความเข้ม ข้นของสารดังกล่าวยัง มีปริ มาณตํากว่าค่าของ LOD ซึ งเครื องมือที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตรวจวัดยังไม่สามารถตรวจพบได้ แต่สารกลุ่มนี สามารถสะสม และเพิมปริ มาณมากขึนตามลําดับของการบริ โภคในห่ วงโซ่
อาหารได้เช่นกรณี ของ DDT
การสะสมของสารเคมีในห่ วงโซ่อาหาร สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชนันไม่ได้คงอยู่เฉพาะในบริ เวณพืนที การเกษตร
แต่มกั จะแพร่ กระจายออกไปในสิ งแวดล้อม เพราะนําทีไหลผ่านแปลงเกษตร ทีมีการฉี ดพ่นสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช จะไหลลง
ไปสู่ แหล่งนําธรรมชาติ ทําให้เกิ ดการปนเปื อนของสารเคมีในระบบนิ เวศอย่างกว้างขวาง สิ งมี ชีวิตในแหล่งนําอาจได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสารเคมีเหล่านี โดยเฉพาะอย่างยิงผลต่อระบบภูมิตา้ นทานของปลา ทําให้ปลาเป็ นโรคต่างๆ ได้ง่าย
ขึน นอกจากนี สารเคมีเหล่านี โดยเฉพาะในกลุ่ม Organochlorine ซึงย่อยสลายช้า อาจจะไปสะสมอยูใ่ นร่ างกายของสิ งมีชีวติ
ต่ า งๆ และถ่ า ยทอดไปยัง สิ งมี ชี วิต ที อยู่ด ้า นบนของห่ ว งโซ่ อ าหาร เกิ ด การสะสมของสารพิษ ในปริ ม าณที เข้ม ข้น ขึ น
(biological magnification) ดังตัวอย่างภาพที ซึ งเป็ นการสะสมของ DDT ในห่ วงโซ่ อาหาร ที เริ มจากการปนเปื อนของ
DDT ในนําในอัตราเพียง 0.000003 ส่วนในล้านส่ วน แต่ในสิ งมีชีวิตขนาดเล็กทีอาศัยอยูใ่ นนํา เช่น พวกไรแดง หนอนแดง
จะพบว่ามีการสะสมของ DDT ในสัตว์เหล่านี เพิมขึนเป็ น 0.04 ส่ วนในล้านส่ วน และในปลาที กิ นสิ งมีชีวิตขนาดเล็กเป็ น
อาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตัวปลามากถึง 2 ส่วนในล้านส่ วน และเมือถึงนกทีกินปลาเป็ นอาหาร จะมี DDT สะสม
ในตัวได้มากถึง 25 ส่วนในล้านส่ วน แม้วา่ นกจะมีการสะสม DDT ในตัวค่อนข้างมาก แต่การสะสมนี อาจไม่ได้ทาํ ให้นก
ตายลงทันที แต่ก็มีผลกระทบด้านอืนๆ ได้ เช่น DDT ทีอยูใ่ นตัวนกจะทําให้เปลือกไข่บางลง ส่งผลให้ไข่แตกขณะทีกําลังฟัก
อยู่ ส่ งผลให้ประชากรของนกลดลงได้อย่างรวดเร็ ว ซึ งปั ญหานี ไม่ได้เกิ ดเฉพาะกับนกทีกินปลา แต่รวมถึงนกทีกิน แมลง
และนกทีกินผลไม้ดว้ ยเช่นกัน(นิรนาม,2561)

ภาพที การสะสมของ DDT ในห่วงโซ่อาหาร
ทีมา: นิรนาม( )

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาผลของสารกํา จัด ศัต รู พื ช ที มี ต่ อ ปลาและทรั พ ยากรนําในบึ ง แม่ ร ะหั น ต.บ้า นกร่ า ง อ.เมื อ ง
จ.พิษณุโลก ไม่พบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้างในนําในทุกจุดเก็บตัวอย่างทังในฤดูร้อนและฤดูฝน แต่พบสารกําจัดศัตรู พืชกลุ่ม
Organophosphate ชนิ ด คลอไพรี ฟอส (Chlopyrifos) ทังในปลาสด ปลาตากแห้ง และปลารมควัน ทุกจุดเก็บตัวอย่างและ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พบเฉพาะในฤดูฝน ส่ วนในฤดูร้อนไม่พบสารกําจัดศัตรู พืชตกค้างในทุกจุดเก็บตัวอย่าง และในปลาทัง กลุ่ม ปริ มาณของ
สาร Chlopyrifos ทีตรวจพบมีค่าอยูใ่ นช่วง . - . มิลลิกรัม/ลิตร ซึงถือว่าเป็ นค่าทีไม่ปลอดภัยสําหรับการบริ โภคปลาใน
แหล่งนําดังกล่าว เนืองจากในบางจุดเก็บตัวอย่างมีค่าสูงกว่าค่า LC 50 ของปลาทัวไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีสนับสนุนทุนสําหรับการวิจยั
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ เกียวกับลักษณะทางกายภาพ และ การเคลือนทีของขยะทะเลบนชายหาด ขยะ
ทะเลมีคุณลักษณะทีแตกต่างจากขยะมูลฝอยชุมชนทัวไป ดังนันคุณลักษณะทางกายภาพทัวไปของขยะทะเลทีติดค้างอยูบ่ น
ชายหาดจึ งเป็ นข้อมูลพืนฐานทีสําคัญสําหรั บการจัดการ เพือนํามาใช้ในการจัดเก็บขยะทะเลที ตกค้างอยู่บนชายหาด ผล
การศึ กษาแสดงถึงลักษณะทีแตกต่างกันของขยะทะเล อิทธิพลของ ความหนาแน่น หรื อ นําหนัก ของขยะทะเล กระแสนํา
ทะเล คลืน และ ลม ทีมีผลต่อการเคลือนที และ ผลจากการสํารวจพบจุดทีมีการสะสมของขยะทะเลมีมากกว่า ชินต่อราง
เมตร เนืองจากขยะทะเลมักมีการแตกหัก ฉี กขาด หรื อ การสึ กกร่ อน เนื องจากติดค้างอยูใ่ นทะเลเป็ นระยะเวลานาน รวมทัง
ลักษณะของการติดค้างอยู่บนชายหาด ซึ งขยะทะเลบางส่ วนติดค้างอยูบ่ นผิวหน้าทราย หรื อ ถูกกลบทับฝังลึกลงไปมากกว่า
เซนติเมตร ดังนันข้อมูลที ได้จากงานวิจยั นี จึ งมี ความสําคัญเป็ นอย่างยิงในการนําไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐาน หรื อ เกณฑ์
สําหรับการออกแบบพัฒนาสิ งประดิ ษฐ์ นวัตกรรม เครื องมือ อุปกรณ์ สําหรั บนํามาใช้ในการจัดเก็บขยะทะเล ที มีความ
เหมาะสมสําหรับการใช้งาน และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอสําหรับการใช้งาน เพือแก้ไขปั ญหาขยะทะเลทีติดค้างอยูบ่ นพืนที
ชายหาด รวมทังการหาแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลทีติดค้างอยูต่ ามแนวชายฝัง
คําสําคัญ : ขยะทะเล, ชายหาด, ชายฝัง, การเคลือนที, การแพร่ กระจาย
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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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จากปั ญหาขยะมูลฝอยที ส่ งผลกระทบทังทางด้านสิ งแวดล้อม และ สังคมความเป็ นอยู่ของประชาชนโดยทัวไป
ซึ งเป็ นผลจากขยะปริ ม าณมากที เกิ ด ขึ นในแต่ ล ะวัน ในบางพืนที ยัง ขาดกระบวนการจัด การขยะมูล ฝอยที เหมาะสม
โดยเฉพาะพืนทีในท้องถินทีมีงบประมาณสําหรับการบริ หารจัดการน้อย พืนทีทีประสบปั ญหามากอีกพืนทีหนึ ง คือ พืนที
ชายฝังทะเลทีมีการสนับสนุนธุรกิจการท่องเทียว (Silva et al., 2018) ซึ งมีจาํ นวณนักท่องเทียวทีชอบการเทียวทะเลปริ มาณ
มากในแต่ละปี ทังนี ในพืนทีภาคใต้ของประเทศไทยหลายจังหวัดได้มีการสนับสนุนการท่องเทียวทางทะเลอย่างสําเสมอ
ทังพืนที ชายหาดต่าง ๆ บนชายฝั งทะเล และ ในพืนที เกาะ ซึ งมี การดําเนิ น กิ จการที เกี ยวข้องกับการท่ องเที ยวทางทะเล
เช่น โรงแรม รี สอร์ท บังกะโล ซึงขยะทีก่อเกิดขึนมาจากนักท่องเทียว และ พนักงาน หรื อ คนงาน อีกทังอาจมีการทิงขยะลง
ทะเลในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทางเรื อได้เช่นกัน นอกจากนีขยะทะเลบางส่ วนเกิดจากการทิงของผูค้ น หรื อ ชาวบ้าน
ทีอยูอ่ าศัยบริ เวณแนวชายฝังทะเล ขยะทีก่อเกิดขึนหากไม่ได้มีการบริ หารจัดการทีดีจะมีขยะบางส่ วนทีก่อเกิดขึนจากแหล่ง
ต่าง ๆ ถูกทิงลงสู่ทะเล กลายเป็ นขยะทะเลทีส่งผลกระทบระบบนิ เวศและสิ งแวดล้อมทางทะเล ทังนีขยะทะเลทีติดค้างอยูบ่ น
แนวชายหาด ณ วัน เวลา ที พบเจอ อาจมิ ได้เ กิ ดจากการทิ งของนักท่ องเที ยว หรื อประชาชน ที อาศัยอยู่บริ เวณพืนที นัน
แต่อาจเป็ นขยะทีมาจากสถานทีแหล่งกําเนิ ดอืน ๆ ทีอยูใ่ กล้เคียง หรื อ อยูห่ ่ างไกลออกไปมากก็เป็ นได้ เนืองจากขยะทะเลบาง
ประเภทสามารถลอยนําได้ ประกอบกับกระแสนํา คลืน และ ลม ในทะเลทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงสภาพอากาศทําให้
ขยะทะเลสามารถเคลือนทีไปได้ไกลจากแหล่งกําเนิ ดมาก (Zhou et al., 2011) ซึ งขยะทะเลทีปรากฏบนบริ เวณชายหาด มัก
เกิ ด จากกิ จ กรรมบางประเภทที ดํา เนิ น อยู่ ใ กล้บ ริ เ วณชายฝั งทะเล เช่ น กิ จ กรรมชายฝั งและการพัก ผ่อ น การประมง
การขนส่ ง ทางเรื อ หรื อ กิ จ กรรมทางนําในรู ป แบบต่ า ง ๆ และกิ จ กรรมอื น ๆ ที ดําเนิ น อยู่บ ริ เวณชายฝั ง หรื อในทะเล
โดยมีทงขยะชิ
ั
นส่วนขนาดใหญ่ หรื อชินส่วนวัสดุทีเกิดจากการแตกหัก (Walker Grant and Archambault, 2006)

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ เพือดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลขยะทะเลบนพืนที ชายหาด ริ มชายฝั งทะเล
และพืนทีชายหาดบนเกาะของจังหวัดตรัง โดยกําหนดพืนทีชายหาดสําหรับทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นพืนทีชายหาดทังที
มีแ ละไม่มีกิจกรรมการท่ องเที ยว หรื อ ผูค้ นอาศัยอยู่ ในพืนที ชายหาดของเกาะลิ บง และเกาะมุกด์ (ช่ วงเวลาการสํารวจ
พฤษภาคม
) หาดเจ้าไหม (ช่ วงเวลาการสํารวจ มีนาคม
) และ หาดราชมงคล (ช่ วงเวลาการสํารวจ พฤษภาคม
) ทังทีเป็ นหาดทราย และ หาดโคลน เพือศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของขยะทะเลทีเกิดจากการพัดพาของกระแสนํา
และ คลืน การศึ กษาถึงแหล่งกําเนิ ดของขยะทะเล และ การเคลือนที จากการลงพืนที ทําการสํารวจ และทําการเก็บข้อมูล
โดยใช้ วิ ธี การสํ า รวจตามรู ปแบบวิ ธี การของ UNEP/IOC Guidelines on Survey and Monitoring of Marine Litter
(UNEP-United Nation Environmental Programme, 2009) และทําการบันทึกข้อมูลแหล่งกําเนิ ด องค์ประกอบ และปริ มาณ
ของขยะทะเลตามแบบบันทึกข้อมูล International Coastal Cleanup Data Card (Ocean Conservancy, 2009)

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการลงพื นที สํ า รวจเก็ บ ข้อ มู ล ขยะทะเลในพื นที ชายหาด ของเกาะลิ บ ง เกาะมุ ก ด์ หาดราชมงคล และ
หาดเจ้าไหม พบว่าการติ ดค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลทีอยู่บนพืนที ชายหาดที ดําเนิ นการสํารวจมีความแตกต่างกัน
เนื องจากการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ในพืนที ชายฝั ง และ การติ ด ค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลจากแหล่งกําเนิ ดอืน
เป็ นผลทําให้มีลกั ษณะทางกายภาพของขยะทะเลในพืนชายหาดทีมีความแตกต่างกัน (Pasternak et al., 2017) อีกทังลักษณะ
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การเคลือนที หรื อ การแพร่ กระจายของขยะทะเล จากอิทธิพลของ กระแสนํา คลืน ลม และนําขึน-นําลง มีผลต่อการเคลือนที
และการแพร่ กระจายของขยะทะเลเป็ นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ชนิดและปริมาณของขยะทะเล
การดําเนินการวิจยั สํารวจขยะทะเลในพืนทีชายหาดเพือเป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับใช้ประโยชน์ ทังในด้านส่ วนของ
การติดตามในระยะยาว การเฝ้าระวัง การหาแนวทางการจัดการขยะทะเล (Jang et al., 2018) ซึ งผลการดําเนิ นการวิจยั เก็บ
ข้อมู ลขยะทะเลที มีการแบ่ งประเภทของขยะทะเลตามรู ปแบบกิ จกรรมต่าง ๆ ซึ งจากการสํารวจในพืนที หาดเจ้า ไหม
และหาดราชมงคล ซึ งเป็ นชายหาดทีไม่มีผคู้ นอาศัย แสดงดังภาพที และ ผลการสํารวจแสดงถึงขยะทะเลส่ วนใหญ่เกิด
จาก กิ จ กรรมชายฝั งและการพัก ผ่ อ น (Shoreline and Recreational Activities) และ กิ จ กรรมทางนํา (Ocean/Waterway
Activities) ในทังสองพืนที ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาสํารวจขยะทะเลในพืนทีชายหาดของเกาะลิบง (เอนก สาวะอินทร์
และคณะ,
) และ พืนทีชายหาดของเกาะมุกด์ (บุญจงรักษ์ จิวตัน และ คณะ,
) แม้วา่ จะมีความแตกต่างของพืนที
และช่วงระยะเวลาการสํารวจ แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาขยะทะเลทีจะต้องเน้นการแก้ปัญหา ณ แหล่งกําเนิด
คื อ พื นที ที มี ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมชายฝั งและการพัก ผ่ อ น (Shoreline and Recreational Activities) และกิ จ กรรมทางนํา
(Ocean/Waterway Activities) ซึงขยะทะเลทีสํารวจพบส่วนใหญ่มีวสั ดุเป็ น โฟม หรื อ พลาสติก เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร
ทุ่นจากอุปกรณ์การประมงถุงพลาสติก ขวดนําดืม แก้วนํา หลอด ไฟเช็ค เป็ นต้น

ภาพที ร้อยละของปริ มาณขยะทะเลจากผลการสํารวจเก็บข้อมูลในพืนทีหาดเจ้าไหม
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ภาพที ร้อยละของปริ มาณขยะทะเลจากผลการสํารวจเก็บข้อมูลในพืนทีหาดราชมงคล
ในส่ วนของปริ มาณขยะทะเลทีติดค้างอยูบ่ นพืนทีชายฝังทะเลนันจะมีความแตกต่างกัน และ มีการเปลียนแปลงไป
ตามช่วงระยะเวลา เนืองจากขยะทะเลถูกพัดพา และ เกิดการแพร่ กระจาย โดยอิทธิพลของ ความหนาแน่นของขยะทะเลชนิด
นัน ๆ กระแสนํา คลืน ลม นําขึน – นําลง ตามจันทรคติ ฤดูกาล และ อิทธิพลอืน ๆ ทีมีศกั ยภาพก่อให้เกิ ดการเปลียนแปลง
ในทะเล โดยงานวิจยั นี ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ งต่าง ๆ ทีมีอิทธิ พลต่อปริ มาณขยะทะเลทีติดค้างบริ เวณพืนที ชายหาด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ลักษณะทางกายภาพของขยะทะเลทีติดค้ างอยู่บริเวณหาดทราย
เมือมีการทิง หรื อ การพัดพาขยะจากแหล่งกําเนิดบนชายฝังลงในทะเล กระแสนํา และ คลืน จะพัดพาขยะเคลือนที
ไปตามแนวชายฝัง และจะหยุดการเคลือนทีเมือมีการติดค้างบนหาด ติดค้างบนกิงไม้ หรื อ รากไม้ หรื อ วัสดุสิงก่อสร้างทียืน
ออกไปจากชายฝัง ซึ งขยะทะเลเหล่านันจะมีการเคลือนทีอีกครังเมือ กระแสนํา หรื อ คลืนพัดพาให้หลุดออก หรื อ เกิดจาก
การฉี กขาดจากการเสื อมสภาพจนหลุดออกไปจากจุดทีติดค้างอยู่ หากขยะทะเลเกิดการติดค้างอยูบ่ นพืนหาดทราย มักจะถูก
กลบทับด้วยทราย ซึงโดยในระยะแรกขยะจะติดค้างอยูบ่ นผิวหน้าทราย แต่เมือระยะเวลาผ่านไป พบว่า ขยะทะเลบางส่วนจะ
ถูกกลบทับด้วยทราย และ เพิมความหนามากขึนเรื อย ๆ เมือผ่านพ้นไปเป็ นระยะเวลานาน โดยมีความหนาของทรายทีกลบ
ทับได้มากกว่า เซนติเมตร ทังนีความหนาของทรายทีกลบทับนันขึนอยูก่ บั ระยะเวลาทีติดค้างอยูข่ องขยะ ตําแหน่งบริ เวณที
ติดค้าง โดยเฉพาะวัสดุจาํ พวก เชือก หรื อ อวน หรื อ อุปกรณ์จบั สัตว์นาที
ํ ใช้วสั ดุจาํ พวกนีเป็ นส่วนประกอบ แสดงดังภาพที
ซึ งจากการมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยของเชือกสามารถพันติดกับวัสดุอืน ๆ ทีอยูต่ ามแนวชายฝังได้ง่าย และ หลุดออกยาก ทําให้
ติดค้างอยูเ่ ป็ นระยะเวลานาน เช่นเดียวกับขยะทะเลทีมีนาหนั
ํ กมาก หรื อ ความหนาแน่นของวัสดุสูง ก็จะถูกพัดพาไปได้ชา้
เช่นกัน เนื องจากกระแสนําและคลืนจะต้องมีพลังงานมากพอทีจะทําให้เคลือนทีไปได้ เช่น ในช่วงนําทะเลขึนสู งสุ ด ช่วง
มรสุม หรื อ เกิดพายุ เป็ นต้น ส่วนขยะทะเลทีมีนาหนั
ํ กเบา หรื อ มีความหนาแน่นตํา จะถูกกระแสนํา ลม และ คลืน พัดพาไป
ได้เร็ ว ทังนีจากการติดตามการเคลือนทีของขยะทะเล พบว่า วัตถุทีมีลกั ษณะรู ปทรงมล หรื อ กลม จะสามารถเคลือนทีไปได้
ง่ายบริ เวณพืนท้องนํา
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A.
B.
ภาพที การติดค้างของ เชือก อวน หรื อ อุปกรณ์การประมง ทีมีการกลบทับของทรายบริ เวณชายหาด A.บริ เวณใต้ถุนบ้านที
อยูอ่ าศัย B. บริ เวณชายหาดทีจอดเรื อประมง
การติดค้ าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพืนทีชายหาดทีมีผ้ คู นอยู่อาศัย
ผลจากการสํารวจพืนทีชุมชนทีอยูอ่ าศัยบริ เวณแนวชายฝังทะเล พบว่ามีการสะสมของขยะทะเล เนื องจากการทิง
ขยะลงไปในทะเลของชาวบ้านทีอาศัยอยู่ หรื อ นักท่ องเทียวทีเข้ามาพัก โดยเฉพาะอาคารบ้านเรื อนทีมีการสร้างรุ กลํายืน
ออกไปในทะเล แสดงดังภาพที ซึ งบริ เวณใต้ถุนบ้านจะมีลกั ษณะเป็ นเลน หรื อ โคลน ทังนี เนื องจากการสร้างบ้านหรื อ
อาคารลุกลําลงไป จะก่อให้เกิ ดการกัดเซาะดินทรายออกไปจากพืนทีบริ เวณนัน ประกอบกับมักมี การทิง เชื อก อวน หรื อ
เครื องมือทางการประมงชนิดอืน ๆ ที มีลกั ษณะเป็ นตาข่าย บริ เวณใต้ถุนบ้าน จึงเกิดโอกาสการพัดพาขยะทะเลจากอิทธิพล
ของกระแสนํา และ คลืน ได้นอ้ ยลง ทําให้เมือมีการทิงขยะลงไปจะส่ งผลมีการให้ติดค้างอยูบ่ ริ เวณนันได้เป็ นระยะเวลานาน
และ อาจมีการสะสมของขยะทับถมอยูใ่ นโคลนบริ เวณใต้ถุนบ้านติดค้างอยู่ได้นานแรมปี อย่างไรก็ตามขยะทะเลดังกล่าว
ข้างต้นอาจมีการพัดพาออกไปได้ในช่วงวันทีมีนาทะเลขึ
ํ
นสูงสุ ด หรื อ หรื อ ในช่วงฤดูฝนทีมีลมพายุ คลืนแรง การติดค้าง
และ การสะสมของขยะทะเลบริ เวณพืนทีชายหาดทีมีผคู ้ นอาศัย มักมีความแตกต่างของการการติดค้าง และ การสะสม ของ
ขยะทะเล กับ บริ เ วณพืนที ที เป็ นย่า นธุ รกิ จ การท่ อ งเที ยวที มัก เป็ นหาดทราย โดยเฉพาะหาดทรายที มี ชื อเสี ย ง และ มี
นักท่องเทียวปริ มาณมาก ซีงมีผลต่อนักท่องเทียวเป็ นอย่างมาก พืนทีดังกล่าวจึงมักมีการจัดเก็บขยะทะเลทีมาเกยตืน หรื อ ติด
ค้าง รวมถึงขยะทีถูกทิงโดยนักท่องเทียว โดยมีเจ้าหน้าทีหน่วยงานส่ วนท้องถินทีรับผิดชอบดําเนิ นการเก็บเป็ นประจํา หรื อ
เจ้าของธุ รกิ จร้านค้าเป็ นคนดําเนิ นการเองในทุก ๆ วัน จนเกิดปั ญหาของการจับจองพืนที บริ เวณชายหาดโดยอ้างถึ งการ
จัดการขยะในพืนทีบริ เวณชายหาดดังทีได้เคยปรากฏเป็ นข่าวแล้วหลายครัง หรื อ โดยเฉพาะในช่วงเปิ ดฤดูกาลการท่องเทียว
อย่างไรก็ตามอาจมีบางพืนทีทีปล่อยปะละเลยจนมีการสะสมขยะอยูบ่ นชายหาด ซึงขยะเหล่านันจะถูกพัดพาไปยังบริ เวณอืน
เมือนําทะเลขึนถึงบริ เวณทีมีขยะสะสมอยู่ ยกเว้นขยะทีมีการติดค้างในลักษณะฝังลึกอยูใ่ ต้ผืนทรายทังหมด หรื อ บางส่วน ที
ไม่อาจเคลือนทีได้ แต่จะมีโอกาสหลุดออกเมือมีคลืนลมแรงในช่วงทีมีพายุ หรื อ ฤดูฝน และเคลือนทีไปยังบริ เวณอืนตามทิศ
ทางการไหลของกระแสนําได้เช่นกัน ผลจากการสํารวจเก็บข้อมูลขยะทะเลในบริ เวณพืนทีชายหาดทีมีผคู ้ นอยูอ่ าศัย ในจุดที
มีการติดค้าง และ เกิดการสะสมของขยะทะเล พบว่า มีมากกว่า ชิน/ตารางเมตร
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B.
A.
ภาพที ขยะทะเลทีมีการทิง และ ติดค้าง เกิดการสะสมในบริ เวณพืนทีชายหาดทีมีผคู ้ นอาศัยอยู่ A. บริ เวณใต้ถุนบ้านทีอยู่
อาศัย B. บริ เวณชายหาดใกล้ทีอยูอ่ าศัย
การติดค้ าง และ การสะสม ของขยะทะเลในบริเวณพืนทีชายหาดทีไม่ มผี ้คู นอยู่อาศัย
การติด ค้าง และ การสะสม ของขยะทะเลในพืนที ที ไม่มี ผูค้ นอาศัย ขยะทะเลส่ วนใหญ่เป็ นการพัด พามาจาก
แหล่งกําเนิ ดอืน ๆ ทังใกล้ และ ไกล เช่น ขยะทีถูกทิงมาจากชุมชนทีอยูอ่ าศัย หรื อ แหล่งท่องเทียว ตามแนวริ มชายฝังทะเล
(Schmuck et al., 2017) การแอบทิงขยะลงทะเลจากเรื อนําเทียวประเภทต่าง ๆ รวมถึงการทิงขยะลงแม่นาที
ํ ไหลลงสู่ทะเล ซึง
ผลจากการสํารวจพบว่าขยะทะเลทีลอยมาจากแหล่งอืนมักจะมีเศษไม้ กิงไม้ หรื อ ใบไม้เป็ นองค์ประกอบทีปะปนมากับขยะ
ทะเลในพืนทีบริ เวณนีด้วย แสดงดังภาพที อย่างไรก็ตามขยะทะเลเหล่านีมักมีการติดค้างอยูไ่ ม่นานนัก ซึ งการติดค้าง การ
สะสม และ การเคลือนที เป็ นผลมาจากกลไกทางธรรมชาติเป็ นส่วนใหญ่ คือ กระแสนํา ลม และ คลืน นําขึน-นําลง รวมถึง
ฤดูกาลทีมีลมพายุ ซึ งมีโอกาสทีขยะทะเลจะถูกพัดพาขึนฝังเข้ามาได้ระยะไกลมากจากความแรงของคลืนทีถูกชัดเข้ามาตาม
แนวชายฝัง และ ขึนอยูก่ บั ความสู งจากระดับนําทะเลของพืนทีบริ เวณนัน ๆ ผลการสํารวจเก็บข้อมูลขยะทะเลในบริ เวณพืนที
ชายหาดทีไม่มีผคู้ นอยูอ่ าศัย ซึ งเป็ นจุดทีมีการติดค้างและเกิดการสะสมของขยะทะเล พบว่า มีมากกว่า 50 ชิน/ตารางเมตร

A.
B.
ภาพที แสดงการติ ด ค้างและการสะสมของขยะทะเลบริ เวณชายหาดที มีการกัดเซาะจนถึ งแนวของต้นไม้ริม ชายหาด
A. การติ ดค้างของขยะทะเลในแนวต้นไม้ริมชายหาด B. การสะสมของขยะทะเลจากการพัดพาของกระแสนํา
บริ เวณชายหาด
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อิทธิพ ลของนําหนัก และ ความหนาแน่ น ของขยะทะเลต่ อการแพร่ กระจาย
นําหนัก และ ความหนาแน่ น ของขยะทะเล มีอิทธิ พลต่อการแพร่ กระจ่ายของขยะทะเล หรื อ โดยทีขยะทะเลทีติด
ค้างอยู่ใ นบริ เ วณเดิ ม ได้นานก็ต่ อ เมื อเป็ นขยะที มี น ําหนักมาก ความหนาแน่ น สู ง เช่ น เศษซากปรั กหัก พัง ของอาคาร
วัสดุสิงก่อสร้างทีเป็ นคอนกรี ต ส่ วนประกอบของเรื อหรื อสิ งของต่าง ๆ ทีเป็ นโลหะ ซึ งวัสดุเหล่านี เมือถูกทิง หรื อ ตกหลน
ลงไปในทะเล จะตกจมลงสู่กน้ ทะเล จากความเร็ วกระแสนําบริ เวณใกล้ชายฝังทีมีความเร็ วตําบริ เวณก้นทะเล เมือเทียบกับ
บริ เวณผิวนํา จะทําให้เศษชินส่ วนต่าง ๆ เหล่านี เคลือนทีได้ชา้ เมือเทียบกับวัสดุทีเบาและ สามารถลอยนําได้ เช่น พลาสติก
โฟม ส่ งผลให้สามารถเคลือนทีได้เร็ วไปตามกระแสนํา ลม และ คลืน ทังนีความเร็ วของการเคลือนทีก็จะขึนอยูก่ บั กระแสนํา
ลม และ คลืน ในขณะนันด้วยเช่นกัน ตัวอย่างในสภาพสิ งแวดล้อมจริ งถึงอิทธิ พลของนําหนัก และ ความหนาแน่นของขยะ
ทะเลชนิ ดเดี ยวกัน คือ การเคลือนทีของขวดแก้วทีมีนาหนั
ํ ก และ ความหนาแน่ นแตกต่างกัน จะส่ งผลต่อการเคลือนทีใน
ระดับความลึกทีแตกต่างกัน รวมทังระดับความลึกของนําทะเลบริ เวณชายหาด และ ความเร็ วของกระแสนํา แสดงดังภาพที
6 ซึ งเมือเปรี ยบเทียบจากการทดสอบจับเวลาวัดความเร็ วในการเคลือนทีของขยะทะเลทีเป็ นขวดแก้วในขณะทีทะเลไม่มี
คลืน และ ลม พบว่าขวดทีลอยอยูบ่ นผิวนําสามารถเคลือนทีตามกระแสนําได้เร็ว และความเร็ วของการเคลือนทีจะเพิมสูงขึน
เมือกระแสนําไหลเร็ วขึนจากอิทธิ พลของ นําขึน – นําลง ส่ วนขวดทีตกจมลงติดกับพืนเนืองจากมีสิงสกปรกติดอยูภ่ ายใน
เช่น ดิน ทราย ขยะทะเลทีเป็ นขวดนี ก็จะตกจมลงสู่พืนไม่เคลือนที หรื อ เคลือนทีได้ชา้ มาก ขึนอยูก่ บั ความแรงของกระแสนํา
และ คลืน เนื องจากความแรงของกระแสนําช่ วยในการพัดพาเคลือนที โดยสามารถเขี ยนภาพเสมื อนอธิ บายลักษณะการ
เคลื อนที ของขยะทะเลในลักษณะดังกล่าวแสดงดังภาพที ในส่ วนของขยะที ลอยบนผิวนําได้ถึงแม้ว่าจะเป็ นขยะชนิ ด
เดี ยวกัน แต่หากรู ปทรงรู ปร่ างต่างกัน หรื อ เกิดการแตกหัก หลุดร่ อน ของวัสดุ ก็จะมีผลทําให้เกิดลักษณะการลอยตัวอยูบ่ น
ผิวนําทีแตกต่างกัน ซึ งส่งผลต่อการเคลือนทีได้เช่นกัน (Yoon, Kawano and Igawa, 2010)

A.
B.
ภาพที ลักษณะการลอยตัวอยูบ่ นผิวนําของขยะทะเลชนิดขวดแก้ว A. การลอยตัวและเคลือนทีขณะนําขึน B. การติดค้างอยู่
บนพืนเมือนําลงตําสุด
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ภาพที 7 ภาพเสมือนอธิ บายตัวอย่างการเคลือนทีของขยะทะเลชนิดทีเป็ นขวดแก้ว ทีได้รับอิทธิพลจากกระแสนํา บริ เวณนํา
ตืนตามแนวชายหาด
อิทธิพ ลของกระแสนํา คลืน และ ลม ต่อการเคลือนทีของขยะทะเลทีลอยบนผิวนําทะเลตามแนวชายฝัง
จากการศึ กษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการเคลือนทีและการแพร่ กระจายของขยะทะเลทีลอยอยู่บนผิวนําทะเลตาม
แนวชายฝัง นอกจากการได้รับอิทธิพลจาก กระแสนํา คลืน และ แรงลม เนืองจากการเปลียนแปลงสภาพอากาศ ยังมีอิทธิพล
ต่อขยะทะเลทีลอยอยู่บนผิวนํา (McWilliams, Liboiron and Wiersma, 2018 and Yoon, Kawano and Igawa, 2010) หรื อ แม้
กระทัง การเกิ ดซึ นามิ (Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) ภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติทีมีโอกาสเกิ ดขึนน้อยมาก โดยจากการ
สํารวจในสภาพแวดล้อมจริ ง กระแสนําจะก่อให้เกิดการพัดพาขยะทะเลไปตามทิศทางการเคลือนทีของกระแสนํานัน ตราบ
ใดทีขยะทะเลไม่ถูกคลืน หรื อ ลม ตามแล้วชายฝัง พัดพาขึนติดค้างบนชายฝัง หรื อ บนหาดทราย ขยะทะเลก็จะยังเคลือนที
ต่อไปเรื อย ๆ โดยเฉพาะพืนทีชายฝังทีมีความชันสู ง อย่างไรก็ตามขยะทีติดค้างอยูบ่ ริ เวณแนวชายฝังจะมีการเคลือนทีได้อีก
ครัง เมือนําทะเลขึนถึงจุดทีติดค้างอยู่ และ คลืน ทําให้ขยะนันหลุดออกไป แต่หากช่วงใดทีมีคลืนแรง เช่น ช่วงมรสุ ม หรื อ
ลมพายุ ขยะทะเลมักถูกพัดพาขึนฝังเข้ามาในแผ่นดิ นไกลกว่าปรกติ และเมือหมดช่วงมรสุ ม หรื อ ลมพายุ ขยะทะเลก็จะติด
ค้างอยูใ่ นบริ เวณนัน เป็ นระยะเวลานาน เนืองจากไม่มีกระแสนําเป็ นตัวกลางในการพัดพาออกไปจากพืนที แต่หากขยะทะเล
ทีติดค้างอยูต่ ามแนวชายฝั งนันไม่ได้อยูห่ ่ างมากเกิ นไป จะมีโอกาสทีขยะทะเลจะถูกพัดพาอี กครังเมื อเกิดลมมรสุ มในครัง
ถัดไป กรณี ทีเป็ นขยะทีลอยอยูก่ ลางทะเลกรณี ทีไม่มีคลืนลม ขยะทะเลจะเคลือนทีด้วยความเร็ วและทิศทางจากอิทธิ พลของ
กระแสนําเป็ นหลัก และจะมีโอกาศน้อยทีขยะทะเลจะถูกพัดพาขึนชายฝั ง ภาพเสมือนแสดงอิทธิ พลของ กระแสนํา คลืน
และ ลม บริ เวณแนวชายฝังทะเล แสดงดังภาพที ซึ งมี ผลต่อความเร็ ว และทิ ศทางการเคลือนทีของขยะทะเล นอกจากนี
อิทธิ พลจากแรงกระทําอืน ๆ ยังอาจส่ งผลต่อทิศทางการเคลือนทีและการแพร่ กระจายได้ เช่น คลืนทีเคลือนทีจากบริ เวณนํา
ลึก คลืนทีเกิดจากการเดินเรื อ หรื อ ยานพาหนะทางนําอืน ๆ
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ภาพที ภาพเสมือนแสดงอิทธิพลของ กระแสนํา คลืน และ ลม บริ เวณแนวชายฝังทะเลทีจะมีผลต่อการเคลือนทีของขยะ
ทะเลทีลอยอยูบ่ นผิวนํา
ลักษณะการเคลือนทีของขยะทะเลบนชายหาดจากอิทธิพลของ นําขึน – นําลง ตามจันทรคติ
ขยะทะเลทีมีการเคลือนทีไปตามกระแสนํา และ คลืน ซึงในส่วนของขยะทะเลทีมีความหนาแน่นน้อยกว่านําทะเล
และสามารถลอยอยูบ่ นผิวนําได้นานนัน จากการสํารวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝังในพืนทีเกาะลิบง จ.ตรัง พบว่าขยะ
ทะเลสามารถเคลือนทีตามแนวชายฝังได้ไกลกว่า กิโลเมตร/วัน ในช่วงวันทีมีสภาพอากาศปรกติ และมีนาขึ
ํ นสูงสุด การติด
ค้างของขยะทะเลบนชายหาดขึนอยูก่ บั ระดับนําขึนสู งสุดในวันนัน ๆ ในช่วงเวลานําขึนขยะทะเลทีเคลือนทีตามแนวชายหาด
จะถูกคลืนพัดพาขึนสู่ ชายฝั ง หรื อ ชายหาด สู งขึนเรื อย ๆ ในขณะที ช่ วงนําลงขยะทะเลบางส่ วนทีความหนาแน่นตํา หรื อ
ลอยตามนําได้ดี จะถอยลงตามนํา แต่ขยะบางส่ วนที มีความหนาแน่ นสู ง หรื อ นําหนักมาก จะติ ดค้างอยู่บนแนวชายหาด
แสดงดังภาพที และอาจจะเคลือนทีได้อีกครังเมือนําทะเลขึนมาถึงตําแหน่ งที ติดค้างอยู่ ขยะทะเลหากติดค้างอยู่เป็ นระยะ
เวลานานในช่วงทีไม่มีฝนตก หรื อ ฤดูร้อน ขยะเหล่านี จะมีความชืนตํา แห้ง เนื องจากแสงแดด ซึ งมีอิทธิ พลต่อค่าความชืน
ของขยะทะเลลดลงมาก ในกรณี ทีขยะทะเลลอยอยู่บนผิวนําในช่วงนําตาย ซี งกระแสนําทะเลไหลช้ามาก ขยะทะเลก็จะ
เคลื อนที ได้ช้าเช่ น เดี ยวกัน แต่ห ากในระหว่างช่วงเวลานันมีคลื นลมแรงขยะทะเลจะเคลื อนที ด้วยอิทธิ พลของคลื นลม
มากกว่ากระแสนําในขณะนัน นอกจากนีจากการสํารวจติดตามขยะทะเลทีเคลือนทีตามแนวชายหาด พบว่า อิทธิพลของ นํา
ขึน – นําลง ยังส่ งผลต่อการเคลือนทีของขยะทะเลในพืนทีชายหาดที มีความยาวมากจนทําให้เกิดการแพร่ กระจายของขยะ
ทะเลไปตามแนวชายหาด
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ภาพที 9 การติดค้างของขยะทะเลบนชายหาดเนืองจากอิทธิพลของ นําขึน - นําลง
ลักษณะการเคลือนทีของขยะทะเลจากอิทธิพ ลของกระแสนําทีไหลออกมาจากปากแม่ นาํ
เมือขยะถูกทิงลงสู่ แม่นาํ กระแสนําในแม่นาจะพั
ํ ดพาเอาขยะไหลไปพร้อมกับกระแสนําที ไหลลงสู่ ทะเล ซึ งเมื อ
ขยะทะเลออกมาถึงยังปากแม่นาํ ความแรงของกระแสนําในแม่นาจะส่
ํ งผลต่อระยะทางของขยะทีเคลือนทีออกมาจากปาก
แม่นาํ (Diaz-Torres, et al., 2017) จากนันทิศทางการไหลของกระแสนําในทะเล และ คลืน จะเป็ นสิ งทีกําหนดทิศทางการ
เคลือนทีของขยะทะเลในเวลาต่อมา อาจมีการพัดพาออกสู่ทะเลไกลออกไนปนอกชายฝัง หรื อ พัดพาไปตามแนวชายฝัง ซึ ง
กระแสนําในทะเลเป็ นสิ งทีกําหนดทิศทางการเคลือนทีของขยะทะเล จากการสํารวจติดตามการเคลือนทีของขยะทะเลตาม
แนวชายฝังทีมีการติดค้างอยูบ่ นแนวชายหาดของพืนทีเกาะลิบง บริ เวณหาดพร้าว แสดงดังภาพที 10 พบว่าในช่วงของการ
สํารวจพบการเคลือนทีของกองขยะทะเลทีออกมาจากปากแม่นาตรั
ํ ง (A) มีทิศทางการเคลือนทีผ่านบริ เวณแหลมจุโหย (B)
และ เคลือนที ต่อตามแนวชายหาดบริ เวณหาดพร้าว (C) ซึ งเป็ นผลมาจากอิทธิ พลของกระแสนําทะเลบริ เวณนัน จากการ
สอบถามข้อมูลจากคนในพืนที พบว่า กลุ่มคนบางส่วนทีทราบถึงอิทธิพลของ นําขึน - นําลง และ กระแสนํา จึงมีการแอบทิง
ขยะลงแม่ นํา เพือให้กระแสนําพัด พาขยะออกไปจากจุ ด ที อยู่อาศัย ให้ถู กพัด พาไหลลงสู่ ท ะเล ซึ งเป็ นการกระทําที ไม่
เหมาะสมอย่างยิง และ ควรได้รับการป้ องปราม เพือป้ องกันผลกระทบทีเกิดจากปั ญหาขยะทะเลทีนับวันยิงมีมากขึนเรื อย ๆ

ภาพที 10 แสดงอิทธิพลของกระแสนําทะเลบริ เวณชายฝังทีส่งผลต่อทิศทางการไหลของกระแสนําบริ เวณปากแม่นาตรั
ํ ง
และส่ งผลต่อการเคลือนทีและการแพร่ กระจายของขยะทะเลทีลอยออกจากปากแม่นาํ
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เนื องจากงานวิจ ัยนี เป็ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมจริ งที เกิ ดขึ นตามแนวชายหาดในขณะช่ ว ง
ระยะเวลาทําการสํารวจ ซึ งอาจจะมี ความแตกต่างไปจากพืนที อื น ๆ หากช่ วงระยะเวลาทําการสํารวจที มีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกัน โดยเฉพาะสภาพอากาศทีมีการเปลียนแปลงไปตามแต่ละพืนที การสํารวจติดตามขยะทะเลตามแนวชายฝัง หรื อ
ชายหาด จึงยังต้องการข้อมูลเพิมเติมในอีกหลายด้าน เช่น บริ เวณทีมีการสะสมของขยะทะเล ผลกระทบทีเกิดขึน โดยเฉพาะ
พืนทีทีเป็ นป่ าโกงกาง ทีเป็ นทังแหล่งขยายพันธ์ และอนุบาลสัตว์นาํ หลายชนิดทังนี ข้อมูลเหล่านี จะเป็ นส่ วนสําคัญในการ
พิจารณาดําเนินการป้ องกันแก้ไขปั ญหาขยะทะเลบริ เวณชายฝัง ซึงขยะทะเลบางส่วนสามารถนํามาผลิตเป็ นเชือเพลิง (RDF)
หรื อ รี ไซเคิล เพือนําไปใช้ประโยชน์อย่างอืนได้ (Iniguez, Conesa and Fullana, 2016) นอกจากนีในด้านสังคมยังสามารถใช้
เป็ นข้อมูลเพือนําไปสู่ การดําเนิ นการเกี ยวกับข้อกําหนด กฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อมขององค์กร
(CSR) เพือป้ องกัน หรื อ แก้ไข ปั ญหาขยะทะเล (Landon-Lane, 2018)

สรุ ปผลการวิจัย

ผลจากการดําเนิ นงานวิจยั นี แสดงถึงแหล่งกําเนิ ดขยะทะเลทีก่ อเกิดจากการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ บริ เวณชายฝัง
ทะเล โดยส่ วนใหญ่มาจากการดําเนินกิจกรรมชายฝังและการพักผ่อน และ กิ จกรรมทางนํา นอกจากนี ยังมีปัญหาการพัดพา
ขยะทะเลจากแหล่งกําเนิ ดต่างพืนที เช่น การทิงขยะจากในชุมชนริ มฝังแม่นาที
ํ ไหลลงสู่ ทะเล ปริ มาณของขยะทะเลในพืนที
ชายหาดขึนอยูก่ บั การติดค้าง การสะสม และ แพร่ กระจาย ของขยะทะเล ซี งเป็ นผลจากการเคลือนทีของขยะทะเล ทีได้รับ
อิทธิพลจากการพัดพาของกระแสนําทะเลบริ เวณแนวชายฝัง คลืน และ ลม รวมถึง อิทธิพลของ นําขึน - นําลง ตามจันทรคติ
ทังนี บางพืนทีทีมีการสะสมของขยะทะเลจนมีปริ มาณมาก ซึงจะส่ งผลกระทบทางสิ งแวดล้อมด้านอืน ๆ ตามมา การติดค้าง
ของขยะทะเลบริ เวณหาดทรายเป็ นระยะเวลานานจะก่อให้เกิดการกลบทับของทราย และ เกิดการสะสะสมของขยะทะเลอยู่
ใต้ผืนทรายบริ เวณชายหาด ทําให้การเก็บขนทําได้ยากขึน การเปลียนแปลงสภาพอากาศ และ การเปลียนแปลงสภาพพืนที
ตามแนวชายฝัง จะส่ งผลให้เกิดความแตกต่างออกไปในแต่ละพืนที จึงควรมีการศึกษาเพิมเติมในพืนทีทีมีลกั ษณะแตกต่าง
กันออกไป ตลอดจนการศึกษาผลกระทบทีเกิดจากการสะสมของขยะทะเลในพืนทีตามแนวชายฝัง เพือเป็ นข้อมูลสําหรั บ
การพิจารณาแนวทางการป้ องกัน และ แก้ไขปัญหาขยะทะเลตามแนวชายฝัง
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การเปรี ยบเทียบวิธีการพยากรณ์ จํานวนผู้เสี ยชี วติ ด้ วยโรคมะเร็งและเนื องอก
ในประเทศไทย
A Comparison of the Forecasting Method for the Number of Deaths with Malignant Neoplasms in
Thailand
รุ่ งใจ แสงทอง * และ สุดคนึง ณ ระนอง
Rungjai Sangtong1* and Sutkanung Na Ranong2

บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พือศึ กษาและเปรี ย บเที ย บวิธี ก ารพยากรณ์ สําหรั บ พยากรณ์ จ ํานวนผู เ้ สี ย ชี วิต ด้วย
โรคมะเร็ งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงใช้ขอ้ มูลรายปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559 โดยงานวิจยั นีใช้วธิ ี การพยากรณ์
5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (Simple Moving Average Method) วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง (Double Moving Average
Method) วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนน
เชี ยลดับเบิล (Double Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Brown) และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง
(Linear Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Holt) การเลือกวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลี ย
ความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) ทีตําทีสุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมทีสุดคือ วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลดับเบิล
คําสําคัญ : การพยากรณ์, วิธีเฉลียเคลือนที, การปรับเรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล, ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์
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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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มะเร็ งเกิดจากความผิดปกติของรหัสทางพันธุกรรมหรื อยีนของเซลล์นนจนมี
ั
ผลให้ร่างกายสร้างเซลล์ทีผิดปกติเพิม
จํานวนขึนเรื อยๆ โดยทีไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์ทีผิดปกตินีเรี ยกว่าเซลล์มะเร็ งนันเอง ปั จจุบนั โรคมะเร็ งและเนืองอกเป็ น
สาเหตุการตายอันดับหนึงของประเทศไทย มีอตั ราการเกิ ดโรคมะเร็ งทีสูงขึน จากข้อมูลสถิติสาธารณสุ ข กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า แนวโน้มของผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนืองอกในประเทศไทย
เพิมขึนเรื 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 ตามลําดับ ถ้าพิจารณาเป็ นรายภาค พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 กรุ งเทพมหานครมีอตั ราการตาย 182.3 ต่อประชากร 100,000
คน ซึ งสู ง ที สุ ด ของประเทศไทย รองลงมาได้แ ก่ภาคเหนื อมี อัตราการตาย 130.3 ต่ อประชากร 100,000 คน มะเร็ งที พบ
ผูเ้ สี ยชี วิตสู งที สุ ดได้แก่ มะเร็ งตับ มะเร็ งปอด มะเร็ งเต้านม และมะเร็ งมดลูก ตามลําดับ (กองยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ปั จจุบนั เทคนิ คการพยากรณ์อนุ กรมเวลาได้ถูกนํามาใช้ในทางสาธารณสุ ขและทางระบาดวิทยาอย่างแพร่ หลาย
ตัวอย่างเช่ น ดาว, หรรษา และมณี รัตน์ (2558) ศึ กษาเรื องการศึกษาเปรี ยบเทียบเพือหาตัวแบบที เหมาะสมสําหรับ การ
พยากรณ์จาํ นวนผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาในกรุ งเทพมหานคร ในการศึกษาครังนีได้นาํ เทคนิ คการพยากรณ์
มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึงประกอบด้วย วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบง่าย วิธีบอกซ์
เจนกินส์ วิธีสดั ส่ วนกับแนวโน้ม และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ – วินเทอร์ ธันวา, ชนาธิ ป, ดนุสรณ์ และ
วีระชัย (2558) การพยากรณ์จาํ นวนผูป้ ่ วยโรคสุกใสในจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วรางคณา (2558) ศึกษาเรื อง
ตัวแบบพยากรณ์ จ ํา นวนผูป้ ่ วยโรคบิ ด ในประเทศไทย สํา หรั บ การสร้ างตัวแบบพยากรณ์ ด ้ว ยวิ ธี การทางสถิ ติ 3 วิ ธี
ได้แ ก่ วิ ธี บ อกซ์ – เจนกิ น ส์ วิธี ก ารปรั บ เรี ยบด้วยเส้นโค้งเลขชี กําลังของวิน เทอร์ แ บบคูณ และวิธี การพยากรณ์ รวม
กมล (2559) ศึกษาเรื องการพยากรณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในพืนทีจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 โดยใช้สถิติ time series
analysis: triple exponential smoothing หรื อ Winter’s model สุ มิตรา เมืองขวา (2559) ศึ กษาการพยากรณ์ จาํ นวนผูป้ ่ วยใน
โรคหลอดเลือดหัวใจทีจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลในคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดย
ใช้เทคนิคปรับให้เรี ยบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย
จะเห็ นได้วา่ เทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลามีบทบาทสําคัญในการวางแผนและตัดสิ นใจเกียวกับการดําเนิ นงาน
ต่างๆ ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจศึ กษาข้อมูลจํานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื องอกในประเทศไทย และได้นาํ
เทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้พยากรณ์ ซึ งในการวิจยั ครังนี ได้ศึกษาเทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ
วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (Simple Moving Average Method) วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง (Double Moving Average Method)
วิธีป รั บ ให้เ รี ยบเอ็กซ์ โปเนนเชี ยลแบบง่ าย (Simple Exponential Smoothing Method) วิธีป รับ ให้เ รี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยล
ดับ เบิ ล (Double Exponential Smoothing Method หรื อวิธี 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) ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลีย
ความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) ทีน้อยทีสุด เพือเป็ นข้อมูลสําหรับหน่วยงานทีเกียวข้องนําไปใช้กาํ หนดเป้ าหมายในการ
วางนโยบายป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็ งและเนืองอกต่อไป
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วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการดําเนิ นการวิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
ข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา
ข้อมูลทีใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลจํานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนืองอกในประเทศไทย ซึ งใช้ขอ้ มูลรายปี
ตังแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559 จากสถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ดังนี
ตารางที 1 ข้อมูลจํานวนผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนืองอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ.
จํานวน
ปี พ.ศ.
จํานวน
ปี พ.ศ.
จํานวน
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

การวิจัยครั งนี ได้น ําเทคนิ ค การพยากรณ์อนุ กรมเวลามาใช้พ ยากรณ์ ซึ งในการวิจ ัยครังนี ได้ศึ กษาเทคนิ ค การ
พยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย
วิธีป รับ ให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ ล และวิธีป รับ ให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลเส้นตรง ในการเลือกวิธี การพยากรณ์ที
เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) ทีน้อยทีสุด รายละเอียดดังนี
1. วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (Simple Moving Average Method)
การเฉลียเคลือนทีจะกําหนดนําหนักของข้อมูลทีใช้ในการคํานวณให้มีนาหนั
ํ กเท่ากันซึ งคําว่า เฉลียหมายถึงการ
หาค่าเฉลียของข้อมูลทีใช้ในการคํานวณ ส่ วนคําว่าเคลือนที หมายถึง การเพิมข้อมูลตัวถัดไปเข้าไปในการคํานวณ และตัด
ข้อมูลตัวแรกออกจากการพยากรณ์โดยการเฉลียเคลือนทีจะขึนอยูก่ บั รู ปแบบของข้อมูล (ทรงศิริ, 2549)
วิธีเฉลี ยเคลื อนที แบบง่ ายเป็ นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์ จากการเฉลียค่าสังเกตล่าสุ ด จํานวน k ค่ า มี สมการ
พยากรณ์หนึงช่วงเวลาล่วงหน้าทีเวลา t+1 ดังนี

Ŷt + 1 =

Yt + ... + Yt - k + 1
k

(1)

วิธีเฉลียเคลือนที แบบง่าย ไม่กาํ หนดจํานวนค่าสังเกตที จะนํามาเฉลียแน่นอน โดยทัวไปจะเลือก k ที ให้ค่า SSE
หรื อ MSE หรื อ RMSE หรื อ MAPE น้อยทีสุด
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2. วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง (Double Moving Average Method)
การเฉลี ยเคลื อนที สองครั งจะทําให้การเคลื อนไหวของอนุ กรมเวลาในการปรั บ ครังที สองเรี ยบกว่าการเฉลี ย
เคลือนทีครังแรก วิธีเฉลียเคลือนทีสองครังเป็ นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์สาํ หรับอนุกรมเวลาทีมีการเคลือนไหวแนวโน้ม
เส้นตรง ได้สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้าทีเวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดังนี

Yˆ t (p) = Tˆt (t) + pˆ 1 (t)

เมือ p = 1, 2, …
(2)
กําหนด MAt เป็ นค่าเฉลียเคลือนทีขนาด k ครังทีหนึงทีเวลา t และ MAt เป็ นค่าเฉลียเคลือนทีขนาด k ครังทีสองที

k-1
k-1
MTt
MTt


เวลา t ซึ ง MA t =
และ MA t = 2 เมือ MTt =  Yt - i และ MTt =  MTt - i จาก MAt และ MAt ทีเวลา
k
k
i=0
i=0

t หาค่าจุดตัดแกนตังทีเวลา t ได้ดงั นี
และค่าความลาดชันทีเวลา t ได้ดงั นี

T̂t (t) = 2MA t - MAt

2
ˆ 1 (t) =
(MA t - MAt )
k-1

(3)

(4)

3. วิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลแบบง่าย (Simple Exponential Smoothing Method)
วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย ค่าพยากรณ์จะได้จากค่าสังเกตที ผ่านมาทังหมด นําหนักที ให้กบั ค่ า
สังเกตแต่ละค่าไม่เท่ากัน นําหนักที ให้จะให้กับค่าทีเกิ ดขึนล่าสุ ดสู งที สุ ด และจะลดหลันกันไปสําหรับค่าสังเกตทีอยูห่ ่ าง
ออกไป นําหนักทีให้จะขึนอยูก่ บั ค่าปรับให้เรี ยบ  ทีมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 สมการพยากรณ์หนึงช่วงเวลาล่วงหน้าทีเวลา t
เมือใช้ค่าสังเกตทังหมดจนถึงเวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดังนี
Ŷt + 1 = Yt +  (1 -  )Yt - 1 +  (1 -  ) 2 Yt - 2 + ... (5)
ซึงค่าถ่วงนําหนักทังหมดจะรวมกันเป็ น 1 อาจจะเขียนสมการพยากรณ์ใหม่อีกสองแบบได้แก่ แบบปรับให้เรี ยบ ดังนี
Yˆ t + 1 = Yt + (1 - )Yˆ t
(6)
และแบบปรับค่าเดิมด้วยความคลาดเคลือน ดังนี

Yˆ t + 1 = Yˆ t +  e t

(7)

แบบปรับให้เรี ยบจะได้จากการเฉลียแบบถ่วงนําหนักของค่าจริ งและค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ส่วนแบบปรับค่าเดิ มด้วยความ
คลาดเคลือนจะได้จากการปรับค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ด้วย  เท่าของความคลาดเคลือน ณ เวลา t
4. วิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลดับเบิล (Double Exponential Smoothing Method หรื อวิธีของ Brown)
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล หรื อวิธีของ Brown เป็ นวิธีทีใช้กบั อนุกรมเวลาทีมีแนวโน้มแบบเส้นตรง
มีวิธีคล้ายกับวิธีเฉลียเคลือนที สองครั งเพียงแต่ใช้ At แทน MAt และ At แทน MAt โดยที ใช้ At คือค่าปรับให้เรี ยบแบบ
เอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t หาได้จากการเฉลียถ่วงนําหนักระหว่าง At – 1 และ Yt ส่วน At คือค่าปรับให้เรี ยบครังทีสองแบบ
เอ็กซ์โปเนนเชียล ณ เวลา t หาได้จากการเฉลียถ่วงนําหนักระหว่าง At-1 และ At (ทรงศิริ, 2549) นันคือ
(8)
A t =  Yt + (1 -  )A t - 1
At = A t + (1 - )At - 1
(9)
สมการพยากรณ์ p ช่วงเวลาล่วงหน้าทีเวลา t เป็ นดังนี

Yˆ t (p) = Tˆt (t) + pˆ 1 (t)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ˆ

T̂t (t) = 2A t - At

ˆ 1 (t) =
(A t - A t )
1-
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(11)

(12)

ˆ
ในทํานองเดียวกับวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายจะได้ T̂t (t) และ 1 (t) แบบปรับค่าเดิ มด้วยความ
คลาดเคลือน ดังนี
(13)
Tˆt (t) = Yˆ t - 1 (1) + (1- (1 -  ) 2 )e t
ˆ 1 (t) = ˆ 1 (t - 1) +  2 e t

(14)

การสร้างสมการพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิลทังแบบปรับให้เรี ยบและแบบปรับด้วยความ

คลาดเคลือนต้องกําหนดค่าเริ มต้นของ T̂t (t) และ 1 (t) และกําหนดค่าปรับให้เรี ยบ  ทีเหมาะสม ซึ งเป็ นค่าคงทีทีมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และทําให้ค่า SSE หรื อ MSE หรื อ RMSE หรื อ MAPE น้อยทีสุด
5. วิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลเส้ นตรง (Linear Exponential Smoothing Method หรื อ วิธีของ Holt)
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงหรื อ วิธีของ Holt เป็ นวิธีทีใช้กบั อนุกรมเวลาทีมีแนวโน้มแบบเส้นตรง มี
หลักการคล้ายกับวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิลใช้ค่าปรับให้เรี ยบ
หนึงค่า (  ) แต่วธิ ี ปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรงใช้ค่าปรับให้เรี ยบสองค่าได้แก่  และ  โดย  เป็ นค่าปรับให้

ˆ

เรี ยบสําหรับค่าแนวโน้ม T̂t (t) และ  เป็ นค่าปรั บให้เรี ยบสําหรั บค่าความลาดชัน 1 (t) ได้สมการพยากรณ์ p ช่ วงเวลา
ล่วงหน้าทีเวลา t (ทรงศิริ, 2549) ดังนี

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

จะได้ T̂t (t) และ 1 (t) แบบปรับให้เรี ยบ ดังนี

ˆ

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 1 (t) แบบปรับด้วยความคลาดเคลือน ดังนี

ˆ

ˆ

Tˆt (t) = Yˆ t - 1 (1) + e t
ˆ (t) = ˆ (t - 1) + e
1

1

t

(15)

(16)

(17)
(18)

(19)

การสร้ างสมการพยากรณ์ดว้ ยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลเส้นตรงทังแบบปรั บให้เรี ยบและแบบปรับด้วย

ความคลาดเคลื อนต้อ งกํา หนดค่ า เริ มต้น ของ T̂t (t) และ 1 (t) และกําหนดค่ าปรั บให้ เรี ยบ  และ  ที เหมาะสม
ซึงเป็ นค่าคงทีทีมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และทําให้ค่า SSE หรื อ MSE หรื อ RMSE หรื อ MAPE น้อยทีสุ ด
การพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์
เกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ จะพิจารณาจากค่าความคลาดเคลือนซึ งเป็ นค่าของ
ความแตกต่างระหว่างค่าทีเกิดขึนจริ งกับค่าพยากรณ์ (วิชิต และจิราวัลย์, 2548)
et = Yt - Yˆ t
(20)
ในการพยากรณ์ ค วรทําให้ค่าความคลาดเคลือนน้อยที สุ ด สําหรับ การวิจ ัยครังนี จะพิจ ารณาจากค่ าเฉลี ยความ
คลาดเคลือนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation : MAD) (กัลยา, 2542) ดังนี

ˆ
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n

MAD =

t=1

ผลการวิจัย

(21)

n

1. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีค่าเฉลียเคลือนทีแบบง่าย
ในการวิเ คราะห์ จาํ นวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื องอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉลี ยเคลื อนที แบบง่าย
เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ k = 2 ทําให้ค่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์ นอ้ ย
ทีสุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 3,042.06 ผลแสดงดังภาพที 1
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ภาพที 1 แสดงจํานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559

2. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง
ในการวิเคราะห์จาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนืองอกในประเทศไทยโดยวิธีค่าเฉลียเคลือนทีสองครัง เมือ
พิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ k = 2 ทําให้ค่าคลาดเคลือนของการพยากรณ์นอ้ ยที สุ ด
ได้ค่า MAD เท่ากับ 2,018.90 ผลแสดงดังภาพที 2
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ภาพที 2 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย

3. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลแบบง่าย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

819

ในการวิเคราะห์จาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื องอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล
แบบง่าย เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ  = 0.9 ทําให้ค่าคลาดเคลื อนของการ
พยากรณ์นอ้ ยทีสุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 2,295.07 ผลแสดงดังภาพที 3
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ภาพที 3 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง

4. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลดับเบิล
ในการวิเคราะห์จาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื องอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล
ดับ เบิ ล เมื อพิจ ารณาจากค่าเฉลี ยความคลาดเคลื อนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ  = 0.7 ทําให้ค่าคลาดเคลื อนของการ
พยากรณ์นอ้ ยทีสุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 1,144.42 ผลแสดงดังภาพที 4
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ภาพที 4 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย

5. ผลการพยากรณ์ โดยวิธีปรับให้ เรียบเอ็กซ์ โปเนนเชียลเส้ นตรง
ในการวิเคราะห์จาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งและเนื องอกในประเทศไทยโดยปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียล
เส้นตรง เมือพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) พบว่า เมือ  = 0.9 และ  = 0.5 ทําให้ค่าคลาดเคลือน
ของการพยากรณ์นอ้ ยทีสุด ได้ค่า MAD เท่ากับ 1,145.43 ผลแสดงดังภาพที 5
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ภาพที 5 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล
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ภาพที 6 แสดงผลการพยากรณ์โดยวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลเส้นตรง

6. การพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์
เกณฑ์ทีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการพยากรณ์ พิจ ารณาจากค่ าเฉลี ยความคลาดเคลื อนสัม บู ร ณ์
(MAD) ซึ งในการวิจยั ครังนี ได้ศึกษาเทคนิ คการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วิธีเฉลียเคลือนที
สองครัง วิธีปรั บให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลแบบง่าย วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ ล และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลเส้นตรง ได้ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD) ดังตารางที 2
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ตารางที 2 แสดงค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี
เทคนิคการพยากรณ์
MAD
วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย (k = 2)
3,042.06
วิธีเฉลียเคลือนทีสองครัง (k = 2)
2,018.90
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย (  = 0.9)
2,295.07
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล (  = 0.7)
1,144.42
1,145.43
วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง (  = 0.9 ,  = 0.5)
จากตารางที 2 พบว่า วิธีป รั บ ให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชี ยลดับเบิ ลให้ค่ าเฉลี ยความคลาดเคลื อนสัมบูรณ์ (MAD)
ตําทีสุด ดังนันวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมทีสุดคือ วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล

สรุ ปและวิจารณ์ ผล

การวิจยั ครั งนี ได้ศึกษาเปรี ยบเที ยบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี คือ วิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย วิธีเฉลีย
เคลือนทีสองครัง วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่าย วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิล และวิธีปรับให้เรี ยบ
เอ็กซ์โปเนนเชียลเส้นตรง ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ทีเหมาะสมจะพิจารณาจากค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ (MAD)
ทีน้อยทีสุด ข้อมูลทีใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลจํานวนผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงใช้ขอ้ มูลรายปี
ตังแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2559 ผลการเปรี ยบเทียบเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา 5 วิธี พบว่าวิธีเฉลียเคลือนทีแบบง่าย
และวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบง่ายมีค่าเฉลียความคลาดเคลือนสมบูรณ์สูงกว่าวิธีอืนๆ อาจเนื องมากจากทัง 2 วิธี
เหมาะสําหรับข้อมูลอนุ กรมเวลาทีมีแนวโน้มคงที ส่ วนวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิลและวิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์
โปเนนเชียลเส้นตรงให้ค่าเฉลียความคลาดเคลือนสัมบูรณ์ใกล้เคียงกันมาก อาจเนื องมาจากทัง 2 วิธีเหมาะสําหรับอนุ กรม
เวลาที มีแนวโน้มแต่ ไม่มีอิท ธิ พลของฤดู กาล แต่วิธีปรับให้เรี ยบเอ็กซ์โปเนนเชียลดับเบิ ลให้ค่าเฉลียความคลาดเคลื อน
สัมบูรณ์นอ้ ยกว่าจึงเหมาะสมทีสุดในการพยากรณ์จาํ นวนผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งและเนืองอกในประเทศไทย ซึงสอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของ กฤษณา (2556) ศึ ก ษาระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจการวางแผนการผลิ ต ที เหมาะสม กรณี ศึ ก ษา :
การวางแผนการผลิ ตในบริ ษ ัท อุต สาหกรรมสิ งพิ ม พ์ พบว่าตัวแบบ Double Exponential Smoothing ให้ ค่ า ความคลาด
เคลือนทีน้อยทีสุด ทีค่าถ่วงนําหนักปรับเรี ยบ (  ) 0.5

เอกสารอ้ างอิง

กมล กัญญาประสิ ทธิ . 2559. การพยากรณ์การเกิ ดโรคไข้เลือดออกในพืนทีจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558. วารสารวิชาการ
สาธารณสุ ข 25 (4) : 604 – 614.
กฤษณา กลินสัมผัส. 2556. ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจการวางแผนการผลิต ทีเหมาะสม กรณีศึกษา : การวางแผนการผลิต
ในบริษัทอุตสาหกรรมสิงพิมพ์ . การศึกษาอิสระปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
กองยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน สํานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข . 2560. สถิ ต ิสาธารณสุ ข พ.ศ.2559. แหล่ ง ที มา :
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/232, 25 ธันวาคม 2560.
กัลยา วาณิ ชบัญชา. 2542. การวิเคราะห์ สถิต ิ : สถิตเิ พือการตัดสินใจ. (พิมพ์ครังที 4). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
กรุ งเทพฯ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

822

ดาว สงวนรังศิริกลุ หรรษา เชียวอนันตวานิช และมณีรัตน์ แสงเกษม. 2558. การศึกษาเปรี ยบเทียบเพือหาตัวแบบทีเหมาะสม
สําหรับการพยากรณ์จาํ นวนผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาในกรุ งเทพมหานคร. วารสารวิจยั และพัฒ นา
มจธ. 38 (1) : 35 – 55.
ทรงศิริ แต้สมบัติ. 2549. การพยากรณ์ เชิงปริมาณ. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ.
ธันวา เจริ ญศิ ริ, ชนาธิ ป โสภณพิมล, ดนุสรณ์ ธนะปาละและวีระชัย ขันทองคํา. 2558. การพยากรณ์จาํ นวนผูป้ ่ วยโรคสุ กใส
ในจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์. บูรพาเวชสาร. 2 (2) : 41 – 49.
วรางคณา กีรติวบิ ูลย์. 2558. ศึกษาเรื องตัวแบบพยากรณ์จาํ นวนผูป้ ่ วยโรคบิดในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร :
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 23 (3) : 140 – 151.
วิชิต หล่ อจี ระชุ ณห์ กุล และจิ ราวัลย์ จิ ตรถเวช. 2548. เทคนิค การพยากรณ์ . (พิม พ์ค รั งที 3). สํานักงานกิ จ การโรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุ งเทพฯ.
สุ มิ ต รา เมื อ งขวา. 2559. การพยากรณ์ จ ํานวนผูป้ ่ วยในโรคหลอดเลื อ ดหัวใจที จํา หน่ า ยออกจากโรงพยาบาลในคณะ
แพทยศาสตร์ วชิ รพยาบาล ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยใช้เทคนิคปรับให้เรี ยบเอกซ์โพเนนเชียลแบบง่าย.
วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์ เขตเมือง 60 (4) : 277 – 285.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

การปนเปื อนของโลหะหนักในแหล่ งนําผิวดินผลิตประปา
และนําประปาหมู่บ้าน ตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Contamination of Heavy Metals in Surface Water and Tap Water
at Dongbang Subdistrict, Prachantakam District, Prachinburi Province

823

จานนท์ ศรี เกตุ * ตีรณรรถ ศรี สุนนท์ และ ทิฆมั พร ศรี เกตุ
Janon Srigate1* Treeranut Srisunont1and Tikumporn Srigate2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพือศึกษาการปนเปื อนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม ในแหล่งนําผิวดิน
ผลิตประปาและนําประปาหมู่บา้ นของชุ มชนตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างนํา
หมู่บา้ น คือ บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง หมู่บา้ นละ ตัวอย่าง คื อ แหล่งนําผิวดิ นผลิตประปา นําประปาต้นท่อ
กลางท่ อ และปลายท่ อระบบจ่า ยนํา แยกเก็ บ ตัว อย่า งนํา 2 ฤดู ก าล คื อ ฤดู ฝ นและฤดูร้ อน และวิเ คราะห์ ตวั อย่า งนําใน
ห้องปฏิ บตั ิการด้วยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลียและเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
โดยใช้สถิติ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of Variance Test ผลการวิจยั พบว่า
1. การปนเปื อนของโลหะหนักในนําผิวดินผลิ ตประปา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งนําผิวดิ นของกรมควบคุม
มลพิษ ในขณะที การปนเปื อนของโลหะหนักในนําประปาหมู่บา้ น พบ เหล็กและแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา
เพือการบริ โภคของกรมอนามัย
. ฤดูกาลมีผลต่อการปนเปื อนของเหล็ก แคดเมียม และแมงกานีส ในแหล่งนําผิวดินผลิตประปาอย่าง มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ทีระดับ . และระยะทางเส้นท่อมีผลต่อการปนเปื อนของแมงกานี สในบ้านนาและบ้านโนน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที ระดับ 0.01 และ . ตามลําดับ เนื องจากในช่ วงฤดู ร้อนมี การตกตะกอนของโลหะหนักในแหล่งนําผิวดิ นผลิต
ประปาปริ มาณมาก ประกอบกับระบบการผลิตประปาขาดการดูแลบํารุ งรักษาและไม่มีการระบายตะกอนออกจากท่อจ่ายนํา
ตามระยะเวลาทีกําหนด
คําสําคัญ : การปนเปื อน, โลหะหนัก, นําผิวดิน, นําประปาหมู่บา้ น
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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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นําเป็ นทรัพยากรทีมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวติ ของมนุษย์สาํ หรับการอุปโภคและบริ โภค แต่ปัจจุบนั แหล่งนํา
ในแหล่ งนําธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิ ดการปนเปื อนของสิ งต่างๆ ซึ งเป็ นผลมาจากการขยายตัวของเมื อง พืนที เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมบางประเภท จนทําให้เกิดนําเสี ย กลิน ความขุ่น มีการปนเปื อนโลหะหนัก และเกิดเชือโรค ส่ งผลให้รัฐต้อง
สู ญเสียงบประมาณทังทางด้านการจัดการสิ งแวดล้อม และการจัดการทางสาธารณสุขอย่างมหาศาล ต่อมารัฐบาลมีนโยบาย
พัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนในทุกพืนที จึ งส่ งเสริ มให้ทุกหมู่บา้ นจัดสร้างระบบประปาหมู่บา้ นจากนําผิวดินและนํา
บาดาล (กรมส่ งเสริ มส่ วนท้องถิน, 2554 ) และเมือดําเนิ นการก่อสร้างระบบประปาเสร็ จได้มีการถ่ายโอนภารกิจการให้แก่
องค์การบริ หารส่ วนท้องถินเป็ นผูด้ ูแลระบบการผลิตต่อไป ซึ งภายหลังกลับพบว่า หลายพืนที มีปัญหาด้านคุ ณภาพของ
แหล่งนําดิบและนําประปาทีมีการการปนเปื อนของโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และคุณภาพของนําประปาสําหรับการ
นําไปอุปโภคบริ โภคไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย (ธนาวัฒน์ และคณะ, 2551)
จัง หวัด ปราจี น บุ รี ถื อเป็ นพืนที พัฒนาอุตสาหกรรมที สําคัญอี กแห่ ง หนึ งของประเทศ แต่ ป ระชาชนในพืนที
่บา้ นทีมีบริ หารจัดการและตรวจสอบมาตรฐานโดยชุมชน และจากการสังเกตเบืองต้น
กว่าครึ งจังหวัดยังคงใช้นาประปาหมู
ํ
ของคณะผูว้ ิจยั พบว่า นําขุ่น มีกลิน และสี ของนําประปามี สีเหลื องแดงคล้ายสนิ ม ซึ งถือว่าพืนที มี ความเสี ยงในด้านการ
ปนเปื อนของโลหะหนักในแหล่งนําธรรมชาติ จนอาจก่ อให้เกิ ดผลต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน ผูว้ ิจัยจึงเห็นควร
ดํา เนิ น การศึ ก ษาการปนเปื อนของโลหะหนัก ในแหล่ ง นําผิ ว ดิ น ผลิ ต ประปาและนําประปาหมู่ บ ้า น ตํา บลดงบัง
อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพือนําไปสู่ การหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งคุณภาพนําประปาหมู่บา้ นแบบมีส่วนร่ วม
ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการดําเนินชีวติ ของประชาชนทียังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
ศึ กษาการปนเปื อนของโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม ในแหล่งนําผิ วดิ น ผลิตประปาและ
นําประปาหมู่บา้ นของตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําผิวดินของกรม
ควบคุมมลพิษ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย พร้อมทังหาแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพนําประปา
หมู่บา้ นร่ วมกับชุมชน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. รู ปแบบการวิจยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิงประยุกต์ โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการร่ วมกับชุมชนกําหนดจุดเก็บตัวอย่างนําจากนําผิ ว
ดินสําหรับผลิตนําประปาและนําประปาหมู่บา้ นในระบบท่อจ่ายของตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และ
นําตัวอย่างนํามาตรวจวิเคราะห์ค่าโลหะหนักในนํา ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม โดยนําค่าโลหะหนักในนําผิวดิน
สําหรับผลิตประปาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมชาติ ฉบับที 8
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่ งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 เรื อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพนําในแหล่งนําผิวดิน ประเภทที 3 ได้แก่ แหล่งนําทีได้รับนําทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็ น
ประโยชน์เพือการอุปโภคและบริ โภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนําทัวไป
ก่ อนและการเกษตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) และคุณภาพนําประปาหมู่บา้ นเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา
บริ โภค (กรมอนามัย, 2543) และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการคุณภาพนํา พร้อมทังแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพนําประปา
หมู่บา้ นร่ วมกับชุมชนให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีสามาถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของชุมชน
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2. พืนทีวิจยั และการเก็บตัวอย่างคุณภาพนํา
พืนทีวิจยั คือ ตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยผูว้ ิจยั วางแผนร่ วมกับชุมชนกําหนดจุด
เก็บตัวอย่างคุณภาพนํา จํานวน หมู่บา้ น จาก หมู่บา้ น คือ หมู่ บ้านนา หมู่ บ้านโนน และ หมู่ บ้านสวนผึง ซึ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ของหมู่บา้ นทังหมด (จิ ตราภา, 2550) โดยเก็บตัวอย่างนําหมู่บา้ นละ 4 แหล่ง ประกอบด้วย
แหล่งนําผิวดินผลิตประปา 1 แหล่ง (3 จุดเก็บตัวอย่าง) และนําประปา ได้แก่ บริ เวณต้นท่อจ่ายนํา 1 แหล่ง กลางท่อจ่ายนํา 1
แหล่ง และปลายท่อจ่ายนํา 1 แหล่ง (ภาพที 1)
ดําเนินการเก็บตัวอย่าง 2 ครัง (สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2558) คือ ครังที 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 (ตัวแทน
ฤดูฝน) และครังที 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ตัวแทนฤดูร้อน)
หมู่ 4 ปลายท่ อ

หมู่ 4 ต้ น ท่ อ

หมู่ 4 แหล่ งนําดิบ
หมู่ 5 แหล่ งนําดิบ

หมู่ 5 ปลายท่ อ

หมู่ 4 กลางท่ อ

หมู่ 3 แหล่ งนําดิบ
หมู่ 3 ต้ น ท่ อ

หมู่ 3 กลางท่ อ

หมู่ 3 ปลายท่ อ
หมู่ 5 ต้ น ท่ อ
หมู่ 5 กลางท่ อ

มาตราส่ วน 1:50,000 SCALE
จุดเก็บตัวอย่างนํา

ภาพที จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนําผิวดินผลิตประปาและประปาหมูบ่ า้ น
ทีมา : ดัดแปลงจากกรมแผนทีทหาร (2540)
3. การเก็บตัวอย่างคุณภาพนํา
3.1 บันทึกข้อมูลคุณภาพนําภาคสนาม ได้แก่ พีเอช อุณหภูมิ บันทึกลักษณะอากาศขณะเก็บตัวอย่าง การใช้
ประโยชน์ทีดิน และสิงแวดล้อมรอบจุดเก็บตัวอย่างนํา และบันทึกภาพจุดเก็บตัวอย่างนํา
3.2 เก็บตัวอย่างนําผิวดินผลิตนําประปา โดยใช้วิธีการเก็บแบบตัวอย่างนําแบบจ้วง (Grap Sampling) กลางแหล่งนํา 3
จุดเก็บ ณ จุดกึงกลางของความลึกของแหล่งนํา แล้วนํามาวิเคราะห์
3.3 เก็บตัวอย่างนําประปาหมู่บา้ นแบบมีเงือนไข (inclusion criteria) ตามระยะทางของเส้นจ่ายนําประปา ได้แก่
ต้นท่อจ่ายนํา กลางท่อจ่ายนํา และปลายท่อจ่ายนํา โดยทําความสะอาดก๊อกนําหรื อจุดปล่อยนําด้วยสําลีชุปแแอกอฮอล์ ร้อย
ละ 70 และปล่อยนําให้ไหลเต็มที 2-3 นาที เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกคุณภาพดี ขนาด
ลิตร ให้เต็มขวด เติมกรด
ไนตริ กเข้มเข้น (HNO3) 2 มิลลิลิตร ปิ ดฝาและปิ ดฉลากเพือส่ งวิเคราะห์หอ้ งปฏิบตั ิการ (กรมอนามัย, ) เก็บตัวอย่างใน
ทีมืดและอุณหภูมิตาประมาณ
ํ
4 องศาเซลเซียส เพือรักษาสภาพตัวอย่างนํา
3.4 การวิเคราะห์คุณภาพนํา นําตัวอย่างนําทีจะตรวจวิเคราะห์ หาค่าโลหะหนักได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และ
แคดเมียม วิเคราะห์ตวั อย่างละ ซํา ด้วยวิธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ในห้องปฏิบตั ิการ โดยให้เป็ นไปตาม
วิธีการทีกําหนดไว้ใน Standard Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995)
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4. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
อุปกรณ์และสารเคมีในการเก็บตัวอย่างนําภาคสนาม ได้แก่ เครื องวัดคุณภาพนําเบืองต้น อาทิ ความเป็ นกรดด่าง
อุณหภูมิ ขวดพลาสติกคุณภาพดีทาํ ด้วยพลาสติกโพลีเอทธิ ลีน กระบอกเก็บนํา ถังแช่ตวั อย่าง กรดไนตริ กเข้มเข้น (HNO3) 2
มิลลิลิตร ปิ เปต และอุปกรณ์การบันทึกข้อมูล
เครื องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนักในห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ เครื องอะตอมมิกแอบซอร์ พชันสเปกโทร
โฟโตมิเตอร์ (AAS) อุปกรณ์และสารเคมีสาํ หรับวิเคราะห์คุณภาพนําในห้องปฏิบตั ิการตามวิธีการทีกําหนดไว้ใน Standard
Method for Examination of Water and Waste Water (APHA, AWWA and WPCF, 1995)
5. กระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุมชน จัดการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การร่ วมกับกลุ่มผูน้ าํ ชุ มชน ได้แก่ ผูน้ าํ หมู่บา้ น องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ นหรื อตัวแทน คณะกรรมการประปาหมู่บา้ น ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุ ข และประชาชน
ผูบ้ ริ โภคนําใช้ในชุมชน
ครังที 1 ระดมสมองเพือวิเคราะห์ปัญหา และกําหนดพืนทีเก็บตัวอย่างร่ วมกัน
ครังที 2 นําเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพนํา พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการคุณภาพนํา และร่ วมกันกันหา
แนวทางการปรับปรุ งคุณภาพนําประปาหมู่บา้ นให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีสามาถนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ
ของชุมชน
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําข้อมูลปริ มาณโลหะหนักในนําผิวดินผลิตประปาและประปาหมู่บา้ นอธิบายเชิงพรรณนาด้วยค่าเฉลีย (Mean)
เปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนําผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 2543 และเปรี ยบเทียบประปาหมู่บา้ นกับค่ามาตรฐาน
คุ ณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย 2543 (ตารางที 1) นอกจากนี ใช้สถิติแบบ The Kruskal-Wallis One-Way Analysis of
Variance Test เพือเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างฤดูกาลและตามระยะเส้นท่อ
ตารางที 1 มาตรฐานคุณภาพนําผิวดินและมาตรฐานคุณภาพนําบริ โภค
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําใน
คุณภาพนําประปาของกรมอนามัย
พารามิเตอร์
หน่วย
แหล่งนําผิวดิน
(ปี
)
เหล็ก (Fe)
mg/L (ppm)
ไม่มี
0.5
แมงกานีส (Mn)
mg/L (ppm)
ไม่เกิน .
0.3
แคดเมียม (Cd)
mg/L (ppm)
ไม่เกิน .
0.003

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การปนเปื อนปริ มาณโลหะหนักในแหล่งนําผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น
ผลของปริ ม าณการปนเปื อนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมี ยม ในแหล่งนําผิวดิ นผลิ ต ประปา
หมู่บา้ น บ้านโนน บ้านนา และบ้านสวนผึง (ตารางที 2) สามารถอธิบายได้ดงั นี
ตารางที 2 ปริ มาณโลหะหนักในแหล่งนําผิวดินผลิตประปาหมู่บา้ น
คุณภาพนํา
เหล็ก (mg/l)

ชุมชน
หมู่ 3 บ้านนา
หมู่ 4 บ้านโนน
หมู่ 5 บ้านสวนผึง
เฉลียตลอดการศึกษา

ฤดูฝน
0.20
1.85
1.00
1.02

ฤดูร้อน
0.17
1.43
0.46
0.69

เฉลีย
0.19
1.64
0.73
0.85

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 บ้านสวนผึง
0.03
0.03
0.03
เฉลียตลอดการศึกษา
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 บ้านสวนผึง
0.014
0.012
0.013
7.623
0.006**
เฉลียตลอดการศึกษา
0.010
0.008
0.009
หมายเหตุ : * มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (p>0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (p>0.01)
1.1 เหล็ก ในแหล่งนําผิวดิ นผลิ ตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากับ . , .
และ . มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ มีค่าพิสยั อยูร่ ะหว่าง 0.17-1.85 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเหล็กไม่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
นําในแหล่งนําผิวดินประเภทที (กรมควบคุมมลพิษ, ) เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของเหล็กในนําผิวดินผลิตประปา
ระหว่างฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า ทุกหมู่บา้ นมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเปื อนของเหล็กในนําประปาหมู่บา้ น
1.2 แมงกานี ส ในแหล่งนําผิวดินผลิ ตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ ากับ .00,
0.07 และ .03 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ มีค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.00-0.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
นําในแหล่งนําผิวดินประเภทที ทีกําหนดให้มีได้ไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, ) เมือเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าแมงกานีสในนําผิวดินทังสองฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p> . ) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผลต่อการปนเปื อนของแมงกานี สในแหล่งนําผิวดินผลิตประปา และอีก 2 หมู่บา้ น
การปนเปื อนของแมงกานี สในแต่ละฤดูกาลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
1.3 แคดเมี ยม ในแหล่งนําผิวดิ นผลิ ตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากับ . 4,
0.011 และ . 1 มิ ลลิ กรั มต่อลิตร ตามลําดับ มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง . - . มิ ลลิ กรั มต่อลิตร ไม่เกิ นเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพนําในแหล่งนําผิวดิ นประเภทที ที กําหนดให้มีได้ไม่เกิ น 0.05 มิลลิกรั มต่อลิ ตร (กรมควบคุมมลพิษ,
) เมือ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าแคดเมียมในนําผิวดินทังสองฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p> . ) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผลต่อการปนเปื อนของแคดเมียมในแหล่งนําผิวดินผลิต
ประปา
นําผิวดินที เป็ นแหล่งนําดิ บผลิ ตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง พบว่ามีปริ มาณโลหะหนัก
สูงสุดในช่วงฤดูฝนและตําสุ ดในช่วงฤดูร้อน โดยปริ มาณแคดเมียมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําผิวดิ น อาจเนืองจาก
ในช่วงฤดูฝนเกิ ดการพัดพาปริ มาณนําฝนปนเปื อนโลหะหนักจากพืนทีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น เพาะปลูก เลียงสัตว์
ทีอยูอ่ าศัย เป็ นต้น ไหลลงสู่แหล่งนําผิวดินสําหรับผลิตประปา โดยบริ เวณหมู่บา้ นและพืนทีเกษตรกรรมส่วนมากจะมีการใช้
ปุ๋ ยที มีส่วนผสมของแคดเมียมในพืนที ทําการเกษตรและลักษณะทางด้านธรณี วิทยาที มีองค์ประกอบของสารโลหะหนัก
จําพวกแคดเมียมและพวกเกลือแร่ ในปริ มาณมาก และการละลายของแคดเมียมในนําขึนอยูก่ บั แหล่งทีมาและความเป็ นกรด
ในแหล่งนํา (กรมทรัพยากรธรณี , 2545) โดยในช่วงฤดูร้อนพบว่าปริ มาณฝนและปริ มาณนําในแหล่งนําลดตําลงส่ งผลให้มี
ปริ มาณนําน้อยและอาจมีการชะล้างของการใช้สารเคมีลดลง เนื องจากการสลายตัวของสารอินทรี ยล์ ะลายในนําน้อยลงและ
การพัดพาของแคดเมี ยมที ปะปนอยู่ในพืนที ทางการเกษตรเกิ ดปริ มาณแคดเมียมลดน้อยลง โดยแคดเมียมในแหล่งนําจะ
แมงกานีส
(mg/l)
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สะสมอยู่ในรู ปคอลลอยและอิออนอิสระ แคดเมียมในรู ปเกลือออกไซด์ เกลือคาร์ บอเนต และเกลือซัลไฟด์มีความสามารถ
ละลายนําตํา และความสามารถในการละลายของแคดเมียมยังขึนอยู่กบั ปริ มาณสารประกอบเชิงซ้อนทีละลายในนําชนิด
ซัลไฟด์ทีแขวนลอยอยู่กบั ค่าพีเอชและความกระด้างของนํา สอดคล้องกับ บํารุ ง (2549) ได้ศึกษาความเข้มข้นของโลหะ
หนักในแหล่งนํา พบว่า ช่วงฤดูฝนมีค่าโลหะหนักสูงและฤดูร้อนมีค่าโลหะหนักตํา อาจเนืองจากช่วงการเก็บตัวอย่างมีการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดินต่างกันส่งผลต่อการละลายโลหะหนักลงสู่แหล่งนําในแต่ละช่วงเวลาต่างกันและการสะสมของ
เหล็กในปริ มาณมากจะมีความสัมพันธ์กบั การสร้างออกซิ เจนอิสระแล้วอาจทําให้เกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี แหล่งนําในช่วง
ฤดูร้อนมีปริ มาณนําน้อยจํานวนตะกอนและสารอินทรี ยม์ ีปริ มาณสูงและเกิดการตืนเขินเพราะไม่ได้ทาํ การขุดลอกตะกอนมา
หลายปี สอดคล้องกับการศึ กษาของ Majagi et al. (2008) พบว่า ความเข้มข้นของโลหะหนักในอ่างเก็บนํามี ความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญตามการเปลียนแปลงของฤดูกาล เนื องจากเกิ ดการตกตะกอนและการพัดพาสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ นทรี ย ์
จากพืนทีต่างๆ ทีเกิดจากธรรมชาติหรื อการกระทําของมนุษย์ลงสู่แหล่งนําผิวดิน และอัตราการระเหยกับการตกตะกอนมีผล
ต่อความเข้มข้นของโลหะหนักในแต่ละฤดูกาลเช่นกัน
2. การปนเปื อนปริ มาณโลหะหนักในนําประปาหมู่บา้ น
ผลของปริ ม าณการปนเปื อนโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมี ยม ในนําประปาหมู่บ ้าน บ้านนา
บ้านโนน และบ้านสวนผึง (ตารางที 3 และภาพที 2 ถึงภาพที 4) อธิบายได้ดงั นี
ตารางที 3 การปนเปื อนของโลหะหนักในนําประปาหมู่บา้ น
คุณภาพนํา
เหล็ก
(mg/l)

แมงกานีส
(mg/l)

หมู่บา้ น
บ้านนา

สถานทีเก็บ
ตัวอย่าง

ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลียรวม
บ้านโนน
ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลียรวม
บ้านสวนผึง
ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลียรวม
เฉลียตลอดการศึกษา
บ้านนา
ต้นท่อ
กลางท่อ
ปลายท่อ
เฉลียรวม
บ้านโนน
ต้นท่อ
กลางท่อ

ฤดูฝน
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
0.018

ฤดูร้อน
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
0.012

เฉลีย

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
0.015

ค่าทดสอบ

Sig.

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*

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

หมู่บา้ น

สถานทีเก็บ
ตัวอย่าง

ฤดูฝน

ฤดูร้อน

เฉลีย

ค่าทดสอบ

830
Sig.

ปลายท่อ
0.020
0.020
0.020
เฉลียรวม
0.019
0.014
0.017
4.153
0.042*
บ้านสวนผึง
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
เฉลียรวม
0.020
0.020
0.020
เฉลียตลอดการศึกษา
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
เฉลียรวม
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
เฉลียรวม
0.009
0.010
0.010
6.604
0.010**
บ้านสวนผึง
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
เฉลียรวม
0.011
0.013
0.012
7.623
0.006**
เฉลียตลอดการศึกษา
0.008
0.009
0.009
หมายเหตุ : * มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (p>0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (p>0.01)
2.1 เหล็ก ในนําประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.38, 0.67 และ 1.36 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามลําดับ ค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.25-1.74 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริ มาณเหล็กในนําประปาหมู่บา้ นของชุมชนบ้านนา
ช่ วงฤดู ร้อน และบ้านโนนช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 4 ที
กําหนดไว้ไม่เกิ น . มิ ลลิ กรั มต่อลิตร (กรมอนามัย, 2543) เมือเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของเหล็กในนําประปาหมู่บา้ น
ระหว่างฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.01) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเปื อนของเหล็กในนําประปาหมู่บา้ น
2.2 แมงกานี ส ในนําประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.018, 0.017 และ 0.020
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ มีค่าพิสัยอยูร่ ะหว่าง 0.010-0.030 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยปริ มาณแมงกานีสในนําประปาหมู่บา้ น
ทัง 3 หมู่บา้ น ไม่เกิ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ทีกําหนดไว้ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
(กรมอนามัย, 2543) เมือเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของแมงกานี สในนําประปาหมู่บา้ นระหว่างฤดูกาลโดยใช้สถิติ พบว่า
บ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) และความแตกต่างของแมงกานีสในนําประปาหมู่บา้ นตามระยะ
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เส้น ท่ อโดยใช้สถิ ติ พบว่า บ้านนา มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> . ) บ้านโนน มี ค วามแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าระยะเส้นท่อมีผลต่อการปนเปื อนของแมงกานีสในนําประปาหมู่บา้ น
2.3 แคดเมียม ในแหล่งนําผิวดิ นผลิ ตประปาหมู่บา้ น บ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง มีค่าเฉลียเท่ากับ 0.005,
0.010 และ 0.012 มิลลิกรั มต่อลิตร ตามลําดับ มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.004-0.014 มิลลิกรั มต่อลิตร โดยปริ มาณแคดเมียมใน
นําประปาหมู่บา้ นทัง 3 หมู่บา้ น มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ทีกําหนดไว้ไม่เกิ น
0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามัย, 2543) เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแคดเมียมในนําประปาหมู่บา้ นระหว่างฤดูกาล
โดยใช้สถิติ พบว่า บ้านโนนและบ้านสวนผึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.01) แสดงให้เห็นว่าฤดูกาลมีผล
ต่อการปนเปื อนของแคดเมียมในนําประปาหมู่บา้ น
นําประปาหมู่บา้ นชุมชนบ้านนา บ้านโนน และบ้านสวนผึง ตามระยะเส้นท่อ ได้แก่ ต้นท่อ กลางท่อ และปลายท่อ
พบว่า โลหะหนักมีปริ มาณสู งสุ ดในช่วงฤดูร้อนและตําสุ ดในช่วงฤดูฝน โดยปริ มาณเหล็กของชุมชนบ้านนาช่วงฤดูร้อน
และบ้านโนนช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ.
ทีกําหนดไว้ไม่
เกิ น . มิลลิ กรั มต่อลิ ตร และปริ มาณแคดเมียมในนําประปาหมู่บา้ นทัง หมู่บา้ น มี ค่าเกิ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํา
บริ โภคของกรมอนามัย พ.ศ.
ทีกําหนดไว้ไม่เกิ น . มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมอนามัย,
) เมือเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างของโละหะหนักระหว่างฤดูกาล พบว่า ความแตกต่างของเหล็กในนําประปาหมู่บา้ นบ้านโนนระหว่างฤดูกาลโดยใช้
สถิติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.01) แมงกานี สในนําประปาหมู่บา้ นบ้านโนน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p> . ) และแคดเมียมในประปาหมู่บา้ นบ้านโนนและบ้านสวนผึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ (p> . ) อาจเนื องจากในช่ วงฤดู ร้อ นเกิ ด การตกตะกอนของสารแขวนลอยและโลหะหนัก โดยกลไกของการ
ผสมผสานที แตกต่างกันของสารแขวนลอยจะมี residence time ยาวนานกว่าพวกที ละลายนําและนํามีการเคลือนไหวอยู่
ตลอดเวลาจึ งมีผลทําให้ตะกอนใต้นาเกิ
ํ ดการลอยตัวขึนมาได้ โดยจะมีทงกระบวนการดู
ั
ดซับและการคายของโลหะหนัก
ระหว่างนําและตะกอน (Duinker and Nolting, l978) และช่วงฤดูฝนมีปริ มาณนํามากและเกิ ดการฟุ้งกระจายของโลหะหนัก
ทําให้มี การเจื อ จางในระบบผลิ ต และเส้น ท่อ จากการศึ ก ษาของ ปวิต ร (2548) พบว่าปริ ม าณโลหะหนัก จํา พวกตะกัว
แคดเมียม และแมงกานี ส ในนําประปาช่ วงฤดูแล้งมีค่าสู งกว่าในฤดูฝน เนื องจากคุณภาพนําดิบเมือผ่านกระบวนการผลิต
นําประปาจะลดปริ มาณโลหะหนักได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน
ต้ นท่อ

กลางท่อ

เหล็ก (mg/l)

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

ปลายท่อ

เฉลียรวม

หมู่ 3 บ้ านนา

หมู่ 4 บ้ านโนน

หมู่ 5 บ้ านสวนผึง

ภาพที 2 การปนเปื อนของเหล็กในนําประปาหมูบ่ า้ น

ชุม ชน
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0.030

832
ต้ นท่อ

0.015

ปลายท่อ

แมงกานีส (mg/l)

0.025
0.020

กลางท่อ

0.010
0.005
0.000

หมู่ 3 บ้ านนา

หมู่ 4 บ้ านโนน

หมู่ 5 บ้ านสวนผึง

ชุม ชน

ภาพที 3 การปนเปื อนของแมงกานีสในนําประปาหมูบ่ า้ น

ต้ นท่อ

กลางท่อ

แคดเมีย ม (mg/l)

0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000

เฉลียรวม

ปลายท่อ

เฉลียรวม

หมู่ 3 บ้ านนา

หมู่ 4 บ้ านโนน

หมู่ 5 บ้ านสวนผึง

ภาพที 4 การปนเปื อนของแคดเมียมในนําประปาหมู่บา้ น

ชุม ชน

การปนเปื อนของโลหะหนักตามระยะเส้นท่อ พบว่า ระบบการผลิตนําประปาหมู่บา้ นสามารถกําจัดโลหะหนักได้
เพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับรายงานของ มันสิ น (2542) กล่าวว่าโดยทัวกระบวนการผลิตนําประปาสามารถกําจัดโลหะหนัก
ได้เพียงเล็กน้อยและอาจขึนอยู่กบั แหล่งนําดิบทีนําผลิตนําประปา และเมือเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของโลหะหนักตาม
ระยะเส้นท่อ พบว่า ความแตกต่างของแมงกานีสในนําประปาหมู่บา้ นบ้านนาและบ้านโนนตามระยะเส้นท่อโดยใช้สถิติ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05 และ p> . ) ตามลําดับ อาจเนื องจากคุณภาพนําผิวดิ นบางชนิ ดมีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานส่ งผลไปถึงกระบวนการผลิต และขาดการล้างทําความสะอาดระบบตัวกรอง ถังตกตะกอน และขาดการ
ระบายตะกอนในระหว่างเส้นท่อ ตามระยะเวลากําหนดส่งผลให้ปริ มาณตะกัวตกตะกอนค้างอยูบ่ ริ เวณเส้นท่อและสะสมใน
ปริ มาณเพิมมากขึน รวมถึงขาดการเติมสารเคมีจาํ พวกปูนขาวหรื อโซดาไฟทีใช้สาํ หรับปรับปรุ งคุณภาพนําทีมีความเป็ นกรด
ด่ างสู งให้เกิ ดสภาพความเป็ นกลาง เพราะสารจําพวกโลหะหนักจะละลายได้ดีเมือมี ค่าความเป็ นกรดด่างตําทําให้เกิ ดการ
ตกตะกอนและแยกออกจากนําได้อย่างดี ในกระบวนการตกตะกอน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนชุมชนและกรรมการ
ประปาหมู่บา้ น พบว่า การดูแลกระบวนการผลิต การซ่อมบํารุ งรักษา และทําความสะอาดบริ เวณระบบกรองนําไม่เป็ นไป
ตามแผนการปฏิบตั ิการประจําปี ทีได้กาํ หนดไว้ วริ นทร และคณะ ( ) ได้ประเมินคุณภาพนําประปาหมู่บา้ นบริ เวณต้นท่อ
ระบบจ่ายนําและนําประปาจากปลายท่ อระบบเส้นท่อพบว่าผูด้ ูแลระบบที ผ่านการอบรมมานานแล้วและไม่เคยผ่านการ
อบรมยังขาดความรู ้ความชํานาญ ด้านการผลิต การทําความสะอาดระบบผลิต มีผลให้ผดู ้ ูแลระบบประปามีการปฏิบตั ิงานไม่
ตรงตามรอบระยะเวลาในการบํารุ งรักษาระบบผลิตนําประปา และอาจมาจากการเติมสารส้มยังไม่เพียงพอสําหรับกําจัด
โลหะหนักเพือช่วยในการตกตะกอน โลหะหนักทีเกินค่ามาตรฐานนําประปานี หากมีการสะสมของปริ มาณโลหะหนักใน
ร่ างกายเป็ นจํานวนมากอาจส่ งผลต่อความเสี ยงทีก่อให้เกิดอาการและโรคต่างๆ เช่น ถ้าปริ มาณเหล็กมากกว่า - มิลลิกรัม
ต่อลิตร อาจทําให้นาไม่
ํ น่าบริ โภค ถ้าหากในนํามีเหล็กมากกว่า . มิลลิกรัมต่อลิตร ทําให้เกิ ดปั ญหาในการซักผ้าจะทําให้
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ให้เกิ ดรอยด่างบนเสื อผ้าและทําให้เครื องสุขภัณฑ์หรื อเครื องใช้ต่างๆ สกปรกมีคราบสนิมสี นาตาลเหลื
ํ
องแดง (พิชญากร,
) แมงกานีสก่อให้เกิดอาการต่อระบบประสาท ประสาทส่วนกลาง ประสาทหลอนพฤติกรรมแปรปรวน อาการอ่อนแรง
ภาวะเบืออาหาร ปวดกล้ามเนือ ไร้อารมณ์ การพูดช้าลง มีระดับของเสียงเพียงระดับเดียว และการเคลือนของแขนหรื อขาไม่
คล่อง (วรเดช,
) แคดเมียมเมือเข้าสู่ ร่างกายจะปรากฏอาการอาเจียร ท้องร่ วง และสามารถสะสมอยูใ่ นตับ ไต ตับอ่อน
ของมนุ ษย์ อาจเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ ง และเมือสัมผัสกับอากาศจะตกตะกอนเป็ นสี ดาํ มีผลต่อความพิษสะสม
เรื อรังทําให้เกิดอาการของโรคสายตาเสื อมและเม็ดเลือดขาวถูกทําลาย
3. ผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกับชุมชนเพือพัฒนาองค์ความรู ้และการปรับปรุ งคุณภาพนําประปาหมู่บา้ น
3.1 ชุ มชนเสนอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินและสาธารณสุ ขตําบล ร่ วมกันจัดการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการ
จัดการคุณภาพนําให้กบั ผูด้ ูแลระบบประปาและผูใ้ ช้นาํ ปี ละ 1 ครัง
3.2 การจัดการคุณภาพนํา ระดับครั วเรื อน ให้ทุกครัวเรื อนจัดทําระบบกรองอย่างง่าย ต้มฆ่าเชื อโรค และจัดซื อ
เครื องกรองนํา และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํา และในระดับชุมชน ให้ผนู้ าํ ชุมชนประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ นและหน่ วยงานที รั บผิ ดชอบด้านสุ ข อนามัย จัดทําคําของบประมาณในการบํารุ งรักษาระบบผลิ ตและระบบจ่าย
นําประปา และกําหนดให้มีการสุ่มตรวจติดตามคุณภาพนําอย่างสมําเสมอ และนําเสนอให้กบั ชุมชนทราบในทุกขันตอนการ
ปฏิบตั ิ เพือสร้างการรับรู ้ การตัดสิ นใจ และแนวทางการปฏิบตั ิอนๆร่
ื วมกัน

สรุ ปผลการวิจัย

การปนเปื อนของโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แมงกานี ส และแคดเมียม ในแหล่งนําผิวดินผลิตประปาและนําประปา
หมู่บา้ นตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าในแหล่งนําผิวดินสําหรับผลิตประปาทุกหมู่บา้ น มีปริ มาณ
แคดเมียม เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําผิวดินประเภทที 3 และในแหล่งนําประปาหมู่บา้ นมีปริ มาณเหล็กบริ เวณบ้านโนน
และแคดเมียมทัง 3 หมู่บา้ น เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนําบริ โภคของกรมอนามัย ซึ งชุมชนเสนอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและสาธารณสุ ขตําบล ร่ วมกันจัดการอบรมให้ความรู้ดา้ นการจัดการคุณภาพนําให้กบั ผูด้ ูแลระบบประปา และให้ทุก
ครัวเรื อนจัดทําระบบกรองอย่างง่าย ต้มฆ่าเชือโรค และจัดซื อเครื องกรองนํา และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของนํา ให้
ผูน้ าํ ชุมชนประสานองค์กรปกครองส่ วนท้องถินและหน่ วยงานทีรับผิดชอบด้านสุ ขอนามัย จัดทําแผนงบประมาณในการ
บํารุ งรั กษาระบบผลิตและระบบจ่ายนําประปา และกําหนดให้มีการสุ่ มตรวจและการติดตามตรวจสอบคุณภาพนําอย่าง
สมําเสมอ และนําเสนอให้กบั ชุมชนทราบในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิ เพือสร้างเป็ นแผนระยะยาวสําหรับการบริ หารแบบมี
ส่วนร่ วมในการจัดบริ การระบบนําสะอาดให้กบั ชุมชน เพือลดความเสี ยงและปั ญหาด้านสุขภาพจากการปนเปื อนของโลหะ
หนักในนําใช้ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน และเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจสําหรับการอุปโภคบริ โภคนําประปาหมู่บา้ นที
ปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูร้ ่ วมวิจยั ทุกท่านและสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ปทุมธานี ได้กรุ ณาสนับสนุนทุนในการทําวิจยั ครังนี
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บทคัดย่อ
การศึ กษานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาสถานการณ์ การใช้ประโยชน์ทีดิ นในช่ วงปี พ.ศ. 2544-2560 และวิเคราะห์
อิ ท ธิ พ ลการขยายตัว ของเมื อ งและอุ ต สาหกรรมต่ อ พื นที สี เ ขี ย ว ผู ้วิ จัย ทํา การจํา แนกพื นที การใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น
ระหว่างปี พ.ศ. 2544 2550 2555 และ 2560 ซึ งแบ่ งออกเป็ น พืนที เมือง พืนที อุตสาหกรรม พืนที แหล่งนํา และพืนที สี เขียว
โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ArcGIS และปั จจัยทางด้านประชากร ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร นํามาวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของพืนที ความหนาแน่นของประชากร กับพืนทีสี เขียวด้วยวิธีสมั ประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เพียร์
สัน จากผลการศึ กษา พบว่าการใช้ประโยชน์ทีดิ นประเภทเมืองและอุตสาหกรรม มีการเปลียนแปลงเพิมขึนจาก 371.12
ตารางกิ โ ลเมตร เป็ น 521.08 ตารางกิ โ ลเมตร ในทางตรงกัน ข้า ม การใช้ป ระโยชน์ ที ดิ น ประเภทพื นที สี เ ขี ย วมี ก าร
เปลียนแปลงลดลงจาก 1,112.92 ตารางกิ โลเมตร เป็ น 886.42 ตารางกิ โลเมตร จากการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์
พบว่าร้อยละของพืนที สี เขียวมี ความสัมพันธ์ระดับสู งมาก อย่างมีนัยสําคัญยิงทีระดับ α = 0.01 กับร้ อยละของพืนทีเมือง
ร้อยละของพืนทีอุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากร (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลําดับ) เมือเปรี ยบเทียบ
ผลการศึกษาทีได้กบั ผังเมืองรวมของจังหวัดปทุมธานี พบว่า สัดส่วนของเมืองและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนทีได้กาํ หนดไว้
โดยการขยายตัวของเมื องและอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี เป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง ซึ งส่ งผลให้ปริ มาณพืนที สี เขียวมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง และนําไปสู่ การใช้ประโยชน์ทีดิ นอย่างไม่เหมาะสม การขยายตัวของเมืองดังกล่าวอาจส่ งผล
กระทบต่อสิ งแวดล้อมโดยทําให้คุณภาพนําเสื อมโทรมลง นอกจากนี ผลทีได้จากการศึ กษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผังเมืองเพือรักษาพืนทีสี เขียว ป้ องกันนําท่วมและการจัดการนําเสี ยในอนาคต
คําสําคัญ : การขยายตัวของเมือง, พืนทีสี เขียว, การขยายตัวของเมืองไร้ทิศทาง, จังหวัดปทุมธานี
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This research aims to study the land use changes from 2001 to 2017 and investigate the influence of urban and
industrial expansion on green area at Pathum Thani Province. The categories of land use in year 2001, 2007, 2012 and 2017
were interpreted by GIS technique. Land use was divided into four categories as urban, industrial, water body and green
area. In addition, Pearson correlation coefficient was employed to evaluate the relationship between the percentage of urban
industrial water body area and population density on green area. The results revealed that the urban and industrial area
dramatically increased from 371.12 square kilometers to 521.08 square kilometers. On the other hand, the green areas
reduced from 1,112.92 square kilometers to 886.42 square kilometers. Results from the Pearson correlation coefficients (rxy)
demonstrate that percentage of green area had perfect significantly negative correlation with percentage of urban industry
and population density, rxy = -0.99, -0.98 and -0.99, respectively (α = 0.01). Comparison between the existing of land uses
and the City Master Plan published by Department of Public Works and Town and Country show that the percentage of
urban and industrial were more than green area. Urban and industrial expansion in the study area are unfriendly sprawls of
urban. The finding of this study can assist in land use guidelines for the city plan development, protection of green area,
flood prevention and water pollution management at Pathum Thani Province in the future.
Keyword: urban expansion, green area, urban sprawl, Pathum Thani Province
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พืนที จังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดทีรองรับการขยายตัวของประชากรจากพืนที กรุ งเทพมหานคร และเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมทีมีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีมูลค่าสู งเป็ นลําดับที เจ็ดของประเทศรองจากสมุทรสาคร (สํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ, ) และมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือง (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี , ) มี
แนวโน้มการกระจายตัวของพืนทีชุมชน และการตังโรงงานเป็ นจํานวนมาก ทําให้พืนที สี เขียว โดยเฉพาะพืนทีเกษตรกรรม
ทีเหลือนันกําลังถูกแทนทีทีละน้อยด้วยชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ งการลดลงของพืนทีสี เขียว ส่ งผลให้สิงแวดล้อม
ขาดสมดุลเนืองจากพืนทีสี เขียวเป็ นเสมือนพืนทีฟอกอากาศช่วยปรับปรุ งคุณภาพอากาศและลดอุณหภูมิอากาศให้กบั เมือง
ลดการพังทลายของดินริ มตลิง ลดมลภาวะทางเสี ยง และพืนทีสี เขียวจะทําให้เมืองเกิดความสมดุลทางด้านสิ งแวดล้อม ซึ ง
ช่ วยควบคุ มการกระจายตัวของการพัฒนาเมืองให้มีทิศทางอย่างเหมาะสม ช่วยรักษาลักษณะพิเศษของชุมชนชนบทซึ ง
อาจจะถูกกลืนไปกับการขยายตัวของเมือง นอกจากนียังเป็ นแหล่งรองรับและระบายนําซึงช่วยลดปั ญหาอุทกภัยในเขตเมือง
รวมทังยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งพักผ่อน และแหล่งท่องเทียวทีสําคัญในเขตเมืองด้วย ดังนันการกําหนดและวางแผนการใช้
ทีดินทีเหมาะสมเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการพัฒนาเมืองต่อไป
สมมติฐานของงานวิจยั นี คือการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมส่ งผลทําให้พืนทีสี เขียวลดลงหรื อไม่ ดังนัน
ผูศ้ ึ กษาจึ งมี ความสนใจที จะศึกษาอิ ทธิ พลการขยายตัวของเมื องและอุตสาหกรรมต่อพืนที สี เขี ยว โดยวัตถุ ประสงค์ของ
งานวิจยั เพือศึ กษาสถานการณ์ และจําแนกลักษณะการใช้ประโยชน์ทีดินและเพือศึกษาอิทธิ พลการขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรมต่อพืนทีสี เขียวในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ทําให้ทราบถึงสถานสภาพการเปลียนแปลงทีเกิดขึนของพืนทีสี เขียว
ปั จจัยทีส่งผลต่อพืนทีสี เขียว ตลอดจนการติดตามแผนการจัดการผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาครังนี สามารถ
นําไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนป้ องกันการบุกรุ กเข้าสู่ พืนทีสี เขียว และการวางแผนการใช้ทีดินโดยเฉพาะพืนทีสี เขียว
ของจังหวัดปทุมธานีในอนาคตได้

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ทําการศึ กษาสถานการณ์และการจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีจังหวัดปทุมธานี โดยนําข้อมูล ระหว่างปี
พ.ศ.
และ
ของกรมพัฒนาทีดิ น จําแนกการใช้ประโยชน์ทีดิ น ซึ งในพืนทีศึกษามีรูปแบบการใช้ทีดิน
แบ่งเป็ น ประเภท คือ พืนทีสี เขียว (พืนทีปกคลุมไปด้วยต้นไม้ และพืชพรรณ แบ่งเป็ นพืนทีเกษตรกรรม พืนทีนันทนาการ
และทุ่งหญ้าป่ าละเมาะ) พืนทีเมือง (พืนทีทีมีสิงปลูกสร้างของเมือง) พืนทีอุตสาหกรรม และพืนทีแหล่งนํา โดยใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ด้วยโปรแกรม ArcGIS และเปรี ยบเทียบกับโมเดล
การขยายเมืองทีเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมของ Treeranut (2015)
2. ทําการวิเคราะห์การเปลียนแปลงพืนทีสี เขียวในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
มาทํา
การวิเคราะห์ตรวจสอบการเปลียนแปลง ด้วยการซ้อนทับ (Overlay) โดยใช้ ArcGIS ได้ผลการเปลียนแปลงพืนทีสี เขียวใน
พืนทีจังหวัดปทุมธานี นอกจากนันทําวิเคราะห์การเปลียนแปลงด้านประชากรในพืนที โดยจะพิจารณาในลักษณะภาพรวม
ทังหมดในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ จํานวนประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นนันสามารถคํานวณหาค่าในลักษณะ
ของความหนาแน่ น ของประชากรต่ อ พื นที (คนต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร) โดยสื บค้น ข้อ มู ล จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. . วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของอิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่อพืนทีสี เขียว
โดย
ใช้สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient) โดยมีปัจจัยทีนํามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับร้อย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ละของของพืนที สี เขียว ได้แก่ ร้อยละของพืนที เมือง ร้อยละของพืนที อุตสาหกรรม ร้อยละของพืนที แหล่งนํา และความ
หนาแน่นของประชากร
. เปรี ยบเทียบพืนทีสี เขียวปั จจุบนั (พ.ศ.
) กับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.
) การศึกษานีได้ทาํ การ
แบ่งเขตพืนทีดินเป็ น เขต คือ เขตพืนทีสี เขียว (ทีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม) เขตพืนทีสี ชมพู (ทีดินประเภทชุมชน)
และเขตพืนทีสี ม่วง (ทีดิ นประเภทอุตสาหกรรมทังหมด) โดยได้ทาํ การศึกษา อําเภอ ได้แก่ อําเภอลาดหลุมแก้ว สามโคก
และลําลู กกา เนื องจากเป็ นพืนที ถู กกําหนดให้เ ป็ นเขตพืนที สี เ ขี ยวตามผังเมื องรวมเป็ นส่ วนใหญ่ และทําการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงเขตพืนทีสี เขียวปั จจุบนั กับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ ArcGIS เพือเป็ นแนวทางใน
การติดตามแผนผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี การพัฒนาผังเมืองและเพือรักษาพืนทีสี เขียว

ผลและวิจารณ์ ผล

1. สถานการณ์ และการจําแนกการใช้ ประโยชน์ ทดิี นในพืนทีจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิเคราะห์ การจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดิ นระหว่างปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560 ดังแสดงใน
ตารางที พบว่าการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.
นันส่ วนใหญ่เป็ นพืนทีสี เขียวโดยเฉพาะพืนที
สําหรับทําการเกษตรกรรมซึงมีอยูร่ ้อยละ . ส่วนพืนทีทีถูกใช้เป็ นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมมีร้อยละ . และ .
ตามลําดับ ซึ งถือว่าเป็ นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมทีอยูก่ นั อย่างหนาแน่ นเมือเทียบกับเกณฑ์การขยายเมืองทีเหมาะสม
ของ Treeranut ( ) ทีกล่าวว่าการขยายเมืองทีเหมาะสมไม่ควรมีสัดส่ วนของชุมชนและอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ
เพราะจะส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมในเมืองได้ ขณะเดียวกันพืนแหล่งนํามีอยูร่ ้อยละ . ของพืนทีทังหมด ต่อมาในปี พ.ศ.
จะเห็นการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดิน ซึ งพบว่าพืนทีสี เขียวลดลงจากร้อยละ . ในปี พ.ศ.
เหลือเพียง
ร้อยละ . ในขณะทีพืนทีเมืองและอุตสาหกรรมขยายตัวเพิมขึนจากร้อยละ . และ . เป็ นร้อยละ . และ .
ตามลําดับ และแหล่งนําได้ขยายตัวเพิมขึนมากเป็ นร้อยละ . จากเพียงร้อยละ . ในปี พ.ศ.
ต่อมาในปี พ.ศ.
จะเห็นว่าการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินไม่ว่าจะเป็ นพืนทีเมือง อุตสาหกรรม และแหล่งนําได้ขยายตัวอย่างต่อเนือง
จากปี พ.ศ.
เป็ นร้อยละ . , . และ . ตามลําดับ ขณะเดียวกันพืนทีสี เขียวลดลงอย่างต่อเนืองจากร้อยละ .
ในปี พ.ศ.
เหลือ ร้อยละ . ในปี พ.ศ.
และสถานการณ์ในปั จจุบนั ปี พ.ศ.
พบว่าการใช้ประโยชน์ทีดินใน
พืนทีจังหวัดปทุมธานี นนส่
ั วนใหญ่ยงั เป็ นพืนทีสี เขียวซึงมีอยูร่ ้อยละ . พืนทีทีถูกใช้เป็ นแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรมมี
ร้อยละ . และ . ตามลําดับ ซึ งถือว่าเป็ นแหล่งชุมชนทีอยู่กนั อย่างหนาแน่นมากเมือเทียบกับเกณฑ์การขยายเมืองที
เหมาะสม ซึงไม่ควรมีสดั ส่ วนของชุมชนและอุตสาหกรรมรวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ โดยจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อ
สภาพแวดล้อมในเมืองได้เช่น นําเสี ย (Treeranut, 2015)
ตารางที 1 การจําแนกการใช้ประโยชน์ทีดินในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2544, 2550, 2555 และ 2560
การใช้
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
ประโยชน์ทีดิน
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ
. พืนทีสี เขียว
1,112.92 72.93 1,033.62 67.73
956.18
62.66
886.42
58.09
. พืนทีเมือง
371.12
24.32
401.28
26.30
470.89
30.86
521.08
34.15
. พืนที
อุตสาหกรรม
29.98
1.96
34.22
2.24
44.23
2.90
57.19
3.75
. แหล่งนํา
11.98
0.79
56.88
3.73
54.70
3.58
61.31
4.02
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รวม
1,526.00 100.00 1,526.00 100.00 1,526.00 100.00 1,526.00 100.00
. การเปลียนแปลงพืนทีสีเขียวในพืนทีจังหวัดปทุมธานี
จากการศึกษาการเปลียนแปลงพืนที สี เขียวในพืนที จังหวัดปทุมธานี ช่วงปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
ดังแสดง
ตารางที พบว่า พืนที สี เ ขี ย วมี รู ป แบบการเปลี ยนแปลงที ลดลงอย่า งต่ อเนื องโดยลดลงถึ ง . ตารางกิ โลเมตร
โดยมีอตั ราลดลงคิดเป็ นร้อยละ . ตลอดช่วงระยะเวลา ปี เนื องจากพืนทีดังกล่าวถูกเปลียนแปลงไปเป็ นพืนที เมือง
และอุตสาหกรรมมากขึน ดังแสดงในภาพที แสดงการเปรี ยบเทียบให้เห็นการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินของพืนที
สี เ ขี ย วในพื นที จัง หวัด ปทุ ม ธานี ระหว่า ง พ.ศ.
ซึ งจะเห็ น ถึ ง จํา นวนที ลดลงอย่างต่ อเนื องของพืนที สี เ ขียว
ในระยะเวลาไม่ถึง ปี และมีแนวโน้มทีพืนทีสี เขียวจะลดลงเรื อย ๆในอนาคต ในทางตรงกันข้ามจะเห็นถึงจํานวนพืนที
เมือง และอุตสาหกรรมทีเพิมขึนอย่างต่อเนื องทุก ๆ ปี ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศิริ ( ) ทีกล่าวว่าพืนทีสี เขียวมี
รู ปแบบการเปลียนแปลงทีลดลงคิดเป็ นร้อยละ . โดยถูกเปลียนแปลงไปเป็ นพืนทีเมืองถึงร้อยละ . และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ กีรติ ( ) ได้กล่าวว่าตัวชีวัดสําคัญทีเป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยพืนทีสี เขียวทีสมบูรณ์คือจากการพัฒนา
ของเมืองโดยเฉพาะเพือการอยูอ่ าศัยทีขยายตัวเข้าไปในพืนทีสี เขียวทีโดยเฉพาะพืนทีเกษตรกรรม ตลอดจนเช่นเดียวกับการ
เปลียนแปลงการใช้ทีดินประเภทแหล่งนํา มีแนวโน้มเพิมขึนโดยตลอด คือ เพิมขึนเป็ นอัตราร้อยละ . ซึงพืนทีสี เขียวมี
อัตราทีลดลงโดยสะท้อนออกมาในรู ปแบบการพัฒนาทีดิ นและการก่อสร้างอาคาร ส่วนใหญ่เป็ นการเปลียนแปลงจากพืนที
นาข้าวและพืนทีหญ้าเป็ นการใช้ทีดินประเภทอืน ได้แก่ การใช้ทีดินประเภททีอยูอ่ าศัย โดยเฉพาะหมู่บา้ นจัดสรร ซึงพบเป็ น
จํานวนมากและเป็ นบริ เวณกว้าง โดยมีการขยายออกไปเรื อย ๆ ตามแนวถนนสายหลักและสายรองที ตัดขึนใหม่ จากการมี
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมทีสะดวกขึน จากโครงการคมนาคมดังกล่าวอาจส่ งผลให้การใช้ทีดิ นเพือการเกษตรและชุม ชน
ชนบทแบบดังเดิมลดน้อยลงไป ในขณะทีความต้องการใช้พืนทีเพือเป็ นทีอยูอ่ าศัย พาณิ ชยกรรม อาจมีแนวโน้มเพิมมากขึน
ในอนาคต (ศิวรักษ์, 2551; ธชาณันทน์, 2557) ทังนี เนืองจากทีดินในบริ เวณดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปลียน
จากการใช้ประโยชน์ทีดิ นเพือการอยู่อาศัยไปเป็ นการใช้ทีดินเพือกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ แสดงให้เห็ นว่าความต้องการใช้
ทีดิ นในกิ จกรรมต่างๆ ทีให้ผลตอบแทนสูงขึน และพืนทีมีจาํ กัด ประกอบด้วย ปั จจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของ
เมือง การพัฒนาโครงการสร้างพืนฐานต่าง ๆ เป็ นต้น จึ งเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน ดังนัน การวาง
แนวทางการใช้ทีดินบริ เวณพืนทีสี เขียวเพือนําไปสู่ การใช้ทีดินอย่างยังยืนได้ในอนาคต จึงต้องพิจารณาแนวโน้มสถานการณ์
การใช้ทีดินรวมทังสภาพปั ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในพืนทีให้ชดั เจน ทังในบริ เวณพืนทีศึกษาและบริ บทแวดล้อม
อัต ราการเปลี ยนแปลงของพื นที เมื อง และพื นที อุ ต สาหกรรมระหว่า ง พ.ศ.
นัน มี อ ัต ราการ
เปลียนแปลงเพิมขึน . และ . ตารางกิ โลเมตร หรื อร้อยละ . และ . ตามลําดับ (ตารางที ) อัตราการ
เปลียนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึงการขยายตัวของเมือง และอุตสาหกรรม โดยในภาพที แสดงพืนที เมืองและพืนที
อุตสาหกรรมที ขยายตัวระหว่างปี
และ
ไปตามแนวสองฟากถนนหลัก หรื อทางหลวงหลัก โดยขยายออกจาก
บริ เวณศูนย์กลาง คือ บริ เวณเขตเมืองหรื อเทศบาลไปยังบริ เวณข้างเคียง และเป็ นรู ปแบบการกระจายตัวอย่างไร้ทิศทางไร้
ระเบี ยบ (ฉัตรชัย,
) หรื อ เป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) จากในภาพจะเห็นพืนทีสี เขียวลดลง และกระจายเป็ น
บริ เวณกว้างหรื อมีการขยายตัวของเมืองรุ กลําพืนทีสี เขียว โดยการเปลียนแปลงการใช้ทีดินจากเกษตรกรรม ขึนมาเป็ นพืนที
ชุมชนและสิ งปลูกสร้าง ได้แก่ ตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บา้ น โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ซึ งพบมีจาํ นวนเพิมขึน และ
กระจายไปทังพืนที ในขณะที การเปลี ยนแปลงการใช้ทีดิ น ประเภทพืนที สิ งปลู กสร้างมีแนวโน้ม เพิมขึน จะเห็ นได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมตามแนวถนนสายหลัก และสายรองทีตัดขึนใหม่ มีการขยายตัวเมืองและย่านการค้า หมู่บา้ น ทีตังอยู่
ตามแนวถนนสายต่าง เนืองจากทีดินในบริ เวณดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีการเปลียนจากการใช้ประโยชน์ทีดินเพือ
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อยูอ่ าศัยไปเป็ นการใช้ทีดินเพือกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ ซึ งสอดคล้องกับ ธชาณันทน์ ( ) ได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการ
ใช้ทีดิ นในกิ จกรรมต่างๆ ที ให้ผลตอบแทนสู งขึน ในขณะทีพืนทีมีจาํ กัด ผลมาจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น การขยายตัว
ของเมืองการพัฒนาโครงการสร้างพืนฐานต่าง ๆ เป็ นต้น ทีเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลียนแปลงการใช้ทีดิน
ตารางที 2 การเปลียนแปลงพืนทีสี เขียวในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ช่วงปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
ประเภท
พ.ศ. 2544-2550
พ.ศ. 2550-2555
พ.ศ. 2555-2560
พ.ศ. 2544-2560
การใช้ประโยชน์ทีดิน ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ
. พืนทีสี เขียว
-79.30
-7.13
-77.44
-7.49 -69.76 -7.30 -226.50 -20.35
. พืนทีเมือง
+30.16 +8.13 +69.61 +17.35 +50.19 +10.66 +149.96 +40.41
. พืนทีอุตสาหกรรม
+4.24 +14.14 +10.01 +29.25 +12.96 +29.31 +27.21 +90.77
. แหล่งนํา
+44.9 +374.79 -2.18
-3.83 +6.61 +12.08 +49.33 +411.77
หมายเหตุ : การเปลียนแปลงการใช้ทีดินคํานวณจากความแตกต่างของพืนทีระหว่างช่วงปี ทีใช้ในการศึกษาของใน
แต่ละประเภทการใช้ทีดิน
+ คือ การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินเพิมขึน, - คือ การเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีดินลดลง

พืนทีสี เขียว

1,200

พืนทีเมือง

พืนทีอุตสาหกรรม

1,000

พินทีตารางกิโลเมตร

800
600
400
200
0

2544

2550

ปี พ.ศ.

2555

2560

ภาพที 1 การเปลียนแปลงพืนทีสี เขียว พืนทีเมือง และพืนทีอุตสาหกรรมช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2560
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ภาพที การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ. . การเปลียนแปลงด้านประชากรในพืนที
จากตารางที และภาพที แสดงสถิติจาํ นวนประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของจังหวัดปทุมธานี
เปรี ยบเทียบในรอบ ปี ทีผ่านมา เพือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเปลียนแปลงพืนทีสี เขียวในพืนทีจังหวัดปทุมธานี ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน การศึกษาพบว่าประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของจังหวัดปทุมธานีทีผ่านมา มีการเพิมจํานวนขึน
อย่างรวดเร็ วอย่างเห็ นได้ชดั เจน ซึ งน่ าจะเป็ นตัวชี วัดสําคัญที เป็ นสาเหตุของการสู ญเสี ยพืนที สี เขียว จากการที ประชากร
เพิมขึนอย่างรวดเร็ วและได้มีการใช้พืนที เพือการปลูกสร้างอาคารซึ งค่อนข้างหนาแน่ นอยู่แล้ว และมีการใช้พืนทีเพือการ
ปลูกสร้างอาคารบริ เวณริ มถนนและคลอง พอสมควรในระดับหนึง ซึงสอดคล้องกับ แนวคิดของ ฉัตร ( ) เสน่ห์ ( )
และกนิ ษฐา ( ) กล่าวว่า ปั จจัยทางด้านประชากรชนบททีมีการเปลียนแปลงด้านคุณภาพชี วิต จะละทิ งการประกอบ
อาชี พเดิมทีบรรพบุรุษเคยทํามา แล้วหันเข้าไปประกอบอาชี พในเขตตัวเมืองทีมีโอกาสแสวงหา งานให้ตรงกับคุณภาพที
พัฒนาขึนมาได้ดีกว่าในเขตชนบท และนโยบายของรัฐการกําหนดหน้าทีบางอย่างให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ งย่อมให้โอกาส
ในการพัฒนาเป็ นชุมชนเมืองขึนได้ เช่น การกําหนดหน้าทีในการบริ หารโดยเป็ นศูนย์กลางการบริ หารของภูมิภาคใกล้เคียง
ชุมชนนันจะเพิมความสําคัญของตนเอง ด้วยการเสริ มสร้างหน้าทีบริ การแก่ภูมิภาคโดยรอบ และเนื องจากมีการเพิมขึนของ
ประชากรในเขตเทศบาลมากขึนซึ งเกิ ดจากการย้ายถิน เข้ามาในเขตเทศบาลของประชากรทีอยูน่ อกเขตเทศบาล จึ งทําให้มี
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ความต้องการพืนทีเพืออยูอ่ าศัยสู ง ส่ งผลให้ทีดินมีราคาสูงขึน ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรลดลง ทําให้ประชากรทีมี
พืนทีสําหรับทําการเกษตรส่ วนมากหันมาขายทีให้นายทุนเพือสร้างทีอยูอ่ าศัย ส่ งผลให้พืนทีสี เขียวลดลงประมาณ .
ตารางกิ โลเมตร กี รติ ( ) รายงานว่าโครงสร้างประชากรในอดีตมีผอู้ ยูใ่ นวัยแรงงานมาก แต่ในปั จจุบนั เนื องจากมีการ
ขยายตัวของแหล่ งงาน จังหวัด ปทุมธานี เ ป็ นจัง หวัดที มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื อง (สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ,
) โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม การค้าบริ การจึ งดึ งคนในวัยทํางานให้เข้ามาอยู่ใน
พืนทีเพิมขึน ประกอบกับการขยายตัวของบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ซึงดึงดูดผูม้ ีงานทําทีเพิง สร้างครอบครัวเข้ามา
อยูอ่ าศัยมากขึน ซึงคาดว่าแนวโน้มเหล่านีจะคงอยูต่ ่อไปและจะทวีตวั สูงขึนกว่าในปั จจุบนั และจะขยายตัวไปในพืนทีบริ บท
รอบข้าง เช่น เขตจังหวัดอยุธยา สระบุรี เป็ นต้น
ตารางที จํานวนประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของจังหวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร
จํานวนครัวเรื 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
ตารางที (ต่อ)
ปี พ.ศ.
จํานวนประชากร
จํานวนครัวเรื อน
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
2551
929,250
427,051
609.00
2552
956,376
446,121
626.78
2553
985,643
457,458
645.96
2554
1,010,898
471,813
662.51
2555
1,033,837
489,783
677.55
2556
1,053,158
506,671
690.21
2557
1,074,058
521,360
703.91
2558
1,094,249
551,271
717.14
2559
1,111,376
567,974
728.36
2560
1,129,115
585,814
739.92
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ภาพที แผนภูมิจาํ นวนประชากรและครัวเรื อนในจังหวัดปทุมธานีระหว่างปี พ.ศ.
ถึง พ.ศ.
. วิเคราะห์ หาความสั ม พันธ์ ระหว่ างอิทธิพ ลของการขยายตัวของเมื อง อุตสาหกรรม และความหนาแน่ นของ
ประชากรต่ อพืนทีสีเขียว
ผลการวิจยั โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson correlation coefficient) พบว่าปั จจัย
ทีมีความสัมพันธ์กบั ร้อยละของพืนทีสี เขียวได้แก่ ร้อยละของพืนทีเมือง ร้อยละของพืนทีอุตสาหกรรม และความหนาแน่น
ของประชากรมีความสัมพันธ์ทางลบ ในระดับสูงมาก (rxy = -0.99, - . และ - . ตามลําดับ) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ . ดังรายละเอียดแสดงในตารางที ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้และมีความใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Zhou et
al. ( ) ทีศึกษาเกียวกับการขยายตัวของเมืองทีส่งผลกระทบต่อพืนทีป่ าไม้ทีลดลงในประเทศจีน โดยพบว่า พืนทีสี เขียว
ได้แก่ พืนทีป่ าไม้มีความสัมพันธ์ในทางลบกับพืนทีพัฒนา ได้แก่พืนทีทีมีการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมดังนันการ
ขยายตัวของเมื องและอุต สาหกรรมเป็ นปั จจัยที สําคัญของการลดลงอย่างรวดเร็ วของพืนที สี เขี ยวเป็ นอย่างมาก รวมทัง
งานวิจยั ของ Qi Lei & Lu Bin ( ) ทีศึกษาเกียวกับการเพิมขึนอย่างรวดเร็ วของประชากรส่งผลทําให้เกิดการขยายตัวของ
เมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) โดบพบว่าความหนาแน่ นของประชากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการขยายตัวของ
เมืองและอุตสาหกรรม ในระดับสูง (rxy = 0.99, และ . ตามลําดับ) ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั นีโดยตรง นอกจากนี ร้อย
ละของพืนที แหล่ งนํามี ความสัมพัน ธ์ทางลบ ในระดับสู ง (rxy = - . ) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ . ดัง นันผล
การศึกษาครังนี สามารถสรุ ปได้ว่าร้อยละของพืนทีเมือง อุตสาหกรรม แหล่งนํา และความหนาแน่นของประชากรทีเพิมขึน
จะส่งผลกระทบต่อพืนทีสี เขียวลดลง หรื อปั จจัยที ส่งผลกระทบต่อพืนทีสี เขียวลดลงคือ พืนทีเมือง อุตสาหกรรม แหล่งนํา
และความหนาแน่นของประชากร
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ตารางที แสดงค่ าสัม ประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์ สัน เพือวิเ คราะห์ หาความสัมพันธ์ระหว่าง% พืนที เมื อง % พืนที
อุตสาหกรรม % พืนทีแหล่งนํา และความหนาแน่นของประชากรต่อพืนทีสี เขียว
% พืนทีสีเขียว % พืนทีเมือง
% พืนที
% แหล่ งนํา
ความหนาแน่ น
อุตสาหกรรม
(คน/ตร.กม.)
1.00
% พืนทีสีเขียว

1.00
% พืนทีเมือง
-0.99
0.99
1.00
% พืนที
-0.98
อุตสาหกรรม
0.74
0.70
1.00
% แหล่ งนํา
-0.83
0.89
1.00
ความหนาแน่ น
-0.99
0.96
0.93
(คน/ตร.กม.)
หมายเหตุ: มีนยั สําคัญทางสถิติ (α < 0.01)
. การศึกษาพืนทีสี เขียวปัจจุบันกับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี
จากข้อกําหนดการใช้ทีดิ นของผังเมื องรวมจังหวัดปทุมธานี ที กําหนดให้เขตพืนที สี เขี ยวเป็ นที ดิ นประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
การเกษตร เพื อเป็ นชุ ม ชน ศู น ย์ก ลางการให้บ ริ ก ารทางสัง คม และการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในพื นที ชนบทและ
เกษตรกรรม ซึงครอบคลุมเขตอําเภอลาดหลุมแก้ว สามโคก และลําลูกกาเป็ นส่วนใหญ่ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมือง
รวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.
ดังแสดงในภาพที
ผลการศึกษาพืนทีสี เขียวปั จจุบนั (พ.ศ.
) เปรี ยบเทียบกับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.
) ดังแสดง
ในตารางที ภาพที และ พบว่า พืนที สี เขียวปั จจุบนั (พ.ศ.
) ไม่สอดคลองกับนโยบายของพืนทีทีกําหนดให้เป็ น
พืนทีชนบทและเกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.
) โดยจะเห็นได้วา่ มีการรุ กลําพืนทีสี เขียว ทีมาจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรมปรากฏในทัง อําเภอ ได้แก่ อําเภอลาดหลุมแก้ว สามโคก และ ลําลูกกาพืนทีสี เขียวลดลงจากร้อย
ละ . . และ . ตามผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. ) เหลือเพียงร้อยละ . . และ . ในปี พ.ศ.
ตามลําดับ ในขณะทีพืนทีชุมชนและอุตสาหกรรมขยายตัวเพิมขึนจากแผนของผังเมืองรวมทัง อําเภอ เช่นเดียวกัน ดัง
แสดงในตารางที ภาพที และ
จะเห็ นได้วา่ เขตพืนทีสี ชมพูกบั เขตพืนทีสี ม่วง ได้ขยายตัวรุ กลําพืนทีสี เขียวทัง อําเภอ โดยสัดส่ วนของเมือง
และอุตสาหกรรมมากกว่าแผนของผังเมืองรวมที ได้กาํ หนดไว้ โดยการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี เป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ดังแสดงในภาพที 5 ทําให้ไม่สอดคลองกับนโยบายของผังเมืองรวมจังหวัด
ปทุมธานี ซึงกําหนดให้เป็ นเขตพืนทีสี เขียว โดยสอดคล้องกับ ธชาณันทน์ ( ) ได้ทาํ การศึกษาพืนทีสี เขียวกับผังเมืองรวม
เขตทวีวตั นา พบว่า พืนทีสี เขียวในปั จจุบนั ไม่สอดคลองกับนโยบายของผังเมืองรวมเช่นกัน เนื องจากสัดส่ วนของเมืองและ
อุตสาหกรรมมากกว่าแผนทีได้กาํ หนดไว้ และเป็ นการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรมอย่างไร้ทิศทางเช่นกัน
เพราะฉะนันหากระบบการวางแผน และการจัดการพืนที ถ้าขาดความร่ วมมือและประสานงานกันจากทุกฝ่ ายใน
การนํานโยบายการบริ หารจัดการพืนทีสี เขียวและการนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับการวางผังหรื อกําหนดนโยบายทาง
ผังเมื องซึ งเป็ นการวางแผนระยะยาว โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี หากเหตุการณ์ยงั เป็ นเช่นนี ต่อไป
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พืนที จังหวัดปทุมธานี ก็จะเปลี ยนสภาพจากการเกษตรเป็ นที อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมซึ งจะขัดต่อผังเมื องรวม
จังหวัดปทุมธานี ทีกําหนดให้บริ เวณนี เป็ นพืนทีสี เขียว
ตารางที แสดงพืนทีสี เขียวปั จจุบนั (พ.ศ. ) กับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. )
อําเภอ/เขตพืนที
ผังเมืองรวม (พ.ศ. )
พืนทีสี เขียวปัจจุบัน (พ.ศ. )
ตร.กม.
ร้อยละ
ตร.กม.
ร้อยละ
1. อําเภอลาดหลุมแก้ ว
1.1 พืนทีสีเขียว
1.2 พืนทีสี ชมพู
1.3 พืนทีสีม่วง
รวม

ตารางที (ต่อ)
อําเภอ/เขตพืนที
2. อําเภอสามโคก
2.1 พืนทีสีเขียว
2.2 พืนทีสี ชมพู
2.3 พืนทีสีม่วง
รวม

3. อําเภอลําลูกกกา
3.1 พืนทีสีเขียว
3.2 พืนทีสี ชมพู
3.3 พืนทีสีม่วง
รวม

171.27
17.73
5.41
194.40

88.10
9.12
2.78

151.60
34.88
7.91

100.00

ผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.
ตร.กม.
ร้อยละ

194.40

)

77.98
17.94
4.07

100.00

พืนทีสี เขียวปัจจุบัน (พ.ศ. )
ตร.กม.
ร้อยละ

91.92
28.27

76.48
23.52

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
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สถานการณ์การใช้ประโยชน์ทีดินในปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2560 พบว่าพืนทีจังหวัดปทุมธานี นนส่
ั วนใหญ่ยงั เป็ นพืนทีสี
เขียวซึ งมีอยูร่ ้อยละ 58.09 แต่อย่างไรก็ตามพืนทีเมืองและอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 38 ซึ งถือว่าเป็ นแหล่งชุมชนทีมีความ
อย่างหนาแน่นมากเมือเทียบกับเกณฑ์การขยายเมืองทีเหมาะสม (ชุมชนและอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 25) ซึงอาจจะส่ งผล
กระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อมในเมืองได้เช่น นําเสี ย เป็ นต้น และพืนทีสี เขียวมีการเปลียนแปลงทีลดลงโดยตลอดช่ วง
ระยะเวลา 16 ปี ทีผ่านมา ซึงลดลงถึง 226.50 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 20.35 เนืองจากพืนทีดังกล่าวถูกเปลียนแปลงไป
เป็ นพืนทีเมือง และอุตสาหกรรมเพิมมากขึนถึง 149.96 และ 27.21 ตารางกิ โลเมตร หรื อร้อยละ 40.41 และ 90.77 ตามลําดับ
โดยการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมมี 2 รู ปแบบคือ 1) ออกจากบริ เวณศูนย์กลาง คือ บริ เวณเขตเมืองหรื อเทศบาลไป
ยังบริ เวณข้างเคียง และ2) เป็ นรู ปแบบการกระจายตัวอย่างไร้ทิศทางไร้ระเบียบ ตลอดจนการเปลียนแปลงด้านประชากรใน
พืนที พบว่าประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นมีการเพิมจํานวนขึนอย่างรวดเร็ ว และคาดว่าแนวโน้มเหล่านี จะทวีตวั
สู งขึนกว่าในปั จจุบนั ส่ วนผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่าปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ร้อยละ
ของพืนทีสี เขียวได้แก่ ร้อยละของพืนทีเมือง พืนทีอุตสาหกรรม และความหนาแน่นของประชากรมีความสัมพันธ์ทางลบ ใน
ระดับสู งมาก (rxy = -0.99, -0.98 และ -0.99 ตามลําดับ) และสุ ดท้ายจากการศึกษาพืนทีสี เขียวปั จจุบนั กับผังเมื องรวมพบว่า
สัด ส่ วนของเมื องและอุตสาหกรรมมากกว่าแผนที ได้กําหนดไว้ โดยการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปทุมธานี เป็ นไปอย่างไร้ทิศทาง (Urban sprawl) ซึ งส่ งผลให้ปริ มาณพืนทีสี เขียวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื อง และนําไปสู่
การใช้ประโยชน์ทีดิ นอย่างไม่เหมาะสม การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
โดยทําให้คุณภาพนําเสื อมโทรมลง นอกจากนี ผลทีได้จากการศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผังเมืองเพือรักษา
พืนที สี เ ขี ยว และสามารถนําข้อมูลที ได้ไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ทีดิ นในจัง หวัด ปทุ มธานี ตลอดจนการ
ป้องกันนําท่วมและการจัดการนําเสี ยในอนาคต
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ปัจ จัยทีส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี
Factors Affecting the Decision Join to the Thongfah (Blue Flag) Pracharat Project: A Case Study
Pathumthani Province
สุภาพร นนทนํา * วรรณนิภา ช้างกรุ ด2 และ จินตนา จงสิ ริฤกษ์3
Supaporn Nontaum1* Wannipa Changkrut 2 Jintana Jongsiriloek3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารทีส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 2) เพือศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ 3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่อ
การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 4) เพือศึ กษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ตัวอย่างในการวิจยั ครังนี คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้าในจังหวัดปทุมธานี เครื องมือ
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และสถิติทีใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูใ่ นช่วง - ปี ส่ วนใหญ่เป็ นร้านค้าที จด
ทะเบียนพาณิ ชย์ โดยร้านค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯแล้วมีรายได้หลังเข้าร่ วมโครงการฯเพิมขึนจากก่อนเข้าร่ 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
ประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารได้ ด้าน คือ ) ด้านเงือนไขของการปฏิบตั ิ ) ด้านเงือนไขของการเพิกถอน )
ด้านเกณฑ์การสมัคร ) ด้านเกณฑ์การับรู ้ ) ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ ) ด้านคุณสมบัติ ) ด้านสิ นค้าชุมชน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดได้ ด้าน คือ ) ด้านผลิตภัณฑ์ ) ด้านราคา ) ด้านช่องทาง
การจัด จําหน่ าย โดยปั จ จัยด้านการประชาสัมพัน ธ์และการรับรู้ขอ้ มู ลข่าวสารที มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการฯ คือ ด้านเกณฑ์การรับรู ้และด้านเกณฑ์การสมัคร และปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาดทีมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการฯ คือ ด้านราคา
คําสําคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ, การตัดสิ นใจ, โครงการธงฟ้าประชารัฐ
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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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นโยบาย “ประชานิยม” ของนักการเมืองถูกลบออก ในขณะทียังมีคนไทยจํานวนมากยังคงยากจน และด้อยโอกาส
จําเป็ นทีต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างน้อยประชากร 67 ล้านคน ซึงมีคนทีมีรายได้ตากว่
ํ าเส้นยากจนอยูถ่ ึง 11.43
ล้านคน และยังไม่รวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาสอืนๆทีอยูป่ ริ มเส้นกว่าทีภาครัฐจะเอือมถึง ทังคนชราภาพ และคนพิการ ซึงทังหมดไม่
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีถูกต้องครบถ้วน ด้วยเหตุนี สวัสดิการแห่ งรัฐ ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกิดขึนเพือช่วยเหลือคนไทยในกลุ่มทีด้อยโอกาส
ทางสังคมทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันในทุกด้าน โดยความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี ทีว่า “จะไม่เหลือ
ใครสักคนไว้ขา้ งหลังในการนําพาประชาชนคนไทยทุกคนก้าวพ้นจากกับดักแห่งความยากจน และนําพาทุกคนสู่ความเท่า
เที ยมกันในทุ กเรื อง” โดยนโยบายปฏิ รูปประเทศไทยไม่เ พียงแต่การช่วยเหลื อในเบื องต้นที ประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายใน
ชี วิตประจําวันของผูค้ นด้วย “บัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ” แต่ยงั มีสวัสดิ การอีกหลายอย่างทีรัฐเข้ามาเติมเต็มสิ งทีเคยขาดหายไป
ให้กับ ประชาชนคนไทยไม่เพียงแต่การช่วยเหลื อในเบื องต้น ที ประสงค์จะลดค่ าใช้จ่ายในชี วิตประจําวัน ดังนันเพือให้
นโยบายดังกล่าวดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานรองรับ
แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานระบบการชํา ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ (National
e-Payment Master Plan or National e-Payment) เป็ นระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ทีรัฐบาลกําลังผลักดัน เพือให้มี
ระบบการชําระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ทีมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ตและ
โทรศัพท์เคลือนที ที มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายมากขึนและมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน เพือช่วย
ยกระดับศักยภาพและการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ มผลักดันแนวคิด National e-Payment
ขึนตังแต่ปี
ที ผ่านมา โครงการ National e-Payment เริ มดําเนิ นการเมือวันที ธันวาคม
ซึ งคณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็ นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานระบบการชําระเงิ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่งชาติ โดยมี
โครงการ 5 โครงการ คือ โครงการที 1 ระบบรับและโอนเงินพร้ อมเพย์ โครงการที การขยายการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ โครงการที โครงการ e-Payment ภาครัฐ และโครงการที 5
ประชาสัมพันธ์ ให้ค วามรู้และมาตรการจูงใจ (คณะอนุ กรรมการขับเคลือนโครงการการให้ความรู ้และส่ งเสริ ม การใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์, 2559) หลังจากเริ มโครงการที เพือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย รัฐบาล
ให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพสําหรับผูถ้ ือรายได้น้อยทัวประเทศ . ล้านคน จากจํานวนผูถ้ ือบัตรดังกล่าวโครงการธงฟ้ า
ประชารัฐได้มีการเพิมเติมรถให้บริ การเคลือนทีเข้าเสริ มในพืนทีทียังไม่มีร้านค้าติดตังเครื อง EDC (Electronic Data Capture)
โดยปั ญหาความไม่ สมบู รณ์ ข องโครงการฯ การติด ตังเครื อง EDC ยังไม่ท ัวถึง ร้ านค้าปลี กหลายพืนที เช่ น ในจังหวัด
ปทุมธานี ทีร้านค้าปลีกไม่พร้อมสมัครเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และไม่มีการประชาสัมพันธ์ดา้ นภาษีเงินได้ยอ้ นหลัง
และภาษีสาํ หรับร้านค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายในส่วนอืนๆ โดยเมือจํานวนร้านธงฟ้ าประชารัฐไม่ทวถึ
ั ง จึงเกิ ด
ปั ญหาตามมา คือ ร้านธงฟ้าประชารัฐมีการทุจริ ตปรับราคาสิ นค้าสู งขึน เช่น นําปลา ขนาด มล. ราคาขวดละ บาท
ขายขวดละ บาท และร้านค้าทียังไม่ได้รับการติดตังเครื อง EDC มีการยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพือ
แลกกับการซื อสิ นค้า ซึ งผิดเงื อนไขในของผูส้ มัครร้ านธงฟ้าประชารัฐ วันที ตุลาคม พ.ศ.
ตามเงื อนไขของบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยสามารถใช้บตั รกับร้านค้าทีกระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนดและติดตังเครื อง EDC แล้ว
เท่านัน กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นผูจ้ ดั ส่งรายชือร้านค้าปลีกทีสมัครเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ส่งไปยังกรมบัญชีกลางโดย
ประสานงานกับธนาคารกรุ งไทย เพือติดตังเครื อง EDC และใช้เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจากทรู คอร์ปอเรชัน ในวันที ตุลาคม
พ.ศ.
มี ร้านค้าสมัครเข้าร่ วมโครงการฯแล้ว จํานวน , แห่ ง ซึ งสามารถติดเครื อง EDC แล้วเสร็ จ จํานวน ,
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แห่ ง แต่รัฐบาลมีนโยบาลว่าติดตังให้ครบจํานวน , แห่ ง (ประชาชาติธุรกิ จ ออนไลน์ , ) โดยในพืนที จังหวัด
ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา มีจาํ นวนร้านค้าทีเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ จํานวน , แห่ง แต่ร้านค้าในจังหวัดปทุมธานีมีจาํ นวนเพียง แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ,2560) ซึงมีจาํ นวน
น้อยทีสุ ดในพืนที จังหวัด
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นปั ญหาข้างต้น จึงเป็ นส่ วนสําคัญที ทําให้เกิ ดความสนใจในการทําวิจัยเรื องปั จจัยที มีผลต่อ การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณี ศึกษา: จังหวัดปทุมธานี เพือนําไปใช้เป็ นข้อมูลทีสามารถประยุกต์ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลเกียวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐ รวมถึงการตลาดของโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐเพือให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของร้านค้าอย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจการเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ
2. เพือศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
3. เพือศึ กษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ
4. เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชา
รัฐ

วิธีดําเนินงานวิจัย

1. ประชากร
ประชากรในการวิจ ัยครั งนี คื อ ผูป้ ระกอบการร้ านค้า สิ น ค้า อุป โภคบริ โ ภค ผูป้ ระกอบการร้ านค้า สิ น ค้า
เพือการศึ กษา และผูป้ ระกอบการร้านค้าสิ นค้าการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ซึ งทราบจํานวนผูป้ ระกอบการร้านค้าที เข้า
ร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแล้ว ข้อมูล ณ วันที ม.ค.
จํานวน แห่ง (ธงฟ้าประชารัฐ,
) แต่ไม่ทราบจํานวน
ผูป้ ระกอบการร้านค้าทียังไม่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
2. กําหนดขนาดตัวอย่ าง
2.1 การกํ า หนดขนาดตั ว อย่ า ง (Sample Size) เนื องจากไม่ ท ราบจํา นวนประชากรที แน่ น อนทังหมด
การกําหนดขนาดตัวอย่างนีจึงใช้วิธีการของ W.G. Cochran (บุญชม ศรี สะอาด, 2535: 38) ดังนัน ขนาดตัวอย่างของการวิจยั
ในครังนี คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้า จํานวน ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นร้านค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯจํานวน 50 แห่ ง และร้านค้า
ทียังไม่เข้าร่ วมโครงการฯจํานวน 50 ตัวอย่าง
. การเลือกหน่ วยตัวอย่ าง แบ่งเป็ น ส่ วน ได้แก่
. . ร้านค้าทีเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐแล้ว จํานวน แห่ง ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน
ภูมิ อย่างมี สัด ส่ วน (Proportional stratified random sampling) เพือหาจํานวนตัวอย่างของแต่ละอําเภอจากค่าสัดส่ วนของ
ประชากรของแต่ละอําเภอ (สุดธิ ดา เรื องยังมี,
: 51-53) ผูว้ ิจยั เลือกหน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างอย่าง
ง่ าย (simple random sampling : SRS) โดยการจับ ฉลาก การเลื อ กหน่ วยตัว อย่า งเป็ นแบบไม่ใ ส่ คื น (Sampling without
replacement) จํานวน แห่ง
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. . จํานวนผูท้ ี ยังไม่เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ ไม่ท ราบจํานวนประชากรแน่ นอน ผูว้ ิจัยใช้
กําหนดให้ขนาดร้านค้าทีไม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จํานวน แห่ ง ใช้วธิ ี การกําหนดขนาดตัวอย่างแบบโควตา
(Quota sampling) ผูว้ จิ ยั เลือกหน่วยตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)

3. เครื องมือในการวิจยั
เครื องมือในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง ออกเป็ น ส่ วน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับประชากรศาสตร์ คือ เพศ อําเภอ ตําบล การจดทะเบียนพาณิชย์ และการเข้าร่ วม
โครงการฯ เป็ นคําถามแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จํานวน ข้อ ส่ วนอายุ รายได้ก่อนเข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นคําถาม
แบบอัตราส่วน (Ratio scale) จํานวน ข้อ
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการประชาสัมพันธ์และการับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ซึ งเป็ นคําถามแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) จํานวน 2 ข้อ และแบบสอบถามเกี ยวกับความเข้าใจเกี ยวกับโครงการฯ
ซึงเป็ นคําถามแบบอันตรภาคชัน (Interval Scale) ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จํานวน ข้อ
ตอนที ถามเกียวกับปั จจัยเกียวส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการกําหนด
ราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย (Place or Distribution) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)) ซึ งเป็ นคําถามแบบอันตร
ภาคชัน (Interval Scale) ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จํานวน ข้อ
ตอนที 4 ถามเกียวความสนใจเข้าร่ วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซึ งเป็ นคําถามแบบอันตรภาคชัน (Interval
Scale) ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จํานวน ข้อ ซึ งมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ (พิษณุ อิม
วิญญาณ,
: 47-48)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ในการวิจยั ครังนี มี ขันตอน คือ
. . ความเทียงตรงของเนือหา (Validity) จากการพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญในศาสตร์นนๆ
ั จํานวน 3 คน
เพือลงสรุ ป โดยใช้ดัชนี ค วามสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ จุด ประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
นําคะแนนของผูเ้ ชี ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตรของโรวิเ นลลี และแฮมเบิ ลตัน มีสูตรการคํานวณ
(Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49-60) โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องฯ ของข้อคําถามทีได้
จากการคํานวณจากสู ตรที จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอี ยดของเกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC ตังแต่ 0.5 ขึนไป
คัดเลือกข้อสอบข้อนันไว้ใช้ได้ ค่ า IOC ตํากว่า 0.5 ควรพิจ ารณาแก้ไขปรั บ ปรุ ง หรื อตัด ทิ ง ผลการคํานวณหาค่ าความ
สอดคล้องของแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี ยวชาญ จากความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญทัง ท่าน ผูว้ ิจัยเลือกข้อคําถามที มีค่า IOC
มากกว่าหรื อเท่ากับ . ขึนไป
. . นําแบบสอบถามทีสร้างขึนมาไปนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการทดสอบกับกลุ่ม
ที ไม่ใ ช่ กลุ่ มตัวอย่าง แต่ มีลกั ษณะใกล้เ คี ยงกับ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ราย โดยการทดสอบความเชื อมัน (Reliability)
หาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (Coefficient Alpha) ซึ งการประเมินความเที ยงสัมประสิ ทธิ แอลฟานัน มีการพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินความเทียงสัมประสิ ทธิแอลฟา กําหนดให้ค่าความน่าเชือถือของสัมประสิ ทธิแอลฟาค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ .
ถือว่าแบบสอบถามอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟาของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) ของ
แบบสอบถามทังฉบับ เท่ากับ . และของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารโครงการธงฟ้าประชา
รัฐ เท่ากับ . ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ( ’Ps) เท่ากับ . ทังหมดมีค่าเข้าใกล้ 1 โดยทีมากกว่า 0.70 ทําให้ทราบ
ว่าเครื องมือทีใช้ในการวิจยั มีความน่าเชือถือ และมีความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2549)
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4.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจยั ครังนี ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังนี
. . สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นสถิติเบืองต้นในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจก
แจงความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
. . สถิ ติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับการทดสอบสมมติฐานในการศึ กษาความสัมพันธ์
ของตัวแปร สถิติทีใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)

ผลและวิจารณ์ ผล

การวิจยั เรื องปั จจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ กรณี ศึกษา: จังหวัดปทุมธานี ร้านค้า
ตัวอย่างจํานวน ตัวอย่าง โดยเครื องมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในการจัดกลุ่มตัวแปร
และ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ได้ผลดังต่อไปนี
1. ข้ อมูลทัวไป
จํานวน (คน)
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5
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6

8

16

เข้าร่ วม

13

6

0

6

12 12 14
ไม่เข้าร่ วม

6

สถานะการเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
น้อยกว่า 21 ปี
21-30ปี

ภาพที กราฟแสดงความถีอายุจาํ แนกตามการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
จากภาพที 1 พบว่า อายุของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 41-50 ปี แต่สาํ หรับผูไ้ ม่ได้
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 51-60 ปี
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เข้าร่ วม
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9

ไม่เข้าร่ วม

การเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
จดทะเบียนพาณิ ชย์

ภาพที กราฟแสดงการจดทะเบียนพาณิ ชย์จาํ แนกตามการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
จากภาพที 2 พบว่า ผูไ้ ม่ ได้เ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐสําหรับร้านค้าที ไม่จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ มากกว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ แต่สําหรับร้านค้าที เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐตามเงื อนไขมี ผูท้ ี ไม่จดทะเบี ยน
พาณิ ชย์ ซึงผิดเงือนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ
2. การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสาร
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Website

หนังสือพิมพ์

เป็ นร้านค้าธงฟ้าอยูแ่ ล้ว

8

0
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วิทยุ

Facebook

ภาพที กราฟแสดงช่องทางการรับรู้ข่าวสารจําแนกตามการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
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จากภาพที 3 พบว่า ช่ องทางการรั บ รู ้ ข่า วสารของผูท้ ี เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ 3 อัน ดับ แรก คื อ ทาง
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 19 รองลงมา คือ เว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 14 อันดับที 3 คือ วิทยุและสื อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 16 แต่
สําหรับผูท้ ีไม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อันดับที 3 มีเพียงสื อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 8

7. ด้านสินค้าใน
โครงการฯ
6. ด้านการเพิกถอน

1. ด้านคุณสมบัติ
4.2
4
3.8
3.6
3.4
3.2
3

5. ด้านเงือนไขในการ
ปฏิบตั ิ

2. ด้านเกณฑ์การสมัคร
3. ด้านสถานทีการรับ
สมัคร

4. ด้านเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก

ภาพที กราฟแสดงค่าเฉลียของการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขา่ วสาร

จากภาพที 4 พบว่า การประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ข่าวสารของโครงการธงฟ้าประชารัฐ ผูป้ ระกอบการมีการ

รับรู ้ข่าวสารอับดับที 1 ด้านเงือนไขในการปฏิบตั ิงานเฉลีย . (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) และอันดับสุดท้าย คือ ด้าน
สถานทีรับสมัครเฉลีย 3.51 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.16)
3. ส่ วนประสมทางการตลาด

1. ด้านผลิตภัณฑ์
4
4. ด้านการส่งเสริ มทาง
การตลาด

3.5

2. ด้านการกําหนดราคา

3

3. ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย

ภาพที แสดงค่าเฉลียด้านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps)
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จากภาพที 5 พบว่า ส่ วนประสมการตลาด (4’Ps) อันดับที ด้านผลิ ตภัณฑ์เฉลีย . (ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน
= . ) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านการส่งเสริ มทางการตลาดเฉลีย 3.41 (ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 1.22)
4. การวิเคราะห์ การจัดกลุ่มปัจจัยของด้ านการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร มีตวั แปรทังหมด 35 ตัวแปร และทําการจําแนกกลุ่มตัวแปร
(Principal Component Analysis) เพือจัดกลุ่มตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กนั ไว้กลุ่มเดี ยวกัน โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 แสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test ของปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ 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

จากตารางที 1 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสามารถนํามาวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตัวแปรได้ เนื องจากค่า KMO มีค่า
เท่ ากับ . ซึ งมากกว่า . และเข้าสู่ 1 สรุ ป ได้ว่าข้อมู ลที มีอยู่เ หมาะสมที จะใช้วิเคราะห์ การจําแนกกลุ่มตัวแปรได้
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี
H0: ตัวแปรต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติท ดสอบมี การแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ ากับ
. และมีค่ า Significance เท่ ากับ 0.00
ซึงน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ H0 สรุ ปได้วา่ ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั จึงต้องวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตัวแปร ได้ผลจาก
การจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตังชือองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรทีใช้ในการวิเคราะห์มีทงหมด
ั
ตัวแปร สามารถ
จัดองค์ประกอบได้จาํ นวน องค์ประกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซึงแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรได้ทงั ตัวแปร ซึงทัง องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวม ของตัวแปรทังหมดได้
ร้อยละ 74.337 โดยองค์ประกอบที 1 ได้จาํ นวน 8 ตัวแปร อธิ บายได้ร้อยละ 17.199 องค์ประกอบที 2
ได้จาํ นวน 8 ตัว
แปร อธิ บายได้ร้อยละ 16.263 องค์ประกอบที 3 ได้จาํ นวน 5 ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ 12.846 องค์ประกอบที 4 ได้จาํ นวน 3
ตัวแปร อธิ บายได้ ร้อยละ 10.159 องค์ประกอบที 5 ได้จาํ นวน ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 6.896 องค์ประกอบที 6 ได้จาํ นวน
ตัวแปร อธิบายได้ ร้อยละ 6.584 องค์ประกอบที 7 ได้จาํ นวน 1 ตัวแปร อธิ บายได้ ร้อยละ 4.390 เมือจัดองค์ประกอบได้ 7
องค์ประกอบ จึงทําการกําหนดชือองค์ประกอบเพือสื อความหมายให้สอดคล้องกับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบเพือที มี
ความเหมาะสมในกับการนําไปใช้ต่อไป แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 การกําหนดกลุ่มขององค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
องค์ประกอบ
ตัวแปร
ด้านเงือนไขของการปฏิบตั ิ 1. ห้ามยึดหรื อเก็บบัตรสวัสดิการไว้
(F1)
2. ห้ามบังคับ ขูเ่ ข็ญ ให้ซือสิ นค้าตามรายการทีกําหนด
3. ห้ามจําหน่ายเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ยาสู บทุกชนิด หรื อสินค้าฟุ่ มเฟื อยให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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4. ห้ามบังคับให้ผถู ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ซือสิ นค้าเป็ นมูลค่าทีร้านค้ากําหนด/เกิน
กว่าวงเงินทีผูถ้ ือบัตรมีสิทธิ
5. ห้ามปรับราคาสิ นค้าเพิมสูงขึน โดยไม่มีเหตุผลสมควร
6. ห้ามรับแลกการใช้สิทธิใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็ นเงินสดหรื อสิ งตอบแทน
อืนๆ
7. สิ นค้าอุปโภคบริ โภคทีเข้าร่ วมโครงการฯ
8. สิ นค้าทีจําหน่ายต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน และไม่หมดอายุ
ด้า นเงื อนไขของการเพิก . ห้ามทําผิดกฎหมาย/กระทําอืนใดทีกรมการค้าภายในเห็นว่ามีความผิด
ถอน (F2)
. ต้องปิ ดป้ ายสัญลักษณ์ “ธงฟ้าประชารัฐ” หน้าร้านและชันวางสิ นค้า
. หากถูกเพิกถอนต้องคืนป้ ายและสติกเกอร์ แก่กรมการค่าภายใน
. หากถูกเพิกถอนไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าใช้จ่าย/ค่าเสี ยหายใดๆทังสิน
. ห้ามหาผลประโยชน์อืนใดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
. ห้ามกระทําอืนใดทีถือว่าเอาเปรี ยบผูถ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
. ห้ามปฏิเสธการรับชําระสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ น
. ต้องปิ ดสติกเกอร์ “รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บริ เวณหน้าร้านและชันวางสิ นค้า
ด้านเกณฑ์การสมัคร (F3) . การติดตังเครื องรู ดบัตร EDC โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
. ระยะเวลาการได้รับเงินจากภาครัฐ คือ 3 วันทําการ นับจากวันทีมีการซือ/ขายสิ นค้า
. เอกสารการสมัคร แบบฟอร์มทีกรมการค้าภายในกําหนด สําเนาบัตรประชาชน เลข
ประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี (Tax ID) สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย
. การยินยอมให้ติดตังเครื องรู ดบัตร EDC
. สามารถสมัครได้ทีสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทุกจังหวัดทัวประเทศไทย
ด้านเกณฑ์การับรู ้ (F4)
. ผูท้ ียังไม่ได้เข้าร่ วมสามารถสํารองรายชือไว้ได้
. ต้องไม่เป็ นร้านค้าส่ ง/ค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ
. เสี ยค่าบริ การระบบเครื องรู ดบัตร 100 บาท/เดือน โดยหักจากบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ด้านประเภทสิ นค้า
โครงการฯ (F5)
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. สิ นค้าเพือเกษตรกรรมทีเข้าร่ วมโครงการฯ

. สิ นค้าประเภทเพือการศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการฯ
ด้านคุณสมบัติ (F6)
. ต้องเป็ นร้านค้าทีจําหน่ายสิ นค้า 3 ประเภท คือ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคทีจําเป็ นต่อการ
ครองชีพ สิ นค้าเพือการศึกษา สิ นค้าวัตถุดิบเพือการเกษตร
. ทําเล/สถานทีตัง/การคมนาคม อยูใ่ นเขตชุมชน
ด้านสิ นค้าชุมชน (F7)
. มีการจําหน่ายสิ นค้าทางการเกษตร สิ นค้าแปรรู ป สินค้าชุมชน สิ นค้าโอทอป และ
สิ นค้าทีโครงการฯกําหนด
จากตารางที 2 จะได้อ งค์ป ระกอบจํา นวน กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม ที ด้า นเงื อนไขในการปฏิ บ ัติ ภายในกลุ่ ม
ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร กลุ่มที ด้านเงือนไขของการเพิกถอน ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แปร กลุ่มที ด้านเกณฑ์การสมัคร ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร กลุ่มที ด้านเกณฑ์การับรู ้ ภายใน
กลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร กลุ่มที ด้านสิ นค้าของโครงการฯ ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัว
แปร กลุ่มที ด้านคุณสมบัติ ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร กลุ่มที ด้านสิ นค้าชุมชน ภายในกลุ่ม
ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร
5. การวิเคราะห์ การจัดกลุ่มปัจจัยด้านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps)
การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารมีตวั แปรทังหมด 35 ตัวแปร และทําการจําแนกกลุ่มตัวแปร
(Principal Component Analysis) เพือจัดกลุ่มตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กนั ไว้กลุ่มเดี ยวกัน โดยมีผลการทดสอบโดยใช้สถิติ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test แสดงดังตารางที 3
ตารางที 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
จากตารางที 3 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลสามารถนํามาวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตัวแปรได้ เนื องจากค่า KMO มีค่า
เท่ากับ 0.888 ซึ งมากกว่า 0.5 และละเข้าสู่ 1 สรุ ปได้ว่าข้อมูลที มีอยู่เหมาะสมที จะใช้วิเคราะห์ การจําแนกกลุ่มตัวแปรได้
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐานดังนี
H0: ตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั
สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากับ . และมีค่า Significance เท่ากับ 0.00 ซึงน้อย
กว่า 0.05 จึ งปฏิเสธ H0 สรุ ปได้วา่ ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั จึงต้องวิเคราะห์การจําแนกกลุ่มตัวแปร ได้ผลจากการจัด
ตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตังชื อองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรที ใช้ในการวิเคราะห์มีทงหมด
ั
ตัวแปร สามารถจัด
องค์ประกอบได้จาํ นวน องค์ประกอบ มีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.0 ซึ งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิ บ าย
ความผันแปรของตัวแปรได้ทงั ตัวแปร ซึ งทัง องค์ประกอบสามารถอธิ บายความแปรปรวนรวมของตัวแปรทังหมดได้
ร้อยละ . โดยองค์ประกอบที 1 ได้จาํ นวน ตัวแปร อธิ บายได้ร้อยละ
. องค์ประกอบที 2 ได้จาํ นวน ตัวแปร อธิบายได้ร้อยละ . และองค์ประกอบที 3 ได้จาํ นวน ตัวแปร อธิบายได้
ร้อยละ .
เมือจัดองค์ประกอบได้ องค์ประกอบ จึ งทําการกําหนดชือองค์ประกอบเพือสื อความหมายให้สอดคล้อง
กับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบเพือทีมีความเหมาะสมในกับการนําไปใช้ต่อไป แสดงดังในตารางที 4
ตารางที 4 การกําหนดกลุ่มขององค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์ (F1)
1. คุณภาพของสิ นค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯ
2. ความหลากหลายของสิ นค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯ
3. ความน่าเชือถือของสิ นค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯ
4. ความเหมาะสมของสิ นค้าโครงการฯต่อผูบ้ ริ โภค
ด้านราคา (F2)
1. ความหลากหลายของราคา
2. ความเหมาะสมของราคา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (F3)

3. ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด
4. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีดี
1. ความต้องการของลูกค้า
2. บริ ษทั ทีจัดจําหน่ายสิ นค้าในโครงการฯ
ให้กบั ร้านค้ามีความหลากหลาย
3. มีชือบริ ษทั ทีจัดจําหน่ายสิ นค้าให้ร้านค้าชัดเจน
4. ให้ส่วนลดพิเศษ เช่น การลด/แลก/แจก/แถม
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จากตารางที 4 จะได้องค์ประกอบจํานวน กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที 1 ด้านผลิตภัณฑ์ ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปร
จํานวน 4 ตัวแปร กลุ่มที 2 ด้านราคา ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร กลุ่มที 3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจํานวน ตัวแปร
6. การทดสอบความสั มพันธ์ โดยการวิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
6.1 การทดสอบความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งองค์ป ระกอบของการประชาสัม พัน ธ์ แ ละการรั บ รู้ ขอ้ มูล ข่ า วสาร
โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึงสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้ดงั นี
ตารางที 5 แสดงค่า Model Summary ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ 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
จากตารางที 5 สามารถอธิบายได้วา่ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) ซึงเป็ นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารกับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึงในการวิจยั
ครังนี ตัวแปรของปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.293 และค่าสัมประสิ ทธิในการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 8.6%
ตารางที 6 ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA ของตัวแปรในปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้
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
จากตารางที 6 สามารถอธิ บายได้ว่า ตัวแปรในปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ มีตวั แปรเพียง 2 ตัว
แปร ทีได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแปรในการเข้าสมการพยากรณ์ เพือพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ได้ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .
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ตารางที 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

862

จากตารางที 7 สามารถอธิ บ ายได้ว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การถดถอย (B) ของตัว แปรองค์ ป ระกอบด้า นการ
ประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและค่าคงที สามารถนํามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ โดยค่าสัมประสิ ทธิ การ
ถดถอย (B) ของตัวแปรด้านเกณฑ์การสมัคร (B3) เท่ากับ .244 และตัวแปรด้านเกณฑ์การับรู ้ (B4) เท่ากับ .276 และค่าคงที
(B0) เท่ากับ 3.350 เพือพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ ดังสมการพยากรณ์ต่อไปนี
สมการคะแนนดิบ 1 :
y = 3.350 + 0.244F3 + 0.276F4
สมการคะแนนมาตรฐาน 1 :

y = 0.220F3 + 0.194F4

จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกียวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้าน
เกณฑ์การสมัครและด้านเกณฑ์การับรู ้ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยร่ วมกันทํานายความการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 8.6
โดยที ปั จจัยการรั บ รู ้ และความเข้าใจเกี ยวกับโครงการธงฟ้ าประชารั ฐในด้านเกณฑ์การสมัคร (ß = 0.220) ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเกี ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ มากที สุ ด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยการรั บรู ้ และความเข้าใจเกี ยวกับ
โครงการธงฟ้าประชารัฐในด้านเกณฑ์ การับรู้ (ß = 0.194) ส่วนปั จจัยทีไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการ
ธงฟ้ าประชารั ฐ ได้แ ก่ ด้า นเงื อนไขของการปฏิ บ ัติ ด้านเงื อนไขของการเพิก ถอน ด้า นประเภทสิ น ค้าโครงการฯ ด้า น
คุณสมบัติ ด้านสิ นค้าชุมชน
6.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ( ’Ps) โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
การถดถอยเชิงพหุคูณ ซึงสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้ดงั ตารางต่อไปนี
ตารางที 8 แสดงค่า Model Summary ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปั จจัยด้านส่วนประสมการตลาด (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
จากตารางที 8 สามารถอธิ บายได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ (R) ซึ งเป็ นค่าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ของด้านส่ วนประสมทางการตลาด ( ’Ps) กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ งในการวิจยั ตัวแปรของปั จจัย
ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสามารถพยากรณ์ การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.255 และค่าสัมประสิ ทธิในการตัดสิ นใจ (R2) เท่ากับ 6.5%
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ตารางที 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
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จากตารางที 9 สามารถอธิ บายได้วา่ ตัวแปรในปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ( ’Ps) มีตวั แปรเพียง 1 ตัว
แปร ทีได้รับการคัดเลือกเป็ นตัวแปรในการเข้าสมการพยากรณ์ เพือพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ได้ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .
ตารางที 10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Coefficients) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบของส่วน
ประสมทางการตลาด ( ’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

จากตารางที 10 สามารถอธิ บายได้วา่ ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอย (B) ของตัวแปรองค์ประกอบของส่ วนประสม
ทางการตลาด ( ’Ps) และค่าคงที สามารถนํามาสร้างเป็ นสมการพยากรณ์ได้ โดย ค่าสัมประสิ ทธิการถดถอย (B) ของตัวแปร
ด้านราคา (B2) เท่ากับ .321 และค่าคงที (B0) เท่ากับ 3.350 เพือพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ ดัง
สมการพยากรณ์ต่อไปนี
สมการคะแนนดิบ 2 :
y = 3.3506+0.321F2
สมการคะแนนมาตรฐาน 2 :
y = 0.255F2
จากสมการพยากรณ์ สามารถอธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกียวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้าน
การกําหนดราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
โดยทํานายความการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 6.5 โดยทีปัจจัยการรับรู ้และความ
เข้าใจเกี ยวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้านการกําหนดราคา (ß = 0.255) ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเกี ยวกับการเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ ส่ วนปั จจัยที ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์
ในการศึ กษาปั จจัยที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ใน
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังแสดงในภาพที 6
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ปัจจัยด้ านการประชาสั มพันธ์ และการรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเกียวกับโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”

ด้านเงือนไขของการปฏิบตั ิ (F1) (β = 0.034 , sig. = 0.728)

ด้านเงือนไขของการเพิกถอน (F2) ) (β = 0.177 , sig. =0.072)
ด้านเกณฑ์การสมัคร (F3) (β = 0.194 , sig. =0.048*)
ด้านเกณฑ์การับรู ้ (F4) (β = 0.220 , sig. =0.026*)

ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ (F5) (β = 0.012 , sig. =0.901)
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การตัดสิ นใจเข้ า
ร่ วมโครงการ
ธงฟ้าประชารัฐ

ด้านคุณสมบัติ (F6) (β = -0.120 , sig. =0.220)

ด้านสิ นค้าชุ มชน (F7) (β = 0.039 , sig. =0.687)

* หมายถึง

ส่งผล
ไม่ส่งผล
มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05

ปัจจัยด้ านส่ วนประสมการตลาด (4’Ps)

ดานผลิตภัณฑ (F1) (β = 0.182 , sig. =0.063)
ดานราคา (F2) (β = 0.255 , sig. =0.010*)

ดานชองทางการจัดจําหนาย (F3) (β = -0.005 , sig. =0.962)

การตัดสินใจเขา
รวมโครงการ
ธงฟาประชารัฐ

ส่งผล
ไม่ส่งผล
* หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ภาพที 6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”
อภิปรายผล
1. ข้ อมูลทัวไป
ผลการวิจยั พบว่า อายุของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี แต่สาํ หรับผูไ้ ม่ได้
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 51-60 ปี และผูไ้ ม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐสําหรับร้านค้า
ทีไม่จดทะเบียนพาณิ ชย์ มากกว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ แต่สาํ หรับร้านค้าทีเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐตาม
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เงื อนไขมีผูท้ ี ไม่จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ซึ งผิดเงื อนไขของโครงการธงฟ้าประชารัฐ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการรับ รู้
ข่าวสารในเชิงการเปรี ยบเทียบพบว่า ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผูท้ ีเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ 3 อันดับแรก คือ ทาง
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 19 รองลงมา คือ เว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 14 อันดับที 3 คือ วิทยุและสือบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 16 แต่
สําหรับผูท้ ีไม่ได้เข้าร่ วมโครงการธงฟ้าระชารัฐ อันดับที 3 มีเพียงสื อบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 8
2. การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐของร้านค้า แบ่งออกเป็ น ด้าน
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
. ด้านคุณสมบัติ ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านค้า
ตัวอย่างด้านคุ ณสมบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.82 (ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 0.91) โดยการรับรู ้ว่าทําเล
/
สถานทีตัง/การคมนาคม อยูใ่ นเขตชุมชน เป็ นอันดับที 1 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.99 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.75) รองลงมา คือ
ต้องเป็ นร้านค้าทีจําหน่ายสิ นค้า 3 ประเภท เป็ นอันดับที 2 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.75 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอันดับ
สุดท้าย คือ ต้องไม่เป็ นร้านค้าส่ง/ค้าปลีกสมัยใหม่ระดับประเทศ คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.52 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.28)
2.2 ด้านเกณฑ์การสมัคร ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐของ
ร้านค้าตัวอย่างด้านเกณฑ์การสมัครอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.17 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.11) โดยการรับรู้การ
ยินยอมให้ติดตังเครื องรู ดบัตร EDC เป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.99 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.86) รองลงมา คือ การ
ติดตังเครื องรู ดบัตร EDC โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.88 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.11) และอันดับ
สุ ด ท้า ย คื อ เสี ยค่ า บริ ก ารระบบเครื องรู ดบัต ร 100 บาท/เดื อน โดยหัก จากบัญชี ธนาคารกรุ งไทย คิ ดเป็ นค่า เฉลี ย .39
(ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = .35)
2.3 ด้านสถานทีการรับสมัคร ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ของร้ านค้าตัวอย่างด้านสถานที การรั บ สมัค รอยู่ใ นระดับ มาก คิ ด เป็ นค่ าเฉลี ย 3.51 (ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 1.16)
โดยสามารถสมัค รได้ที สํานัก งานพาณิ ช ย์จังหวัดทุ กจัง หวัดทัวประเทศไทยเป็ นอัน ดับที 1 คิ ดเป็ นค่ าเฉลี ย 4.02 (ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน =1.02) รองลงมา คือ สามารถสมัครได้ทีสํานักจัดระบบราคาและปริ มาณสิ นค้า กรมการค้าภายใน เป็ น
อันดับที 2 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.25 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.20) และอันดับสุ ดท้าย คือ สามารถสมัครได้ทีกองส่ งเสริ มและ
พัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.25 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.27)
2.4 ด้านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้า
ประชารัฐของร้านค้าตัวอย่างด้านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.59 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =
1.03) โดยให้มีร้านธงฟ้าประชารัฐ อย่างน้อยตําบลละ 1 แห่ ง เป็ นอันดับที 1 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.96 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =
0.91) รองลงมา คื อ เลื อกร้ านค้าที อยู่ใ กล้แ หล่ งชุ ม ชน การคมนาคมสะดวก เป็ นอัน ดับที 2 คิ ด เป็ นค่ า เฉลี ย 3.89 (ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน 0.82) และอันดับสุ ดท้าย คือ สามารถจําหน่ายสิ นค้าให้ผถู้ ือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.16
(ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 1.19)2.5 ด้านเงื อนไขในการปฏิ บตั ิ ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ ข่าวสารการเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐของร้านค้าตัวอย่างด้านเงือนไขในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.17 (ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน = 0.76) โดยห้ามทําผิดกฎหมาย/กระทําอืนใดทีกรมการค้าภายในเห็นว่ามีความผิด เป็ นอันดับที 1 คิดเป็ นค่าเฉลีย
4.29 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.72) รองลงมา คือ ห้ามรับแลกการใช้สิทธิใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็ นเงินสดหรื อ
สิ งตอบแทนอืนๆ เป็ นอันดับที 2 คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.28 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.70) และอันดับสุ ดท้าย คือ มีการจําหน่าย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สิ นค้าทางการเกษตร สิ นค้าแปรรู ป สิ นค้าชุมชน สิ นค้าโอทอป และสิ นค้าทีโครงการฯกําหนด คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.83 (ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน = 0.95)
2.6 ด้านการเพิกถอน ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับ รู้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐของ
ร้านค้าตัวอย่างด้านการเพิกถอนอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.00 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =0.90) โดยหากถูกเพิกถอน
ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าใช้จ่าย/ค่าเสี ยหายใดๆทังสิ น เป็ นอันดับที 1 คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.08 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.88) และ
อัน ดับ สุ ด ท้าย คื อ หากถู กเพิกถอนต้องคืน ป้ ายและสติ กเกอร์ แก่ กรมการค่าภายใน คิด เป็ นค่าเฉลี ย 3.92 (ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน = 0.91)
2.7 ด้านสิ นค้าในโครงการฯ ตัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู ้ข่าวสารการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ของร้านค้าตัวอย่างด้านสิ นค้าในโครงการฯอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.62 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยสินค้า
อุปโภคบริ โภคทีเข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นอันดับที 1 คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.11 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.89) รองลงมา คือ สิ นค้า
ประเภทเพือการศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นอันดับที 2 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.45 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.09) และอันดับ
สุดท้าย คือ สิ นค้าเพือเกษตรกรรมทีเข้าร่ วมโครงการฯ คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.32 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.07)
จากข้อมูล ทัง ด้าน พบว่า ร้านค้าตัวอย่างมีการรับรู ้ข่าวสารอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.77 (ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน = 0.98) โดยด้านเงื อนไขในการปฏิ บตั ิ เป็ นอัน ดับที คิ ดเป็ นค่ าเฉลี ย 4.17 (ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 0.76)
รองลงมา คือ ด้านการเพิกถอน เป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.00 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.90) และอันดับสุ ดท้าย คือ
ด้านสถานทีการรับสมัคร คิดเป็ นค่าเฉลีย .51 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.16)
3. ส่ วนประสมการตลาด ( ’PS) ของโครงการธงฟ้ าประชารัฐ สามารถแบ่งออกเป็ น ด้าน โดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี
3.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ของโครงการธงฟ้ าประชารัฐที มีส่ วนทําให้ต ัวแทนผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ น ใจเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้ าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.87 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.95) โดยความต้องการของลูกค้า
เป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย 4.21 (ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 0.95) รองลงมา คือ ความหลากหลายของสิ นค้าที เข้าร่ วม
โครงการฯ เป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.81 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.97) และอันดับสุ ดท้าย คือ ความน่าเชือถือของ
สิ นค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯ คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.78 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.94)
3.2 ด้านการกําหนดราคาของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทําให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย . (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) โดยความเหมาะสมของราคา
เป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย . (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) รองลงมา คือ ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด เป็ นอันดับที
คิดเป็ นค่าเฉลีย . (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = . ) และอันดับสุ ดท้าย คือ ความหลากหลายของราคาคิดเป็ นค่าเฉลีย
. (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = . )
3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทําให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจ
เข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.74 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.01) โดยมีชือบริ ษทั ทีจัด
จําหน่ายสิ นค้าให้ร้านค้าชัดเจนเป็ นอันดับที คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.78 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.93) และอันดับสุ ดท้าย คือ
บริ ษทั ที จัดจําหน่ ายสิ นค้าในโครงการฯให้กบั ร้านค้ามีความหลากหลาย คิ ดเป็ นค่าเฉลีย 3.70 (ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน =
1.09)
3. ด้านการส่ งเสริ ม ทางการตลาดของโครงการธงฟ้ าประชารัฐ มี ส่วนทําให้ตวั แทนผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.41 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.22) โดยความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เหมาะสมของราคา เป็ นอัน ดับที คิ ดเป็ นค่าเฉลี ย 3.63 (ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 1.32) และอันดับ สุ ด ท้าย คือ ความ
หลากหลายของราคา คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.18 (ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.11)
จากข้อมูล ทัง ด้าน พบว่า ส่ วนประสมการตลาด (4’Ps) ของโครงการธงฟ้าประชารัฐมีส่วนทําให้ตวั แทน
ผูต้ อบแบบสอบถามตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.71 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
= 1.02) โดยด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับที 1 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.87 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน =0.95) รองลงมา คือ ด้านการ
กําหนดราคา เป็ นอันดับที 2 คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.83 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน= 0.90) และอันดับสุ ดท้าย คือ ด้านการส่งเสริ ม
ทางการตลาด คิดเป็ นค่าเฉลีย 3.41 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน = 1.22)
. การวิเ คราะห์ องค์ ประกอบ ในการวิจ ัย ครั งนี ใช้ก ารวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ งยืน ยัน (Confirmatory Factor
Analysis) ซึ งได้ผลดังนี ปั จจัยด้านการประชาสัม พัน ธ์แ ละการรับรู้ข่าวสาร แบ่งได้ 7 กลุ่ม ดังนี ด้านเงื อนไขของการ
ปฏิ บ ัติ ด้านเงื อนไขของการเพิกถอน ด้านเกณฑ์การสมัค ร ด้านเกณฑ์การั บรู ้ ด้านปะเภทสิ นค้าโครงการฯ ด้าน
คุณสมบัติ ด้านสิ นค้าชุมชน ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ( ’PS) แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย
5. ปัจจัยทีมีความสั มพันธ์ ต่อการตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ การวิจยั ครังนีใช้ ซึงผลการวิจยั จากการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงการถดถอยเชิงพหุคูณ ได้ผลการวิจยั ดังนี
. ปั จจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธง
ฟ้ าประชารัฐ ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คือ ด้านเกณฑ์การรับรู ้และด้านเกณฑ์การสมัคร โดยสามารถอธิ บายได้วา่
ค่าสัมประสิ ทธิการถดถอย (B) ของตัวแปรด้านเกณฑ์การสมัคร (B3) เท่ากับ .244 และตัวแปรด้านเกณฑ์การับรู ้ (B4) เท่ากับ
0.276 และค่าคงที (B0) เท่ากับ 3.350 เพือพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐได้ จากสมการพยากรณ์
สามารถอธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกียวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้านเกณฑ์การสมัครและด้านเกณฑ์
การับรู ้ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยร่ วมกัน
ทํานายความการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 8.6 โดยที ปั จจัยการรับรู ้และความ
เข้าใจเกี ยวกับ โครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้านเกณฑ์การสมัค ร (ß = 0.220) ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเกี ยวกับ การเข้าร่ วม
โครงการธงฟ้าประชารัฐ มากทีสุด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐในด้าน
เกณฑ์ การับรู ้ (ß = 0.194) ส่ วนปั จจัยที ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกี ยวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ด้าน
เงือนไขของการปฏิบตั ิ ด้านเงือนไขของการเพิกถอน ด้านประเภทสิ นค้าโครงการฯ ด้านคุณสมบัติ ด้านสินค้าชุมชน
5.2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ( ’Ps) มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อการตัดสิ น ใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารัฐ
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปั จจัยส่วนประสมการตลาด (4’Ps) กับการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธง
ฟ้าประชารัฐ คือ ด้านราคา โดยสามารถอธิบายได้วา่ ค่าสัมประสิทธิ การถดถอย (B) ของตัวแปรด้านราคา (B2) เท่ากับ .321
และค่าคงที (B0) เท่ากับ 3.350 เพือพยากรณ์การตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐได้ จากสมการพยากรณ์ สามารถ
อธิ บายได้วา่ ปั จจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกียวกับโครงการธงฟ้ าประชารัฐในด้านการกําหนดราคา ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยทํานายความการตัดสิ นใจเกียวกับ
การเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ คิดเป็ นร้อยละ 6.5 โดยทีปัจจัยการรับรู ้และความเข้าใจเกียวกับโครงการธงฟ้าประชารัฐ
ในด้านการกําหนดราคา (ß = 0.255) ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ส่ วนปั จจัยทีไม่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเกียวกับการเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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6. การวิจยั ครังนี พบว่า ปั จจัยด้านการประชาสัมพัน ธ์และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารด้านเกณฑ์การรับรู ้และด้าน
เกณฑ์การสมัคร มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเข้า ร่ วมโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ จะเห็ น ได้ว่า การประชาสัม พัน ธ์ข องโครงการธงฟ้ าประชารั ฐ ควรมี ก าร
ประชาสั ม พัน ธ์ ม ากขึ น ทังด้านค่ าใช้จ่ าย และการสมัค รต่ างๆ ความหลากหลายของราคา ความเหมาะสมของราคา
ราคาสิ นค้าถูกกว่าท้องตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทีดีทางด้านเกณฑ์การสมัครรวมถึงข้อมูลอืนๆทีเกียวกับโครงการ
ธงฟ้ าประชารั ฐทางด้านเว็บไซต์ แต่เนื องจากผูป้ ระกอบการร้ านค้าได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางโทรทัศน์มากที สุ ด และ
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันของผูป้ ระกอบการร้านค้ามากยิงขึนควรเพิมการประชาสัมพันธ์ทางด้านโทรทัศน์ให้มากขึน
ให้มีผคู ้ า้ ส่งสิ นค้าทีเข้าร่ วมโครงการฯ ส่ งสิ นค้าปริ มาณทีไม่มาก และราคาถูกกว่าร้านส่งทัวไป ต้องการให้ธนาคารกรุ งไทย
มี การปรับปรุ งรายชือร้านค้าธงฟ้ าใหม่ทุกครังทีมี การเปลียนแปลง ควรคํานึ งถึงปริ มาณร้านค้าที เข้าร่ วมโครงการฯ ให้มี
ระบบควบคุมพืนที (ไม่ให้อยูใ่ กล้กนั เกินไป) เช่น ให้มีระยะห่างระหว่างร้านทีเข้าร่ วมชัดเจน ควรมีการเรี ยกร้านค้าทีมี การ
อนุมตั ิให้เข้าร่ วมโครงการ จัดประชุม/อมรม และหารื อ ระหว่างร้านค้าและหน่วยงานทีเกียวข้องเพือให้เป็ นการให้ขอ้ มูลที
ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนทํามีการติดตังเครื อง EDC เพือรักษาภาพลักษณ์ของร้านธงฟ้า เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง เช่น พาณิ ชย์
จัง หวัด ควรตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้าให้ได้คุ ณภาพมี ค วามทัน สมัย และตรงตามความต้อ งการของลู กค้า ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์เกียวกับราคาสิ นค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เนื องจากลูกค้าเข้าใจผิดในด้านราคาว่าต้องถูกกว่าท้องตลาดถึง
ครึ งราคา อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการเพิมมากขึน เช่น ด้านเงือนไขการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการสมัคร รวมถึงภาษี
ทีจะต้องจ่ายเมือเข้าร่ วมโครงการฯ เป็ นต้น
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ร้อยละ
และ ของนําหนักเนยสด แล้วนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน
รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ ระดับ ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
สู ตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับสูตรชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดร้อยละ ของ
นําหนักเนยสด โดยในด้านรสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลีย . . และ . ตามลําดับซึงอยูใ่ น
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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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คุกกีเป็ นผลิตภัณฑ์เบเกอรี ทีมีขนาดเล็ก มีรูปร่ าง และกลินรสแตกต่างกันตามวัตถุดิบทีนํามาใช้ ปั จจุบนั สามารถ
แบ่งคุกกีออกเป็ น ประเภท คือ แบ่งตามวัตถุดิบทีใช้ และแบ่งตามกรรมวิธีการทํา (เจตนิพทั ธ์ บุญยสวัสดิ,
, หน้า 78)
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี มีมูลค่าทางการตลาดเพิมมากขึน ในประเทศกําลังได้รับความนิยม และมีความต้องการบริ โภคเพิมมากขึน
ในปั จจุบนั การผลิตคุกกีมีการนําวัตถุดิบต่างๆ มาเสริ มลงในตัวคุกกีเพือให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิมมากขึน
นํามันรําข้าว คือนํามันทีสกัดจากรําข้าว รําข้าวมีเอนไซม์หลายชนิด ซึ งสามารถทําให้เกิ ดกรดไขมันอิสระได้ร้อย
ละ - ต่อวัน ดังนันควรสกัดนํามันทันที หลังการขัดสี ขา้ ว ในรําข้าวทีจะสกัดนํามันควรมีกรดไขมันอิสระ ไม่เกินร้อยละ
นํามันรําข้าวก่ อนทําให้บริ สุทธิ มีกลีเซอไรด์ร้อยละ - ที เหลือประมาณร้อยละ ประกอบด้วย สเตอรอล (sterols) โท
โคฟี รอล (tocopherol) ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) และอืนๆ ในส่ วนของกรดไขมันอิมตัวทีมีอยูร่ ้อยละ - เป็ นกรด
พาลมิติก (palmitic acid) ร้ อยละ - ในขณะที มีกรดโอลีอิกร้อยละ - กรดไลโนลี อิก (linoleic acid) ร้ อยละ ส่ วนที ไม่ใ ช่ กลี เ ซอไรด์มีร้ อยละ - นอกจากนันนํามัน รําข้าวยัง ประกอบไปด้วยสารโทโคฟี รอล โทโคไทรอีนอล
(tocotrienol) โอริ ซานอล (oryzanol) และไฟโตสเตอรอล (phytosterols) ซึ งสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล ลดอาการเส้น
เลือดแดงอุดตันระยะเริ มต้น ลดการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ และลดอัตราการดูดซึมคอเลสเตอรอล สารโอริ ซานอล
ช่ วยชะลอการเกิ ดอนุ มูลอิสระ ช่วยยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชัน โทโคไทรอีนอลเป็ นสารยับยังปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ช่ วยลด
คอเลสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) และต้านอัตราเสียงต่อสภาวะการก่อมะเร็ ง (สุ นนั ท์ วิทิตสิ ริ,
, หน้า
18) ชอร์ ตเทนนิ งนํามันรําข้าว เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากไขของนํามันรําข้าวผ่านกระบวนการทางกายภาพทีไม่ผ่านการเติ ม
สารเคมี สารกันหื น เพราะในตัวผลิตภัณฑ์นนมี
ั สารป้ องกันการหื นในธรรมชาติโดยการทีมีสารป้ องกันการหื น จะช่วยทํา
ให้ชอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้าวคงสภาพได้นานในอุณหภูมิทีสูงมากในขณะประกอบอาหาร โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลียนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ทําให้คณะผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาการใช้ชอร์ตเทนนิ งนํามันรําข้าวทดแทนเนย
สดในผลิตภัณฑ์คุกกีเนยเพือให้ได้คุณค่าทางโภชนาการทีดีขึน และลดปริ มาณไขมันอิมตัวและคอเลสเตอรอลของผลิตภัณฑ์
ทีก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อร่ างกาย จากการศึกษานันพบว่า นํามันรําข้าวทําให้ระดับคอเลสเตอรอลรวม และLDL-C (Lowdensity
lipoprotein cholesterol) และยังช่วยเพิมระดับ HDL-C (Highdensity ipoprotein cholesterol) ทีเป็ นไขมันตัวดีในเลือด (นัยนา
บุญทวียวุ ฒั น์ และเรวดี องสุวฒั น์, 2545, หน้า 27)

วิธีดําเนินการวิจัย

ศึกษาสู ตรพืนฐานคุกกีเนยสด
การทดลองครังนี ได้ทาํ การศึ กษาสู ตรพืนฐานคุ กกี เนยสดจํานวน สู ตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มใน
บล็อกสมบูรณ์สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และนํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการชิมแบบการให้คะแนนความชอบ ระดับ
(9-Point Hedonic Scale) ใช้ผูช้ ิ มจํานวน คน ทําการทดลอง ซํา ซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศึกษาอัตราส่ วนซอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้ าวทดแทนเนยสดทีเหมาะสมในคุกกีเนยสด
นําสูตรพืนฐานของคุกกีเนยสดทีมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสทีดีทีสุดมาทําการศึกษาโดยใช้
ชอร์ตเทน
นิ งนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดในอัตราส่ วนทีแตกต่าง ระดับ คือร้อยละ , , และ ของนําหนักเนยสด โดยวาง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) และนํามาประเมิ นคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ น รสชาติ เนื อสัมผัสและความชอบโดยรวม โดยใช้วิธีการชิม แบบการให้
คะแนนความชอบ ระดับ ( -Point Hedonic Scale) ใช้ผูช้ ิ มจํานวน คน ทําการทดลองซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของคุกกีทีใช้ เนยสดและคุกกีทีใช้ ซ อร์ ตเทนนิงนํามันรําข้ าวทดแทน
เปรี ยบเทียบคุณค่าทางโภชนาการระหว่างคุกกีเนยทีใช้ผลิตภัณฑ์เนยสดกับคุกกีเนยทีใช้ผลิตภัณฑ์ชอร์ ตเทนนิงโดย
นําสู ตรที ผูช้ ิ มให้ค ะแนนคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสที ดี ทีสุ ด นําไปวิเคราะห์ ปริ ม าณไขมัน อิ มตัว ปริ มาณวิธี In-house
method TM-CH-705 Based on AOAC,(2005) โดยศูนย์หอ้ งปฏิบตั ิการและวิจยั ทางการแพทย์ และการเกษตรแห่งเอเชีย
การวิเคราะห์ ผล
นําข้อมูลทีได้จากการศึกษาสู ตรพืนฐานของคุกกีเนยสดมาหาค่าเฉลีย และ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี ยแบบ LSD (Least Significant Difference) ด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับร้อยละ
นําข้อมูลทีได้จากการศึกษาสู ตรพืนฐานของอัตราส่ วนการทดแทนชอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้าวในคุกกี เนยสดมาหา
ค่าเฉลีย วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลียแบบ แบบ
DMRT (Duncan New Multiple Range Test) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับร้อยละ

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการคัดเลือกสู ตรพืนฐานคุ้กกีเนยสดจากท้องตลาด
การทดลองครังนี ได้ทาํ การศึ กษาสู ตรพืนฐานคุ กกี เนยจํานวน สู ตร โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อก
สมบูรณ์แล้วนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ ระดับใช้ผชู ้ ิ มจํานวน 40 คน ซึ งเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร สูตรพืนฐานคุกกีเนยจํานวน สู ตร แสดงดังตาราง
ที ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัส และค่าความแตกต่างของค่าเฉลียคุกกี เนยสู ตรพืนฐาน จํานวน
สู ตร แสดงดังตารางที
ตารางที สูตรพืนฐานคุกกีเนยจํานวน สูตร
นําหนักวัตถุดิบ (กรัม)
วัตถุดิบ
สูตรที
สูตรที
สูตรที
แป้ งข้าวสาลีอเนกประสงค์
ผงฟู
เนยสด(ชนิดเค็มอลาวรี )
เกลือป่ น
นําตาลไอซิง
นําตาลทราย
ไข่ไก่

200
4
120
1
150
50

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

200
4
100
1
120
50

200
3
165
1
83
50
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หมายเหตุ สูตรที 1 (ธนศักดิ ตังทองจิตร.
, หน้า 99)
สู ตรที 2 (วิภาวัน จุลยา, 2552, หน้า 50)
สูตรที 3 (เจตนิ พทั ธ์ บุญยสวัสดิ, , หน้า 155)
ตารางที ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัส และค่าความแตกต่างของค่าเฉลียของคุกกีเนยสูตรพืนฐาน
จํานวน สู ตร
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน
รสชาติ
เนือสัมผัส
ความชอบโดยรวม

ค่าเฉลีย และค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย

สูตรที
7.65 ± 0.92b
7.55 ± 1.03b
7.70 ± 1.04b
7.80 ± 1.01a
7.75 ± 0.98ab
7.83 ± 0.93ab

สูตรที
7.43 ± 0.84b
7.43 ± 0.87b
7.53 ± 0.93b
7.70 ± 1.01a
7.37 ± 0.92b
7.65 ± 0.92b

สู ตรที
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 : ตัวอักษรในแนวนอนทีแตกต่างกัน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกีเนยสดสู ตรพืนฐานทัง สู ตร ผูช้ ิมให้การยอมรับสู ตรที
มากทีสุด ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลียที . 2 7.98 7.98 8.05 8.00
และ . ตามลํา ดับ ซึ งอยู่ใ นระดับ ความชอบมากและชอบปานกลาง และเมื อนํา มาวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน และ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลียที ระดับความเชื อมัน 0.05 พบว่าด้านลักษณะที ปรากฏ สี และกลินของทัง สู ตร
มีค วามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ . ส่ วนรสชาติ พบว่าทัง สู ตร ไม่มี ความแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .
ดังนันผูท้ ดลองจึ งคัดเลือกคุกกีเนยสดสู ตรที เป็ นสูตรพืนฐานในการศึ กษาปริ มาณการใช้ชอร์ตเทนนิ งนํามันรํา
ข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกีเนยสดในการทดลองขันต่อไป เพราะคุกกีเนยสูตรที 3 มีลกั ษณะปรากฏและสี ของตัว
คุกกีต่างจากทังสองสูตรและนอกจากนันมีกลินหอมมากกว่าทังสองสูตรเนืองจากในสู ตรมีส่วนประกอบของเนยสดมากกว่า
ผลการศึกษาปริมาณการใช้ ชอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้ าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์ คุกกีเนย
จากการศึ กษาสูตรพืนฐานคุกกีเนยสดทีผูช้ ิมให้การยอมรับมากทีสุด มาศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์ ตเทนนิงนํามันรํา
ข้าวทดแทนเนยสดที ต่างกัน 4 ระดับ คื อ ร้ อยละ 0 50 75 และ 100 ตามลําดับ ของนําหนักเนยสด โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์แล้วนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ ระดับ ใช้ผชู ้ ิมจํานวน 40 คน ซํา ซึ งเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสูตรคุกกีเนยสดที ใช้ชอร์ ตเทน
นิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดทีต่างกัน 4 ระดับ แสดงดังตารางที 3 และผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกี
เนยสดทีใช้ชอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดต่างกัน 4 ระดับ แสดงดังตารางที 4
ตารางที 3 สูตรคุกกีเนยสดทีใช้ชอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดในปริ มาณทีต่างกัน ระดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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วัตถุดิบ

แป้ งข้าวสาลีอเนกประสงค์
ผงฟู
เนยสด(ชนิดเค็มอลาวรี )
ซอร์ ตเทนนิงนํามันรําข้าว
นําตาลไอซิง
เกลือป่ น
ไข่ไก่
กลินวานิ ลลา

นําหนักวัตถุดิบ (กรัม) 1

ร้อยละ 0
200
1
165
0
83
1
50
2

ร้อยละ 50
200
1
82.5
82.5
83
1
50
2

ร้อยละ 75
200
1
123.75
41.25
83
1
50
2
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ร้อยละ 100
200
1
0
165
83
1
50
2

หมายเหตุ .
นําหนัก
วัตถุดิบ
พืนฐานที
ใช้ชอร์ ตเทน
นิงนํามันรํา
ข้าวทดแทนเนยสดทีต่างกัน ระดับ นํามาจากการทดสอบการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกีเนยสดสูตร
พืนฐาน
ตารางที ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัส และค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย คุกกีเนยทีใช้ชอร์ ตเทนนิง
นํามันรําข้าวทดแทนเนยสดในปริ มาณทีต่างกัน ระดับ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน
รสชาติ
เนือสัมผัส
ความชอบโดยรวม

ค่าเฉลีย และค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย

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 : ตัวอักษรในแนวนอนทีแตกต่างกัน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ 0.05
จากตารางที พบว่าจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของคุกกีเนยสดทดแทนชอร์ตเทนนิงทัง 4 ระดับ
พบว่าผูช้ ิ มให้การยอมรับ คุกกีเนยสดสู ตรพืนฐานในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลินสูงทีสุด โดยมีคะแนนเฉลีย 7.84 7.91
และ7.73 ตามลําดับ ซึ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง เมือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในส่ วนของสู ตรทดแทนชอร์
ตเทนนิ งนํามันรําข้าวผูช้ ิ มให้การยอมในด้านรสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับสู ตร
ทดแทนทีร้อยละ ของนําหนักเนยสด โดยมีคะแนนเฉลีย 7.80 7.71 และ8.00 ตามลําดับซึงอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง และ
ระดับชอบมากโดยชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวส่ งผลต่อคุกกีสูตรทดแทนละ 75 ทําให้เนือสัมผัสของคุกกีมีเนือสัมผัสเนียนกว่า
คุกกีเนยสดสูตรพืนฐานหลังจากผสมเสร็ จจึงส่งผลให้หลังจากอบเสร็จคุกกีเนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวร้อยละ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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75 มี เนื อสัมผัสและรสชาติ ดีกว่าเนื องจากตัวคุกกี มีความเป็ นเนือเดี ยวกันมากกว่าทําให้ส่วนผสมอืนๆกระจายตัวได้ดีกว่า
สู ตรพืนฐาน โดยในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิน คุกกีเนยสดสูตรพืนฐานได้รับความชอบมากกว่าเนื องจากชอร์ตเทนนิ ง
นํามันรําข้าวเป็ นไขมันที ทํามาจากนํามันจึงทําให้มีกลินและสี ทีด้อยกว่าเนยสดที ทํามากจากนมจึ งทําให้คุกกี เนยสดสู ตร
พืนฐานมีลกั ษณะทีปรากฏ สี และกลินทีดีกว่าคุกกีเนยสูตรทดแทนชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวร้อยละ 75
ผลการวิเคราะห์ ปริมาณไขมันอิมตัวในคุกกีเนยทีใช้ ชอร์ ตเทนนิงทดแทนเนยสด
จากผลวิเคราะห์พบว่าคุกกีเนยสูตรพืนฐานมีไขมันอิมตัว . กรัม ต่อ นําหนักคุกกี กรัม คุกกีเนย ชอร์ ตเทนนิง
นํามันรําข้าว สูตรทดแทนเนย ร้อยละ มีไขมันอิมตัว กรัม ต่อ นําหนักคุกกี กรัม
ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ปริ มาณไขมันอิมตัวในคุกกีเนยทีใช้ชอร์ ตเทนนิงทดแทนเนยสด
25
20

ปริมาณไขมันอิมตัวในคุกกี
20.2

16

15
10
5
0

ปริมาณไขมันอิมตัว / 100 กรัม

ปริมาณไขมันอิมตัว/ 30 กรัม 6

6.06

4.8

คุกกีเนยสูตรพืนฐาน

คุกกีเนย สูตรทดแทนเนย ร้อยละ 75

16

4.8

20.2

6.06

หมายเหตุ: ปริ มาณต่อหนึงหน่วยปริ โภคของคุกกี (กองโภชนาการ, 2560,หน้า 16)

สรุ ปผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษาสู ตรพืนฐานคุกกีเนยสด 3 สูตร เพือคัดเลือกสู ตรพืนฐานทีผูช้ ิมให้การยอมรับมากทีสุด พบว่าผูช้ ิ ม
ให้คะแนนการยอมรั บคุกกี เนยสู ตรที 3 ที สุ ด ในด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม
โดยมีค่าเฉลียที . . . . . และ . ตามลําดับ ซึ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง และความชอบมาก เมือ
นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติพบว่าด้านด้านลักษณะทีปรากฏ สี และกลิน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ส่วนรสชาติ พบว่าทัง สู ตร ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .
ผลการศึกษาปริ มาณการใช้ชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกีเนยทีต่างกัน 4 ระดับ พบว่าผู ้
ชิมให้คะแนนการยอมรับคุกกีเนยสดสูตรพืนฐานในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิน โดยมีคะแนนเฉลีย 7.84 7.91 และ7.73
ซึ งมีความชอบอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง ในด้านรสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับ
การใช้ชอร์ ตเทนนิ งนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกีเนยทีระดับร้อยละ ของนําหนักเนยสด โดยมีคะแนน
เฉลีย 7.80 7.71 และ8.00 ซึ งอยูใ่ นระดับความชอบปานกลางและระดับความชอบมาก เมือนํามาวิเคราะห์ความแปรปรวน
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติ พบว่าด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม
มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คุ ณประโยชน์ข องนํามัน รําข้าวนันพบว่ามี 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. - ) ทีช่วยยับยังการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน
ในร่ างกาย (Ganguly & Pierce, 2015, pp. 170-6)ซึ งในชอร์ ตเทนนิ งนํามันรําข้าวยังปราศจากไขมันทรานส์ทีส่ งผลต่อโรค
หลอดเลือดหัวใจ เป็ นตัวการในการลดระดับ HDL-C และเพิมระดับ LDL-C ในเลือด (Kummerow, 2009, pp. - ) โดย
ในขณะนี ยังไม่พบรายงานการศึ กษาทีมีการทดแทนเนยสดในคุกกี ด้วยชอร์ ตเทนนิ งนํามันรําข้าว แต่พบการศึ กษาการใช้
นํามัน รําข้าวในการศึ กษาการทดแทนชอร์ ตเทนนิ งในขนมปั งของ (Kaur, Jassal, & Aggarwal, 2012, pp. 110– ) โดย
ทําการศึกษาการใช้นามั
ํ นรําข้าวทดแทนชอร์ ตเทนนิงทีระดับร้อยละ , 50, และ ของนําหนักชอร์ตเทนนิง แล้วนําไป
ทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ ระดับโดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าขนมปั งสูตรทีทดแทนนํามันรําข้าวที
ระดับร้อยละ ของนําหนักชอร์ตเทนนิง โดยพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับมากทีสุดในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม และการศึกษาการใช้นามั
ํ นรําข้าวทดแทนชอร์ ตเทนนิงในมัฟฟิ น (Kaur, Jassal , & Bhise, 2014, pp. 141146) โดยทําการศึ กษาการใช้นามั
ํ นรําข้าวทดแทนชอร์ ตเทนนิ งทีระดับร้อยละ , 50, และ ของนําหนักชอร์ ตเทนนิง
แล้วนําไปทดสอบการยอมรับโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยให้คะแนนความชอบ ระดับ โดยผลทดสอบแสดงให้เห็นว่ามัฟฟิ นสู ตรทดแทนนํามันรําข้าว
ทีระดับร้อยละ 50 ของนําหนักชอร์ตเทนนิง โดยพบว่าผูช้ ิมให้การยอมรับมากทีสุดในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิน
โดยเมือเปรี ยบเที ยบจํานวนต่อหน่วยบริ โภคของคุกกีต่อ ครัง กรัม ( ชิน) คุกกีสู ตรพืนฐาน มีจาํ นวนไขมัน
อิมตัวอยู่ . กรัม ต่อหน่วยปริ โภค คุกกีสูตรทดแทน มีจาํ นวนไขมันอิมตัวอยู่ . กรัม ต่อหน่วยปริ โภคโดยเมือเทียบกับ
ค่า RDI ของประเทศไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2541, หน้า.134) ในด้านของค่าไขมันอิมตัวทีกําหนดไว้ที กรัมต่อวันจะ
พบว่าการบริ โภค คุกกีเนยชอร์ตเทนนิงนํามันรําข้าว สู ตรทดแทนเนย ร้อยละ จะช่วยลดไขมันอิมตัวร้อยละ . ต่อหน่วย
บริ โภคของคุกกีต่อ ครัง กรัม ( ชิน) โดยการศึกษานี เป็ นการศึกษาแรกทีรายงานผลของการศึ กษาปริ มาณการใช้ชอร์
ตเทนนิงนํามันรําข้าวทดแทนเนยสดในผลิตภัณฑ์คุกกีเนยทีส่งผลให้ตวั ผลิตภัณฑ์มีไขมันอิมตัวทีลดลง และตัวผลิตภัณฑ์ยงั
ได้รับการยอมรับในด้านรสชาติและเนื อสัมผัส ซึ งก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูท้ ีต้องการควบคุมไขมันหรื อผูท้ ีต้องการรักษา
สุ ขภาพทัวไปในชีวติ ประจําวัน และเหมาะสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านเบเกอรี ต่อไป
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ผลกระทบของชุ มชนต่ อโครงสร้ างและความหลากหลายของสั ตว์ นําเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาอ่าวสิ เกา
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Effects of Communities on Structure and Diversity of Economic Aquatic Fauna : A Case Study Gulf
of Sikao , Sikao District, Trang Province
ปรี ดา เกิดสุ ข *
Preeda Kirdsook1*

บทคัดย่อ
ศึกษาผลกระทบของชุมชนต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ จาก พืนทีของอ่าวสิ เกา คือ
ชุ มชนปากคลอง ชุ มชนโต๊ะ บัน และชุ มชนแหลมมะขาม อําเภอสิ เ กา จัง หวัดตรัง เก็บตัวอย่างสัต ว์นาจากบริ
ํ
เวณใกล้
ชุมชนๆละ สถานี และจากป่ าชายเลนที ยังคงมีสภาพสมบูรณ์บริ เวณห่ างชุมชนๆละ สถานี เครื องมือประมงทีใช้ได้แก่
อวนถ่วง อานปลากระบอก อวนกุง้ ลอบปลาเก๋ าและลอบปู เก็บตัวอย่างทังหมด ครังแบบเดือนเว้นเดือนเริ มตังแต่เดื อน
กรกฎาคม
ถึงเดื อนพฤษภาคม
พบสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จทังหมด ชนิ ด โดยมีปลาเป็ นกลุ่มสัตว์นาที
ํ พบมากทีสุด
คือ ชนิ ด ( . %) ข้อมูลตัวอย่างสัตว์นาจากสถานี
ํ
ต่างๆนํามาวิเคราะห์ จํานวนชนิด จํานวนตัวอย่าง ค่าดรรชนีความ
หลากหลายทางชนิด(H´) ค่าดรรชนี ความสมําเสมอ (J´)และ ค่าดรรชนีความชุกชุมของชนิด (d) เปรี ยบเทียบระหว่างบริ เวณ
ใกล้ชุมชนกับห่างชุมชนพบว่า ทุกค่าดรรชนีไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ ( p>0.05 ) เนืองจากชุมชนตังอยู่
ปลายคลองใกล้กบั ส่ วนทีติดต่อกับชายฝังทะเล สัตว์นาสามารถว่
ํ
ายนําหลีกหนี ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ จากกิจกรรมของ
ชุมชนทีมารบกวน ส่ งผลให้ไม่เกิดความเครี ยดตามทฤษฎี IDH ดังนันค่าดรรชนี ต่างๆจึ งไม่เพิมสูงขึน จนมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
คําสําคัญ : โครงสร้าง, ความหลากหลาย, สัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ, ชุมชน
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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

สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรี วิชยั ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
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ทรัพยากรประมงซึ งประกอบด้วยสัตว์นาและพื
ํ
ชนําหลายชนิดเป็ นทรัพยากรทีคืนรู ปหรื อทดแทนได้ (renewable
resources) แต่อย่างไรก็ตามสัตว์นาหลายชนิ
ํ
ดทีอาศัยอยู่ในธรรมชาติ ก็มีแนวโน้มทีลดลงจากหลายปั จจัย ดังนันการทีจะ
จัดการให้ทรัพยากรสามารถดํารงต่อไปได้อย่างเหมาะสมจึงจําเป็ นต้องศึกษาชีววิทยาด้านต่างๆให้เข้าใจ เพือให้สามารถนํา
ข้อมูลไปใช้จดั การทรัพยากรได้อย่างยังยืน กรณี ชายฝังอ่าวสิ เกาซึ งมีความยาวประมาณ กิโลเมตร เป็ นที ตังของชุมชน
ต่างๆหลายชุ มชน ดังเช่นชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปากคลอง และชุมชนโต๊ะบันเป็ น ชุมชนใหญ่ แต่ละชุมชนมี การ
ขยายตัวของประชากรอย่า งต่อเนื อง ทํา ให้มี ความต้องการใช้พืนที ของป่ าชายเลนในบริ เ วณใกล้เคี ย งชุ มชนบางส่ วน
เพือก่ อสร้ างอาคารที อยู่อาศัยและทํากิ จกรรมอืนๆที จําเป็ น ซึ งทําให้ป ริ ม าณพืนที ป่ าชายเลนที เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์ และ
อนุบาลสัตว์นาลดลง
ํ
รวมถึงผลกระทบจากนําทิง ขยะมูลฝอย ทีทําให้คุณภาพนํามีการเปลียนแปลง อันอาจส่งผลต่อปริ มาณ
สัตว์นาที
ํ เคยจับได้จากเครื องมือประมงพืนบ้านของคนในชุมชนให้ลดลงกว่าในอดีต ดังนันจึงควรมีการศึ กษาผลกระทบ
ของชุมชน ต่อโครงสร้ างและความหลากหลายของสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ เปรี ยบเทียบระหว่างในเขตพืนที ชุมชนและห่ างจาก
ชุมชนในระยะทางต่างๆ ข้อมูลทีได้สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดขอบเขตการตังแหล่งชุมชนให้มีผลกระทบ
ต่อสัตว์นาและระบบนิ
ํ
เวศน์นอ้ ยทีสุด

วิธีดําเนินการวิจัย

ดําเนิ นการวิจยั ในพืนทีอ่าวสิ เกา บริ เวณ 3 ชุมชนใหญ่ตามแนวชายฝังอ่าวสิ เกา คือชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนปาก
คลอง และชุมชนโต๊ะบัน โดยเก็บข้อมูลในพืนทีบริ เวณชายฝังที อยูใ่ นชุมชนหรื อติดกับชุมชนซึ งไม่มีป่าชายเลนชุมชนละ
3 สถานี และนอกพืนทีชุมชนในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ งตรวจสอบกับแผนทีภาพถ่ายดาวเทียมแล้วพบว่ามีสภาพเป็ นป่ า
ชายเลนสมบูรณ์อีก 3 สถานี ทําการเก็บข้อมูล 6 ครังเดือนเว้นเดือนให้ครอบคลุมทัง 3 ฤดูกาล เริ มเก็บตัวอย่างตังแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 สิ นสุดเดือนพฤษภาคม 2556

. การเก็บข้ อมูลภาคสนาม

. กําหนดจุดเก็บตัวอย่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จทีเป็ นสัตว์นาขนาดใหญ่
ํ
( macro fauna ) บริ เวณในชุมชนละ สถานี
( N1, N2 และ N3) และบริ เ วณป่ าชายเลนที ห่ างชุม ชนในรั ศมี ประมาณ 5 กิ โลเมตร อี ก สถานี ตามแนวบริ เ วณชายฝั ง
(F1, F2 และ F3)

. เก็ บ ตัวอย่างสัตว์กลางนํา (nekton) โดยเฉพาะปลาและสัต ว์หน้าดิ น ขนาดใหญ่ (macrobenthos)โดยการใช้
เครื องมือเก็บตัวอย่างแบบสุ่ มในแต่ละสถานี คือ อวนถ่วงขนาดตา 3.5 นิ ว ความลึก ตา อวนปลากระบอกขนาดตา
เซนติเมตร ความลึก ตา อวนกุง้ (อวน ชัน) ขนาดตา . เซนติเมตร ความลึก ตา ลอบปลาเก๋ าและลอบปู ซึงเป็ น
เครื องมือประมงทีชาวประมงพืนบ้านในพืนทีใช้จบั สัตว์นาที
ํ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพือนํามาจําหน่ายหรื อบริ โภค เก็บตัวอย่าง
ทีได้ในนํายาฟอร์มาลิน - % นํามาแยกและวิเคราะห์ชนิดในห้องปฏิบตั ิการ ตามเอกสารของ Mohsin and Ambak (1996)
, Carpenter and Niem (1998) , Fish Team of The Trang Project (2002), Swennen et al. ( ) และ จิตติมา ( )
. เก็บตัวอย่างนําเพือวิเคราะห์คุณภาพนําดังต่อไปนี

- ปริ มาณออกซิเจนทีละลายในนํา (Dissolved oxygen, DO) วัดด้วย DO meter
- ความเค็มของนํา (Salinity) วัดด้วย Salino meter
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- ความเป็ นกรดด่าง (pH) วัดด้วย pH meter

. การวิเคราะห์ ข้อมูล

. ข้อมู ลสัตว์นาทุ
ํ กชนิ ด ที เก็บตัวอย่า งได้จ ะนํามาวิเคราะห์ เปอร์ เ ซ็น ต์ค วามถี (% frequency),ดรรชนี ค วาม
หลากหลายทางชนิด ( Indices of diversity ; H´ ) โดยดรรชนีความหลากหลายทางชนิ ดของแชนนอน-วายเนอร์ ( Shannon Wiener diversity index), ดรรชนี ค วามชุ ก ชุ ม ของชนิ ด (Species richness ; d ) โดยดรรชนี ข องมาร์ ก าเลฟ (Margalef’s
index), ดรรชนี ค วามสมําเสมอ (Evenness ; J´) โดยดรรชนี ค วามสมําเสมอของพีลู (Pielou’s eveness) และวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆโดยใช้โปรแกรม PRIMER 5.0 (Clark and Warwick,1994)

2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of variance ; ANOVA ) ของค่าต่างๆ เปรี ยบเที ยบระหว่างจุดเก็บตัวอย่าง
บริ เวณใกล้แหล่งชุมชนและห่างชุมชน (จรัญ, 2534)
.สถานทีทําการศึกษาและเก็บข้ อมูล

ทําการวิจยั และเก็บข้อมูล บริ เวณอ่าวสิ เกาในพืนทีชุมชน ชุมชน บริ เวณชายฝังอ่าวสิ เกา คือชุมชนแหลมมะขาม
ชุ มชนปากคลอง และชุ มชนโต๊ะบัน โดยทําการเก็บข้อมูลในพืนทีบริ เวณชุมชนหรื อติดกับชุมชนและนอกพืนที ชุมชนใน
รั ศ มี ป ระมาณ กิ โ ลเมตร (ตารางที และภาพที ) เก็บ ข้อ มู ล เดื อ นเว้น เดื อ นรวม ครั งตลอดช่ ว ง ปี ที ทําการวิจัย
ตังแต่ เ ดื อ นกรกฎาคม
สิ นสุ ด เดื อ นพฤษภาคม
วิ เ คราะห์ ช นิ ด สั ต ว์ น ําที สาขาเทคโนโลยี ก ารประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
ตารางที ข้อมูลพืนทีและพิกดั ทางภูมิศาสตร์ของบริ เวณเก็บตัวอย่างสัตว์นาํ
พืนทีทีทําการศึกษา
พิกดั ทางภูมิศาสตร์ของบริ เวณเก็บตัวอย่างสัตว์นาํ
ใกล้แหล่งชุมชน (N)
ห่ างแหล่งชุมชน (F)
o
ชุมชนโต๊ะบัน
7 34´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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

883

ชุมชนแหลมมะขาม

ชุมชนปากคลอง
ชุมชนโต๊ะบัน

ภาพที 1 ชายฝังอ่าวสิ เกา อําเภอสิ เกา จังหวัดตรังและบริ เวณพืนที ชุมชนทีทําการศึกษา
ทีมา: http://www.google_earth.com

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการเก็บตัวอย่างสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จในภาพรวมทัง พืนที ของอ่าวสิ เกา รวม ครังเดือนเว้นเดื อน ตังแต่เดื อน
กรกฎาคม
สิ นสุดเดือนพฤษภาคม
พบสัตว์นาทั
ํ งหมด ชนิด ประเภทสัตว์นาที
ํ พบมากทีสุดคือปลาจํานวน
ชนิ ด ( . %) ปูจาํ นวน ชนิ ด ( . %) กุง้ จํานวน ชนิ ด ( . %) หมึกทะเล จํานวน ชนิ ด ( . %) กังตักแตน
จํานวน ชนิด ( . %) และหอย จํานวน ชนิด ( . %) เมือพิจารณาแยกเป็ นพืนที ปรากฏว่า ชุมชนปากคลองพบสัตว์
นํามากทีสุดจํานวน ชนิ ด รองลงมาคือชุมชนโต๊ะบัน ชนิ ด และชุมชนแหลมมะขาม ชนิ ด ตามลําดับ โดยปลาเป็ น
กลุ่มสัตว์นาที
ํ พบมากที สุ ดทังจุดเก็บตัวอย่างใกล้ชุมชนและห่างแหล่งชุมชน เนื องจากการศึกษาในครังนี เน้นไปทีสัตว์นาํ
ขนาดใหญ่(macro aquatic fauna) โดยเฉพาะที มีมูลค่าทางเศรษฐกิ จ ซึ งประชาชนในพืนที จับมาบริ โภคและจําหน่ ายเป็ น
รายได้ เครื องมือทีเลือกใช้ในการเก็บตัวอย่าง จึงเป็ นประเภทอวนลอยขนาดตาต่างๆ และลอบ ส่งผลให้ปลาเป็ นกลุ่มสัตว์นาํ
ที มีจ าํ นวนชนิ ดที จับได้ม ากที สุ ดถึ ง ชนิ ด ( . %) เพราะเป็ นสัตว์น ําที พบได้ตลอดทังปี แพร่ กระจายได้ทุกพืนที
มีความสามารถหากิ นได้ทงในระดั
ั
บผิวนํา กลางนํา และพืนท้องนํา ต่างจากสัตว์นาประเภทอื
ํ
นๆ ซึ งอาจมีความจําเพาะของ
ช่วงเวลาทีเดิ นทางเข้ามาในพืนทีบริ เวณอ่าวสิ เกา หรื อมีความจําเพาะของพืนทีอาศัยและหากิ น จึ งเก็บตัวอย่างได้นอ้ ยกว่า
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มาก ไม่ว่าจะเป็ น หมึ ก กัง กุง้ และปู ประกอบกับจุดทีทําการเก็บตัวอย่างมีขอ้ จํากัดในการเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์หน้าดิน
ซึ งจะพบได้มากในช่ วงนําลง แต่ช่วงเวลาที เก็บตัวอย่างมักเป็ นช่วงนําขึนซึ งสะดวกกับการวางเครื องมื อประมงและเป็ น
่ม เช่น หอย จึงพบตัวอย่างน้อยมาก จากข้อมูลชนิ ด
ช่วงเวลาจริ งทีชาวประมงพืนบ้านออกจับสัตว์นาํ ดังนันสัตว์นาบางกลุ
ํ
สัตว์นาที
ํ เก็บตัวอย่างได้จากทัง พืนทีของอ่าวสิ เกา เมือนํามาวิเคราะห์เปอร์ เซ็นต์ความถี (% frequency) ของการพบสัตว์นาํ
แต่ละชนิ ด พบว่าชนิ ดสัตว์นาที
ํ มีความถีในการพบมากทีสุดของแต่ละพืนทีมีทงที
ั เหมือนกันและแตกต่างกัน โดยพิจารณา
จากค่าเฉลียของการพบจากสถานี เก็บตัวอย่างใกล้แหล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของแต่ละพืนที ปรากฏดังตารางที

ตารางที ชนิดสัตว์นาของแต่
ํ
ละพืนทีทีมีเปอร์เซ็นต์ความถี (% frequency) ของการพบสูงสุ ด
ชนิดสัตว์นาและเปอร์
ํ
เซ็นต์ความถี (% frequency)
ใกล้แหล่งชุมชน
เปอร์เซ็นต์
ห่ างแหล่งชุมชน
เปอร์ เซ็นต์
พืนที
(Near)
ความถีที
(Far)
ความถีที
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
จากข้อมูลในตารางที พบว่า ปลาสี กุน ( Alepes djedaba ) เป็ นสัตว์นาที
ํ มีเปอร์เซ็นต์ความถีของการพบสูงที สุ ด
จากการศึ ก ษาในครั งนี รองลงมาคื อปลาหลัง เขี ยวตะลุม พุก (Tenualosa toli ) โดยเฉพาะปลาสี กุน ( Alepes djedaba )
เป็ นสัตว์นาที
ํ มีเปอร์ เซ็นต์ความถีทีพบสู งสุ ดถึง พืนที คือ ชุมชนปากคลอง (ใกล้แหล่งชุมชน) และชุมชนแหลมมะขาม
(ทังใกล้และห่ างแหล่ งชุ มชน) ทังนี จะสอดคล้องกับ ลักษณะทางชี ววิท ยาของปลาทัง ชนิ ด จากฐานข้อ มูล
Fishbase (2015a,2015b) ทีรายงานว่าปลาทัง ชนิ ดเป็ นปลาทีสามารถหากิ นได้ทงบริ
ั เวณชายฝังทะเล เขตนํากร่ อยบริ เวณ
ปากแม่นาที
ํ ติ ดต่อกับทะเล รวมถึ งบริ เวณป่ าชายเลน อย่างไรก็ ตามการที ชนิ ดสัตว์นาที
ํ มี เปอร์ เซ็ นต์ความถี ที พบสู งสุ ด
แตกต่างกันแสดงให้เห็ นถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมทีต่างกันของแต่ละพืนที เช่น ลักษณะพืนชายฝัง ความอุดมสมบูรณ์ข อง
อาหาร คุณสมบัติของนํา ศัตรู ตามธรรมชาติ รวมถึงการถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ สิ งเหล่านีส่งผลให้พบสัตว์นาต่
ํ าง
ชนิ ดกัน อันเนืองมาจากขีดจํากัดความสามารถในการทนทานต่อปั จจัยสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิต (limit of tolerance)
สัตว์นาที
ํ ทนได้จะสามารถเจริ ญเติบโตแพร่ ขยายพันธุ์ในพืนทีนันต่อไปได้
ค่ า ดรรชนี ค วามหลากหลายทางชนิ ด (Indices of diversity ; H´ )โดยดรรชนี ค วามหลากหลายทางชนิ ด ของ
แชนนอน-วายเนอร์ (Shannon - Wiener diversity index), ดรรชนีความชุกชุมของชนิ ด (Species richness ; d )โดยดรรชนีของ
มาร์กาเลฟ (Margalef’s index), ดรรชนีความสมําเสมอ (Evenness ; J´) โดยดรรชนีความสมําเสมอของพีลู (Pielou’s eveness)
ซึ งคํานวณจากข้อมู ลชนิ ด และจํานวนตัวอย่างสัต ว์น ําที เก็บได้จ ากทุ กพืนที ทุ ก สถานี ต ลอดระยะเวลาเก็บ ตัว อย่าง เมื อ
วิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of variance ; ANOVA ) เพือเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างบริ เวณใกล้และไกล
ชุมชนพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ ( p> .05 ) เลยทุกค่า ทัง ชุมชน ดังแสดงไว้ในตารางที ถึง ตาราง
ที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที ค่ าเฉลี ย±SD ของจํานวนชนิ ดสัตว์นาํ (s) จํานวนตัวอย่างสัต ว์น าํ (n) ค่าดรรชนี ค วามหลากหลายทางชนิ ด
(Indices of diversity ; H´) ค่าดรรชนี ความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และ ค่าดรรชนี ความสมําเสมอ
(Evenness ; J´) จากสถานี เก็บตัวอย่างทังใกล้ (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 : ค่าเฉลีย±SD ในแนวตังทีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน เปอร์ เซ็นต์ ( p> .05 )

ตารางที ค่ าเฉลี ย±SD ของจํานวนชนิ ดสัตว์นาํ (s) จํานวนตัวอย่างสัต ว์นาํ (n) ค่ าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิ ด
(Indices of diversity ; H´) ค่าดรรชนี ความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนี ความสมําเสมอ
(Evenness ; J´) จากสถานี เก็บตัวอย่างทังใกล้ (N) และห่าง (F) ชุมชนโต๊ะบัน
Station
s (ชนิ ด)
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 : ค่าเฉลีย±SD ในแนวตังทีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน เปอร์ เซ็นต์ ( p> .05 )
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ตารางที ค่ าเฉลี ย±SD ของจํานวนชนิ ดสัตว์นาํ (s) จํานวนตัวอย่างสัตว์นาํ (n) ค่ าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิ ด
(Indices of diversity ; H´) ค่าดรรชนี ความชุกชุมของชนิด (Species richness ; d ) และค่าดรรชนี ความสมําเสมอ
(Evenness ; J´) จากสถานี เก็บตัวอย่างทังใกล้ (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 : ค่าเฉลีย±SD ในแนวตังทีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมัน เปอร์ เซ็นต์ ( p> .05 )

สําหรับข้อมูลคุณภาพนําพืนฐานทีสําคัญซึงตรวจวัดจากทุกสถานี พร้อมกับการเก็บตัวอย่างทังบริ เวณใกล้และห่าง
แหล่งชุมชนของ พืนที รวม ครัง แสดงในรู ปของค่าเฉลียรายเดือนดังตารางที ถึงตารางที
ตารางที ค่าเฉลียของคุณภาพนําบางประการทีตรวจวัดได้จากสถานี เก็บตัวอย่างทังบริ เวณใกล้(Near) และห่าง(Far) ชุมชน
ปากคลอง
ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
DO ( mg/l)
Salinity ( ppt)
pH
Temperature ( ˚ C )
ก.ค.
ก.ย.

พ.ย.

ม.ค.

มี.ค.

พ.ค.

ค่าเฉลีย

Near

Far

Near

Far

Near

30.00

8.23

5.33

5.37

28.03

28.70

5.42

5.36

29.91

29.90

5.43
4.93
4.40
4.50

5.00

5.37
5.03
4.50
4.50

5.02

29.93
30.03
30.50
30.10

29.75
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30.07
30.53
30.13

29.89

Far

Near

Far

8.53

8.50

32.43

32.47

8.21

8.28

32.00

32.16

7.80
8.03
7.40

8.03

8.30
7.83
8.03
7.40
8.06

32.03
31.10
31.20
30.10

31.48
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ตารางที ค่าเฉลียของคุณภาพนําบางประการทีตรวจวัดได้จากสถานี เก็บตัวอย่างทัง บริ เวณใกล้(Near) และห่าง(Far) ชุมชน
โต๊ะบัน
ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง
ก.ค.
ก.ย.

DO ( mg/l)

Near

ม.ค.

Near

29.20

7.80

28.20

4.47

4.57

29.47

29.60

4.37

ค่าเฉลีย

Far

27.53

4.27

พ.ค.

Near

4.67

4.50

มี.ค.

Far

4.36
4.50

พ.ย.

Salinity ( ppt)

4.41

4.70

28.53

4.50

29.80

4.43

29.87

30.03

4.50

30.10

29.60

4.56

29.77

29.16

29.46

pH

Far

Temperature ( ˚ C )
Near

Far

7.86

7.97

30.17

30.83

8.00

7.93

31.13

31.23

7.97
7.80
7.33
7.79

8.03
7.97
7.87
7.43
7.87

30.17
31.20
31.03
30.07
30.63

30.83
31.27
31.10
30.17
30.91

ตารางที ค่าเฉลียของคุณภาพนําบางประการทีตรวจวัดได้จากสถานี เก็บตัวอย่างทังบริ เวณใกล้(Near) และห่าง(Far) ชุมชน
แหลมมะขาม
ช่วงเวลาเก็บ
ตัวอย่าง
ก.ค.
ก.ย.

พ.ย.

ม.ค.

มี.ค.

พ.ค.

ค่าเฉลีย

DO ( mg/l)

Near

Far

Salinity ( ppt)

Near

Far

Near

29.73

7.56

5.06

5.17

29.57

29.73

5.23

5.20

30.20

30.20

5.03
5.03
4.80
4.40

4.93

5.17
5.00
4.93
4.53

5.00

29.58
30.06
30.60
30.20

29.95
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30.17
30.60
30.13

30.09

pH

Far

Temperature ( ˚ C )
Near

Far

7.57

7.60

30.73

30.83

7.83

7.80

31.77

31.73

7.83
7.50
7.50

7.63

7.58
7.87
7.53
7.50

7.65

31.63
31.60
31.43
30.10

31.21
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จากข้อมูลจํานวนชนิ ด จํานวนตัวอย่าง และค่าดรรชนีทงั ดรรชนี ของสัตว์นาที
ํ เก็บตัวอย่างได้จากแต่ละสถานี
ทังใกล้แหล่งชุมชน (N1,N2,N3) และห่างแหล่งชุมชน (F1,F2,F3) เมือวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) เพือเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างสถานที พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ ( p> .05 ) เลยทุกค่า ดังแสดงไว้ในตารางที
ถึง ผลทีวิเคราะห์ได้นีแสดงให้เห็ นว่าสัตว์นาที
ํ อาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้แหล่งชุมชนและห่างแหล่งชุมชนของทัง พืนที
ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยปั จจัยสภาพแวดล้อมที มีความรุ นแรงมากพอจนส่ งผลให้เกิ ดความเครี ยดต่อสัตว์นาํ ตามทฤษฎีการ
รบกวนหรื อความเครี ย ดปานกลาง (intermediate disturbance hypothesis : IDH) (Allaby, 2004) ที กล่ า วไว้เกี ยวกับ การ
พิจารณาระดับความเครี ยดต่อความหลากหลายทางชนิด โดยเสนอแนะว่าภายใต้สภาพทีมีการรบกวนน้อยทีสุดประชาคมจะ
มีความหลากหลายทางชนิดลดลง เนื องจากการแข่งขันเพือกําจัดซึ งกันและกันออกจากประชาคม แต่เมือสภาพบริ เวณนัน
เริ มมีการรบกวนหรื อมีความเครี ยดเพิมขึนเล็กน้อย การแข่งขันจะลดน้อยลงทําให้ความหลากหลายทางชนิดเริ มมีค่าสูงขึน
ข้อมูลทีสนับสนุนผลวิเคราะห์นีได้แก่ จํานวนชนิดและจํานวนตัวอย่างสัตว์นาที
ํ เก็บได้ตลอดระยะเวลาศึกษาของชุมชนปาก
คลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงข้อมูลคุณภาพนําพืนฐาน
ของทัง พืนทีจากตารางที ถึง ทีแตกต่างกันน้อยมากระหว่างบริ เวณใกล้และห่ างแหล่งชุมชน เนื องจากชุมชนโต๊ะบัน
ชุมชนปากคลอง ซึ งอยูใ่ นพืนทีของตําบลบ่อหิ น (องค์การบริ หารส่วนตําบลบ่อหิ น, 2557) และชุมชนแหลมมะขาม ซึงอยูใ่ น
พืนทีของตําบลเขาไม้แก้ว (องค์การบริ หารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว, 2557) บริ เวณทีตังชุมชนอยูค่ ่อนไปทางด้านปลายคลอง
ใกล้กับ ส่ วนที ติ ดต่อกับชายฝั งทะเล ความกว้า งของลําคลองทีชุ มชนตังบ้านเรื อนสองข้างฝั งจึ งมี ความกว้างมาก ขนาด
ใกล้เคียงกับบริ เวณเก็บตัวอย่างห่างแหล่งชุมชนจุดทีเป็ นป่ าชายเลนชายฝังทะเล การขึนลงของกระแสนําในรอบวัน สามารถ
พาอาหารและสัตว์นาจากบริ
ํ
เวณป่ าชายเลนชายฝั งทะเลปลายคลองผ่านบริ เวณทีตังชุมชนเข้าสู่ ตน้ คลองด้านในช่วงนําขึน
และพาของเสี ยจากบ้านเรื อนชุมชนระบายออกสู่ ปลายคลองพร้อมมวลนําช่วงนําลง สัตว์นาจึ
ํ งสามารถเคลือนทีอาศัยอยูไ่ ด้
ตลอดลําคลองแม้เป็ นบริ เวณกลางที ตังชุม ชน นอกจากนี การตังบ้านเรื อนบริ เวณชายฝั งคลองของชุ มชน ณ ช่ วงเวลาที
ทําการศึ กษาก็มีจาํ นวนครัวเรื อนไม่มากและกระจายตัวไม่หนาแน่น แนวโน้มการขยายตัวเพิมจํานวนบ้านเรื อนมักเป็ นตาม
พืนทีติดแนวถนนทีตัดเชือมมาจากตัวอําเภอสิ เกาไปยังตําบลต่างๆ ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเข้าออกของ
เรื อประมงพืนบ้าน การทิงขยะมูลฝอยสิ งปฏิกูลลงนํา จึงมีไม่มากและเกิ ดในช่วงเวลาจํากัด สัตว์นาโดยเฉพาะปลาสามารถ
ํ
ว่ายนําหลีกหนี การรบกวนเหล่านี ได้อนั เนื องมาจากสภาพคลองที มีค วามกว้างและลึ กมากกว่าคลองบริ เ วณชุม ชนอื น
นอกจากนี จํานวนบ่อกุง้ ของทัง พืนที ณ เวลาทีทําการศึ กษาก็นอ้ ยกว่าชุมชนอืน ปริ มาณนําทิงทีระบายจากบ่อเลียงกุง้ จึ ง
น้อยกว่าด้วย จากปั จจัยทีกล่าวมาทังหมดอนุมานได้วา่ ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและการรบกวนทีเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์บริ เวณใกล้ชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม มีผลไม่มากพอที จะทําให้เกิ ด
ความแตกต่างของจํานวนชนิ ดสัตว์นาํ จํานวนตัวอย่างสัตว์นาํ ค่าดรรชนี ความหลากหลายทางชนิด ( H´) ค่าดรรชนี ความ
ชุกชุมของชนิ ด ( d ) ค่าดรรชนี ความสมําเสมอ ( J´) และคุณภาพนําพืนฐานทีสําคัญ กับบริ เวณไกลแหล่งชุมชนในรัศมี
กิโลเมตร ซึงเป็ นบริ เวณป่ าชายเลนริ มชายฝังทะเล ผลการศึกษาในครังนียังแสดงให้เห็นความแตกต่างของผลกระทบของ
ชุมชนต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์นาในแหล่
ํ
งนํานิง ซึงมีการหมุนเวียนถ่ายเทของมวลนําน้อยกว่าแหล่งนําไหล ผลกระทบจาก
ปั จจัยและกิ จกรรมของมนุษย์ทีมีต่อสัตว์นาจะรุ
ํ นแรงและเห็นผลชัดเจนกว่ามาก ตัวอย่างเช่น การศึกษาของเทิดศักดิ ( )
ทีศึกษาผลกระทบของกิ จกรรมมนุษย์ทีมีต่ออาชีพประมงพืนบ้านรอบกว๊านพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ งสรุ ปได้วา่
กิจกรรมมนุ ษย์มีผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม ทําลายทีอยูข่ องสัตว์นาํ ปริ มาณสัตว์นาลดลง
ํ
ส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจทําให้
ประชากรซึ งประกอบอาชีพประมงพืนบ้านริ มกว๊านพะเยามีรายได้นอ้ ยลง สูญเสี ยรายได้จากกิจกรรมประมง ก่อให้เกิดการ
แย่งทรัพยากรประมงจนเกิดความขัดแย้งได้ หรื อ งานวิจยั ของ Alin et al. ( ) ทีศึกษาผลการรบกวนของการตังถินฐาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ของมนุษย์ทีมีต่อประชาคมสัตว์ในทะเลสาบ Tanganyika อาฟริ กาตะวันออก ผลการวิจยั แสดงให้เห็นความเกียวข้องของ
กิจกรรมมนุ ษย์ทีส่งผลต่อระดับตะกอนในทะเลสาบ Tanganyika ซึ งมีผลกระทบ (impact) โดยตรงต่อสัตว์นาํ ทังในเรื อง
ของคุณภาพพืนทีอาศัยในบริ เวณต่างๆของทะเลสาบ ความหนาแน่นของชนิด (species density) รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) ของทัง ออสตราคอด (ostracods) ปลา และหอย ในแง่ของการเพิมการรบกวนสัตว์นาเหล่
ํ านี

สรุ ปผลการวิจัย

เมือประมวลผลการศึกษาจากทัง พืนทีของอ่าวสิ เกา คือ ชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม
อาจสรุ ปได้วา่ การตังชุมชนใกล้หรื อห่ างบริ เวณป่ าชายเลน ซึ งเป็ นบริ เวณแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งอนุบาล แหล่งอาหารและที
อยู่อาศัยที สําคัญของสัตว์นําต่ างๆ โดยเฉพาะสัต ว์น าที
ํ มี มู ลค่ าทางเศรษฐกิ จ ต่อ ชุ ม ชนประมงชายฝั ง ในรัศ มีป ระมาณ
กิ โลเมตร กิ จกรรมของคนในชุมชน เช่น การเดินเรื อเข้าออก การทิงขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูลลงนํา การระบายนําทิงจาก
บ้านเรื อนและบ่อเลียงกุง้ เป็ นต้น มี ผลกระทบต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์นาเศรษฐกิ
ํ
จ แต่การกระทํา
เหล่านีจะมีความรุ นแรงจนเกิดการรบกวนหรื อสร้างความเครี ยดให้กบั สัตว์นามากน้
ํ
อยเพียงใด ตัวแปรทีสําคัญคือสภาพภูมิ
ประเทศของชายฝังทีชุมชนไปตังอยู่ ถ้าบริ เวณดังกล่าวเป็ นจุดทีมีความกว้าง ความลึกของลํานํามากการไหลผ่านเข้าออกของ
มวลนําในรอบวันเป็ นไปได้อย่างสะดวก ผลการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์อาจถูกเจือจางจนไม่ส่งผลกระทบ หรื อสัตว์
นําสามารถหลี กเลี ยงการรบกวนจนได้รั บ ผลน้อ ยมาก กรณี เ ช่ น ที กล่ า วนี การตังถิ นฐานของชุ ม ชนจะไม่ ส ร้ า งความ
เปลียนแปลงต่อโครงสร้างและความหลากหลายของสัตว์นาในบริ
ํ
เวณนันจนแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั บริ เวณป่ า
ชายเลนสภาพสมบูรณ์ ดังเช่น ผลการศึกษาทีพบจากชุมชนปากคลอง ชุมชนโต๊ะบัน และชุมชนแหลมมะขาม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือเตรี ยมกรี นคอมโพสิ ตจากเส้นใยมะพร้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกรี นคอมโพสิ ตใย
มะพร้าว ทดลองโดยศึ กษาภาวะที เหมาะสมในการขึนรู ปแผ่นกรี นคอมโพสิ ต โดยแปรผันปริ มาณเส้นใยมะพร้าว ความ
เข้ม ข้นและชนิ ดของสารประสาน วัด ค่ าความต้านทานแรงดึ ง และความสามารถในการยืดตัวของแผ่น กรี นคอมโพสิ ต
รวมทังศึ กษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์จากกรี นคอมโพสิ ตจากเส้นใยมะพร้าว ผลการศึกษาพบว่าภาวะที
เหมาะสมการขึนรู ปกรี นคอมโพสิ ตขนาดกว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ 210 x 297 x 2 มิลลิเมตร3 คือ ใช้อตั ราส่ วนโดยนําหนัก
ของเส้นใยต่อคาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลส เท่ากับ 15 : 0.75 อัดทีความดัน 600 ปาสคาล อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส แผ่นกรี
นคอมโพสิ ตทีได้มีค่าความต้านทานแรงดึง เท่ากับ 114.23 นิ วตัน ความสามารถในการยืดตัว 11.403 มิลลิเมตร แผ่นคอมโพ
สิ ตทีได้สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจมากต่อผลิตภัณฑ์ ทีระดับความพึงพอใจ
เฉลีย .
คําสําคัญ : ใยมะพร้าว, กรี นคอมโพสิ ต, ความต้านทานแรงดึง, ความสามารถในการยืดตัว
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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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ปัจจุบนั พลาสติกถูกนํามาใช้ประโยชน์แทนวัสดุชนิดต่าง ๆ เนื องจากมีคุณสมบัติเด่นด้านการขึนรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ที
มีค วามแข็งแรง มี ค วามหนาแน่ น ตํา และราคาถูก (Glenn and Orts, 2001) ทําให้มี การนําพลาสติกไปใช้ในหลากหลาย
วัตถุ ประสงค์ เช่ น เป็ นวัส ดุบ รรจุภณ
ั ฑ์ ใช้ใ นงานก่ อสร้ าง ใช้ใ นการเกษตร และใช้เ ป็ นอุปกรณ์ ท างการแพทย์ เป็ นต้น
จากสมบัติ ข องพลาสติ กที ผลิ ต จากวัส ดุ ปิ โตรเคมี ที ส่ วนใหญ่ ไ ม่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ด ้ว ยกระบวนการทางชี ว ภาพ
(Koronis, Silva, and Fontul, 2013a; La Mantia and Morreale, 2011a; Silva et al, 2013) ปัจจุบนั จึงมีการพัฒนาวัสดุผสมชนิด
ใหม่ ที ผลิ ต มาจากแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ที สามารถสร้ า งขึ นใหม่ ไ ด้ (renewable material) ราคาถู ก เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้อ ม
และที สํ า คัญ คื อ ย่อ ยสลายได้ใ นธรรมชาติ (biodegradable) ซึ งวัส ดุ ผ สมที มี ส มบัติ ด ัง 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 นวัสดุทีเกิดจากการนําวัสดุทีมีสมบัติแตกต่างกันตังแต่สองชนิ ด หรื อมากกว่าประกอบ
เข้าด้วยกัน เพือให้ได้วสั ดุใหม่ทีมีสมบัติจาํ เพาะต่าง ๆ เช่นเพิมความแข็งแรงในขณะทีนําหนักลดลง รวมถึงเพิมความคงทน
ต่อสารเคมี สารละลาย ความร้อน และความเย็น เป็ นต้น (Koronis, Silva, and Fontul, 2013b) องค์ประกอบหลักของวัสดุ
คอมโพสิ ตมี ส่ วน คือ เมทริ กซ์ (matrix) และส่ วนเสริ มแรง (reinforcement) ส่ วนที เป็ นเมทริ กซ์ของวัสดุคอมโพสิ ตทํา
หน้าทีเป็ นตัวประสานระหว่างส่ วนเสริ มแรงเข้าด้วยกัน เพือให้เกิดโครงข่ายสามมิติ รองรับ และรักษาตําแหน่งวัสดุเสริ มแรง
ให้อยูใ่ นรู ปร่ างทีกําหนด (La Mantia and Morreale 2011b; Vilay et al. 2008) พอลิเมอร์ทีนิยมใช้เป็ น เมทริ กซ์ ได้แก่ พอลิไว
นิ ลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, PVA) พอลิโพรไพลีน (polypropylene, PP) พอลิเอทธิ ลีน (polyethylene, PE) และอะคริ
โลไนไตรล์ บิ วทาไดอีน สไตรี น (acrylonitrile butadiene styrene, ABS) เป็ นต้น ส่ วนเสริ มแรงทําหน้าทีเป็ นโครงสร้างทีให้
ความแข็งแรงแก่วสั ดุคอมโพสิ ต สารเสริ มแรงทีนิ ยมใช้ได้แก่ เส้นใยแก้ว (glass fiber) เส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) และ
เส้นใยเคฟลาร์ (Kevlar fiber) (Nickel and Riedel, 2003) ปั จจุบนั มีการใช้เส้นใยจากธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลสจากพืช
เป็ นส่ วนเสริ มแรงในวัสดุคอมโพสิ ตเพือทดแทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์มากขึนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น (John and Thomas 2008a; Nickel and Riedel, 2003) เนื องจากเส้นใยธรรมชาติมี
สมบัติจาํ เพาะ คือ มีราคาถูก นําหนักเบา (ความหนาแน่ นตํา) อีกทังยังสามารถย่อยสลายได้ทางชี วภาพ เส้นใยธรรมชาติที
นิยมใช้ได้แก่ เส้นใยจากปอ ป่ าน สับปะรด และเส้นใยมะพร้าว เป็ นต้น (Mohanty, Misra, and Drzal , 2005) ซึงเส้นใยเหล่านี
เป็ นวัสดุเหลือทางการเกษตร ประกอบกับในปัจจุบนั ประเทศไทยมีความตืนตัวเรื องปัญหาสิ งแวดล้อมมากขึน ดังจะเห็นได้
จากการปรั บแนวทางและเป้ าหมายการผลิ ตในระดับอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้วสั ดุ ธรรมชาติหรื อวัสดุทีเป็ นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อมมากขึน พืชเส้นใยธรรมชาติจึงเป็ นทางเลือกหนึ งซึงมีอยูม่ ากและหาได้ง่ายในประเทศไทย รวมถึงมีตน้ ทุนการ
ผลิตทีตําเมือเปรี ยบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ โดยเฉพาะมะพร้าวซึงเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ดหนึงของไทย สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าประเทศไทยมีพนที
ื ปลูกมะพร้าวประมาณ . ล้านไร่ ผลผลิตเฉลียต่อปี
. ล้านตัน พืนทีปลูกมะพร้าวกระจายอยูท่ วประเทศ
ั
เนื องจากมะพร้าวเป็ นองค์ประกอบสําคัญของอาหารคาว-หวานของ
ไทย รวมทังเป็ นเครื องดืมเพือสุ ขภาพ นอกจากนี ปั จจุบนั อุตสาหกรรมมะพร้าวมีความต้องการใช้วตั ถุดิบสู งขึน จังหวัดที
เป็ นแหล่งปลูกมะพร้าวทีสําคัญของไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี และจังหวัดทางภาคตะวันออกรอบ ๆ
อ่าวไทย (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป) และจากผลการศึกษาโดย (ธัญวรรณ และ
คณะ,
) รายงานว่า เปลือกมะพร้าว ตัน สามารถแปรรู ปเป็ นเส้นใยมะพร้าว ได้เส้นใย เฉลีย . กิโลกรัม ดังนันจึง
มี ง านวิจัยที เกี ยวข้องกับการนําเส้นใยมะพร้าวและขุยมะพร้าว ไปใช้งานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเตรี ยมคอมโพสิ ตจากใย
มะพร้าว (Wang and Huang, 2009; Lomelí Ramírez et al. 2011; Dong et al, 2014) การผลิตเยือกระดาษและกระดาษจากใย
มะพร้าว (Main et al., 2014) การศึ กษาสมบัติของใยมะพร้าวและแผ่นไม้อดั ใยมะพร้าว (Essabir et al. 2016; Zhang and Hu,
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) การปรับปรุ งเส้นใยมะพร้าวด้วยสารเคมีชนิดต่าง (Wang and Huang, ) การนําไปใช้เป็ นฉนวน (กิตติชาติ , โสภา
พรรณ, และ สิ งห์ ,2550; Lertwattanaruk and Suntijitto, 2015) การใช้เป็ นวัสดุเ สริ มแรง (ประชุม , 2550; อุด มศักดิ . 2557;
Dong et al. 2014) โดยจากงานวิจยั ทีกล่าวมาส่วนใหญ่จะเป็ นการเตรี ยมแผ่นคอมโพสิต หรื อ แผ่นไม้อดั จากใยมะพร้าว โดย
ใช้สภาวะต่าง ๆ และศึกษาสมบัติทางกลของแผ่นคอมโพสิ ต หรื อ แผ่นไม้อดั จากใยมะพร้าว เพือนําไปใช้ในงานเสริ มแรง
ด้านต่าง ๆ งานวิจยั นี สนใจการเตรี ยมกรี นคอมโพสิ ตจากใยมะพร้าว โดยการขึนรู ปด้วยสารทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม และ
นําแผ่นกรี นคอมโพสิ ตทีได้มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เพือเป็ นอีกทางเลือกหนึ งในการเพิมมูลค่า
ให้แก่มะพร้าว และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิมขึน
จากปั ญหาเรื องสิ งแวดล้อม ในปั จจุบนั ทําให้นักวิจัยทัวโลกมีแนวคิดที จะพัฒนาวัสดุ ผสมชนิ ดใหม่ทีผลิตมาจาก
แหล่งวัตถุดิบทีสามารถสร้างขึนใหม่ได้ ราคาถูก เป็ นมิ ตรกับสิ งแวดล้อม และที สําคัญคือ ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ วัสดุ
ผสมทีมีสมบัติดงั กล่าวเรี ยกว่ากรี นคอมโพสิ ต ซึงเป็ นวัสดุผสมทีเกิดจากการรวมกันของเส้นใยธรรมชาติกบั เรซินธรรมชาติ
โดยเส้นใยธรรมชาติทีใช้อาจจะเป็ นเส้นใยธรรมชาติจากพืชหรื อสัตว์ก็ได้ แต่โดยส่ วนใหญ่จะใช้เส้นใยพืช เช่น กัญชง
(hemp) ลินิน (flax) ปอ (jute) เป็ นต้น มากกว่าเส้นใยจากสัตว์ เนืองจากเส้นใยพืชมีปริ มาณมากกว่าและหาได้ง่ายกว่า สําหรับ
วัสดุทีจะนํามาใช้เป็ นเมทริ กซ์พอลิเมอร์ในกรี นคอมโพสิ ต จะต้องเป็ นพอลิเมอร์ชีวภาพ (biopolymer) ทีสามารถย่อยสลาย
ได้ในธรรมชาติ และผลิตจากวัตถุดิบที สร้างขึนใหม่ ได้ ซึ งวัสดุในกลุ่มนี เป็ นทางเลื อกใหม่ของการพัฒนาที ยังยืน ทังใน
ทางด้านเศรษฐกิ จและสิ งแวดล้อม เพราะช่วยในเรื องของการอนุ รักษ์วตั ถุดิบที มาจากฟอสซิ ล สามารถย่อยสลายได้อย่าง
สมบูรณ์ในธรรมชาติ ช่วยลดปริ มาณขยะ และช่วยลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทีปลดปล่อยออกมาสู่ บรรยากาศใน
ขันตอนการผลิต ดังนันการนําเส้นใยจากมะพร้าวมาผลิตเป็ นวัสดุกรี นคอมโพสิ ต และนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึง
เป็ นทางเลือกที น่ าสนใจ เนื องจากมะพร้าวซึ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ งของไทย ปั จจุบนั อุตสาหกรรมมะพร้าวมี ค วาม
ต้องการใช้วตั ถุดิบสู งขึน ทําให้มีวสั ดุเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวซึ งมีปริ มาณมากพอทีจะนําไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ
ได้อีกมาก งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือเตรี ยมและปรับสภาพพืนผิวเส้นใยมะพร้าว ศึกษาภาวะทีเหมาะสมในการขึนรู ปกรี
นคอมโพสิ ตจากเส้นใยมะพร้าว ศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกรี นคอม
โพสิ ตใยมะพร้าว

วิธีดําเนินการวิจัย
1.

การเตรียมเส้ นใยมะพร้ าวและการปรับสภาพพืนผิวเส้ นใยมะพร้ าว
- สกัดเส้นใยเซลลูโลสจากใยมะพร้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยนําเส้นใยมะพร้าวมาปั นด้วยเครื องปั น
และร่ อนผ่านตะแกรงกรองเบอร์ จากนันนําเส้นใยทีได้แช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นร้อยละ โดยนําหนัก
อัตราส่ วนเส้นใยต่อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ : แช่เส้นใยทีอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา ชัวโมง จากนันนําเส้น
ใยมาล้างนําเปล่า ตามด้วยกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นร้อยละ โดยนําหนัก และล้างด้วยนําเปล่าอีกครัง นําเส้นใยมะพร้าวทีผ่าน
การสกัดแล้วไปผึงลมให้แห้ง
- วิเคราะห์ความยาว และความหนาแน่นของเส้นใย
- วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องเส้ น ใยมะพร้ า วตามวิ ธี ข อง ASTM (ASTM International n.d.)
โดยองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบทีวิเคราะห์ คือ สารละลายในแอลกอฮอล์ ลิกนิ น โฮโลเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
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ศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
- ศึกษาปริ มาณของเส้นใยทีเหมาะสมในการขึนรู ป โดยนําเส้นใยทีผ่านการปรับปรุ งสภาพด้วยโซเดียมไฮดร
อกไซด์แล้ว ปริ มาณ 1 - 20 กรัม ปั นผสมกับนํา
ลิตร เทลงในบล็อกไม้ทีแช่ในอ่างนํา เกลียเส้นใยให้สมําเสมอในนํา
แล้วนํามาผึงให้แห้ง ลอกแผ่นเส้นใย เลือกสูตรปริ มาณเส้นใยทีให้แผ่นใยทีมีความหนาสมําเสมอ และลอกออกจากบล็อกไม้
ได้ง่ายเป็ นสู ตรทีดีทีสุด
- ศึกษาชนิ ดและปริ มาณของสารประสานทีเหมาะสมในการขึนรู ป โดยนําแผ่นเส้นใยทีได้จากการทดลองที
ผ่านมา ฉี ดพ่นด้วยสารประสานชนิ ดต่างๆ ได้แก่ แป้ งมันสําปะหลัง กาวลาเท็กซ์ พอลิไวนิ ลแอลกอฮอล์ คาร์ บอกซี เมทิ ล
เซลลูโลส ทีความเข้มข้นร้อยละ . – 2.00 โดยนําหนัก ปริ มาณสารประสาน มิลลิลิตร อัดที ความดัน ปาสคาล
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ทดลองซําสามครัง นําแผ่นกรี นคอมโพสิ ตทีได้ไปวัดค่าความสามารถในการยืดตัว (elongation
at break) ค่ า ความต้า นทานแรงดึ ง (force at break) ค่ า การดู ด ซึ ม นํา (water absorption) และการพองตัว ทางความหนา
(thickness swelling)
3. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลักษณะและสมบัติทางกายภาพของกรี นคอมโพสิ ตใยมะพร้าว พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้แบบสอบถาม

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การเตรียม และการปรับสภาพพืนผิวเส้ นใยมะพร้ าว
จากการนําเส้นใยมะพร้าวมาปั นด้วยเครื องปั น และปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เส้นใยแสดง
ดังภาพที

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที 1 เส้นใยมะพร้าว (ก) เส้นใยมะพร้าวทีแยกจากเปลือกมะพร้าว (ข) เส้นใยมะพร้าวทีผ่านเครื องปั นละเอียด (ค) เส้นใย
มะพร้าวทีผ่านการปรับปรุ งด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ผลจากการเตรี ยมเส้นใยมะพร้าวโดยการปั น ได้เส้นใยมะพร้าวมีค่าเฉลียความยาว . ± 0.08 เซนติเมตร มีความ
หนาแน่ น เฉลี ย . ± . กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เ มตร และหลัง จากนํ า เส้ น ใยไปปรั บ สภาพด้ว ยโซเดี ย มไฮ
ดรอกไซด์ พบว่าเส้นใยทีได้มีสีเข้มขึน และมีผิวสัมผัสทีนุ่มขึน
2. องค์ ประกอบทางเคมีของเส้ นใยมะพร้ าว
วิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ของเส้นใยเซลลูโลสที เตรี ยมได้จากเส้นใยมะพร้าวตามวิธีม าตรฐานของ TAPPI
Standards Method ได้ผลการทดลองแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าว
องค์ประกอบทางเคมี
สารแทรกละลายในแอลกอฮอล์
ลิกนิน
โฮโลเซลลูโลส
แอลฟาเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส

ก่อนปรับปรุ ง
1.33
41.21
85.30
55.64
29.66

896

หลังปรับปรุ ง
0.32
37.43
77.42
71.77
5.65

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยมะพร้าว พบว่าองค์ประกอบหลักของเส้นใยมะพร้าวคือแอลฟา
เซลลูโลสมีปริ มาณร้อยละ . รองลงมาเป็ นปริ มาณลิกนิน และเฮมิเซลลูโลส มีปริ มาณร้อยละ . และ . ตามลําดับ
เส้นใยมะพร้าวทีผ่านการปรับปรุ งผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 5% มีปริ มาณสารแทรกทีละลายในแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 0.32 ปริ มาณลิกนิ น ร้อยละ . ปริ มาณโฮโลเซลลูโลสร้อยละ 77.42 ปริ มาณแอลฟาเซลลูโลส ร้อยละ 71.77 และ
ปริ มาณเฮมิเซลลูโลส ร้ อยละ 5.65 เมือเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ที คล้ายคลึง กันพบว่าองค์ประกอบทางเคมีที วิเคราะห์ ได้
มี ค วามใกล้เ คี ย งกัน (Venkateshwaran and Elayaperumal, 2010) เส้ น ใยมะพร้ าวมี ป ริ ม าณลิ ก นิ น ค่ อ นข้า งสู ง (John and
Thomas, 2008b) ทําให้มีความแข็งแรง สามารถนําไปเสริ มความแข็งแรงให้กบั วัสดุคอมโพสิตได้ดี
3. สภาวะทีเหมาะสมในการเตรียมกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
3.1 ปริ มาณของเส้นใยมะพร้าวทีเหมาะสมกับการขึนรู ป
นําเส้นใยทีผ่านการปรับปรุ งด้วยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์แล้ว ปริ มาณ - กรัม ปั นผสมกับนํา
ลิ ตร เทลงใน
บล็อกไม้ทีแช่ในอ่างนํา เกลียเส้นใยให้สมําเสมอในนํา ผึงให้แห้ง ผลการทดลองพบว่าการใช้เส้นใยปริ มาณ 15 กรัม ปั นผสม
กับนํา 3000 มิลลิลิตร เส้นใยมีการกระจายตัวเต็มบล็อกไม้ ไม่มีช่องว่างระหว่างเส้นใย มีความหนาสมําเสมอ และสามารถ
ลอกแผ่นออกจากบล็อกไม้ได้ง่ายทีสุด ดังแสดงในภาพที

เส้นใย 3 กรัม

เส้นใย 4 กรัม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เส้นใย 6 กรัม
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เส้นใย 7 กรัม

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
ภาพที ลักษณะของแผ่นเส้นใยมะพร้าวทีมีปริ มาณเส้นใยต่างกัน

3.2 ชนิดของสารประสานทีเหมาะสมในการขึนรู ป
นําแผ่นเส้นใยทีได้จากขันตอน . ฉี ดพ่นด้วยสารประสานชนิดต่างๆ ได้แก่ แป้ งมันสําปะหลัง กาวลาเท็กซ์ พอลิไว
นิ ลแอลกอฮอล์ คาร์ บ อกซี เ มทิ ลเซลลูโลส ที ความเข้มข้น ร้ อยละ . โดยนําหนัก ปริ ม าณสารประสาน มิลลิลิตร
อัดทีความดัน ปาสคาล อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ทดลองซําสามครัง นําแผ่นกรี นคอมโพสิ ตทีได้วดั ค่าความสามารถ
ในการยืดตัวของแผ่นคอมโพสิ ต (elongation at break) และค่าความต้านทานแรงดึง (force at break) นําค่าเฉลีย มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว เพือทดสอบว่าชนิ ด ของสารประสานมี ผลทําให้ค่าความสามารถในการยืดตัวของแผ่น
คอมโพสิ ต และค่าความต้านทานแรงดึงต่างกันหรื อไม่ได้ผลทดสอบแสดงในตารางที
ตารางที ผลทดสอบค่าเฉลียความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลียความต้านทานแรงดึ งของแผ่นคอมโพสิ ตที ใช้สาร
ประสานต่างชนิดกัน ความเข้นข้นร้อยละ . ( มิลลิลิตร)
การทดสอบค่าเฉลีย
ชนิดของสารประสาน
ค่าเฉลีย
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 งมันสําปะหลัง
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
แป้ งมันสําปะหลัง
57.373
1.030
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 3 เปรี ยบเทียบความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิตใยมะพร้าว

0

change of force at break (%)

ภาพที 4 เปรี ยบเทียบค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิตใยมะพร้าว
ผลการทดลองพบว่าการขึนรู ปแผ่นกรี นคอมโพสิ ตโดยใช้อตั ราส่ วนเส้นใยต่อสารประสานเท่ากับ : 0.75 กรัม
ชนิดของสารประสาน มีผลต่อค่าเฉลียความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลียความต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ต
อย่างมีนยั สําคัญ (P< . ) โดยการใช้คาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลสเป็ นสารประสานทําให้แผ่นกรี นมีค่าความต้านทานแรงดึงสู ง
ทีสุด และการใช้พอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็ นสารประสารให้แผ่นกรี นคอมโพสิ ตมีค่าการยืดตัวสูงทีสุ ด
แผ่นกรี นคอมโพสิ ตเมือเปรี ยบเทียบกับแผ่นใยมะพร้าวที ไม่เติ มสารประสาน พบว่าแป้ งมันสําปะหลัง พอลิไวนิ ล
แอลกอฮอล์ มีสมบัติในการเพิมความสามารถในการยืดตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิตใกล้เคียงกัน คือประมาณ เท่าเมือเทียบ
กับ แผ่น ใยมะพร้ าว คาร์ บ อกซี เ มทิ ลเซลลูโลสมี ส มบัติ ในการเพิมความสามารถในการยืด ตัวของแผ่นกรี นคอมโพสิ ต
ประมาณ . เท่ าเมือเที ยบกับแผ่นใยมะพร้ าว ส่ วนกาวลาเท็กซ์ลดความสามารถในการยืด ตัวของแผ่นกรี น คอมโพสิ ต
ประมาณ . เท่าเมือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แผ่นกรี นคอมโพสิ ตเมือเปรี ยบเทียบกับแผ่นใยมะพร้าวที ไม่เติ มสารประสาน พบว่าแป้ งมันสําปะหลัง พอลิไวนิ ล
แอลกอฮอล์ มีสมบัติในการเพิมความสามารถในการต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใกล้เคียงกัน คือประมาณ .
เท่าเมือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมีสมบัติในการเพิมความสามารถในการต้านทานแรงดึงของแผ่น
กรี นคอมโพสิ ตประมาณ . เท่ าเมือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว ส่ วนกาวลาเท็กซ์ลมีสมบัติในการเพิมความสามารถในการ
ต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตประมาณ . เท่าเมือเทียบกับแผ่นใยมะพร้าว
3.3 ชนิดของสารประสานทีเหมาะสมในการขึนรูป
นําแผ่ น เส้ น ใยที ได้จ ากขันตอน . ฉี ด พ่ น ด้ว ยคาร์ บ อกซี เ มทิ ลเซลลูโ ลส ที ความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ . – 2.00
โดยนําหนัก ปริ มาณสารประสาน มิลลิลิตร อัดทีความดัน ปาสคาล อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส ทดลองซําสามครัง
นําแผ่นกรี นคอมโพสิ ตที ได้วดั ค่าความสามารถในการยืดตัวของแผ่นคอมโพสิ ต และค่าความต้านทานแรงดึง นําค่าเฉลีย
มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพือทดสอบว่าปริ มาณของสารประสานมีผลทําให้ค่าความสามารถในการยืดตัว
ของแผ่นคอมโพสิ ต และค่าความต้านทานแรงดึง ต่างกันหรื อไม่ ได้ผลทดสอบแสดงในตารางที
ตารางที ผลทดสอบค่าเฉลียความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลียความต้านทานแรงดึงของแผ่นคอมพอสิตทีปริ มาณของ
คาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลสต่างกัน
การทดสอบค่าเฉลีย
ความเข้มข้น
ค่าเฉลีย
SD
F
P
(ร้อยละโดยนําหนัก)
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
การขึ นรู ป แผ่ น กรี น คอมโพสิ ต โดยใช้ค าร์ บ อกซี เ มทิ ล เซลลู โ ลส ที ความเข้ม ข้น ต่ า ง ๆ เป็ นสารประสาน
ผลการทดสอบพบว่าปริ มาณของคาร์ บอกซี เมทิ ลเซลลูโลสมีผลต่อค่าเฉลียความสามารถในการยืดตัว และค่าเฉลียความ
ต้านทานแรงดึงของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตอย่างมีนัยสําคัญ (P< . ) การใช้คาร์ บอกซี เมทิลเซลลูโลสเป็ นตัวประสานทําให้
แผ่นเส้นใยกรี นคอมโพสิ ตมีค่าการยืดตัว และค่าความต้านทานแรงดึ งสู งกว่าแผ่นเส้นใยทีไม่ได้เติมสารประสาน แต่เมือ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติรายคู่พบว่าปริ มาณทีเพิมขึนของคาร์บอกซี เมทิลเซลลูโลสไม่มีผลต่อความสามารถในการ
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ยืดตัวของแผ่นคอมโพสิ ต แต่มีผลต่อความต้านทานแรงดึงของแผ่นคอมโพสิตอย่างมีนยั สําคัญ โดยเมือเพิมปริ มาณคาร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลสค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นคอมโพสิ ตจะสู งขึน ทีอัตราส่ วนเส้นใยต่อคาร์บอกซี เมทิลเซลลูโลส โดย
มวลเท่ากับ 15 : 1.00 แผ่นใยทีได้มีความแข็งแรงแต่ผิวหน้าของแผ่นคอมโพสิ ตมีคราบขาวของคาร์บอกซี เมทิลเซลลูโลส
และผิวสัมผัสเริ มแข็งกระด้าง ในงานวิจัยนี จึ งเลือกภาวะที เหมาะสมการขึนรู ป กรี นคอมโพสิ ตขนาดกว้าง x ยาว x หนา
เท่ากับ x 297 x มิลลิเมตร คือ ใช้อตั ราส่ วนเส้นใยต่อคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสโดยมวล เท่ากับ : . อัดทีความ
ดัน ปาสคาล อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส แผ่นกรี นคอมโพสิ ตทีได้มีค่าความต้านทานแรงดึ ง เท่ากับ . นิ วตัน
ความสามารถในการยืดตัว . มิลลิ เ มตร ค่ าการดู ด ซึ มนําร้ อยละ . ค่ าการพองตัวทางความหนาร้อยละ
ซึงแสดงว่าแผ่นกรี นคอมโพสิต เมือถูกความชืนจะทําให้แผ่นกรี นคอมโพสิตมีช่องว่างระว่างเส้นใยมะพร้าวมากขึน
4. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ จากกรีนคอมโพสิตใยมะพร้ าว
แผ่นกรี นคอนพอสิ ตทีได้นาํ มาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ 5 ชนิ ด ได้แก่ กระถางต้นไม้ กล่องใส่ ของ โคมไฟ
กระเป๋ า และทีคันหนังสื อ ดังแสดงในภาพที โดยการสอบถามผูบ้ ริ โภคแบบสุ่มจํานวน คน มีผลความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลีย 4.33)

กระถางต้นไม้

กล่องใส่ ของ

โคมไฟ

กระเป๋ า
ทีคันหนังสื อ
ภาพที 5 ผลิตภัณฑ์จากแผ่นกรี นคอมโพสิตใยมะพร้าว

สรุ ปผลการวิจัย

เส้น ใยมะพร้ าวที สกัดด้ว ยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์เ ข้ม ข้นร้ อยละ โดยนําหนัก อัต ราส่ ว นเส้ น ใยต่ อสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ : แช่เส้นใยทีทีอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา ชัวโมง เส้นใยทีได้มีความละเอียดและผิวสัมผัสที
ไม่หยาบกระด้างเมือเปรี ยบเทียบระหว่างเส้นใยมะพร้าวทีไม่ผ่านการปรับปรุ งผิว พบว่าเส้นใยมะพร้าวทีผ่านการปรับปรุ ง
ผิวด้วยโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ มีปริ มาณลิกนิ นและโฮโลเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบอยู่ม าก ทําให้เส้นใยมะพร้าวมี ค วาม
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แข็งแรง คงทน และสามารถนําไปผลิตเป็ นวัสดุกรี นคอมโพสิ ตได้ สภาวะทีเหมาะสมในการขึนรู ปแผ่นกรี นคอมโพสิ ตใย
มะพร้ า ว คื อ ใช้เ ส้ น ใย กรั ม ต่ อ ปริ ม าณคาร์ บ อกซี เ มทิ ล เซลลู โ ลส . กรั ม อัด ที ความดัน
ปาสคาล
องศาเซลเซี ยส ได้แผ่นเส้นใยขนาดขนาดกว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ x 297 x มิลลิเมตร มีลกั ษณะแข็งแรง สามารถบิด
งอได้ไม่เป็ นขุยไม่เป็ นคราบจึงเหมาะสมต่อการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า พบว่าค่าการดูดซึมนําและค่าพองตัวทางความ
หนาของกรี น คอมโพสิ ต เท่ากับ ร้ อยละ 218.68 และ ร้ อยละ 20 ตามลําดับ ทําให้แผ่นกรี นคอมโพสิ ตที ได้ไม่ค งทนต่อ
ความชื น ซึ งต้องมี การศึ กษาวิธีการเพิมความคงทนต่อความชื นของแผ่นกรี นคอมโพสิ ตต่อไป โดยแผ่นคอมโพสิ ตที ได้
สามารถนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ทีใช้งานได้และเกิดประโยชน์ต่อชีวติ ประจําวัน เพือลดการใช้พลาสติก และเป็ นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน
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ผลของการปรับสภาพฟางข้ าวและรําข้ าวด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพือเสริมประสิทธิภาพการ
ย่อยสลายด้ วยเอนไซม์
Effect of Pretreatment of Rice Straw and Rice Bran
Using Sodium Hydroxide Solution for Enhancing Enzymatic Hydrolysis
ปนัดดา เพชรล้วน* และ กรวิชญ์ เอียมไมตรี
Panadda Petchluan* and Korrawit Aiammaitri

บทคัดย่อ
การปรับสภาพเป็ นวิธีการเปลียนแปลงโครงสร้างวัสดุลิกโนเซลลูโลสและเพิมประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายวัสดุ
ด้วยเอนไซม์ในกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครังนีเพือเปรี ยบเทียบสภาวะการปรับสภาพ
ฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้นต่างกัน โดยใช้อตั ราส่วนของวัสดุและปริ มาตรของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ (0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v) เท่ากับ 1 : 10 โดยใช้สภาวะการปรับ
สภาพทีอุณหภูมิ 25°C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง พบว่าขณะทําการปรับสภาพนัน ฟางข้าวและรําข้าวเกิดการพองตัว หลังจากการ
ปรับสภาพแล้วพบว่าลักษณะทางกายภาพของฟางข้าวและรําข้าวละเอียดขึนเมือเปรี ยบเที ยบกับวัสดุทีไม่ได้ผ่านการปรั บ
สภาพ จากนันทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพโดยการย่อยสลายวัสดุทีผ่านการปรับสภาพแล้วด้วยเอนไซม์เซลลู
เลสทางการค้า (0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ) ในซิ เตรทบัฟเฟอร์ (pH 5) ที อุณหภูมิ 25°C เขย่าที ความเร็ วรอบ 150 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 2 ชัวโมง พบว่า การปรั บสภาพฟางข้าวด้วยความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2% w/v สามารถ
ปรับสภาพฟางข้าวได้ดีทีสุด ส่ วนความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 3% w/v สามารถปรับสภาพรําข้าวได้ดี
ที สุ ด โดยมี ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์จากการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสสู งทีสุ ดในฟางข้าวและรําข้าว เท่ากับ 14.81 และ
4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ตามลําดับ ผลการวิจยั ในครังนี สามารถนําสภาวะทีเหมาะสมของการปรับสภาพฟางข้าวและรํา
ข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเชือเพลิงชีวภาพ
คําสําคัญ : การปรับสภาพ, ฟางข้าว, รําข้าว, โซเดียมไฮดรอกไซด์
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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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ความเจริ ญทางด้านอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับ การดํารงชี วิตของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั ที มีค วาม
ต้องการใช้พลังงานสู งขึนอย่างต่อเนื อง แต่ใ นขณะเดี ยวกันแหล่งพลังงานประเภทนํามันดิ บในโลกกําลังจะหมดไปใน
อนาคตอันใกล้นี ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนพลังงาน ดังนันจึงต้องค้นคว้าวิจยั แหล่งพลังงานทางเลือกใหม่เพือทดแทน
นํามันดิบทีกําลังจะหมดไป แหล่งพลังงานในทีนี คือ พลังงานชี วภาพ ปั จจุบนั ทัวโลกกําลังให้ความสนใจการผลิตพลังงาน
ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส ฟางข้าวและรําข้าวเป็ นผลพลอยได้ทางการเกษตรและเป็ นวัสดุลิกโน
เซลลูโลสซึงหาได้ง่าย และมีปริ มาณมาก จากข้อมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) กล่าวไว้วา่ ปี 2559 ประเทศไทยมี
พืนที ปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรังถึง 68 ล้านไร่ อี กทังสามารถนําวัสดุ ทีเป็ นผลพลอยได้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงาน
ชีวภาพได้
วัส ดุ ลิ ก โนเซลลู โลส มี อ งค์ป ระกอบหลัก 3 อย่า งคื อ เซลลู โ ลส เฮมิ เ ซลลูโ ลสและลิ ก นิ น ซึ งเซลลู โลสเป็ น
โครงสร้างที สามารถย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ผลิตภัณฑ์คือ นําตาลกลูโคส แต่เนื องจากวัสดุ ลิกโนเซลลูโลสมี
โครงสร้ างที ซับซ้อน มี ลิกนิ น เป็ นองค์ประกอบในวัสดุทีขัดขวางการย่อยสลายของเอนไซม์ หากต้องการผลิ ตพลังงาน
ชี วภาพจากวัส ดุ ป ระเภทลิ กโนเซลลู โลสต้อ งนํา วัส ดุม าผ่า นกระบวนการปรับ สภาพ (Pretreatment) เพือเปลี ยนแปลง
โครงสร้ า งทางกายภาพและทางเคมี ข องวัส ดุ ลิ ก โนเซลลู โลสและเป้ า หมายที สํ า คัญ ของการปรั บ สภาพคื อ การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายวัสดุดว้ ยเอนไซม์เพือให้ได้นาตาลสํ
ํ
าหรับกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ
การปรั บสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลส มีหลายวิธีได้แก่ การปรับสภาพทางกายภาย ทางเคมี ชี วภาพและการปรั บ
สภาพร่ วมกัน (Lee et al., 2015 ; Trinh et al., 2016 ; Yeh et al., 2016 ; Yu et al., 2016) นอกจากการนําวัสดุลิกโนเซลลูโลส
มาใช้ในการผลิตพลังงานชี วภาพแล้ว ยังเป็ นแนวทางการนําวัสดุเหลือทิงมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์เพือเพิมมูลค่าให้กบั วัตถุดิบ
และสามารถลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมได้อีกด้วย ดังนันวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครังนี เพือเปรี ยบเทียบสภาวะการ
ปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้นต่างกันเพือการนําไปประยุกต์ใช้สําหรับ
การผลิตพลังงานชีวภาพต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

. การเตรียมวัตถุดบิ
ตัวอย่างฟางข้าวได้จากพืนทีทางการเกษตรในจังหวัดนครราชสี มาและรําข้าวจากร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมา นํา
ฟางข้าวและรําข้าวอบในตูอ้ บลมร้อน (hot air oven) ทีอุณหภูมิ 70°C เวลา 24 ชัวโมง จากนัน นําฟางข้าวและรําข้าวทีอบแห้ง
แล้วมาปั นด้วยเครื องปั นและร่ อนด้วยตะแกรงร่ อน (laboratory test sieve ยีห้อ Endecotts) ขนาดรู พรุ น 2.0 มิลลิเมตร แล้วเก็บ
ใส่ ถุงพลาสติก ระบุชือวัสดุในแต่ละถุงอย่างชัดเจน
2. การปรับสภาพฟางข้ าวและรําข้ าวด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้ มข้ นต่างกัน
การปรับสภาพวัสดุโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยชัง
นําหนักฟางข้าวและรําข้าว 2.5 กรัม ใส่ ขวดรู ปชมพู่แล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร ส่วนชุด
ควบคุ ม (untreated biomass) ใช้น ํากลันแทนสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ จากนันตังไว้ที อุ ณ หภูมิ ห้อ ง (25±1 °C)
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง แล้วนําวัสดุมาล้างด้วยนํากลัน จนกว่าค่าพีเอชของนําล้างวัสดุเป็ นกลาง (pH 7) จึงนําวัสดุมาอบให้แห้ง
ในตูอ้ บลมร้อนทีอุณหภูมิ 70°C แล้วปั นวัสดุทีอบแห้งแล้วด้วยเครื องปั นและร่ อนด้วยตะแกรงร่ อน (laboratory test sieve)
ขนาดรู พ รุ น 2.0 มิ ล ลิ เ มตร เก็ บ วัส ดุ ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก ระบุ ชื อชุ ด การทดลองในแต่ ล ะถุ ง อย่า งชัด เจน เพื อนํา ไปทดสอบ
ประสิ ทธิภาพการปรับสภาพในขันต่อไป
3. การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้ าวและรําข้ าวโดยการย่ อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้ า
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ทดสอบประสิ ทธิภาพการปรับสภาพวัสดุโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า ประกอบด้วย วัสดุที
ผ่านการปรั บสภาพ 1 กรัม ซิ เตรทบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ (pH 5) ปริ มาตร 20 มิลลิลิตร เอนไซม์เซลลูเลสทาง
การค้า ยีห้อ Sigma 0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ (commercial cellulase from Aspergillus niger 0.015 ยูนิตต่อกรัมวัสดุ) ส่วนชุด
ควบคุม คือ วัสดุทีไม่ได้ทาํ การปรับสภาพ จากนันทําการย่อยสลายวัสดุในสภาวะอุณหภูมิ 25±1°C ความเร็ วรอบ 150 รอบ
ต่อนาที เป็ นเวลา 2 ชัวโมง แล้วเก็บตัวอย่างไปปั นเหวียงด้วยเครื องปั นเหวียง (centrifuge) ทีความเร็ วรอบ 5,000 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 5 นาที เก็บส่ วนใสเพือวิเคราะห์ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ดว้ ยวิธี DNS (สาโรจน์ ศิริศนั สนี ยกุล และคณะ, 2544.)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ทําการทดลอง 3 ซํา โดยวิ เ คราะห์ ข อ้ มู ลทางสถิ ติ ได้แก่ ค่ า เฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมือพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)

ผลและวิจารณ์ ผล

การปรับสภาพฟางข้ าวและรําข้ าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้ มข้นต่างกัน
การปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% 1% 2% 3% 4% และ 5%
w/v พบว่า ฟางข้าวและรําข้าวเกิ ด การพองตัวภายในของเหลวของเหลวหนื ดขึน สี ของของเหลวขณะทําการปรับ สภาพ
เปลียนเป็ นสี เข้มขึน (ภาพที 1 และ 2) จากนันเมือนําฟางข้าวและรําข้าวมาอบให้แห้งในตูอ้ บลมร้อน (hot air oven) พบว่า
การปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้นสู งขึนส่ งผลให้ฟางข้าวและรําข้าวมีลกั ษณะละเอียดขึน
ฟางข้าวจะอ่อนนุ่มขึนเมือเปรี ยบเทียบกับวัสดุทีไม่ได้ปรับสภาพ จากนันทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพโดยการ
นําฟางข้าวและรําข้าวทีผ่านการปรับสภาพไปย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสในขันต่อไป

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ภาพที 1 ลักษณะของฟางข้าวขณะทําการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกันโดย ก คือ ชุด
ควบคุม ส่ วน ข-ช คือ ฟางข้าวขณะทําการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.5% 1%
2% 3% 4% และ 5% w/v ตามลําดับ
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ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
ภาพที 2 ลักษณะของรําข้าวขณะทําการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นต่างกันโดย ก คือ ชุด
ควบคุม ส่วน ข-ช คือ รําข้าวขณะทําการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.5% 1%
2% 3% 4% และ 5% w/v ตามลําดับ
การทดสอบประสิทธิภาพการปรับสภาพฟางข้ าวและรําข้ าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้ า
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5%
1% 2% 3% 4% และ 5% w/v โดยนําวัสดุทีผ่านการปรับสภาพแล้วมาย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า
เพือ
เปรี ยบเทียบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์จากการย่อยสลายวัสดุทีผ่านการปรับสภาพ โดยวัสดุทีผ่านการปรับสภาพด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงกว่าวัสดุทีไม่ได้ผา่ นการปรับสภาพ เนื องจากการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ทาํ ให้ลกั ษณะโครงสร้างของวัสดุเปลียนไป ส่ งผลให้เอนไซม์เซลลูเลส สามารถเข้าไปย่อยสลายเซลลูโลส
เปลียนเป็ นนําตาลได้สะดวกมากขึน จึ งทําให้ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงขึน (Han และคณะ, 2012) เมือเปรี ยบเที ยบกับชุดการ
ทดลองทีไม่ได้ปรับสภาพ ซึงผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที
ความเข้มข้น 5% 2% 4% 3% 1% และ 0.5% w/v พบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ 14.81, 12.39, 12.18, 9.03, 4.68 และ 2.27 มิลลิกรัม
ต่อกรัมวัสดุ ตามลําดับ ส่ วนฟางข้าวทีไม่ได้ปรับสภาพได้ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ 0.25 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ (ภาพที 3) ทังนี
ประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5% 2% และ 4%
มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเข้มข้น 0.5%, 1% และฟางข้าวทีไม่ได้
ปรับสภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ความเข้มข้น 5% ไม่แตกต่างจากการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2% และ
4% ส่วนการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% และ 1% ไม่แตกต่างจากฟางข้าวที
ไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใด การปรั บสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5% 2% และ 4% มี
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงกว่าฟางข้าวทีไม่ได้ปรับสภาพ เนืองมาจากการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ในความเข้มข้นทีเหมาะสมส่ งผลให้ลกั ษณะโครงสร้างทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของฟางข้าวเปลียนไป โดยทํา
ให้ปริ มาณลิกนิ นลดลง (Harun และ Geok, 2016 ; Han และคณะ, 2012) นอกจากนี ช่วยให้ปริ มาณเซลลูโลสเพิมสู งขึน เมือ
ทําการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์เซลลูเลสสามารถเข้าไปย่อยสลายเซลลูโลสได้สะดวกมากขึน จึงส่ งผลให้
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์เพิมสูงขึน (Han และคณะ, 2012) เมือเปรี ยบเทียบกับฟางข้าวทีไม่ปรับสภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

909

ภาพที 3 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น
ต่างกัน
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพรําข้าวโดยการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้านัน พบว่า การ
ปรับสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 3 %, 4%, 5%, 2%, 1% และ 0.5% โดยการย่อยสลายด้วย
เอนไซม์เซลลูเลส พบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ 4.35, 4.21, 3.83 3.37, 2.05 และ 1.67 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ตามลําดับ ส่วนวัสดุที
ไม่ได้ปรับสภาพพบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ 0.69 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ (ภาพที 4) ทังนี ประสิ ทธิภาพการปรับสภาพรําข้าวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 3% 4% และ 5% มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการปรับสภาพรําข้าวด้วยสารละลาย
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ที ความเข้มข้น 0.5% และ 1% อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับความเชื อมัน 95% (p <0.05) แต่ ไม่
แตกต่างจากการปรั บสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 2% ส่ วนการปรั บสภาพรําข้าวด้วย
สารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5% และ 1% ไม่เหมาะกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทางการค้า
เนื องจากไม่แตกต่างจากวัสดุทีไม่ได้ปรับสภาพ ผลการวิจยั การปรั บสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที
ความเข้มข้น 3% มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงกว่ารําข้าวที ไม่ได้ปรับสภาพถึ ง 6 เท่า เนื องมาจากการปรับสภาพรําข้าวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นทีเหมาะสมทําให้ปริ มาณลิกนินลดลง (Kodali และ Pogaku, 2006) ส่งผลให้เกิด
การเปลี ยนแปลงโครงสร้ างทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีข องรําข้าว ทําให้เ อนไซม์เ ซลลูเลสสามารถย่อยสลาย
เซลลูโลสได้สะดวกมากยิงขึนจึ งส่ งผลให้ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์หลังจากทําการย่อยสลายด้วยเอนไซม์มีปริ มาณเพิมสูงขึน
ส่วนประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 0.5% และ 1% นันไม่แตกต่าง
จากรําข้าวทีไม่ได้ปรับสภาพ อาจเนืองมาจากการปรับสภาพ รําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 0.5%
และ 1% ในสภาวะตังไว้ทีอุณหภูมิ 25±1 °C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง นันยังไม่สามารถเปลี ยนแปลงโครงสร้ างของรําข้าวให้
เหมาะสมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลส

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

910

ภาพที 4 ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น
ต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย

การปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางทีความเข้มข้น 0.5% 1% 2% 3% 4%
และ 5% w/v โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเที ยบสภาวะการปรับสภาพฟางข้าวและรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ทีความเข้มข้นต่างกันเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ สรุ ปได้วา่ การปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 2% 4% และ 5% มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 0.5% และ 1% อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% (p <0.05) แต่การปรับสภาพฟาง
ข้าวด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 5% นันไม่แตกต่างจากการปรั บ สภาพฟางข้าวด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2% และ 4% ส่วนการปรับสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น
3% 4% และ 5% มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการปรับสภาพรําข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความเข้มข้น 0.5% และ
1% อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ ความเชื อมัน 95% (p <0.05) เมือทดสอบประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพจึงสรุ ป ได้ว่า
สภาวะทีเหมาะสมในการปรับสภาพฟางข้าว คือ ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง 2% ซึงได้ปริ มาณ
นําตาลรี ดิวซ์ 14.81 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ ส่วนสภาวะทีเหมาะสมในการปรับสภาพรําข้าว คือ ความเข้มข้นของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง 3% มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ 4.35 มิลลิกรัมต่อกรัมวัสดุ วัตถุดิบทีเหมาะสมกับการปรับสภาพด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือ ฟางข้าว เนืองจากประสิ ทธิ ภาพการปรับสภาพฟางข้าวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีความ
เข้มข้น 2% มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงกว่า 3 เท่าเมือเปรี ยบเที ยบกับประสิ ทธิภาพการปรับสภาพรําข้าวด้วยโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ทีความเข้มข้น 3%
จากผลการวิจยั การปรับสภาพวัสดุในครังนี สามารถใช้วิธีการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์และตังทิงไว้ทีอุณหภูมิห้องโดยไม่ตอ้ งเขย่า ไม่สินเปลืองพลัง งานขณะทําการปรับสภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์การ
ปรับสภาพโดยสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพการย่อยสลายวัสดุดว้ ยเอนไซม์เซลลูเลสได้ จึงสามารถนําสภาวะทีเหมาะสมในการ
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ปรับสภาพไปเป็ นแนวทางเลือกหนึ งเพือประยุกต์ใช้ในขันตอนการปรั บสภาพวัสดุสําหรับการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น
เอทานอลและแก๊สชีวภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิ จ ั ย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาฤทธิ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)
จากโยเกิ รต์ทีเสริ มด้วยนําหมากเม่า % ซึ งแบ่งออกเป็ น สู ตร คือ Control สู ตร Control และสู ตร โดยทัง สู ตร
มีการเปลียนแปลง ทางเคมี และจุลินทรี ยข์ องโยเกิร์ต ในระหว่างการหมัก พบว่า เปอร์เซ็นต์การยับยังอนุ มูลอิสระ มากทีสุด
คือ สู ตร (นําหมากเม่า ml) ซึ งมีค่าเท่ากับ . ± . สู ตร (นําหมากเม่า ml) เท่ากับ . ±1.39 control และ
มีค่าเท่ากับ . ± . และ . ± . ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระของสู ตร 1 (นําหมากเม่า 25 ml) และสู ตร 2 (นําหมากเม่า 10
ml) ยังคงมี ฤทธิ จนสิ นสุ ด กระบวนการหมัก หลัง จากนันเก็ บ ตัวอย่างมาวิเ คราะห์ พบว่ามีค่าพีเ อชอยู่ที . ± . และ
4.95± . ปริ มาณของแข็ง 20± . และ ± . เปอร์ เซ็นกรดแลคติกเท่ากับ . ± . และ . ± . จํานวนแลคติก
แอซิ ดแบคที เรี ยมี จาํ นวนเท่ากับ . × และ . ×107 cfu/ml ซึ งสู ตร (นําหมากเม่า ml) เป็ นสู ตรที เหมาะสมที สุ ด
เนืองจากทําให้เนือของโยเกิร์ตมีการเกาะตัวกันได้ดี งานวิจยั นีแสดงให้เห็นว่าการเติมนําหมากเม่าในการหมักโยเกิรต์จากนม
พาสเจอร์ ไรส์ สามารถเพิมฤทธิต้านอนุมูลอิสระได้ในผลิตภัณฑ์ในโยเกิร์ต
คําสําคัญ : ฤทธิต้านอนุมูลอิสระ,นําหมากเม่า, โยเกิร์ต
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This research was to study the antioxidant activity (DPPH, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) of yogurt supplemented
with 100% Thai Blueberry. Which divided for four formulas following as Control 1, Formula 1, Control 2 and Formula 2.
The variation of chemical and microbiological activity of yogurts was analyzed. The results showed that Formula 1
(56.27±4.28) displayed the highest antioxidant activity following as Formula 2 (49.78±1.39), Control 2 (47.74±2.59) and
Control 1 (32.71±3.01), respectively. The antioxidant activity of Formula 1 (25 ml of Thai Blueberry) and Formula 2 (10
ml of Thai Blueberry) were detected at the end of fermentation process. The pH, degree of ˚Brix, lactic acid concentration
and lactic acid bacteria count of drinking yogurt (Formula 1 and 2) were 4.29±0.01 and 4.95±0.01, ˚Brix 20±0.00 and
23±0.00, 0.31±0.01 and 0.24±0.01, 3.0 × 106 and 1.8×107 cfu/ml, respectively. Formula 2 is the best yogurt production
because it has the good texture of the yogurt. The result indicated that the set yogurt from pasteurized milk with Thai
Blueberry was found antioxidant activity during to end of fermentation.
Keyword: Antioxidant activity, Thai blueberry, Yogurt
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ปั จจุบนั มนุ ษย์ได้เน้นถึงความสําคัญทางด้านสุ ขภาพมากขึน เนื องจากผลกระทบต่อสภาวะตึงเครี ยดในหลาย ๆ
ด้านไม่วา่ จะเป็ นสภาวะการทํางานหรื อสิ งแวดล้อม ซึงสภาวะนีจะมีการสะสมอนุมูลอิสระในร่ างกายในปริ มาณมาก มีผลทํา
ให้นาํ มาสู่ โรคต่าง ๆ เช่นโรคมะเร็ ง โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น จากการศึกษาพบว่าสารต้านอนุ มูลอิสระ
(Antioxidant) จะสามารถช่วยลดความเสี ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ ได้โดยการจับกับอนุมูลอิสระ (จารุ วรรณ และคณะ, 2561)
ซึงพบได้ในผลไม้หลายชนิ ด ได้แก่ องุ่น บลูเบอร์รี และหมากเม่า เป็ นต้น
หมากเม่ า มะเม่ า หรื อเม่ า หลวง (Antidesma sp.) เป็ นผลไม้ ท ้ อ งถิ นชนิ ดหนึ ง พบได้ ท ั วไปในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนของประเทศไทย พบมากในจังหวัดสกลนคร มีรสฝาดเปรี ยว เมือสุกจะเปลียนเป็ นสี แดงและสี
ดํามีรสหวาน (กานดาและ สุดาทิพย์, 2558) จากการศึกษาสารทีพบในนําหมากเม่า ซึงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร แร่ ธาตุและ
วิตามิน เช่น แคลเซี ยม เหล็ก วิตามิน บี บี วิตามินซี วิตามินอี ผลสุ กของหมากเม่านันมีสีม่วงแดง ซึ งมีสารประกอบของ
แอนโทไซยานิ น (anthocyanin) สารประกอบฟี นอลิค (phenolic) สู ง มีฤทธิ ในการต้านอนุ มูลอิ สระ โดยแอนโทไซยานิน
มีคุณสมบัติเป็ นสารออกฤทธิ ทางชี วภาพ (biological activity) สามารถลดอาการอักเสบ (anti-inflammatory) (ศศิธร และ
ศักดิสิ ทธิ , 2558) ผลเม่าสุ กจึงถูกนํามาใช้ในการแปรรู ปในอุตสาหกรรมเครื องดืมจากเม่า เช่น นําเม่าพร้อมดืม นําเม่าเข้มข้น
และไวน์เม่า เป็ นต้น มีรายงานจากการศึกษาฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระจากหมากเม่าสายพันธุ์เพชรโนนสู ง สร้างค้อ 2 ด้วยวิธี
DPPH พบว่ามี เ ปอร์ เซ็ น ต์ต ้านอนุ มูลอิ สระเท่ ากับ 53.81, 53.76 53.81 และ 53.17 ตามลําดับ (จารุ วรรณและคณะ, 2561)
รวมถึงกากเม่าผงสายพันธุ์ภูโซงและยายคําตาทีผ่านการอบทีอุณหภูมิตายั
ํ งคงมีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ DPPH มากทีสุด
คือ 83.43±5.63 และ 76.15±1.27 (พรประภาและคณะ, 2556) เนืองด้วยจากการรายงานของหมากเม่าพบการออกฤทธิต้าน
อนุ มูลอิ สระค่อนข้างสู งงานวิจยั นี จึ งมีวตั ถุประสงค์เพือทีจะศึกษาสารออกฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระจากนําหมากเม่าทีเติมใน
กระบวนการผลิตโยเกิ ร์ต โดยติดตามระยะเวลาในการหมักโยเกิร์ต พีเอช เปอร์เซ็นต์กรดแลคติก ปริ มาณของแข็ง รวมทัง
จํานวนจุลินทรี ยแ์ ลคติกแอซิ ดแบคทีเรี ย เพือเพิมคุณประโยชน์ของสารทีออกฤทธิ จากหมากเม่าในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อม
ทังการพัฒนาสูตรในการผลิต รวมถึงต่อยอดและเพิมมูลค่าของหมากเม่าให้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมโยเกิร์ต
นํานํานมมาให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง ºC จากนันเติมส่ วนผสมทีเป็ นของแห้ง ได้แก่ นําตาลทราย ละลายให้
เข้ากันทําการพาสเจอรไรส์ที อุณหภูมิ ºC เป็ นเวลา นาที จากนันนํามาลดอุณหภูมิลงที ºC เติ มหัวเชื อโยเกิ ร์ตใน
ปริ มาณ กรัม นําตาล 15 กรัม และนําหมากเม่า 100 เปอร์เซนต์ แบ่งตามส่วนผสมของนําหมากเม่ากับนมตามอัตราส่วนต่าง
ๆ ทัง สู ตร โดยทีสูตร control 1(นํา 25 ml) , สูตร 1 (นําหมากเม่า 25 ml), Control 2 (นํา 10 ml) และสู ตร 2 (นําหมากเม่า
10 ml) มี จ ากนันนํา บ่ ม ต่ อ ที อุณ หภู มิ ºC โดยระหว่ างการหมัก นํา โยเกิ ร์ ตหมากเม่ า มาทดการศึ ก ษาที เวลา , 2, 4,
และ ชัวโมง
2. การวิเคราะห์ ทางเคมีและจุลชีววิทยาจากโยเกิร์ตทีเสริมด้ วยหมากเม่า
2.1 การวิเคราะห์ ปริมาณกรดแลคติก พีเอช และการศึกษาจุลนิ ทรีย์แบคทีเรียกรดแลคติก นําตัวอย่างโยเกิร์ตทีเวลา
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาปริ มาณกรดแลคติกด้วยตามวิธีใน AOAC ( ) การวัดค่า pH โดยใช้เครื อง pH-meter (ยีห้อ
Dynamica รุ่ น pH Master LAB) และปริ มาณของแข็ง (˚Brix) ด้วย Hand refractometer ในขณะทีการศึกษาจํานวนจุลินทรี ย ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แบคทีเรี ยกรดแลคติก (cfu/ml) นํามาเลียงบนอาหาร MRS agar ทีผสม . % CaCO และนําไปบ่มทีอุณหภูมิ 30 ºC
เป็ น
เวลา 48 ชัวโมง
3. คุณสมบัตกิ ารต้ านอนุมูลอิสระจากโยเกิร์ตหมากเม่า
ศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระจากนําหมากเม่า เปอร์เซนต์ และตัวอย่างโยเกิร์ตแต่ละสู ตรมาหาเปอร์เซ็นต์การ
ยับยัง (%Inhibition) ด้วยวิธี DPPH ดัดแปลงจาก สุ ชาดา และ ปวีณา ( ) นําตัวอย่างปริ มาตร ไมโครลิตร ทําปฏิกิริยา
กับสารละลายอนุมูลอิสระ DPPH ปริ มาตร
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิงไว้ในทีมืด นาที จากนันวัดค่าการดูดกลืน
แสงทีความยาวคลืน นาโนเมตร ซึงค่าทีได้นาํ ไปเทียบกับสารละลายมาตรฐาน Trolox (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
จากนันคํานวณหาค่า %inhibition จากสูตร
% Inhibition = [A517 control – A517 test control] × 100
A517 control

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึ กษาผลของการหมักโยเกิร์ตจากนําหมากเม่า 100% ซึ งเติมในสู ตร 1 (25 ml) เทียบกับ Control 1 (นํา 10
ml) เมือทําการเก็บตัวอย่างโยเกิ รต์มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเคมี ได้แก่ ปริ มาณของแข็ง พีเอช เปอร์เซ็นต์กรดแลคติก
และจํานวนแบคทีเรี ยกรดแลคติก พบว่า Control 1 กระบวนการหมักโยเกิร์ตเกิดขึนได้เร็วกว่าสูตร 1 สังเกตได้จากค่าพีเอชที
ลดลง และปริ มาณของแข็งทีลดลง (16±0.00 องศาบริ กซ์) เมือทําการเก็บชัวโมงที 0, 2, 4, และ 6 ซึงพบค่าพีเอชของ Control
1 เท่ากับ 6.45±0.005.29±0.02, 4.09±0.01 และ . ± . ตามลําดับ เทียบกับสูตร 1 ทีมีการเติมนําหมากเม่า 25 ml มีค่าพีเอช
เท่ากับ 5.51±0.01, 5.42±0.02, 4.29±0.01 และ . ± . ตามลําดับ โดยค่าพีเอชทีชัวโมงที 6 ของ Control 1 มีค่าน้อยกว่า
สู ตร 1 เนืองมาจากปริ มาณนําหมากเม่าทีเติมลงไปอาจจะมีความเข้มข้นสูงทําให้เกิดกระบวนการหมักช้ากว่าสูตรควบคุม
หรื อ Control 1 ซึ งผลการทดลองของค่าพีเอชทีลดลงได้สอดคล้องกับปริ มาณเปอร์เซ็นต์กรดแลคติกและจํานวนแบคที เรี ย
กรดแลคติกทีเพิมขึนด้วยเช่นเดียวกัน (ตารางที 1)
ตารางที 1 ผลการหมักโยเกิร์ตทีเสริ มนําหมากเม่าของ Control และ สูตร
สูตร
เวลา
องศาบริ กซ์
พีเอช
เปอร์เซนต์
แลคติกแอซิด
โยเกิร์ต (ชัวโมง)
กรดแลคติก แบคทีเรี ย (cfu/ml)
Control 1
(นํา 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
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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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ตารางที 2 การหมักโยเกิ ร์ตรอบสองโดยทําการลดปริ มาณนําหมากเม่าลงเป็ น 10 ml โดยให้เป็ นสูตรที 2 เทียบกับ
Control 2 และทําการเก็บตัวอย่างทีเวลาเช่นเดียวกันกับการหมักโยเกิร์ตในรอบแรกพบว่า ทัง 2 สู ตรปริ มาณของแข็งองศาบ
ริ กซ์ ค่าพีเอช ลดลงตามระยะเวลาของการหมักจนถึง 6 ชัวโมง ในขณะทีเปอร์เซ็นต์กรด แลคติกและจํานวนแบคทีเรี ยกรด
แลคติกเพิมขึนเช่นเดียวกัน เมือลดปริ มาณนําหมากเม่าในการหมักโยเกิร์ตจะมีผลทําให้ลกั ษณะของเนือโยเกิร์ตเกิด
เคิร์
ดของนมได้เร็ วกว่าสู ตร 1 ทีทําการหมักรอบแรก จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความหวานมีผลต่อการหมักโยเกิร์ต
ตารางที 2 ผลการหมักโยเกิร์ตทีเสริ มนําหมากเม่าของ Control 2 และ สูตร2
สูตร
เวลา องศาบริ กซ์
พีเอช
เปอร์เซนต์
แลคติกแอซิด
โยเกิร์ต
(ชัวโมง)
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
(นํา 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 ร์ตในทัง 4 สู ตร (Control 1 และสู ตร 1 Control 2 และ สู ต ร 1)
อาจจะเกิ ดจากความหวานทีได้จากนําหมากเม่าที เติมลงในสู ตรที 1(หมากเม่า 25 ml) และสู ตร 2 (หมากเม่า 10 ml) ทําให้
ระยะเวลาของการหมักต่างกัน ค่าพีเอช และปริ มาณกรดแลคติกให้ค่าต่างกันตามระยะเวลาการหมัก ซึ งสอดคล้องกับ อุษา
มาส ( ) ได้รายงานว่า ในการหมักโยเกิร์ตโดยใช้นาตาลซู
ํ
โครสและนําตาลฟรุ คโตส ซึ งเป็ นสารให้ความหวานจะใช้
ระยะเวลาในการบ่มไม่แตกต่างกัน (P > . ) โดยทีเวลาทีใช้ในการบ่มจะมีค่าอยู่ ในช่วง ประมาณ ชัวโมง ส่ วนโยเกิร์ตที
ใช้นาผึ
ํ งเป็ นสารให้ความหวานใช้เวลาในการบ่มอยู่ในช่วง ประมาณ ชัวโมง ซึ งใช้เ วลาน้อยกว่านําตาลซู โครสและ
นําตาลฟรุ คโตส เมือเทียบกับการหมักโยเกิร์ตทีเติมนําหมากเม่าจึ งสรุ ปได้วา่ ความหวานมีผลต่อการหมักโยเกิร์ตเนื องจาก
สู ตรควบคุม (Control และ Control 2) ไม่ได้เติมส่วนทีเป็ นนําหมากเม่าเพิมลงไปในสู ตร
จากตารางที 3 การศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตจากนมพาสเจอรไรส์ทีเสริ มด้วยหมากเม่าด้วยวิธี DPPH
radical scavenging assay เมื อนํานําหมากเม่ าที ได้จ ากทางการค้ามี ความเข้มข้น 100% มาวิเคราะห์ ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิ สระ
พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การยับยัง (%inhibition) เท่ากับ . เมือเทียบกับปริ มาณ Trolox มีความเข้มข้นเท่ากับ . มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรโดยมีค่าการเจือจางเท่ากับ 100 เท่า หลังจากนันนําตัวอย่างโยเกิ ร์ตทีได้จากการหมักในแต่ละชัวโมง (0, 2,4 และ 6)
มาทําการเก็บตัวอย่างทัง 4 สู ตร (Control 1, สู ตร 1, Control 2 และ สู ตร 2) พบว่า Control 1 และ Control 2 ยังพบการออก
ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระในนมพาสเจอไรส์ โดยที Control 1 มีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่า Control 2 เนืองจากในสูตรมีการ
เติมนําแทนนําหมากเม่าที 25 ml ในขณะที Control 2 มีการเติมนําในสูตรเพียง 10 ml ทําให้ระดับความเข้มข้นของนมพาส
เจอไรส์ต่างกัน ค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุมูลอิสระจึงมีค่าแตกต่างกัน จากการศึกษาฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระของโยเกิ ร์ตเสริ ม
นําหมากเม่า สู ตร 1 และ สูตร 2 พบว่า สู ตร 1 มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ อยูท่ ี 60.61±3.98 ถึง 61.32±1.17 (ชัวโมงที 0 ถึง 6)โดย
ทําการเจือจาง 10 เท่า เมือเทียบกับปริ มาณมิลลิกรัมของ Trolox พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.76 และ 0.77 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สูตร 2
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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และเมือเทียบกับสู ตร 2 ทีมีค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุมูลอิสระอยูท่ ี 72.73±1.85 ถึง 48.43±2.22 (ชัวโมงที ถึง )
ซึง
มีค่าเท่ากับ 0.72 และ 0.48 มิลลิกรั มต่อมิ ลลิลิตร ของ Trolox จะเห็ นได้ชัดว่าสู ตร 1 มีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ ที ดี กว่าสู ตร 2
อาจจะเป็ นเพราะว่าในสู ตร 1 ได้เติมปริ มาณนําหมากเม่าถึง 25 ml ส่วนสู ตร 2 ได้ลดปริ มาณนําหมากเม่าลงเหลือแค่ 10 ml
เนืองจากในสูตร 1 ถึงจะมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระสู งก็ตามแต่ทาํ ให้สูญเสี ยสภาพธรรมชาติ (protein denaturation) ของเคซีน
ไม่สมบูรณ์ทาํ ให้เกิดการตกตะกอน
จากการศึ กษาฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ ในสู ตร 2 มีค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยังลดลงตามระยะการหมักโยเกิร์ตหมากเม่า
อาจจะเนื องมาจากการเปลียนแปลงของ pH และอุณหภูมิทีใช้ในการหมักคือ 42±3 ºC เป็ นระยะเวลานานทําให้สารแอนโธ
ไซยานิ น (anthocyanin) และ สารประกอบฟี นอลิค (phenolic) มีคุณสมบัติ ในการต้านอนุมูลอิสระตําลงเล็กน้อย แต่ เมือ
ปริ มาณนําหมากเม่าทีมีความเข้มข้นสู งขึนในระดับหนึ งจะทําให้ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระยังคงมีปริ มาณสู งเท่ากับในชัวโมง
เริ มต้นในการหมักจากการศึกษาค้นคว้าปั จจัยทีมีผลต่อความเสถียรของแอนโทไซยานิ น พบว่า ปั จจัยทางเคมีและฟิ สิ กส์ที
เกี ยวข้อ งกับ การสลายตัว ของแอนโทไซยานิ น มี ผ ลต่ อ ความเสถี ย รของแอนโทไซยานิ น คื อ ความเป็ นกรด-เบส
(Palakajornsak, 2004)
ดังนันการเติมนําหมากเม่าที 25 ml (สูตร 1) และ 10 ml (สูตร 2) ในการผลิตโยเกิร์ตซึงพบฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ
ตังแต่ก่อนกระบวนการหมักจนสินสุดกระบวนการหมัก โดยทีสูตรที 2 จะทําให้เกิดเคิร์ดของนมดีกว่าสูตรที 1 เนืองจากมี
ความหวานของนําหมากเม่าน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามในการเติมนําหมากเม่ายังเพิมสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์
โยเกิร์ตอีกด้วย
ตารางที 3 ผลการวัดฤทธิต้านอนุมูลอิสระของโยเกิร์ตเสริ มนําหมากเม่าทัง 4 สูตร (Control 1, สูตร , Control 2 และสูตร
ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
สูตรโยเกิร์ต
Control 1 (นํา 25 ml)*

สูตร 1
(หมากเม่า 25 ml)**
Control 2 (นํา 10 ml)*

สูตร 2
(หมากเม่า 10 ml)***
Trolox (0.06 mg/ml)

0

21.32±3.97

2

เวลา(ชัวโมง)

29.08±0.83

4

32.71±3.01

6

35.39±3.33

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

72.73±1.85

70.27±0.15

49.78±1.39

48.43±2.22

57.38±2.42

*ไม่ทาํ การเจือจาง, **เจือจาง 10 เท่า, ***เจือจาง 8 เท่า
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การพัฒ นาการผลิ ต โยเกิ ร์ต ทัง 4 สู ต รได้แ ก่ Control 1 สู ต ร 1 Control 2 และสู ต ร 2 พบว่า โยเกิ ร์ ต ทัง 4 สู ต ร
ออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระ เมือศึกษาด้วยวิธี DPPH สูตรทีมีเปอร์ เซ็นต์การยับยังมากทีสุ ดคือสูตร 1 ซึงมีค่าเท่ากับ 61.32±1.17
(เจือจาง 10 เท่า) แต่ความหวานในนําหมากเม่าในปริ มาตรสูงทําให้มีผลของการตกตะกอนของโปรตีนในนม ในขณะทีสูตร
ที 2 ซึ งมีค่าเปอร์ เซ็นต์การยับยังเท่ากับ 48.43±2.22 (เจือจาง 8 เท่า) ซึ งแสดงให้เห็นว่าเปอร์ เซ็นต์การยับยังฤทธิ ต้านอนุมูล
อิสระนี ยังคงอยูใ่ นระหว่างกระบวนการหมักโยเกิร์ตจนถึงถึงชัวโมงที 6 เช่น เดี ยวกัน แต่ระดับนําหมากเม่าของสู ตร 2 (10
ml) ไม่มีผลต่อการตกตะกอนของโปรตีนทําให้เป็ นสูตรทีเหมาะสมในการนําไปเพือทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อไปเพือ
ปรับลักษณะของกลิน รสชาติทีได้ในแต่ละสู ตรและนําสูตรทีเหมาะสมไปพัฒนาในการผลิตโยเกิร์ตต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของนํามะพร้าวอ่อนต่อการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี
ในสมองน้อย รวมทังหาความเข้มข้นทีเหมาะสมของนํามะพร้าวอ่อนทีสามารถดืมได้ในแต่ละวันเพือนํามาใช้ทดแทนฮอร์โมน
เอสโตรเจนสังเคราะห์ โดยใช้หนูขาวเพศเมียอายุ เดือน ทังหมด ตัว แบ่งออกเป็ น กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพืนฐานทีฆ่า
ก่อนเริ มการทดลอง (n=10), กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก (n=11), กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออก (n=11), กลุ่มทีถูกตัดรัง
ไข่ออกและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ (n= ) และกลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน (n=11), 20
(n= ) และ (n=11) ml/kg BW/day ตามลําดับ เมือครบ สัปดาห์ ทําการฆ่าหนูและนําสมองส่วนหลังของหนู แช่ในนํายา
ดองชินเนื อ ลงบล็อกพาราฟิ นและย้อมด้วยเทคนิค hematoxylin และ eosin แล้ววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาท
เพอร์ คิ นจี พบว่าหนู ทีถู กตัดรั งไข่ออกและได้รับนํามะพร้ าวอ่อน เข้มข้น , และ ml/kg BW/day มีขนาดเส้นผ่าน
ศู นย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจีมากกว่าหนูทีถูกตัดรังไข่ออก อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ โดยที ไม่แตกต่างจากกลุ่ ม
พืนฐานทีฆ่าก่อนเริ มการทดลอง, กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก และกลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับฮอร์ โมน
เอสโตรเจนสังเคราะห์ ดังนันจึ งสรุ ปได้ว่าความเข้มข้น ml/kg BW/day เป็ นความเข้มข้นทีน้อยทีสุ ดและเหมาะสมทีช่ วย
ป้องกันการฝ่ อเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยได้
คําสําคัญ : ไฟโตเอสโตรเจน, นํามะพร้าวอ่อน, สมองน้อย, เซลล์ประสาทเพอร์คินจี, การตัดรังไข่
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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 1 0,
20 and 4 0 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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เซลล์ประสาทเพอร์ คินจี เ ป็ นเซลล์ประสาทหลักและมี ความสําคัญในสมองน้อย โดยเซลล์ป ระสาทเพอร์ คิ นจี
ในสมองน้อยมีหน้าทีเป็ นตัวส่ งกระแสประสาทขาออกของเปลือกสมองน้อย โดยจะปล่อยสาร gamma-aminobutyric acid
(GABA) ออกมาที ปลายประสาทและยับยังเซลล์ประสาทเป้ าหมายในสมองน้อยและ vestibular nuclei เพือปรับปรุ งและ
เปลียนแปลงการเคลือนไหว ควบคุมการเคลือนไหว ส่ งผลให้การเคลือนไหวและการทรงตัวของร่ างกายเป็ นไปอย่างปกติ
สตรี วยั หมดประจําเดื อนมีการสร้างฮอร์ โมนเอสโตรเจนภายในร่ างกายลดลง ซึ งเป็ นปั จจัยเสี ยงที มีผลต่อการเกิ ดความ
ผิดปกติของระบบกล้ามเนือและกระดูก การรับรู ้ลดลง และสมองเสื อม (van Dijk et al.,
) ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการ
ทรงตัวและการเคลือนไหวแย่ลงกว่าคนปกติ (Arnold et al., 2005) ซึ งมีผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวิตโดยทําให้คุณภาพชีวติ
ถดถอยลง และยังมีผลกระทบต่อผูท้ ีทําหน้าทีดู แล ทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จทังทางตรงและทางอ้อม (Qiu et al.,
2009) เมือมีการให้ฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์กบั สตรี วยั หมดประจําเดือนพบว่าสามารถทรงตัวและเคลือนไหวได้ดีขึน
(Hammar et al., 1996) โดยฮอร์ โมนเอสโตรเจนจะช่วยปรับปรุ งการทํางานของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจีผ่านทาง estrogen
receptor ชนิ ด β (Andreescu et al.,
) โดยมี บทบาทสําคัญในการเจริ ญของเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ซึ ง
ส่ งเสริ มให้การขนส่ งกระแสประสาทในสมองน้อยมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิงขึ น (Sakamoto et al.,
) รวมทังเพิมการ
ไหลเวียนเลือดในสมองน้อยของสตรี วยั หมดประจําเดือนด้วย (Ohkura et al., ) อย่างไรก็ตามการได้รับฮอร์โมนเอสโตร
เจนสังเคราะห์ เ ป็ นระยะเวลานานจะส่ งผลเสี ยต่ อร่ า งกายอย่า งร้ ายแรง ได้แ ก่ โรคมะเร็ งเต้านม, โรคมะเร็ งรั ง ไข่ และ
โรคมะเร็ งเยือบุมดลูก เป็ นต้น (Tavani and La Vecchia,
) ดังนันการใช้สารทีออกฤทธิ คล้ายฮอร์ โมนเอสโตรเจนจาก
ธรรมชาติจึ งเป็ นทางเลือกหนึ งในการป้ องกัน และรั กษาปั ญหาเกี ยวกับ การทรงตัวและการเคลื อนไหวในสตรี วยั หมด
ประจําเดือน
นํามะพร้าวอ่อนมีสารไฟโตเอสโตรเจนชนิด β-sitosterol ซึงเป็ นสารทีออกฤทธิคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรี
(Rattanaburee et al.,
) จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่านํามะพร้ าวอ่อนมีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย ได้แก่ ช่วยลด
พยาธิ สภาพของโรคอัลไซเมอร์ในสมอง (Radenahmad et al.,
) ป้ องกันการตายของเซลล์ประสาทในสมอง (Payanglee
et al., 2017) ป้ องกัน การฝ่ อของสมองส่ วนหลัง (Payanglee and Radenahmad,
) ป้ องกัน การฝ่ อของกลี บสมองน้อย
(Payanglee et al., 2018) รวมทังช่วยป้ องกันการลดลงของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยได้ (Yuenyong et al., 2018)
การศึกษาในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของนํามะพร้าวอ่อนต่อการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์
คินจีในสมองน้อยของหนูขาวเพศเมียทีถูกตัดรังไข่ออก ซึงเป็ นแบบจําลองของสตรี วยั หมดประจําเดือน และหาความเข้มข้น
ทีเหมาะสมของนํามะพร้าวอ่อนที สามารถดืมได้ในแต่ละวันเพือนํามาใช้ทดแทนฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ทีสตรี วยั
หมดประจําเดือนต้องบริ โภคต่อเนื องเป็ นเวลานาน รวมทังในอนาคตอาจพัฒนาเป็ นยาหรื ออาหารเสริ มเพือสุ ขภาพสําหรับ
สตรี หรื อสตรี วยั หมดประจําเดือน เพือเพิมมูลค่าของนํามะพร้าวอ่อนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

. นํามะพร้ าวอ่อน
นํามะพร้าวอ่อนทีใช้ในการวิจยั คือ นํามะพร้าวอ่อนอายุ เดือน พันธุ์มะพร้าวนําหอม จากอําเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา เก็บนํามะพร้ าวอ่อนใส่ ขวดพลาสติกเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที - °C นํานํามะพร้ าวอ่อนจาก - °C มาละลายที
อุณหภูมิห้อง นํานํามะพร้าวอ่อนปริ มาตร mL ผ่านเครื องทําสารให้แห้ง (freeze dryer) จนได้ผงนํามะพร้าวอ่อน เก็บไว้
ในตูเ้ ย็นที - °C ความเข้มข้นของนํามะพร้าวอ่อนทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ , และ mL/kg BW/day โดยเตรี ยมจาก
นําผงนํามะพร้าวอ่อน g ละลายในนํา reverse osmosis จนได้สารละลายปริ มาตรรวมเท่ากับ mL จะเตรี ยมสดใหม่ทุกวัน
ก่อนนําไปใช้
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. สัตว์ ทดลอง
สัตว์ทดลองที ใช้คือหนู ขาว (Wistar rat) เพศเมีย อายุ เดือน นําหนักประมาณ - กรัม จํานวน ตัว จาก
สถานสัตว์ทดลองภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทีผ่านการรับรองการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองจาก
คณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
. การแบ่ งกลุ่มสัตว์ ทดลอง
แบ่งกลุ่มหนูออกเป็ น กลุ่ม (ตารางที ) ได้แก่ กลุ่มที กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริ มการทดลอง (Baseline, n=10),
กลุ่มที กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออกและได้รับนํา reverse osmosis ทุกวัน (Sham, n=11), กลุ่มที กลุ่มทีถูก
ตัดรังไข่ ออกและได้รับ นํา reverse osmosis ทุ กวัน (Ovx, n=11), กลุ่ มที กลุ่ มที ถู กตัด รั งไข่ ออกและได้รั บ เอสโตรเจน
สังเคราะห์ฉีดใต้ผิวหนัง . μg/kg BW/day วัน/สัปดาห์ (Ovx+EB, n=11), กลุ่มที , และ กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและ
ได้รั บ นํามะพร้ าวอ่ อ นความเข้ม ข้น (Ovx+YCJ10, n=11), 20 (Ovx+YCJ20, n=11), 40 (Ovx+YCJ40, n=11) mL/kg
BW/day ทุกวัน ตามลําดับ หนูทุกกลุ่มทีผ่านการผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องเพือเอารังไข่ออกหรื อไม่เอารังไข่ออกจะถูกเลียงต่อไปอีก
วัน โดยไม่ให้สารใดๆ ก่อนจะให้สารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เนื องจากต้องรอให้แน่ชดั ว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนของหนูทีถูก
ตัดรังไข่หมดไปอย่างถาวร เมือเลียงสัตว์ทดลองทุกกลุ่มครบ สัปดาห์ จะทําการฆ่าหนูและนําสมองส่วนหลังของหนูแช่
ในนํายาดองชิ นเนื อ ลงบล็อกพาราฟิ น แล้วตัดชิ นเนื อและย้อมด้วยเทคนิ ค hematoxylin และ eosin แล้ววัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยทีติดสี ยอ้ ม
. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลผลการทดลองแสดงเป็ นค่า mean±SEM และมีการกระจายตัวแบบปกติ ดังนันการศึกษาในครังนีจึงวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้ One-Way ANOVA โดยกําหนด p-value น้อยกว่า . (p<0.05)
ตารางที 1 แสดงการแบ่งกลุ่มสัตว์ทดลองเพือให้สารต่างๆ
กลุ่ม
สัญลักษณ์
คําอธิบาย
กลุ่มควบคุม
Baseline
กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริ มการทดลอง
Sham
กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออกและให้นาํ reverse osmosis
ทุกวันเป็ นเวลา สัปดาห์
Ovx
กลุ่ มที ถู กตัด รั งไข่ ออกและให้นํา reverse osmosis ทุ กวัน เป็ นเวลา 10
สัปดาห์
Ovx+EB
กลุ่มที ถูกตัดรั งไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์ฉีดใต้ผิวหนัง
2.5 μg/kg BW/day วัน/สัปดาห์ เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
กลุ่มทดลอง
Ovx+YCJ10
กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น mL/kg
BW/day ทุกวัน เป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Ovx+YCJ20
กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น mL/kg
BW/day ทุกวัน เป็ นเวลา สัปดาห์
Ovx+YCJ40
กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อนความเข้มข้น mL/kg
BW/day ทุกวัน เป็ นเวลา สัปดาห์
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การเปรี ยบเที ยบขนาดเส้นผ่า นศู น ย์กลางของเซลล์ป ระสาทเพอร์ คิ นจีใ นสมองน้อยที ติ ดสี ย อ้ ม hematoxylin
และ eosin (ตารางที , ภาพที 1 และ ภาพที 2) พบว่าในหนูทีถูกตัดรังไข่ออก ซึงเป็ นแบบจําลองของสตรี วยั หมดประจําเดือน
และหนู ทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ซึ งเป็ นแบบจําลองของสตรี วยั หมดประจําเดือนและ
ได้รับได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี . ±0.35 µm และ
13.25±0.58 µm ตามลําดับ ซึงลดน้อยลงกว่าหนูทีถูกผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก ซึงเป็ นแบบจําลองของสตรี ทียังมี
ประจําเดือน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<0.01 และ p<0.05 ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาที
ผ่านมา พบว่าหนู ทีตัด รั งไข่ออกมี ความหนาแน่น ของเซลล์ประสาททุกชนิ ดในเปลือกสมองน้อยลดลง ร่ วมกับ การเกิด
ช่องว่างระหว่างเนือเยือเพิมมากขึน เซลล์ประสาทเพอร์ คินจีมีรูปร่ างบิดเบียวและนิ วเคลียสเหี ยวติดสี เข้มทึบ ซึงเป็ นลักษณะ
แสดงให้เ ห็ นว่ามี การตายของเซลล์ประสาทเพอร์ คิน จี ในขณะที หนู ที ถู กตัด รั งไข่ ออกและได้รั บ ฮอร์ โมนเอสโตรเจน
สังเคราะห์จะมีโครงสร้ างของสมองน้อยที เป็ นปกติ แต่เซลล์ประสาทเพอร์ คินจีจะมีการตายเป็ นบางส่ วน (Ahmed et al.,
2017) และการศึ กษาในครั งนี ยัง พบว่าในหนู ทีถู กตัด รังไข่ ออกและได้รับนํามะพร้ าวอ่อนที ความเข้มข้น 10, 20 หรื อ 40
mL/kg BW/day ซึ งเป็ นแบบจําลองของสตรี วยั หมดประจําเดือนและได้รับนํามะพร้าวอ่อนทีความเข้มข้นดังกล่าว มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี 14.48±0.56, 14.58±0.42 และ 14.31±0.51 µm ตามลําดับ ซึงมากกว่าหนูทีถูก
ตัดรังไข่ออก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 แต่ไม่ส่งผลให้แตกต่างไปจากกลุ่มพืนฐานที ฆ่า
ก่อนเริ มการทดลอง (14.18±0.39 µm), กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก (14.76±0.51 µm) และกลุ่มทีถูกตัดรังไข่
ออกและได้รับฮอร์ โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ แต่จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่าหนู ทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าว
อ่อนความเข้มข้น หรื อ mL/kg BW/day เป็ นระยะเวลานานจะส่ งผลให้การทํางานของตับและไตเปลียนแปลงไปจาก
ปกติ (Payanglee et al.,
) ดังนันจากการศึ กษานี แสดงให้เห็ นว่าหนู ทีถู กตัดรั งไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน
mL/kg BW/day เป็ นความเข้มข้นน้อยทีสุ ดและเหมาะสมในการป้ องกันการฝ่ อของเซลล์ประสาทเพอร์ คินจีในสมองน้อย
ของหนูขาวทีถูกตัดรังไข่ออก ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมา พบว่าหนู ทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน 10
mL/kgBW/day เป็ นความเข้ม ข้น น้อยที สุ ด และเหมาะสมในการช่วยป้ องกัน การฝ่ อของสมองส่ วนหลัง (Payanglee and
Radenahmad, 2017) และป้ องกันการฝ่ อของกลีบสมองน้อย (Payanglee et al., 2018) รวมทังช่วยป้ องกันการลดลงของเซลล์
ประสาทเพอร์คินจีในสมองน้อยได้ (Yuenyong et al., 2018) แสดงให้เห็นว่านํามะพร้าวอ่อนช่วยปกป้ องเซลล์ประสาทเพอร์
คินจี ในสมองน้อย โดยช่วยป้ องกันการลดลงของขนาดเซลล์ประสาทเพอร์ คินจี ซึ งภายในบรรจุออร์ แกเนลล์ต่างๆ รวมทัง
บรรจุนิวเคลียส ทําให้การทํางานของเซลล์ประสาทเพอร์คินจีเป็ นไปอย่างปกติ สามารถส่งสัญญาณประสาทเพือควบคุมการ
ทรงตัวและสหสัมพันธ์การเคลือนไหวของร่ างกายให้เป็ นไปอย่างปกติ
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ตารางที 2 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองน้อยทีติดสี ยอ้ ม hematoxylin และ eosin
(Baseline = กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่ อนเริ มการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx =
กลุ่ ม ที ถู กตัด รั ง ไข่ ออก, Ovx+EB = กลุ่ ม ที ถู กตัด รั ง ไข่ ออกและได้รั บ เอสโตรเจนสัง เคราะห์ , Ovx+YCJ10,
Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day
ตามลําดับ, a, aa p<0.05 และ p<0.01 เมือเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม Sham ตามลําดับ, b p<0.05 เมือเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม
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
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางของเซลล์ประสาทเพอร์ คนิ จี (µm)

18
16
14
12
10

aa, b

a

a

a

8
6
4
2
0

Baseline

Sham

Ovx

Ovx+EB Ovx+YCJ10 Ovx+YCJ20 Ovx+YCJ40

กลุ่ม

ภาพที 1 กราฟแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ประสาทเพอร์คินจี (µm) ในสมองน้อยทีติดสี ยอ้ ม hematoxylin และ
eosin (Baseline = กลุ่มพืนฐานทีฆ่าก่อนเริ มการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx =
กลุ่ ม ที ถู ก ตัด รั ง ไข่ อ อก, Ovx+EB = กลุ่ ม ที ถู ก ตัด รั ง ไข่ อ อกและได้รั บ เอสโตรเจนสั ง เคราะห์ , Ovx+YCJ10,
Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มที ถูกตัดรั งไข่ออกและได้รับนํามะพร้ าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day
ตามลํา ดับ , a, aa p<0.05 และ p<0.01 เมื อเปรี ยบเที ยบกับ กลุ่ ม Ovx ตามลําดับ , b p<0.001 เมื อเปรี ยบเที ยบกับ กลุ่ ม
Ovx+EB)
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เซลล์ ประสาทเพอร์ คนิ จี

Baseline

Sham

Ovx

Ovx+EB

Ovx+YCJ10

Ovx+YCJ20

925

Ovx+YCJ40

ภาพที 2 แสดงเนื อเยือวิทยาของสมองน้อยทีย้อมด้วย hematoxylin และ eosin ทีกําลังขยาย 40X (Baseline = กลุ่มพืนฐานที
ฆ่าก่อนเริ มการทดลอง, Sham = กลุ่มผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องแต่ไม่เอารังไข่ออก, Ovx = กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออก, Ovx+EB
= กลุ่มทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับเอสโตรเจนสังเคราะห์, Ovx+YCJ10, Ovx+YCJ20 และ Ovx+YCJ40 = กลุ่มทีถูก
ตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน 10, 20 และ 40 ml/kg BW/day ตามลําดับ)
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การศึกษาในครังนีสรุ ปได้วา่ หนูทีถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนํามะพร้าวอ่อน 10 mL/kg BW/day เป็ นความเข้มข้น
น้อยที สุ ดและเหมาะสมในการป้ องกันการฝ่ อเซลล์ประสาทเพอร์ คินจีในสมองน้อยของหนูขาวที ถูกตัดรังไข่ออกซึงเป็ น
แบบจําลองของสตรี วยั หมดประจําเดือน ผลการศึกษาในครังนี จะเป็ นข้อมูลพืนฐานเพือนําไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกเพือ
ป้ องกันและรักษาภาวะสมองน้อยเสื อมจนส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาในการทรงตัวและการควบคุมการเคลือนไหวในสตรี วยั หมด
ประจําเดือนหรื อสตรี สูงอายุ อย่างไรก็ตามการนําไปใช้ในมนุษย์ยงั คงต้องศึกษาเพิมเติมต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ

การใช้ประโยชน์ทีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงเป็ นการวิจยั เพือศึกษาการใช้ประโยชน์และสภาพทางกายภาพของพืนที
โล่งในเมืองทุ่งสง และศึกษาความต้องการของการใช้ประโยชน์ทีโล่ง เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาพืนทีโล่งในเมืองทุ่งสง
โดยดําเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง เดื อนกันยายน 2552 การวิจยั ครังนีใช้การวิเคราะห์ทางกายภาพ และการ
ใช้แบบสอบถาม จํานวน ชุด
ผลการศึกษาทางกายภาพ พบว่า พืนทีโล่งในเขตเมืองทุ่งสงประกอบไปด้วยพืนทีโล่งของบริ เวณสถาบันราชการ
ได้แ ก่ ที ว่าการอําเภอทุ่ ง สง ที ทําการเทศบาลเมื องทุ่ งสง ไปรษณี ยท์ ุ่ งสงและเขตบ้านพัก สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอทุ่งสง
โรงพยาบาลเก่าอําเภอทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง กองทุนสงเคราะห์สวนยาง ห้องสมุดประชาชนและดับเพลิง พืนทีโล่ง
ของบริ เวณโรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนื อ
โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง พืนทีโล่งของศาสนสถาน ได้แก่ วัดเขาปรี ดี วัดชัยชุมพล วัดโคกสะท้อน พืนทีโล่งสวนสาธารณะ ได้แก่
สวนสาธารณะ ร. สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร และสวนสาธารณะถําตลอด
ผลการศึ กษาความต้องการของประชากรในการใช้ประโยชน์ทีโล่งในเขตเมื องทุ่ งสงจากแบบสอบถาม พบว่า
ประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงต้องการให้พฒั นาใน อันดับแรก คือ อันดับทีหนึ งพัฒนาทีโล่งเพือการรักษาสภาพแวดล้อม
ปลูกต้นไม้ ร้อยละ อันดับทีสองพัฒนาทีโล่งเป็ นสถานทีออกกําลังกายการพักผ่อนและการทํากิจกรรม จํานวนร้อยละ
และอันดับทีสามการพัฒนาทีโล่งเป็ นสวนสาธารณะร้อยละ ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทีโล่ง เมืองทุ่งสง
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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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ลักษณะกายภาพของเมืองมีองค์ประกอบทีสําคัญ 2 ประการใหญ่ๆ คืออาคารและสิ งก่อสร้าง (Build up area) และ
ส่วนทีเป็ นพืนทีโล่ง (Open space) ในขณะทีพืนทีอาคารสิ งปลูกสร้างถูกใช้เพือรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พืนทีโล่งเป็ นหัวใจ
ทีสําคัญทีจะนําไปสู่ คุณภาพชี วิตทีดี ของเมือง โดยเป็ นตัวเชือมส่ วนต่างๆ ของอาคารเข้าด้วยกัน พืนทีโล่งส่ วนใหญ่ทีเป็ น
พืนที สาธารณะจึ งมักเป็ นจุ ดรวมของคนเมือง ให้ได้มี โอกาสปฎิ สัมพัน ธ์ พบปะพูด คุ ย ตลอดจนการประกอบกิ จกรรม
ประเพณี ในเทศกาลต่าง ๆ รวมทังการรวมตัวทางการเมือง พืนทีโล่งจึงมีความสําคัญกับเมืองในแง่ของสังคม วัฒนธรรม
เมืองทุ่ งสงมีลกั ษณะเป็ นเมืองทางผ่าน เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม การค้าปลีก การค้าส่ งของชุมชน ที อยู่รอบๆ
ที ค่อย ๆ เจริ ญเติบโตมาตามลําดับ อาคารสิ งปลูกสร้างและเมืองมีการขยายตัวมากขึน พืนทีปลูกสร้างอาคารเข้าแทนทีโล่ง
ของเมื อง ทังแบบถูกกฎหมายและการบุกรุ กพืนที ทําให้สัดส่ วนของพืนที โล่งของเมืองลดลง ในขณะทีเมืองยังไม่มีแนว
ทางการพัฒนาทีโล่งทีชัดเจน การวิจยั ครังนี จึงศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ทีโล่งของเมืองทุ่งสง ทางกายภาพของพืนทีอันเป็ น
ฐานทรัพยากรของเมือง ร่ วมกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อคนในเมืองเพือหาแนวทางการพัฒนาพืนทีโล่งของเมืองทุ่งสง
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพือศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์และสภาพทางกายภาพพืนทีโล่งในเมืองทุ่งสง
2. เพือศึกษาความต้องการการใช้ประโยชน์ทีโล่งในเมืองทุ่งสงนํามาเสนอแนวทางในการพัฒนาทีโล่งในเมืองทุ่งสง
การตรวจเอกสาร
ทฤษฎีการจัดระบบของพืนทีสี เขียว
การจัดระบบพืนทีสี เขียวของเมืองมีดงั นี
. แบบจุดหรื อหย่อม โดยมีพืนที สี เขี ยวขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่โดดเดี ยว กระจายตัวเป็ นจุดท่ ามกลางพืนที ปลูกสร้ าง
อาคาร บริ การให้แก่ประชาชนที อยูบ่ ริ เวณนันและรัศมีการให้บริ การโดยรอบได้ แต่จะถูกจํากัดสําหรับบริ เวณทีไม่มี การ
เชือมโยงระหว่างพืนทีสี เขียวเหล่านัน
. แบบวงแหวน โดยมีพืนทีสี เขียวเป็ นบริ เวณกว้างโอบล้อมพืนทีปลูกสร้างเป็ นวงแหวน ช่วยให้บรรยากาศของ
เมืองดีขึน ลดมลภาวะต่าง ๆ และช่วยในการป้องกันการขยายตัวของเมือง แต่ยงั ขาดความต่อเนืองถึงกันในพืนทีสี เขียว
. แบบรัศมีหรื อนิวมือ โดยมีพนที
ื สี เขียวยืนออกจากศูนย์กลางเมืองเป็ นรัศมีออกไปทุกทิศทางโดยรอบ
ทํา
ให้สภาพแวดล้อมของเมืองดีขึนและยังเป็ นเส้นทางฉากกําบังสําหรับสัตว์ นับเป็ นการส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ในเมืองให้สูงขึน
. ผสมผสานระหว่างวงแหวนกับรัศมี โดยพืนทีสี เขียวยืนออกจากศูนย์กลางเมืองเป็ นรัศมีออกไปทุกทิศทางและ
โอบล้อมพืนทีปลูกสร้างอาคารเป็ นวงแหวนซ้อนกันหลายๆ วงเกิดเป็ นโครงข่ายเชือมต่อพืนทีสี เขียวภายในเมืองและนอก
เมืองอย่างต่อเนืองจึงให้บริ การได้อย่างทัวถึงครอบคลุมทังพืนทีเมือง
. ระบบแนวโค้งสี เขียว โดยมีพืนที สี เขียวเป็ นแนวยาวตามถนนทีพาดผ่านศูนย์กลางเมื อง แบ่งเมืองออกเป็ น
ส่วน พืนทีสี เขียวให้บริ การเฉพาะสิ งมีชีวิตทีอยูต่ ามแนวถนนสําหรับส่ วนบนของตัวเมืองไม่ได้รับประโยชน์จึงเป็ นระบบที
เหมาะกับเมืองขนาดเล็ก
. แบบริ บบินสี เขียว โดยมีพนที
ื สี เขียวขนาบไปตามเส้นทางคมนาคมทีพาดผ่านตัวเมืองเป็ นเส้นตรง ทังถนน ทาง
รถไฟและแม่นาํ จึงเป็ นระบบทีเหมาะสําหรับเมืองทีขยายตัวตามเส้นทางคมนาคม
แนวคิดเกียวกับการพักผ่ อนและใช้ ทดิี นเพือการพักผ่ อนในเมือง
ดร.อภิชาติ วงศ์แก้ว ( ) กล่าวถึงลักษณะและขนาดของทีดินเพือใช้สาํ หรับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ภายในเมือง
ทีรวมทังการใช้ทีดินเพือพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ มีรายละเอียดดังนี การใช้ทีดินเพือทีอยูอ่ าศัยประมาณ % ของทีดิ นทังเมือง ที อยู่อาศัยแต่ละหลัง ไม่ควรห่างถนนทีมีรถประจําทางเกิ น เมตร ที ดิ นสําหรับค้าขาย - % ของ
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ที ดิ น ทังเมื อ ง ร้ านค้าของใช้ป ระจํา วัน ไม่ ค วรห่ า งอาคารอยู่อ าศัย เกิ น
เมตร หรื อ ใช้เ วลาเดิ น เท้า ไม่ เ กิ น นาที
สวนสาธารณะควรมีประมาณ % ของทีดินทังเมือง (หรื อประมาณ ตารางเมตรต่อประชากร คน) โดยทีดินทีเหมาะสม
ในการทําเป็ นสวนสาธารณะควรเลือกทีดินทีมีความยาวแต่ไม่กว้างมากนัก การใช้พืนที ดิ นในเมืองจึ งถูกแบ่งเป็ น พืนที
ใหญ่ ๆ คือ
1. ทีทํางาน (Work areas) ประกอบด้วยพืนทีบางส่ วนของเมืองทีเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมทีทําการค้า การบริ การ
ฯลฯ
. ทีอยูอ่ าศัย (Living areas) ประกอบด้วยบ้านเรื อนทีอยูอ่ าศัย รวมทังสาธารณูปโภคปการ ของชุมชน
. ทีพักผ่อน (Leisure areas ) ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สนามกีฬา สนามกอล์ฟ บริ เวณที
อนุรักษ์ธรรมชาติ สวนสนุก การตังแคมป์
แนวความคิดการพักผ่อนในเมือง
การเลือกพักผ่อนตามความพอใจมีอยู่ ลักษณะ ได้จาํ แนกไว้ ดังนี
1. Passive recreation เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจทีไม่ใช่การออกแรงออกกําลังกาย แต่เป็ นไปในลักษณะความสงบ
การผ่อนคลายความเหน็ดเหนื อยได้แก่ การชืนชมกับธรรมชาติ ภูมิทศั น์ของเมือง การนังเล่นในสวนสาธารณะ การชมสัตว์
ในสวนสัตว์
2. Active recreation เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจทีต้องออกแรงออกกําลังกาย ได้แก่ การเดิน การเล่นกีฬา เช่น ว่ายนํา
เล่นฟุต บอล การวิงออกกําลัง กาย การพักผ่อนหย่อนใจดังกล่าวเป็ นกิ จกรรมที กระทําในช่ วงเวลาว่าง มี ทงในและนอก
ั
สถานทีต่าง ๆ (เอือมพร วีสมหมาย : 2524)
การพักผ่อนหย่อนใจภายนอกอาคาร (Outdoor recreation) แบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
1. การพักผ่อนนอกอาคารทีเป็ นสาธารณะ (Public) ได้แก่ กีฬาต่าง ๆ สนามเด็กเล่น ฯลฯ
2. การพักผ่อนหย่อนใจภายนอกอาคารทีเป็ นส่วนตัว (Private) ได้แก่ การทําสวน เล่นกีฬา
การพักผ่อนหย่อนใจภายในอาคาร (Indoor recreation)
1. การพักผ่อนภายในอาคารทีเป็ นส่วนสาธารณะ ได้แก่ การเล่นกีฬาในร่ ม การชมพิพธิ ภัณฑ์ การอ่านหนังสือใน
ห้องสมุด ฯลฯ
. การพักผ่อนภายในอาคารทีเป็ นส่วนตัว ได้แก่ การฟังเพลง ดูโทรทัศน์ ฯลฯ

วิธีดําเนินการวิจัย

ระเบียบวิธีวจิ ยั และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย
งานวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณในลักษณะการวิจยั เชิงพรรณนาเน้นการสํารวจนํามาวิเคราะห์เนือหาเป็ นหลัก
โดยมีวธิ ี การดําเนินการวิจยั ครังนีมีขนตอนและวิ
ั
ธีการดังนี
1. เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุยภูมิ (Secondary data) เป็ นข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ข้อมูลทัวไปของพืนทีศึกษา การใช้ประโยชน์ทีดินของพืนทีศึกษา แผนและนโยบาย โครงการต่าง ๆ ทีเกียวข้องแผนผัง
กรมทีดิน เป็ นข้อมูลเกียวกับกับราคาการประเมินทีดิน
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้อมูลทีเก็บจากการสํารวจจากพืนที จริ งและประชากรเป้ าหมาย โดยเลือกสุ่ม
ตัวอย่างประชากรในชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมาเป็ นตัวแทน
. สํารวจทางกายภาพของเมือง เพือรวบรวบข้อมูลเกียวกับสภาพของทีโล่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เ พือหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที โล่ง โดยใช้แบบสอบถาม
ทังหมด ชุด จากจํานวนประชากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงเมือปี พ.ศ.
จํานวน , คน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วเิ คราะห์ทางกายภาพของพืนที และวิเคราะห์จากแบบสอบถามโดยวิธีการหาเปอร์ เซ็นต์
4. สังเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอแนวทางการพัฒนาทีโล่งเมืองทุ่งสง
.สถานทีทําการทดลอง/เก็บข้อมูล เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช พืนทีทังหมด .
ตาราง
กิโลเมตร เริ มทําการวิจยั ตุลาคม
ถึง กันยายน 2552

ภาพที 1 ขอบเขตของพืนทีศึกษาเขตเมืองทุ่งสง

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางกายภาพ
โครงข่ายทีโล่งในเมืองทุ่งสงจากการศึกษาในเขตเมืองทุ่งสงนันพบ ดังนี
1.1 ทีโล่งบริ เวณสถาบันราชการ หมายถึง สถานทีราชการที เปิ ดกว้างให้บริ การกับประชาชน สถานทีราชการที มี
หน้าทีเกียวข้องกับเรื องสวัสดิ การทางสังคม เด็ก เยาวชน และไม่เกียวข้องกับความมันคงปลอดภัย มีความลับทางราชการ
ได้แก่
1.1.1 ทีทําการเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นสถานทีราชการทีมีระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ด ระหว่าง 7.00 - 17.00
น. ในช่วงเวลากลางวันเปิ ดให้ผตู้ ิดต่อราชการและประชาชนโดยทัวไปเข้าไปใช้สถานที แต่ยงั ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไป
ใช้พืนทีในช่วงหลังเลิกงาน ทังนีอาจเนืองมาจากความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 2 ทีโล่งภายในทีทําการเทศบาลเมืองทุ่งสง
1.1.2 หอสมุดประชาชนและดับเพลิงทุ่งสง มีทีโล่งไม่มากนัก จะมีเพียงส่วนด้านหน้าของพืนที การใช้
ประโยชน์ทีโล่ง เป็ นช่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงเวลาระหว่าง 8.00-16.00 น.มีประชาชนเข้ามาใช้มากโดยเฉพาะกลุ่ม
นักเรี ยน ทีโล่งด้านหน้าจะใช้เป็ นพืนทีจอดรถ บริ เวณหน้าอาคารมีพนที
ื ใช้เป็ นทีโล่งว่างไม่มากนัก

ภาพที 3 ทีโล่งบริ เวณห้องสมุดประชาชนและดับเพลิง
1.1.3 สถานี รถไฟชุ มทางทุ่ งสง เป็ นสถานที ของทางราชการที เปิ ดบริ การให้ประชาชนเข้าไปใช้พืนที
ตลอดเวลา เนืองจากลักษณะการให้บริ การกับประชาชนเป็ นสาธารณะและต้องทําอยู่ตลอดเวลา สภาพพืนทีภายในมีพืนที
รองรับกิ จกรรมของสถานีรถไฟ และมีพืนทีโล่งภายในสถานี รวมทังพืนทีทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของการรถไฟทียังเป็ นทีโล่งว่าง
อยูท่ างด้านทิศใต้ติดกับสถานีตาํ รวจการรถไฟเป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพการพัฒนา

ภาพที 4 พืนทีโล่งสถานี รถไฟ และบริ เวณรอบ ๆ
1.1.4 บ้านพักรถไฟ เป็ นบริ เวณที ยังมี ทีโล่งว่างในบริ เวณรอบ ๆ บ้านพักอยู่มาก สถาปั ตยกรรมตังแต่
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ บริ เวณดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็ นที
โล่งเพือการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองได้
1.1.5 สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอทุ่งสง พืนทีส่วนใหญ่ใช้เป็ นพืนทีจอดรถด้านหน้าสําหรับให้ผมู้ าติดต่อ
ราชการและเจ้าหน้าทีมีทีโล่งว่างด้านหน้าไม่มากนักประมาณ 400 - 600 ตารางเมตร ส่วนมากเป็ นพืนแข็งเกือบทังหมด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 5 ทีโล่งสถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอทุ่งสง
1.1.6 โรงพยาบาลเก่าอําเภอทุ่งสง พืนทีโล่งภายในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นพืนทีด้านหน้าและอยู่
ระหว่างตัวอาคาร พืนทีส่วนมากมีการจัดตกแต่งบริ เวณอยูแ่ ล้ว แต่สภาพภูมิทศั น์ขาดการดูแลรักษา

ภาพที 6 ทีโล่งโรงพยาบาลเก่าอําเภอทุ่งสง
1.1.7 ไปรษณี ยท์ ุ่งสงและเขตบ้านพัก พืนทีโล่ง เป็ นพืนแข็งด้านหน้า ใช้เป็ นทีจอดรถ และขนส่งพัสดุ
บริ เวณบ้านพักยังมีทีโล่งว่างอยูร่ อบ ๆ บ้าน

ภาพที 7 ทีโล่งไปรษณี ยท์ ุ่งสงและเขตบ้านพัก
1.1.8 กองทุนสงเคราะห์สวนยาง สภาพพืนทีเป็ นทีจอดรถและเป็ นทีโล่งว่างระหว่างอาคารทีมีการ
ตกแต่งสถานทีและจัดสวนเอาไว้เป็ นอย่างดี โดยสภาพของหน่วยงานส่งเสริ มกายภาพแวดล้อมทีดีของเมืองได้เป็ นอย่างดี

ภาพที 8 ทีโล่งกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
1.1.9 ที ว่าการอําเภอทุ่ งสง เป็ นสถานที ราชการที ประชาชนเข้ามาติ ดต่องานต่าง ๆ ของทางราชการ
ทีโล่งบริ เวณด้านหน้าอําเภอ มีกิจกรรม ช่วงตอนเช้า การวิง เล่นกีฬา บริ เวณรอบลานด้านหน้า ในช่วงตอนกลางวันใช้เป็ นที
จอดรถ ส่ วนตอนเย็นจะมีการเข้ามาใช้พืนทีทํากิจกรรม การเต้นแอร์ โรบิค การเล่นกีฬา การพักผ่อนต่าง ๆ โดยทัวไปแล้ว
ประชาชนส่ วนมากจะใช้พืนทีในตอนเย็น และกิจกรรมในวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันปี ใหม่ วันสําคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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วันครบรอบต่าง ๆ งานเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ โดยกิจกรรมทีเกิดขึน จะมีการเข้ามาขายสิ นค้าต่าง ๆ ในบริ เวณรอบของลานหน้า
ทีว่าการอําเภอ

ภาพที 9 ทีโล่งทีว่าการอําเภอทุ่งสง
1.2 ทีโล่งในบริ เวณโรงเรี ยน สําหรับโรงเรี ยนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีดงั นี
1.2.1โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล เป็ นโรงเรี ยนทีมีพนที
ื โล่งว่างน้อยจะอยูบ่ ริ เวณตรงกลางของอาคาร
พืนทีว่างใช้เพือกิจกรรมของนักเรี ยน เช่น การเข้าแถว การทํากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน

ภาพที 10 ทีโล่งโรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล
1.2.2 โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน พืนทีโล่งว่างภายในโรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีพนที
ื มาก
พอทีจะทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเป็ นพืนทีมีศกั ยภาพในการพัฒนา

ภาพที ทีโล่งโรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
1.2.3 โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนื อ โดยสภาพทางด้านกายภาพของโรงเรี ยนมีพืนที โล่งสําหรั บ ทํา
กิ จกรรมต่าง ๆ มาก และสามารถใช้พฒั นาให้เป็ นพืนที ใช้สอยของชุมชน และนํามาพัฒนาเป็ นพืนที โล่งของเมืองได้เป็ น
อย่างดี

ภาพที 12 ทีโล่งโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ
1.2.4 โรงเรี ยนเทศบาลวัดท่าแพ สภาพทางกายภาพของพืนทีภายในโรงเรี ยนมีทีโล่งภายในไม่มากนัก
พืนทีส่วนใหญ่ถูกใช้สอยเพือการเรี ยนการสอน และยังมีแนวโน้มการพัฒนาให้เป็ นโรงเรี ยนในระดับมัธยมของเทศบาล
พืนทีมีเฉพาะส่ วนทีอยูบ่ ริ เวณตรงกลางของโรงเรี ยน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.2.5 โรงเรี ยนสตรี ทงุ่ สง สภาพทางกายภาพของพืนทีภายในโรงเรี ยนมีทีโล่งภายใน พืนทีส่วนใหญ่ถูก
ใช้สอยเพือการเรี ยนการสอน พืนทีโล่งสามารถพัฒนาเพือสภาพแวดล้อมได้

1.3.ทีโล่งภายในศาสนสถาน เป็ นพืนทีโล่งภายในวัด ต่าง ๆ ในเขตเมืองทุ่งสง มีดงั ต่อไปนี
1.3.1 วัดเขาปรี ดี เป็ นวัดทีมีความสําคัญของอําเภอทุ่งสง และเป็ นทีอยูข่ องเจ้าคณะอําเภอทุ่งสงพืนทีโล่ง
ว่างภายในวัดมีประมาณ 15 ไร่ ส่ วนทีประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เป็ นส่วนของพืนทีสาธารณะบริ เวณศาลาการเปรี ยญ
หอฉันท์ โบสถ์ ที มีการประกอบศาสนพิธี ต่าง ๆ ในงานศพ งานบวช งานบุ ญประเพณี ต่ าง ๆ เช่น ประเพณี ส งกรานต์
เข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญเดือนสิ บ สภาพโดยทัวไปของวัดเป็ นพืนที ร่ มรื นส่ วนมากจะมี การปลูกไม้ให้ร่มเงาขนาด
ใหญ่ในวัด พืนทีโล่งบริ เวณใกล้ศาลาการเปรี ยญจะเป็ นลานโล่งทีเปิ ดให้คนเข้าไปใช้ได้ คนทีเข้ามาส่ วนใหญ่นนจะใช้
ั
พนที
ื
โล่งของวัดในทางด้านการประกอบศาสนพิธี มากกว่าการเข้ามาใช้พืนทีเพือการพักผ่อน

ภาพที 13 ทีโล่งวัดเขาปรี ดี
1.3.2 วัดชัยชุมพล เป็ นวัดที ใช้ประกอบศาสนพิธี เช่น งานบวช งานศพ หรื องานประเพณี ต่าง ๆ พืนที
ส่ วนใหญ่ของวัดมีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ตามแนวถนนและจุดทีใช้ประกอบศาสนพิธี แต่ไม่มากนัก ต้นไม้ทีปลูก
ได้แก่ ไม้ยืนต้น โพธิ หู กวาง พืนทีโล่งเป็ นทรายหรื อหิ นเกล็ด อาจเนืองมาจากการดูแลรักษาง่ายและสะดวกในการทําความ
สะอาด แต่บางแห่งพืนทียังขาดการดูแลรักษา

พิธีต่าง ๆ

ภาพที ทีโล่งวัดชัยชุมพล
1.3.4 วัดโคกสะท้อน พืนทีของวัดอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับโรงเรี ยน เป็ นวัดทีใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสน

ภาพที 5 ทีโล่งวัดโคกสะท้อน
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1.3.5 วัดท่าแพ เป็ นวัดทีมีความร่ มรื นมาก เนืองจากภายในวัดมีตน้ ไม้ขนาดใหญ่ แต่ส่วนมากวัดนีจะใช้
ประกอบศาสนพิธีงานศพ พืนทีโล่งว่างภายในวัดไม่ค่อยมีคนนิยมเข้าไปใช้ เนื องจากเป็ นวัดทีตังอยูใ่ กล้ทางรถไฟ และอยู่
ไกลจากชุมชน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพืนทีโล่งสถาบันทางศาสนานันเป็ นการพัฒนาเพือการรักษาสภาพแวดล้อมเนื องมาจาก
พืนทีโล่งของสถาบันทางศาสนาเป็ นพืนทีมีความสัมพันธ์ทางด้านจิ ตใจกับผูใ้ ช้ คนทีเข้าไปใช้พืนทีจะเข้าไปเพือประกอบ
พิธีทางศาสนาเป็ นส่ วนใหญ่ และมีความคิดว่าไม่น่าจะนํามาเป็ นพืนทีสาธารณะเพือการพักผ่อนเพราะพืนทีพักผ่อนจะอยูท่ ี
บ้าน ประกอบกับวัดเป็ นสถานทีศักดิสิ ทธิ มีผลทางด้านจิตใจของผูค้ น คนทีเข้าไปใช้มีความรู ้สึกสัมผัสได้ถึงความศักดิสิ ทธิ
ความขลัง และเป็ นค่านิ ยม เป็ นสถานทีคนจะไม่ไปในเวลาทีปกติ ยกเว้นในการประกอบพิธีทางด้านศาสนา เช่น งานบวช
งานศพ และงานวันสําคัญทางพุทธศาสนาเท่านัน เว้นจากนันจะไม่ค่อยมีผมู ้ าใช้เพือกิจกรรมอืน ดังนันการจัดตกแต่งจึงเป็ น
เพียงการจัดตกแต่งสถานทีให้เป็ นระเบียบและสวยงามให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเข้าไปใช้ในพิธีทางศาสนา โดยให้มีพนที
ื
ที เหมาะสมกับงานพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา การเสนอแนะเบื องต้นในการนําพืนที โล่งว่างมาใช้ จึ งเสนอแบ่ งพืนที กิ จกรรม
ภายในวัด ออกเป็ นส่ วนใหญ่ ๆ ได้แก่ เขตฆราวาส เขตสงฆ์ และเขตสาธารณะที ใช้ป ระกอบพิธี กรรมทางศาสนา ส่ วน
สถาบันศาสนาอืน ๆ ได้แก่ โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้าแม่กวนอิม ทีโล่งภายในสามารถนํามาใช้เป็ นทีโล่งเพือการนันทนาการ
1.4. พืนทีสวนสาธารณะ สวนสาธารณะในเขตเมืองทุ่งสงทีมี ผูเ้ ข้าไปใช้ประโยชน์เป็ นประจํา ได้แก่
1.4.1 สวนสาธารณะ ร. เป็ นสวนสาธารณะที อยู่ ก ลางเมื อ งทุ่ ง สง ขนาดพื นที ประมาณ 4 ไร่
เป็ นสวนสาธารณะที มีประชาชนไปออกกําลังกาย เดินวิงรอบสวนและเข้าไปพักผ่อนหนาแน่ นในช่วง เช้า ระหว่างเวลา
05.00 – 7.00 น.โดยกิ จกรรมในตอนเช้าเป็ นการ เดิน – วิง การออกกําลังกาย และในช่วงเวลาตอนเย็นช่วงระหว่าง 17.00 19.00 จะมีประชาชนเข้าไปใช้หนาแน่ น โดยกิ จกรรมทีเข้ามาใช้ในช่วงเย็นจะเป็ นกิ จกรรมที หลากหลายกว่าในช่วงเช้า มี
กลุ่มคนวิง เดินออกกําลังกายและกลุ่มคนทีเข้าไปพักผ่อนแบบไม่ใช้กาํ ลัง เช่น นังพักผ่อนหย่อนใจ ทํากิจกรรมอืน เช่น วาด
ภาพระบายสี ตุ๊กตา มีร้านขายนําชาอยูบ่ ริ เวณริ มรัว และอยูฝ่ ังตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะ ร. ซึ งเป็ นสถานทีทีก่อให้เกิด
ความหลากหลายของกิจกรรม

ภาพที 16 ทีโล่งสวนสาธารณะ ร.5
1.4.2 สวนสาธารณะพฤกษาสิ ริ น ธร เป็ นสวนที ตังอยู่ใกล้กับ ชุ ม ชนในหวัง เป็ นสวนในระดับ เมื อง
ให้บริ การแก่ผเู ้ ข้ามาใช้พืนทีเพือออกกําลังกาย และพักผ่อนแต่ปัจจุบนั มีผเู้ ข้าไปใช้สวนเพือวัตถุประสงค์นนค่
ั อนข้างน้อย
ทังนี เนืองมาจากสวนสาธารณะพฤกษาสิ รินทรอยูไ่ กลจากชุมชนเมืองมากกว่าสวน ร. ประมาณ กิ โลเมตร ประกอบกับ
การเดินทาง ไปใช้ยงั ไม่มีความสะดวก กล่าวคือมีถนนสายประธานกันระหว่างสวนกับชุมชนทําให้เกิดความไม่สะดวกใน
การเข้าไปใช้ คนส่ วนมากจึงมักนิยมทีจะมาใช้พืนทีสวนหลวง ร. ทีอยูใ่ กล้ชุมชนมากกว่า ดังนันความหนาแน่ นในการใช้
สวนสาธารณะสวนพฤกษาสิ รินธร จึงมีนอ้ ยทังทีเป็ นสวนทีมีพนที
ื ขนาดใหญ่ ตามหลักการแล้วสามารถรองรับกิจกรรมของ
คนเมืองทุ่งสงมากกว่าพืนทีโล่งว่างแห่ งอืน อย่างไรก็ตามสวนแห่ งนี เป็ นพืนทีโล่งอีกแห่ งหนึ งทีมีความสําคัญในอนาคตที
สามารถรองรับกิจกรรมของคนในเมืองได้เป็ นอย่างดี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.4.3 สวนสาธารณะถําตลอด เป็ นสวนสาธารณะทีจัดเป็ นสวนในละแวกบ้านโดยมีผคู้ นเข้าไปใช้อยู่
เกือบตลอดเวลา ทังในกลางวัน และในช่วงตอนเย็น แต่ปริ มาณการใช้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามสวนแห่งนีเป็ นสวนทีขาดการ
ดูแลรักษาทําให้พนที
ื ไม่มีความสวยงาม

ภาพที 17 ทีโล่งสวนสาธารณะถําตลอด
1.5.พืนทีโล่งสาธารณะ ได้แก่ ทีดินว่างเปล่าทีใช้ประโยชน์ของเมืองดังนี
1.5.1 ทีโล่งว่างบริ เวณศาลาประชาคม เป็ นพืนทีว่างทีมีผเู ้ ข้ามาใช้และทํากิจกรรมอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เป็ น
พืนทีทีมีความสําคัญของเมืองเป็ นอย่างมาก เนืองจากอยูใ่ จกลางเมืองและมีการทํากิจกรรมทังในส่ วนของประเพณี เทศกาล
และงานออกร้ านแสดงสิ นค้าอยูเ่ สมอ ได้แก่ งานปี ใหม่ สงกรานต์ งานชักพระ และงานแสดงสิ นค้าอืน ๆ ของเมืองทุ่งสง
เป็ นพืนทีว่างทีมีความผูกพันกับกิจกรรมของเมืองเป็ นอย่างมาก เป็ นพืนทีโล่งอเนกประสงค์ทีควรได้รับการพัฒนาด้านการ
ออกแบบให้สมั พันธ์กบั กิจกรรมของเมือง
1.5.2 พืนที ว่างภายในชุ มชนท่าแพ เป็ นพืนที โล่งว่างที มีขนาดพืนที ประมาณ 5 ไร่ ใช้ทาํ กิ จกรรมของ
ชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง พืนทีมีความร่ มรื นสวยงาม เนืองจากอยูต่ ิดกับคลองท่าแพ ดังนัน
ในช่วงระหว่างวันหยุดจึงมีผเู ้ ข้ามาใช้พืนทีค่อนข้างหนาแน่ น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และลอยกระทง
มี
ทังคนภายในชุมชน และคนภายนอกชุมชน
1.6. พืนทีโล่งเพือรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง พืนทีโล่งเหล่านีมีอยูท่ วไปภายในเมื
ั
องได้แก่
1.6.1 ที โล่งของถนนชัยชุ ม พล เป็ นถนนหลักของเมื อง มี พืนที โล่งว่างข้างถนนเป็ นทางเดิน เท้ากว้าง
ประมาณ ข้างละ 2 เมตร ตลอดแนวทางเท้ายังไม่มีการจัดระเบียบทางเท้ามีคนเข้าไปใช้พืนทีขายของในช่วงเวลาเย็น เช่น
บริ เวณหน้าร้ นทุ่งสงบู๊คเฮ้าส์ หน้าร้านเจียบเซ้งเก่า ขายอาหารในช่วงเวลาระหว่าง 17.00 -19.00 ยังไม่มีการปลูกต้นไม้
และการจัดองค์ประกอบงานภูมิทศั น์
1.6.2 ถนนสายอืน ๆ ทีอยูใ่ นเมืองทุ่งสง ก็ยงั ไม่มีการจัดองค์ประกอบภูมิทศั น์เมืองมาใช้ในการจัดตกแต่ง
เมือง เช่น ไฟส่องสว่างข้างถนน การเลือกใช้วสั ดุทางเท้าหรื ออุปกรณ์ตกแต่งถนนอืน ๆ มีบา้ งจุดทีทําการตกแต่งด้วยต้นไม้
เช่น บริ เ วณหน้าโรงเรี ยนสตรี ทุ่ง สง ถนน ทุ่งสง-นครศรี ธรรมราช ตังแต่ท างรถไฟ จนถึ งหน้าโรงเรี ยนกาญจนศึ กษา
หรื อสามแยกทางไปตรัง อย่างไรก็ตามถนนมีหน้าทีหลักในการให้ความสะดวกในการสัญจร หากได้ทาํ หน้าทีอย่างสมบูรณ์
ในขณะเดียวกันก็สามารถให้ความงามกับเมืองได้ จะทําให้เมืองเป็ นเมืองทีน่าอยูม่ ากขึน

ภาพที 18 ทีโล่งถนนในเมืองทุ่งสง
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1. ทีโล่งริ มทางรถไฟ มีลกั ษณะเป็ นทีโล่งตลอดเป็ นแนวทางยาว (Linear open space) มี เส้นทางด้วยกันได้แก่
ทีโล่งแนวรถไฟ ตังแต่สวนสาธารณะ ร.5 มาจนถึงชุมชนหน้าวัดท่าแพ,ทีโล่งแนวรถไฟจากตัวสถานีชุมทางทุ่งสงไปยังถนน
สายทุ่งสง – สุราษฎร์ ธานี และทีโล่งแนวรถไฟจากตัวสถานีชุมทางทุ่งสง – ไปห้วยยอด ทัง เส้นทาง มีลกั ษณะเป็ นทางยาว
ตามแนวระไฟ เป็ นพืนทีทีสามารถนํามาพัฒนาเป็ นทีโล่งเพือการรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองได้เป็ นอย่างดี

ภาพที 19 ทีโล่งริ มทางรถไฟ
1. ที โล่ ง บริ เ วณสองข้า งที งอกริ ม แม่ น ําหรื อ คลองต่ า ง ๆได้แ ก่ ที ว่า งเป็ นแนวยาว (Strip) สองข้า งคลอง
ซึ งนอกจากจะได้พืนทีเพือการ พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังช่วยให้เกิดพืนทีสี เขียว ทําให้เมืองสวยงาม และยังเป็ นการป้ องกัน
การรุ กลําอย่างผิดกฎหมาย เอือต่อการดูแลรักษาคลอง ฟื นฟูประเพณี ทีเกียวข้องกับนําและคืนสภาพแวดล้อมทีดีให้กบั คลอง
บริ เ วณที มี ล ัก ษณะดัง กล่ าวของเมื อ งทุ่ งสงหลายแห่ ง เช่ น คลองท่ า เลา คลองหน้า สวนสาธารณะ ร5 โดยเฉพาะหน้า
สวนสาธารณะ ร.5 เป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพสามารถนํามาพัฒนาให้เป็ นโซนพักผ่อน ได้เป็ นอย่างดี
2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากผู้ใช้ บริการ
ในการวิจยั ครังนีได้ออกแบบสอบถามผูใ้ ช้พนที
ื ว่างในชุมชนโดยการสุ่ มแบบสอบถาม จํานวน 379 ชุด ผลปรากฏ
ดังนี ความต้องการทีว่างซึงผูใ้ ช้ทงหมดต้
ั
องการให้พฒั นาทีว่างในเมือง 100 %
พืนทีโล่ งทีมีศักยภาพในการพัฒ นา
1.ทีโล่งบริ เวณสถานทีราชการ
คิดเป็ น 33 เปอร์เซ็นต์
2.ทีโล่งในบริ เวณโรงเรี ยน
คิดเป็ น 21 เปอร์เซ็นต์
3.สองข้างทางรถไฟ
คิดเป็ น 10 เปอร์เซ็นต์
4 ทีโล่งบริ เวณฟุตบาท
คิดเป็ น 9 เปอร์เซ็นต์
5 ทีโล่งบริ เวณสองข้างทีงอกริ มแม่นาหรื
ํ อคลองต่าง ๆ คิดเป็ น 8 เปอร์ เซ็นต์
6.ทีโล่งบริ เวณพาณิ ชยกรรม
คิดเป็ น 7 เปอร์เซ็นต์
7.สองข้างทางถนน
คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์
8.ทีโล่งบริ เวณโบราณสถาน
คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์
9.ทีโล่งเชิงสะพานหรื อใต้สะพาน
คิดเป็ น 2 เปอร์ เซ็นต์
การไปสวนสาธารณะ
1. นาน ๆ ครัง
คิดเป็ น 42 เปอร์เซ็นต์
2. 2 วัน /ครัง
คิดเป็ น 23 เปอร์เซ็นต์
3. ทุกวัน
คิดเป็ น 18 เปอร์เซ็นต์
4. 7 วัน /ครัง
คิดเป็ น 9 เปอร์ เซ็นต์
5. 5 วัน / ครัง
คิดเป็ น 6 เปอร์ เซ็นต์
6. อืน ๆ
คิดเป็ น 2 เปอร์ เซ็นต์
ความต้ องการในการพัฒ นา
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1.ออกกําลังกายพักผ่อนและการทํากิจกรรม
คิดเป็ น 23 เปอร์ เซ็นต์
2.ทีโล่งเพือการรักษาสภาพแวดล้อม,ปลูกต้นไม้
คิดเป็ น 35 เปอร์เซ็นต์
3.สวนสาธารณะ
คิดเป็ น 19 เปอร์ เซ็นต์
4.ปลูกต้นไม้อย่างเดียว
คิดเป็ น 16 เปอร์เซ็นต์
5.อืน ๆ
คิดเป็ น 4 เปอร์เซ็นต์
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองทุ่งสง พบว่า พืนทีโล่งทีมีศักยภาพในการพัฒ นา ได้ แก่ ที
โล่งบริ เวณสถานทีราชการ คิดเป็ น 33 เปอร์ เซ็นต์,ทีโล่งในบริ เวณโรงเรี ยน คิดเป็ น 21 เปอร์เซ็นต์ , ทีโล่งบริ เวณฟุตบาท
คิดเป็ น 9 เปอร์เซ็นต์, ทีโล่งบริ เวณสองข้างทีงอกริ มแม่นาหรื
ํ อคลองต่าง ๆ คิดเป็ น 8 เปอร์เซ็นต์,ทีโล่งบริ เวณพาณิ ชยกรรม
คิดเป็ น 7 เปอร์เซ็นต์ ,สองข้างทางถนน คิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์, ทีโล่งบริ เวณโบราณสถานคิดเป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ และ ทีโล่ง
เชิงสะพานหรื อใต้สะพาน คิดเป็ น 2 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ
ความต้องการในการพัฒนาพืนทีโล่งนันประชาชนในเมืองทุ่งสง ต้องการให้มีทีโล่งเพือการรักษาสภาพแวดล้อม
,ปลูกต้นไม้คิด เป็ น 35 เปอร์ เซ็ นต์, ออกกําลังกายพักผ่ อนและการทํากิ จ กรรม คิด เป็ น 23 เปอร์ เ ซ็ น ต์,สวนสาธารณะ
คิดเป็ น 19 เปอร์เซ็นต์,ปลูกต้นไม้อย่างเดียวคิดเป็ น 16 เปอร์เซ็นต์ และอืน ๆ คิดเป็ น 4 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
3.แนวทางการพัฒ นาทีโล่ งว่ างในเมืองทุ่งสง
3.1 สถานทีราชการเป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพสําหรับการเป็ นทีโล่งรักษาสภาพแวดล้อมเมืองได้แก่
ทีว่าการอําเภอทุ่งสง, เทศบาลเมืองทุ่งสง, สถานี ตาํ รวจภูธรอําเภอทุ่งสง, กองทุนสงเคราะห์สวนยาง,ห้องสมุดประชาชน ,
สํานักงานบรรเทาสาธารณภัย , องค์การโทรศัพท์, ไปรษณี ยท์ ุ่งสง
โดยเสนอแนวทางการพัฒนาพืนทีเป็ นการปลูกไม้ใหญ่เพือการรักษานิ เวศวิทยาเมืองเป็ นหลัก โดยต้นไม้ใหญ่และ
การปลูกขนาดเล็กควรเน้นไม้ประจําถินเพือสร้างเอกลักษณ์ของเมือง

ภาพที 20 แนวทางการพัฒนาทีโล่งสถานทีราชการ
3.2 แนวการพัฒนาที โล่งริ มถนน ทําได้โดยการพัฒนาพืนที ให้เป็ นไปตามกิ จกรรมที เกิ ดขึนของเมือง
ทําให้เมืองมีชีวติ ชีวาออกแบบให้มีร้าน ขายอาหาร ภายในเมือง ได้แก่ ถนนชนปรี ดา ถนนทุ่งสง- นาบอน พัฒนาเป็ นถนนที
มีชีวติ ด้านสังคม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ถนน ต้นไม้ทีเลือกจัดเป็ นมุมเป็ นควรเป็ นต้นไม้ทีปรับเปลียนได้ เนืองจากมีแนวสายไฟการ
นําไม้ใหญ่มาปลูกจะเกิดอุปสรรคต่อแนวสายไฟ

ภาพที 1 แนวทางการพัฒนาทีโล่งของถนน
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3.3 แนวการพัฒนาทีโล่งภายในสถาบันการศึกษา ซึงเป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพรักษาสภาพแวดล้อมเมือง
โรงเรี ยนทีมีศกั ยภาพได้แก่ โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง ยกเว้น
โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล เนืองจากมีพนที
ื ว่างน้อย

ภาพที 2 แนวทางการพัฒนาทีโล่งในโรงเรี ยน

บทสรุ ปและอภิปรายผล

พืนทีโล่งของเมืองเป็ นลักษณะกายภาพทีสําคัญทีผูค้ นในเมืองใช้เพือรองรับกิจกรรมส่วนใหญ่ พืนทีโล่งเป็ นหัวใจ
ทีสําคัญทีจะนําไปสู่ คุณภาพชี วิตที ดีของเมือง พืนทีโล่งทําหน้าทีเชือมโยงส่ วนต่าง ๆ ของอาคาร พืนทีโล่งส่ วนใหญ่ทีเป็ น
พืนทีเป็ นสาธารณะจึ งมักเป็ นจุดรวมของคนเมือง ได้มีโอกาสปฎิสัมพันธ์ การพบปะพูดคุย ตลอดจนการประกอบกิ จกรรม
การเมื อ ง จึ ง มี ค วามสํ า คัญ กับ เมื อ งในแง่ ข องสั ง คม วัฒ นธรรม โดยสภาพแวดล้อ มชุ ม ชนเมื อ งเป็ นส่ ว นหนึ งของ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (วิมลสิ ทธิ หรยางกูล:201:13) ทีทําให้เมืองน่าอยู่ และผูค้ นมีความสุข การพัฒนาทีโล่งของเมืองจึง
มีความสําคัญกับเมืองอย่างยิง โดยสามารถพัฒนาได้หลาย ๆ รู ปแบบ สําหรับเมืองทุ่งสง สามารถพัฒนาทังในแนวการพัฒนา
ทีโล่งทีเป็ นสถานทีราชการ,พืนทีโล่งของบริ เวณโรงเรี ยน,พืนทีโล่งสวนสาธารณะ,พืนทีโล่งเพือรักษาสภาพแวดล้อมของ
เมือง,ที โล่งว่างริ มทางรถไฟ ,ที โล่งว่างบริ เวณสองข้างที งอกริ มแม่นาหรื
ํ อคลองต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับการศึ กษาของ
อมรรัตน์ กฤตยานวัช ทีศึกษาผังเมืองรวมของ Santa Clara Country ของสหรัฐเมริ กา ทีพบว่าพืนทีโล่งของเมืองส่ วนหนึ ง
ประกอบด้วยพืนทีว่างในสถาบันการศึกษา และพืนที ว่างบริ เวณโรงพยาบาล สถานี รถไฟ สวนสาธารณะ ที ว่างในศาสน
สถาน (อมรรัตน์ กฤตยานวัช:2526) นอกจากนันผลการศึกษาการพัฒนาทีโล่งในเขตเมืองเพือแก้ปัญหาปรากฏการณ์ เกาะ
ความร้อนบริ เวณพบว่าทีโล่งบนถนนสี ลม ทีเหมาะต่อการพัฒนามี บริ เวณได้แก่ พืนทีสุสานกว่างเจ้า และพืนทีเกาะกลาง
บนถนนสี ลมใต้รถไฟฟ้ า (พรรณฑิภา สายวัฒน์ และ กฤตพร ห้าวเจริ ญ : 2009 : p ) ในกรณี ของถนนสายสี ลมเป็ นพืนที
เมืองทีมีพนที
ื ว่างน้อยทีสามารถนําพืนทีว่างในศาสนสถาน และเกาะกลางถนนมาใช้พฒั นาเป็ นทีโล่งได้
โดยประชาชนในเขตเมืองทุ่งสงต้องการให้พฒั นาพืนทีว่างร้อยละ ใน อันดับแรก คือ พัฒนาทีว่างเพือการ
รักษาสภาพแวดล้อมปลูกต้นไม้ร้อยละ พัฒนาทีว่างเป็ นสถานทีออกกําลังกาย การพักผ่อนและการทํากิจกรรม จํานวน
ร้อยละ และพัฒนาทีว่างเป็ นสวนสาธารณะร้อยละ ตามลําดับ
ผลการศึกษาครังนีชีให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการการใช้พนที
ื โล่งมากขึน ทังนีเนืองมาจากการเติบโตของ
เมืองทีมีการเพิมขึนของอาคารทําให้พนที
ื โล่งลดลง เมืองทุ่งสงสามารถนําแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี สารประกอบฟี นอลิก และฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระ
ของนําตะลิงปลิงสด ซึ งเป็ นพืชพืนบ้านในวงศ์ OXALIDACEAE โดยนําผลตะลิ งปลิงสดมาคันแล้วศึ กษาองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมี ดว้ ยปฏิ กิริยาทางเคมี ผลการทดสอบพบเทอร์ พีนอยด์ แอลคาลอยด์ ซาโปนิ น และแทนนิ น ศึ กษาปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ ก รวมด้ ว ยวิ ธี Folin - Ciocalteau colorimetric พบว่ า นํ าตะลิ ง ปลิ ง สด 0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร มี ป ริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกรวมเท่ากับ 161.28 ± 2.33 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก ศึกษาฤทธิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical
scavenging และ ABTS radical scavenging พบว่า นําตะลิงปลิงสดมีฤทธิต้านอนุมูอิสระ DPPH และ ABTS มีค่า IC เท่ากับ
5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ คุณสมบัติทางเคมีดงั กล่าวใกล้เคียงกับสมุนไพรเลิกบุหรี
หลายชนิ ด ดังนันตะลิงปลิงสดอาจเป็ นพืชพินบ้านทางเลื อกหนึ งทีสามารถนําไปใช้ประโยชน์เลิกบุหรี แทนสมุนไพรเลิก
บุหรี หรื อผลไม้รสเปรี ยวแปรรู ปเลิกบุหรี ทีมีจาํ หน่ายตามท้องตลาด
คําสําคัญ : 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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ปัจจุบนั สมุนไพรเป็ นทียอมรับในการรักษาโรคต่างๆ เนืองจากมีฤทธิทางเภสัชวิทยาทีหลากหลาย ได้แก่ ฤทธิต้าน
อนุมูลอิสระ ลดไข้ ต้านการอักเสบ เป็ นต้น ราคาถูก หาได้ง่าย และมีความปลอดภัยสูง การสูบบุหรี มีความสัมพันธ์ต่อการ
สร้างสารอนุมูลอิสระ (free radical) ทําให้สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ในร่ างกายลดลง ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทาง
พยาธิ สภาพ และชีวเคมีในร่ างกายซึงเป็ นสาเหตุหนึงของโรคต่างๆ เช่น ถุงลมโป่ งพอง มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมองตีบ
ตัน และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว เป็ นต้น หลังจากทีมีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี ด้วยกลยุทธ์
ต่างๆ ทีจะช่วยให้ผทู ้ ีต้องการเลิกสู บบุหรี ได้ ประเทศไทยยังมีนโยบายส่งเสริ มการใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ และยาพัฒนา
จากสมุนไพร เนื องจากสมุนไพรมี สรรพคุณมากมาย มีความปลอดภัยสู งจึ งได้มีการวิจยั และพัฒนายาจากสมุนไพรจาก
ความรู ้พืนบ้าน พัฒนาต่อมาจนกระทังปั จจุบนั พบว่าสมุนไพรทีมีสรรพคุณช่ วยลดอาการอยากบุหรี ได้ เช่น หญ้าดอกขาว
(ศริ นทิพย์, 2560) ดังนันการนําสมุนไพรมาใช้บาํ บัดการติดบุหรี ซึ งเป็ นทางเลือกทีน่ าสนใจ โดยเฉพาะประเทศไทยทีมีพืช
สมุนไพรและตํารั บยาพืนบ้านที หลากหลาย จากการศึ กษารายงานการวิจัยพบว่านอกจากใบยาสู บ แล้ว สามารถพบสาร
นิโคตินในพืชจําพวกอืนอีก เช่น พืช ตระกูล Solanaceae (nightshade) ได้แก่ มะเขือเทศ มันฝรัง มะเขือม่วง เป็ นต้น และใน
สมุนไพรตัวเดียวกันอาจมีฤทธิทางชีวภาพทีหลากหลาย เช่น ฤทธิต้านอนุมูลอิสระสามารถลดอาการถอนยาได้
จากข้อมูลการประชุมบุหรี กับสุ ขภาพแห่ งชาติครังที ได้เสนอผลวิจยั พบว่า วิตามินซีมีสารทีช่วยลดความอยาก
นิ โคติ น ได้ และช่ ว ยฟื นฟูร่ า งกายที ทรุ ด โทรมให้ส ดชื นกระปรี กระเปร่ า จึ ง มี ก ารนํามาใช้เ พื อช่ วยเลิ ก บุ ห รี โดยการ
รั บประทานผลไม้รสเปรี ยวทีมีวิตามินซี สูง (กลุ่มงานบริ การวิชาการ, 2557) โดยเฉพาะมะนาว พบว่าเมือนําไปใช้แล้ว มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ผลดี มาก เนื องจากมะนาวมี ผลต่อการทํางานของต่อมรับรสขม ทําให้รสชาติของบุหรี เปลียนไป การเลิก
บุหรี ด้วยการกินมะนาวส่ วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และไม่อยากบุหรี อีก ถือว่าชนะสารนิ โคติน ทําให้
ไม่อยากสู บบุหรี อีก ซึ งเป็ นอาการทางกายคือความอยากจะหมดไป แต่ อาการทางใจบางครังจะยังมีอยู่ เช่น เศร้า หงุดหงิด
เหมือนคนอกหัก คนรอบข้าง ในครอบครัวหรื อเพือนๆ ต้องให้กาํ ลังใจ การใช้มะนาวช่วยเลิกบุหรี สามารถทําให้ทงเด็
ั กและ
ผูใ้ หญ่ลดและเลิกบุหรี ได้สาํ เร็ จ (สุ ทศั น์ และคณะ, 2555)
หญ้าดอกขาว จะมีฤทธิในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (total antioxidant capacity) ทีสู งทีสุ ดโดยมีสารประกอบฟี
นอลิก (total phenolics) และสารกลุ่มคาเทชิน (catechin) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ไอโซฟลาโวน (isoflavone) หญ้าดอกขาว
ใช้ในลักษณะลูกอมแล้วดืมก่อนการสู บบุหรี ทุกครัง มีฤทธิ ทีเด่นชัดคือหลังการอมแล้วจะทําให้รสชาติของบุหรี เปลียนไป
ทัน ที ห ลังการใช้ครั งแรก และครังต่อๆ ไป ทําให้ไม่ อยากสู บบุหรี ในที สุ ด และลดจํานวนมวนบุหรี ที สู บต่อวันได้อย่าง
รวดเร็ วภายใน 1 - 2 สัปดาห์ นอกเหนือจากจะทําให้เลิกบุหรี แล้วยังมีสมรรถภาพทางกายทีดีขึน เลือดจะมีคุณสมบัติในการ
ต้านอนุมูลอิสระเพิมขึน ทําให้ปริ มาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทีคังค้างในปอดลดลงอย่างเห็นได้ชดั
มะขามป้ อม เป็ นสมุนไพรพืนบ้านอีกชนิดหนึงทีช่วยเลิกบุหรี เพราะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ มีวติ ามินซีสูง มีสาร
แทนนิ น ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิตา้ นทานสู งขึน และมีวิตามินเอ วิตามินบี วิตามิ นซี ธาตุแคลเซี ยม ธาตุฟอสฟอรัส
ธาตุเหล็ก เนืองจากมะขามป้ อมมีรสเปรี ยว รสฝาดจึงมีฤทธิทําให้รสชาติของบุหรี เปลียนไปและไม่อยากทีจะสู บบุหรี
ตะลิงปลิง มี ชือวิท ยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi L. อยู่ในวงศ์ OXALIDACEAE เป็ นพื ชที เป็ นทังอาหารและยา
โดยผลซึ งมีรสเปรี ยวจัดนันเกิดจากมีวิตามินซี ทีสูงมาก นอกจากนันยังมีแคลเซี ยม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ บี บี ไนอะซิน
และโปตัสเซียมออกซาเลท ดังนันผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเพือเป็ นทางเลือกหนึงในการ
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เลิกบุหรี จากพืนท้องถิน
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1. การเตรียมตัวอย่ าง
เก็บตะลิงปลิงในพืนทีจังหวัดตรัง ช่วงเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2561 ล้างทําความสะอาดและปั นด้วยเครื องปั นละเอียด
คันนํา และเก็บไว้ทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเพือรอทดสอบต่อไป
2. การทดสอบองค์ ประกอบทางพฤกษเคมี
นําตัวอย่างนําตะลิงปลิงคันมาตรวจสอบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ได้แก่ แอนทราควิโนน เทอร์ พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์
ซาโปนิ น แทนนิ น แอลคาลอยด์ และคาร์ ดิ แ อกไกลโคไซด์ โดยใช้ป ฏิ กิริย าทางเคมี เพือสังเกตการเกิ ด สี และตะกอน
(ดัดแปลงตามวิธีการของศริ นรัตน์ และคณะ, 2556) ดังนี
2.1 การตรวจสอบแอนทราควิโนน : นําตะลิงปลิงคัน 2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 10% H2SO4 10 มิลลิลิตร นําไปอุ่น
บนอ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 5 นาที กรอง แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที อุณหภูมิห้อง สกัดด้วยคลอโรฟอร์ ม
เติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 2 - 3 หยด สังเกตสี ชมพูแดงทีเกิดขึนแสดงว่าพบแอนทราควิโนน
2.2 การตรวจสอบเทอร์ พ ีนอยด์ : นําตะลิงปลิงคัน 2 มิลลิลิตร สกัดด้วยปิ โตรเลียมอีเทอร์ครั งละ 3 - 5 มิลลิลิตร
2 - 3 ครัง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขย่า ค่อยๆ เติมกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น (Conc. H2SO4) หากเกิดสี นาตาลแดงระหว่
ํ
าง
รอยต่อของสารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์
2.3 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ : นําตะลิ งปลิ งคัน 2 มิลลิ ลิตร ละลายสารสกัดด้วยสารละลาย 50% เอทานอล
3มิ ล ลิ ลิ ต ร ใส่ ล วดแมกนี เ ซี ย มชิ นเล็ ก ๆ ลงไป 2 - 3 ชิ นนํา ไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริ ก เข้ม ข้น (Conc. HCl)
ให้สารละลายสี เหลือง ส้ม หรื อแดง แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์
2.4 การตรวจสอบซาโปนิ น : นําตะลิ ง ปลิ ง คัน 2 มิ ล ลิ ลิต ร เติ ม นํากลัน 5 มิ ล ลิ ลิต ร นํา ไปต้ม ให้ เ ดื อ ดกรอง
นําของเหลวผลกรอง (filtrate) มาเติมนํากลัน 2 - 3 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง หากมีฟองเกิดขึนแสดงว่าพบซาโปนิ น
2.5 การตรวจสอบแทนนิน : นําตะลิงปลิงคัน 2 มิลลิลิตร เติมนํากลัน 5 มิลลิลิตร นําไปอุ่นบนอ่างควบคุมอุณหภูมิ
(water bath) กรองหยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 2 - 3 หยด ลงไปในของเหลวผลกรอง หากปรากฏสี เขียวดําหรื อ
นําเงินดําแสดงว่าพบแทนนิ น
2.6 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ : นําตะลิ ง ปลิ ง คัน 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ละลายด้ว ยสารละลายกรดซัล ฟิ วริ ก 15 ml
(2% H2SO4) นําไปอุ่น 2 - 3 นาที กรอง นําของเหลวผลกรองไปหยดนํายาดราเจนดอร์ ฟ (Dragendorff’s reagent) ปรากฏ
ตะกอนสี สม้ แดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์
2.7 การตรวจสอบคาร์ ดิแอกไกลโคไซด์ : แบ่ งการทดสอบออกเป็ น 3 ส่ วนตามโครงสร้ างพืนฐานของคาร์ดิแอก
ไกลโคไซด์ ได้แก่ ส่ วนสเตียรอยด์ ส่ วนวงแหวนแล็กโทนไม่อิมตัว และส่ วนนําตาลดี ออกซี การทดสอบทําโดย นํานํา
ตะลิงปลิงคัน 2 มิลลิลิตร สกัดสี ออกด้วยปิ โตรเลียมอีเทอร์2 - 3 ครัง ละลายสารสกัดด้วยสารละลาย 80% เอทานอล
- ทดสอบส่ วนสเตียรอยด์ดว้ ยการทดสอบลีเบอร์ แมน (Liebermann test) โดยเติมกรดแกลเชี ยลแอซี ติก 3 หยด
และกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น 3 หยด ถ้าปรากฏสี นาเงิ
ํ นหรื อนําเงินเขียว แสดงว่าพบสเตียรอยด์
- ทดสอบส่ วนวงแหวนแล็กโทนไม่อิมตัวด้วยนํายาเคดเด (Kedde reagent) จะให้สีม่วง
- ทดสอบส่ วนนําตาลดี ออกซี โดยการทดสอบเคลเลอร์ – คิเลียนิ (Keller - Kiliani test) จะปรากฏวงแหวนสี
นําตาลตรงรอยต่อระหว่างสารสกัดกับกรดซัลฟิ วริ ก
3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (Total phenolic compound)
นํานําตะลิงปลิงคันมาหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (ดัดแปลงตามวิธีการของจันทิมา และคณะ, 2556) ให้
สารประกอบฟี นอลิกทําปฏิกิริยากับ Folin - Ciocalteu Reagent (FCR) โดยใช้กรดแกลลิกเป็ นสารมาตรฐาน มีขนตอนดั
ั
งนี
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3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้ มข้ น 1000 ppm และ 100 ppm
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 1000 ppm ทําโดยชังกรดแกลลิก 0.025 กรัม ละลายในเอทานอล
และปรับปริ มาตรให้เป็ น 25 มิลลิลิตร ในขวดปรับปริ มาตร จากนันเจื อจางสิ บเท่าให้ได้สารมาตรฐานกรดแกล ลิกเข้มข้น
100 ppm ด้วยการปิ เปตมา 2.5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยเอทานอลให้ได้ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร ในขวดวัด ปริ มาตร
3.2 การสร้ างกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
1. นําสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกเข้มข้น 100 ppm มาเจือจางด้วยเอทานอลให้มีความเข้มข้นเป็ น 0, 20,
40, 60 และ 80 ppm ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร โดยแยกแต่ละหลอดการทดลอง
2. นําทุกหลอดมาเติมนํา 2.5 มิลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้า
กันดี เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO ) ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร
3. นําไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื องผสม (Vortex) ตังทิงไว้ในทีมืด 90 นาที
4. วัดค่าดู ดกลืนแสงทีความยาวคลื น 748 นาโนเมตร (A748) จากนันนําค่า A และความเข้มข้นของสาร
มาตรฐานกรดแกลลิกมาเขียนกราฟมาตรฐานและหาค่าความชัน (m) เพือใช้วิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกในสาร
ตัวอย่างต่อไป
3.3 การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกในนําตะลิงปลิงคัน
1. นํานําตะลิงปลิงคันมา 0.2 มิลลิลิตร ใส่ ในหลอดทดลอง
2. เติม นํา 2.5 มิ ลลิลิตร และเติม Folin - Ciocalteu Reagent ปริ มาตร 0.2 มิลลิ ลิตร เขย่าให้เ ข้ากัน ดี เติม
สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7% Na2CO ) ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร
3. นําไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื องผสม (Vortex) ตังทิงไว้ในทีมืด 90 นาที
4. วัดค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 748 นาโนเมตร (A748) จากนันนําค่า A748
5. หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิ กที ทําในวัน เดี ยวกัน โดยทําการ
ทดลองตัวอย่างละ ซํา
6. คํานวณหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมในนําตะลิงปลิงคัน
4. การศึกษาฤทธิในการต้ านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)
4.1 การศึ กษาสมบัติการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระของนําตะลิงปลิง คัน โดยการวัด สมบัติในการยับยัง DPPH
radical (ดัดแปลงตามวิธีการของจันทิมา และคณะ, 2556)
เป็ นการทดสอบฤทธิต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยให้สารตัวอย่างทําปฏิกิริยากับ DPPH (1, 1 - diphenyl - 2 picrylhydrazyl) ซึ งเป็ นอนุมูลอิสระทีเสถียรมีสีม่วง เมือ DPPH ได้รับอิเล็กตรอนหรื ออนุ มูลอิสระไฮโดรเจนจะเปลียนเป็ น
DPPH:H เกิดเป็ นสารไม่มีสี
1. เตรี ยมนําตะลิงปลิงคันให้มีความเข้มข้น 0 - 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
2. ปิ เปตนําตะลิงปลิงคันทีมีความเข้มข้นต่างๆ ความเข้มข้นละ 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง เติม 0.1
mM DPPH ปริ มาตร 500 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลอง ผสมให้เข้ากันด้วยเครื อง Vortex mixer ตังทิงไว้ทีอุณภูมิหอ้ ง
เป็ นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 517 นาโนเมตร และทําการทดลอง 3 ซํา
3. คํานวณหา % 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. คํานวณหาค่า inhibition concentration ที 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (IC50) โดยการสร้ างกราฟหาความสัม พัน ธ์
ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ตา้ นอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารตัวอย่างทีความเข้มข้นต่างๆ สารตัวอย่างทีทําให้ความเข้มข้น
ของ DPPH ลดลง 50 % ซึ งสารตัวอย่างทีให้ค่า IC50 ตําหมายถึงมีการยับยังอนุมูลอิสระของ DPPH ได้ดี แสดงว่ามีฤทธิ การ
ต้านอนุมูลอิสระดี
5. เปรี ยบเทียบค่า IC โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic
acid ให้มีความเข้มข้น 0 - 0.15ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แล้วทําการทดลองเช่นเดียวกัน
4.2 การศึ กษาสมบัต ิการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระของนําตะลิงปลิงคัน โดยการวัด สมบัติในการยับยัง ABTS
radical (ดัดแปลงตามวิธีการของ Rahim, et al., 2008)
เป็ นการทดสอบฤทธิต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดย ABTS (2, 2 - Azino - bis - (3 - ethylbenzothia zoline - 6 sulfonic acid diammonium salt) จะถูกเปลียนเป็ นอนุ มูลอิสระทีมีประจุบ วกด้วยการเติ มโปแทสเซี ยมเปอร์ ซัลเฟต เมือทํา
ปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระจะเปลียนจากสี เขียวเป็ นไม่มีสี
1. เตรี ยมนําตะลิงปลิงคันให้มีความเข้มข้น 0 - 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
2. ปิ เปตนําตะลิงปลิงคันทีมีความเข้มข้นต่างๆ ความเข้มข้นละ 1 มิลลิลิตร แล้วนําสารละลายผสมระหว่าง
75 mM ABTS และ 1.225 mM K2SO4 ทีผสมทิงไว้ 24 ชัวโมง แล้วนํามาเจือจาง 10 เท่าด้วยเมทานอล เติมลงไป 3 มิลลิลิตร
ทิงไว้ 1 ชัวโมง แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที 734 นาโนเมตร และทําการทดลอง 3 ซํา
3. คํานวณหา % ABTS radical scavenging
% ABTS radical scavenging
=
((A control - A sample) / A control) x 100
A control =
ค่าการดูดกลืนแสงของสารกลุ่มควบคุม
A sample =
ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
4. คํานวณหาค่า inhibition concentration ที 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (IC50) โดยการสร้ างกราฟหาความสัม พัน ธ์
ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ตา้ นอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารตัวอย่างทีความเข้มข้นต่างๆ สารตัวอย่างทีทําให้ความเข้มข้น
ของ ABTS ลดลง 50 % ซึ งสารตัวอย่างทีให้ค่า IC50 ตําหมายถึงมีการยับยังอนุมูลอิสระของ ABTS ได้ดี แสดงว่ามีฤทธิ การ
ต้านอนุมูลอิสระดี
5. เปรี ยบเทียบค่า IC โดยเทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid โดยเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Ascorbic
acid ให้มีความเข้มข้น 0 - 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แล้วทําการทดลองเช่นเดียวกัน

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

เมือนํานําตะลิงปลิงคันมาตรวจสอบสารพฤกษเคมีโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพือสังเกตการเกิดสี และตะกอน พบว่า
นําตะลิงปลิ งสดมี สารพฤกษเคมีในกลุ่มเทอร์ พีนอยด์ แอลคาลอยด์ และซาโปนิ น นํานําตะลิงปลิ งคันมาทดสอบปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ กรวม พบว่า นําตะลิ ง ปลิ งคัน 0.2 มิ ล ลิ ลิต ร มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ กเท่า กับ 161.279 ± 2.33
มิ ลลิ กรั มสมมูลกรดแกลลิก ซึ งมี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมมากกว่าสมุนไพรหลายชนิ ดทีสามารถลดอาการถอน
นิ โคติ นได้ เช่ น พริ กขีหนู (9.77 ± 0.97 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก) 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)
จากการทดสอบฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระของนําตะลิงปลิงคัน พบว่านําตะลิ งปลิงคันมีฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระ DPPH
และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากับ 5.59 ± 0.18 และ 6.06 ± 0.20 % ไมโครกรัมต่อมิ ลลิ ลิตร ตามลําดับ เทียบกับสารมาตรฐาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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Ascorbic acid ซึ งมี ฤ ทธิ ต้านอนุ มูล อิส ระ DPPH และ ABTS มี ค่ า IC50 เท่ า กับ 0.09 ± 0.01 ไมโครกรั ม ต่ อมิ ลลิ ลิ ต ร นํา
ตะลิงปลิงคันมีฤทธิต้านอนุมูลทีดีกว่าสมุนไพรหลายชนิ ดทีสามารถลดอาการถอนนิโคตินได้ เช่น ชาเขียว (7.25 ไมโครกรัม
ต่ อมิ ลลิ ลิ ตร) ย่า นาง (70.36 ไมโครกรั ม ต่ อมิ ลลิ ลิ ต ร) มะแว้ง ครื อ (88.67 ไมโครกรั ม ต่ อมิ ลลิ ลิ ต ร) มะแวงต้น (92.44
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) และหญ้าดอกข้าว (293.18 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (ชานนท์, 2559) ตะลิงปลิงเป็ นพืชทีมีสารต้าน
อนุมูลอิสระทีค่อนข้างสูงจะช่วยลดคาร์ บอนมอนนอกไซด์ทีคังค้างในปอด เช่น เดียวกับหญ้าดอกขาว

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม และฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระของนํา
ตะลิงปลิงคัน เป็ นข้อมูลสนับสนุ นว่าตะลิงปลิงสามารถนําไปใช้ในการช่วยลดอาการถอนนิ โคติน และมีประสิ ทธิ ภาพใน
การช่วยเลิกสู บบุหรี ได้ใกล้เคียงกับสมุนไพรเลิกบุหรี อืนๆ แต่ควรมีการศึกษาเพิมเติมเกียวกับความเป็ นพิษในสัตว์ทดลอง
และประสิ ทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี ต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

กลุ่มงานบริ การวิชาการ. 2557. คู่มือการเลิกบุหรีด้ วยพืชผักสมุนไพร. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี สถาบันพระ
บรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข.
จันทิ มา นามโชติ, ศศมล ผาสุ ก และปั ณณ์รภัส ถกลภักดี. 2556. ประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดหยาบกิงมะขวิดที มีฤทธิ ต้าน
อนุมูลอิสระ. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครังที 5. 251 - 260.
ชานนท์ นัยจิ ต และคณะ. 2559. การประเมินฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบรวมฟี นอล และนิโคตินของสมุนไพรไทย
15 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 24(2). 351 - 361.
ศริ นรัตน์ ฉัตรธี ระนันท์, วรางคณา สบายใจ, และสิริมาส นิยมไทย. 2556. การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี และฤทธิ
ต้านออกซิเดชันของใบข่อยดํา. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 41(3). 723 - 730.
ศริ นทิ พย์ หมืนแสน. 2560. สมุนไพรหญ้าดอกขาว ทางเลือกสําหรับลดความอยากบุหรี . วารสารเพื อการวิจัย และพัฒ นา
องค์ การเภสัชกรรม. 24(3). 16 - 20.
สุทศั น์ รุ่ งเรื องหิ รัญญา, ฉัตรชัย เอกปั ญญาสกุล, ชนินทร์ สกุลอิสริ ยาภรณ์, ประภาดา วัชรนาถ และกัญญานิษฐ์ อัครกุลวัสส์.
2555. ประสิ ทธิภาพของมะนาวสดในการช่วยเลิกสูบบุหรี . วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ . 95(12). S76 - S82.
Rahim, A. A., Emmanuel, R., Jean, S., Kassim, M. J., Ibrahim, M. S. and Hasnah, O. 2008. Antioxidant activities of
mangrove Rhizophora apiculata bark extracts. Food Chemistry. 107. 200 - 207.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
การกักเก็บคาร์ บอนของหญ้ าทะเล
บริเวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
Carbon Storage of Seagrasses
at Samui island and Pangan island, Surat Thani Province

949

ณัฐวดี บันติววิ ฒ
ั น์ กลุ 1* สมพงค์ บันติววิ ฒ
ั น์ กุล1 และพรพนา เพชรศรี1
Natthawadee Bantiwiwatkul1* Sompong Bantiwiwatkul1 and Pornpana Pechsri1

บทคัดย่อ
การศึ กษาการกักเก็บคาร์ บอนของหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนิ นการใน
หญ้าทะเลชนิ ดเด่ น 4 ชนิ ด คื อ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) หญ้ากุยช่ายเข็ม
(Halodule pinifolia) และหญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii) พบว่า มวลชีวภาพรวมของหญ้าคาทะเลสูงสุ 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. ตามลําดับ ปริ มาณคาร์บอนในส่ วนใต้พืนดิ นของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ 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% ตามลําดับ ปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนื อพืนดิ นของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณสู งสุด 0.16±0.14% ส่ วน
หญ้า ชะเงาเต่ า (38.66±0.03%) หญ้าคาทะเล (38.39±0.03%) และหญ้า กุ ย ช่ า ยทะเล (38.31±0.25%) มี ค่ า ไม่ แ ตกต่ างกัน
นอกจากนียังพบว่ามีเพียงหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาเต่าเท่านันทีมีปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนือพืนดินมีคา่ มากกว่าส่ วนใต้
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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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ในปั จจุบนั นีเป็ นทีทราบกันดีวา่ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่นการเผาไหม้เชือเพลิงจากยานพาหนะ การเผาไหม้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการเผาป่ าเพือเพิมพืนทีทางการเกษตร เป็ นสาเหตุสาํ คัญประการหนึงของการเพิมขึนของก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก ซึ งก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทีเกิ ดจาการเผาไหม้นีเป็ นหนึ งในก๊าซเรื อนกระจก
(greenhouse gas) ที ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะโลกร้ อ น (global warming) และนํา ไปสู่ ก ารเปลี ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศโลก
(climate change) อย่างไรก็ตามก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ส่วนใหญ่ในบรรยากาศโลกจะละลายและถูกกักเก็บหมุนเวียนอยู่
ภายในมหาสมุทร (Gonzáles et al., 2008) เนืองจากในโลกมีพืนมหาสมุทรอยูส่ ามในสี ของพืนผิวโลก โดยสิ งมีชีวิตกลุ่มพืช
สามารถตรึ งก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเก็บสะสมไว้ในเนื อเยือต่างๆ ภายในต้น
ได้ หญ้าทะเลก็เป็ นอีกหนึงในผูผ้ ลิตขันปฐมภูมิทีมีความสามารถในการตรึ งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีละลายอยูใ่ นมวลนํานี
ไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงและเก็บสะสมในเนือเยือภายในต้นด้วยเช่นกัน นอกจากนีเมือเศษซากชินส่ วนของ
หญ้าทะเลหลุดร่ วงหรื อตายลงก็มกั จะมีการทับถมและสะสมอยู่ในระบบโดยเฉพาะชิ นส่ วนทีถูกฝังอยู่ใต้พืนดิ น จึ งทําให้
แหล่งหญ้าทะเลเป็ นแหล่งสะสมคาร์บอนตามธรรมชาติอีกด้วย แหล่งหญ้าทะเลจึงนับได้วา่ มีศกั ยภาพในการช่วยลดปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ทีละลายอยูใ่ นทะเลและเก็บสะสมคาร์บอนไว้ในระบบ
แม้พนที
ื หญ้าทะเลจะมีนอ้ ยกว่า 0.2% ของพืนทีมหาสมุทรทังหมด แต่ระบบนิ เวศหญ้าทะเลมีความสามารถในการ
กักเก็ บ คาร์ บ อนได้ม ากกว่า 10% ของคาร์ บ อนทังหมดในมหาสมุท ร (McLeod et al., 2011) หญ้า ทะเลสามารถช่ วยลด
ความเร็ วของกระแสนํา และช่วยให้เกิ ดการตกตะกอนทีแขวนลอยในมวลนํา รวมถึงการลดการฟุ้งกระจายของตะกอนจาก
พืนกลับสู่ มวลนํา (Hendriks et al., 2008) ดังนันจะเห็นได้วา่ หญ้าทะเลมีบทบาทสําคัญทังในแง่การเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน
ที เกิ ดขึ นจากในระบบนิ เวศหญ้าทะเลเอง (autochthonous carbon) รวมจนถึ งคาร์ บ อนที ถู กพัด พามาจากระบบนิ เ วศอื น
(allochthonous carbon) ซึ งโดยทัวไปพบว่ า ประมาณ 50% ของคาร์ บ อนในตะกอนเป็ นคาร์ บ อนที มาจากนอกระบบ
(Kennedy et al., 2010) ในทางกลับกันคาร์บอนจากในแหล่งหญ้าทะเลเองก็ถูกส่งผ่านและสะสมอยู่ในระบบนิเวศใกล้เคียง
อืนๆ ด้วยเช่นกัน (Heck Jr et al., 2008)
แหล่งคาร์บอนในแนวหญ้าทะเลนันประกอบด้วย 3 แหล่งหลักคือ
1. คาร์ บอนจากมวลชีวภาพส่วนเหนือพืนดิน (aboveground living biomass) เช่น ใบ กาบใบ
2. คาร์ บอนจากมวลชีวภาพส่วนใต้พนดิ
ื น (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 พืนทีประมาณ
9,435 ไร่ (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝังทะเล และป่ าชายเลน, 2558) ดังนันการศึกษาการกักเก็บคาร์บอน
ในแหล่งหญ้าทะเลจึงมีความสําคัญอย่างยิงต่อการประเมินศักยภาพของแหล่งหญ้าทะเลเพือใช้ในการวางแผนบริ หารจัดการ
และอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลให้คงอยูต่ ่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. พืนทีทําการศึกษา ทําการสํารวจและเก็บตัวอย่างหญ้าทะเล โดยสํารวจพืนทีแหล่งหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะ
งัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ทังสิ น 3 จุดสํารวจ (ภาพที ) ดังนี
1.1 หญ้าคาทะเล บริ เวณอ่าวมัดหลัง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 หญ้ากุยช่ายทะเล และหญ้ากุยช่ายเข็ม บริ เวณบ้านหน้าทอน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เกาะพะงัน

เกาะสมุย

จ. สุราษฎรธานี
ภาพที 1 แผนทีแสดงจุดสํารวจบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วงกลม)
2. การสํ ารวจและเก็บตัวอย่ างภาคสนาม
ประเมินร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลในแต่ละชนิดทีสํารวจพบด้วยกรอบประเมิน (quadrat) ขนาด 50x50 ซม.
จํานวน 3 ซํา จากนันขุดเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลให้ครอบคลุมทุกส่ วนทังส่ วนใบ ราก และเหง้า ในพืนที ขนาด 25x25 ซม.
จํานวน 3 ซํา นําตัวอย่างใส่ ถุงตาข่ายและล้างเศษตะกอนดินออก ในกรณี ทีหญ้าทะเลทีสํารวจเป็ นหญ้าทะเลขนาดเล็ก ทํา
การเก็บตัวอย่างเพิมเติมในพืนทีใกล้เคียงเพือให้มีตวั อย่างเพียงพอในการวิเคราะห์คาร์บอน จากนันทําการเก็บรักษาตัวอย่าง
หญ้าทะเลในทีมืดและเย็นจนกว่าจะทําการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการต่อไป
3. การศึกษาในห้ องปฏิบัตกิ าร
นําตัวอย่างหญ้าทะเลมาล้างทําความสะอาดและกําจัดสิ งมีชีวิตอืนที เกาะติ ดบนใบหญ้าทะเล (epiphyte) ออกให้
หมด หากพบสิ งมีชีวิตกลุ่มทีมีโครงสร้างเป็ นหิ นปูนเกาะติดแน่น ให้แช่ตวั อย่างหญ้าทะเลในสารละลายทีมีฤทธิ เป็ นกรด
ความเข้มข้นตํา เช่ นนําส้มสายชู จนกระทังโครงสร้างหิ นปูนนันสลายไป จากนันจึ งล้างด้วยนําจื ดให้สะอาดอี กครั งนับ
จํานวนต้นหญ้าทะเลเพือคํานวณหาความหนาแน่ นต้น (shoot density) รายงานในหน่ วย ต้น/ตารางเมตร จากนันแยกส่ วน
ต่างๆ ของหญ้าทะเลออกเป็ นส่วนเหนือพืนดิน (ใบ ก้านใบ และกาบใบ) และส่วนใต้พืนดิน (เหง้า และราก) นําตัวอย่างอบที
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทังตัวอย่างมีนาหนั
ํ กคงที และนําตัวอย่างมาชังนําหนักแห้ง นําข้อมูลมาคํานวณหาค่ามวล
ชีวภาพ (biomass) ส่ วนเหนื อพืนดิ นและส่ วนใต้พืนดิ น โดยรายงานในหน่ วย กรัม/ตารางเมตร จากนันนําตัวอย่างมาบดให้
ละเอี ย ดเพื อนํา ไปวิ เ คราะห์ ป ริ มาณคาร์ บ อนด้ว ยเครื อง CHN analyzer ที หน่ ว ยเครื องมื อ กลาง คณะวิ ท ยาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อมูลปริ มาณคาร์ บอนในหญ้าทะเลรายงานในหน่วยเปอร์เซ็นต์คาร์บอน
ของนําหนักแห้ง (%) ของส่วนเหนื อพืนดิน ส่ วนใต้พนดิ
ื น และปริ มาณคาร์ บอนรวมในหญ้าทะเล ในหน่วย กรัม/ตารางเมตร
4. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
ทดสอบความแตกต่างกันทางสถิติของค่าการปกคลุม ความหนาแน่น มวลชีวภาพ ปริ มาณคาร์บอนในหญ้าทะเล
ชนิ ดต่างๆ ในแต่ละพืนที โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ทีระดับความเชือมัน 95% เมือ
พบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทําการทดสอบค่าความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างด้วยการทดสอบ
Tukey’s test นอกจากนีทดสอบความแตกต่างทางสถิติของปริ มาณเปอร์เซ็นต์คาร์บอนระหว่างส่ วนเหนือพืนดิน และส่ วนใต้
พืนดินในหญ้าทะเลชนิดเดียวกันด้วยตัวทดสอบ t-test การวิเคราะห์ทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชนั 13.0

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การปกคลุม
จากการสํารวจครังนี พบว่าค่าเฉลียการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความ
เชือมัน 95% (P<0.05, ภาพที 2) โดยหญ้ากุยช่ายทะเลบริ เวณบ้านหน้าทอนมีค่าการปกคลุมสูงทีสุด (98.3±1.7%) รองลงมา
คือ หญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลัง (63.3±7.3%) และหญ้ากุยช่ายเข็มทีบริ เวณบ้านหน้าทอน (43.3±1.7%)

การปกคลุม (%)
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ภาพที 2 ค่าเฉลียการปกคลุมของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสํารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; แถบค่ าความคลาดเคลื อน (error bar) ระบุ ค่ าความคลาดเคลื อนมาตรฐาน (standard
error), n=3)
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2. ความหนาแน่ น
การศึ กษาครังนี พบว่าความหนาแน่ นของหญ้าทะเลมีค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที ระดับความเชื อมัน 95%
(P<0.05, ภาพที3) โดยความหนาแน่นเฉลียของหญ้ากุยช่ายเข็มบริ เวณบ้านหน้าทอนมีค่ามากทีสุ ด (9,643±2,297 ต้น/ตร.ม.)
ในขณะทีความหนาแน่นของหญ้ากุยช่ายทะเลบริ เวณบ้านหน้าทอน (2,581±315 ต้น/ตร.ม.) และหญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัด
หลัง (171±11 ต้น/ตร.ม.) ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเนืองจากหญ้าทะเลทีทําการสํารวจในครังนีมีขนาดทีแตกต่าง
กันอย่างมากตังแต่หญ้าทะเลที มีขนาดเล็ก (หญ้ากุยช่ายเข็ม) หญ้าทะเลขนาดกลาง (หญ้ากุยช่ายทะเล) และหญ้าทะเลทีมี
ขนาดใหญ่ (หญ้าคาทะเล) ตลอดจนรู ปแบบการเจริ ญทีแตกต่างกัน จึ งทําให้ผลการศึกษาที เกี ยวกับความหนาแน่ นไม่ได้
สอดคล้องกับร้อยละการปกคลุม
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ภาพที 3 ค่าเฉลียความหนาแน่นของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสํารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; แถบค่ าความคลาดเคลื อน (error bar) ระบุ ค่ าความคลาดเคลื อนมาตรฐาน (standard
error), n=3)
3. มวลชีวภาพ
ค่าเฉลียมวลชี วภาพรวมของหญ้าทะเลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชื อมัน 95% (P<0.05, ภาพที 4)
โดยหญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลังมีค่ามวลชีวภาพสูงสุด (563.63±94.47 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญ้ากุยช่ายเข็ม (110.54±25.41
ก./ตร.ม.) และหญ้ากุยช่ายทะเล (231.70±42.79 ก./ตร.ม.) มีค่ามวลชีวภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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ภาพที 4 ค่าเฉลียมวลชีวภาพรวมของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสํารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; แถบค่ าความคลาดเคลื อน (error bar) ระบุ ค่ าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard
error), n=3)

ค่ าเฉลี ยของมวลชี ว ภาพทังส่ วนใต้พืนดิ น และส่ วนเหนื อพืนดิ น ของหญ้าทะเลแต่ล ะชนิ ด แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญที ระดับความเชื อมัน 95% (P<0.05, ภาพที 5) โดยค่ าเฉลียส่ วนใต้พืนดิ นของหญ้าคาทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลังมี
ค่าสู งสุ ด (464.38±107.10 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญ้ากุยช่ายเข็ม (90.33±21.59 ก./ตร.ม.) หญ้ากุยช่ายทะเล (171.14±29.99 ก./
ตร.ม.) มีค่าเฉลียมวลชีภาพส่ วนใต้พืนดิ นไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณามวลชีวภาพส่ วนเหนื อพืนดิ นพบว่า มวลชี วภาพส่ วน
เหนื อพื นดิ น ของหญ้ากุ ยช่ ายเข็ม มี ค่า น้อ ยที สุ ด (20.21±3.89 ก./ตร.ม.) และแตกต่ า งจากมวลชี วภาพของหญ้า คาทะเล
(99.26±16.29 ก./ตร.ม.) อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05, ภาพที 5)
สัด ส่ วนมวลชี วภาพของส่ วนใต้พืนดิ นและส่ วนเหนื อพืนดิ นของหญ้าทะเลที ทําการศึ กษาในครั งนี เป็ นไปใน
รู ปแบบเดียวกันกล่าวคือมีมวลชีวภาพของส่วนใต้พืนดินมากกว่าส่ วนเหนือพืนดิน โดยมวลชีวภาพส่ วนใต้พืนดินมีสัดส่วน
ในช่วง 72.1-81.2% และมวลชี วภาพส่ วนเหนื อพืนดินมีสัดส่ วนประมาณ 18.8-27.9% (ภาพที 6) อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลาย
ประการทีเกียวข้องกับมวลชีวภาพ เช่น ชนิดของหญ้าทะเล ขนาดของหญ้าทะเล ความหนาแน่นของหญ้าทะเล เป็ นต้น
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ภาพที 5 ค่าเฉลียมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสํารวจระหว่างส่วนใต้พนดิ
ื น(แท่งสี เทา) และส่ วนเหนือพืนดิน (แท่ง
สี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุความ
แตกต่างระหว่างส่ วนใต้พืนดินของหญ้าทะเลแต่ละชนิด, ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่วนเหนือพืนดิน
ของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ด; แถบค่ าความคลาดเคลื อน (error bar) ระบุ ค่ าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard
error), n=3)

ภาพที 6 สัดส่วนมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในแต่ละจุดสํารวจระหว่างส่วนใต้พนดิ
ื น(แท่งสี เทา) และส่ วนเหนือพืนดิน (แท่ง
สี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า
4. ปริมาณคาร์ บอนในหญ้ าทะเล
ค่าเฉลียปริ มาณคาร์ บอนในส่ วนใต้พืนดิ นของหญ้าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชื อมัน
95% (p<0.05, ภาพที 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 มาณคาร์ บอนในหญ้าคาทะเล (34.73±0.01%) และหญ้าชะเงาเต่า (35.15±0.07%) ไม่แตกต่างกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

957

ค่ าเฉลี ยปริ ม าณคาร์ บ อนในส่ วนเหนื อพืนดิ นของหญ้าทะเลมี ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญที ระดับ ความ
เชือมัน 95% (p<0.05, ภาพที 7) โดยหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณสูงสุด 0.16±0.14% ส่วนปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ากุยช่ายทะเล
(38.31±0.25%) และหญ้าคาทะเล (38.39±0.03%) มีค่าไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี ยังพบว่ามีเพียงหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาเต่าเท่านันทีมีปริ มาณคาร์ บอนแตกต่างกันระหว่างส่ วนใต้
พืนดิ นและส่ วนเหนื อพืนดิน โดยปริ มาณคาร์บอนในส่วนเหนือพืนดินมีค่ามากกว่าส่ วนใต้พืนดินอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05,
ภาพที 7) ส่วนในหญ้ากุยช่ายทะเลและกุยช่ายเข็มไม่มีความแตกต่างกัน
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ภาพที 7 ค่ าเฉลี ยคาร์ บ อนในหญ้า ทะเลในแต่ล ะจุ ด สํา รวจระหว่างส่ ว นใต้พื นดิ น (แท่ ง สี เ ทา) และส่ ว นเหนื อ พื นดิ น
(แท่งสี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุ
ความแตกต่างระหว่างส่ วนใต้พืนดิ นของหญ้าทะเลแต่ละชนิ ด, ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่ วนเหนื อ
พืนดิ น ของหญ้าทะเลแต่ ละชนิ ด; * ระบุ ค วามแตกต่างระหว่างปริ มาณคาร์ บ อนส่ วนใต้พืนดิ นและส่ วนเหนื อ
พืนดิ น ในหญ้าทะเลชนิ ดเดี ยวกัน; แถบค่ าความคลาดเคลื อน (error bar) ระบุ ค่ าความคลาดเคลื อนมาตรฐาน
(standard error), n=3)
5. ปริมาณคาร์ บอนในแหล่งหญ้ าทะเล
ค่าเฉลียปริ มาณคาร์ บอนส่ วนใต้พืนดิ นในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิ ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที ระดับ
ความเชือมัน 95% (p<0.05, ภาพที 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
ค่าเฉลียปริ มาณคาร์ บอนส่ วนเหนือพืนดินในแหล่งหญ้าทะเลแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ
ความเชือมัน 95% (p<0.05, ภาพที 8) โดยหญ้าคาทะเลมีปริ มาณคาร์บอนสูงสุด (38.10±6.25 ก./ตร.ม.) ในขณะทีหญ้ากุยช่าย
เข็มมีค่าเฉลียตําสุด (8.12±1.56 ก./ตร.ม.)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

คารบอนในแหลงหญาทะเล
(ก. / ตร.ม.)

200

958

สวนใตพื้นดิน

A

สวนเหนือพื้นดิน

150
100

B

50

b

B

ab

a

0

B

Ea-อาวมัดหลัง Hp-หนาทอน

Hu-หนาทอน

ab

Th-พะงัน

ภาพที 8 ค่ าเฉลี ยคาร์ บ อนในแหล่ ง ทะเลในแต่ละจุด สํา รวจระหว่า งส่ วนใต้พืนดิ น (แท่ ง สี เ ทา) และส่ วนเหนื อ พื นดิ น
(แท่งสี ขาว) (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่ายทะเล, Th=หญ้าชะเงาเต่า; ตัวพิมพ์ใหญ่ระบุ
ความแตกต่างระหว่างส่ วนใต้พืนดิ นของหญ้าทะเลแต่ละชนิด, ตัวพิมพ์เล็กระบุความแตกต่างระหว่างส่ วนเหนื อ
พื นดิ น ของหญ้า ทะเลแต่ ละชนิ ด; แถบค่ า ความคลาดเคลื อน (error bar) ระบุ ค่ าความคลาดเคลื อนมาตรฐาน
(standard error), n=3)
ค่าเฉลียปริ มาณคาร์ บอนรวมในแหล่งหญ้าทะเลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันที
95% (p<0.05, ภาพที 9) โดยหญ้าคาทะเลที บริ เวณอ่าวมัดหลังมี ปริ มาณคาร์ บอนรวมมากที สุ ด (199.39±32.37 ก./ตร.ม.)
ในขณะที หญ้ากุยช่ายเข็ม (45.72±10.52 ก./ตร.ม.) และหญ้ากุยช่ายทะเล (88.37±16.32 ก./ตร.ม.) มีปริ มาณคาร์ บอนรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติ
a
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ภาพที 9 ค่าเฉลียคาร์ บอนรวมในแหล่งทะเลในแต่ละจุดสํารวจ (Ea=หญ้าคาทะเล, Hp=หญ้ากุยช่ายเข็ม, Hu=หญ้ากุยช่าย
ทะเล, Th=หญ้า ชะเงาเต่ า; ตัวพิ ม พ์เ ล็ ก ระบุ ค วามแตกต่ างระหว่างชนิ ดหญ้าทะเล; แถบค่ า ความคลาดเคลื อน
(error bar) ระบุค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error), n=3)
ผลการศึกษาครังนี ชี ให้เห็ นว่าขนาดต้นของหญ้าทะเลไม่เกียวข้องกับปริ มาณสัดส่ วนคาร์ บอนทีสะสมในเนือเยือ
ดังเห็ นได้จากปริ มาณคาร์ บอนในหญ้ากุยช่ายเข็มทีเป็ นหญ้าทะเลทีมีขนาดต้นเล็กทีสุดในการศึกษาครังนี มีปริ มาณสัดส่ วน
คาร์ บอนในต้นมากทีสุดทังส่ วนเหนื อพืนดินและส่วนใต้พืนดิน อย่างไรก็ดีเมือเปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์ บอนระหว่างส่ วนใต้
พืนดิ นและส่ วนเหนื อพืนดิน ผลการศึกษาชีให้เห็ นว่าในหญ้าทะเลทีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ดงั เช่นหญ้าชะเงาเต่าและ
หญ้าคาทะเล มี ปริ มาณคาร์ บอนในเนื อเยือส่ วนใต้พืนดิ นมากกว่าส่ วนเหนื อพืนดิ น ในขณะที หญ้ากุยช่ายทะเลและหญ้า
กุยช่ายเข็มมีสัดส่ วนปริ มาณคาร์บอนไม่แตกต่างกันระหว่างสองส่วนนี อย่างไรก็ดีเมือเปรี ยบเทียบผลการศึกษาในครังนีกับ
การศึกษาก่อนหน้านีพบว่าปริ มาณคาร์บอนในเนือเยือหญ้าทะเลมีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที 1)
ตารางที 1 ปริ มาณคาร์ บอนในหญ้าทะเลแต่ละชนิดทีทําการศึกษาในครังนี (แถบสี เทา) และการศึกษาก่อนหน้านี
ปริ มาณคาร์บอน (%นําหนักแห้ง)
ชนิด
พืนที
อ้างอิง
ส่วนเหนื อพืนดิน ส่วนใต้พนดิ
ื น
Thalassia hemprichii
หาดเจ้าไหม, ตรัง
33.85±1.01
34.67±0.85
Prathep, 2012
(หญ้าชะเงาเต่า)
แหลมหยงหลํา, 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
การศึกษาครังนี
พะงัน
Enhalus acoroides
หาดเจ้าไหม, ตรัง
33.31±1.52
36.09±0.52
Prathep, 2012
(หญ้าคาทะเล)
คลองควนตุง้ กู, ตรัง
31.9±0.4*
Wirachwong and Holmer,
2010
แหลมหยงหลํา, 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
การศึกษาครังนี
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
การศึกษาครังนี
มุย
Kotania Bay,
38.15
40.60
Wawo et al., 2014 a
Halodule pinifolia
(หญ้ากุยช่ายเข็ม)
Indonesia
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บ้านเกาะเตียบ, ชุมพร 41.42±0.34
36.75±0.14
ข้อมูลยังไม่ตีพิมพ์
บ้านหน้าทอน, เกาะส 40.16±0.14
41.63±0.85
การศึกษาครังนี
มุย
หมายเหตุ: * วิเคราะห์รวมทังส่ วนเหนื อพืนดิ นและใต้พืนดิน, ** วิเคราะห์ จากแผ่นใบเพียงอย่างเดียว (ไม่รวมกาบใบ, a
วิเคราะห์คาร์บอนด้วยวิธีของ Walkley and Black

เมื อนําข้อมูลปริ มาณคาร์ บอนที ศึ กษาได้ม าคํานวณหาปริ มาณคาร์ บอนที สะสมในพืนที หญ้าทะเลในบริ เวณที
ทําการศึ กษา (ตารางที 2) พบว่า แหล่ งหญ้าทะเลที บริ เวณอ่าวท้องศาลา เกาะพะงันมี ป ริ ม าณคาร์ บ อนสะสมมากที สุ ด
ประมาณ . เมกะกรัม ทังนี เนืองจากบริ เวณดังกล่าวนี เป็ นแหล่งหญ้าทะเลทีมีพืนทีขนาดใหญ่ มีหญ้าทะเลปกคลุมมาก
(ประมาณ 70% ของพืนที) อีกทังเป็ นบริ เวณทีมีหญ้าคาทะเล และหญ้าชะเงาเต่าซึงเป็ นหญ้าทะเลทีมีมวลชีวภาพมากเจริ ญอยู่
เป็ นหญ้าชนิ ดเด่น รองลงมาคือแหล่งหญ้าทะเลบริ เวณบ้านหน้าทอน เกาะสมุย มีปริ มาณคาร์บอนทีสะสมในพืนทีประมาณ
. เมกะกรัม และแหล่งหญ้าทะเลบริ เวณอ่าวมัดหลัง เกาะสมุย มีปริ มาณคาร์บอนทีสะสมในพืนทีน้อยทีสุด . เมกะกรัม
ในบริ เวณดังกล่าวนีถึงแม้วา่ จะมีหญ้าคาทะเลเจริ ญอย่างหนาแน่น และมีมวลชีวภาพสูง แต่เนืองจากเป็ นแหล่งหญ้าทะเลทีมี
พืนทีขนาดเล็กกว่าบริ เวณอืน จึงทําให้มีปริ มาณคาร์ บอนสะสมน้อย ต่างจากแหล่งหญ้าทะเลทีบ้านหน้าทอนซึ งแม้จะเป็ น
บริ เวณที มีห ญ้าทะเลที มีข นาดเล็กเช่ นหญ้ากุยช่ ายเข็ม และกุยช่ายทะเลเจริ ญอยู่ แต่บ ริ เ วณนี มี พืนที หญ้าทะเลมากกว่า
ประกอบกับผลการศึกษาครังนี พบว่าหญ้ากุยช่ายเข็มมีการสะสมคาร์ บอนในเนื อเยือมากกว่าหญ้าทะเลชนิ ดอืนๆ ทังส่ วน
เหนื อดินและใต้ดิน จึงทําให้บริ เวณบ้านหน้าทอนมีคาร์ บอนสะสมสูงกว่านันเอง
ตารางที 2 ปริ มาณคาร์บอนทีสะสมในแหล่งหญ้าทะเลจากการประเมินในการศึกษาครังนี
แหล่งหญ้าทะเล
พืนที
คาร์บอนทีสะสม
หมายเหตุ
หญ้าทะเล*
ในแหล่งหญ้าทะเล
(ไร่ )
(เมกะกรัม)**
บริ เวณอ่าวมัดหลัง
105
33.5
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณจากหญ้าคาทะเล
เกาะสมุย
บริ เวณบ้านหน้า413.4
44.3
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณจากค่าเฉลียของหญ้า
ทอน เกาะสมุย
กุยช่ายเข็มและหญ้ากุยช่ายทะเล
บริ เวณอ่าวท้อง1487.5
321.0
ปริ มาณคาร์ บอนประมาณจากค่าเฉลียของหญ้า ชะเงา
ศาลา เกาะพะงัน
เต่าทีเกาะพะงันและหญ้าคาทะเลทีอ่าวมัด-หลัง
เกาะสมุย ซึ งมีลกั ษณะพืนที และการปกคลุมที
ใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ:
* ข้อมูลพืนทีหญ้าทะเลทีแสดงในตารางนี เป็ นพืนทีของหญ้าทะเลทีได้จากการคํานวณโดยใช้ขอ้ มูลพืนทีหญ้าทะเล เที ยบ
กับร้ อยละการปกคลุมจากการสํารวจโดยศูนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝังอ่าวไทยตอนกลาง ** 1 เมกะ
กรัม มีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม
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จากการศึ กษาการกักเก็ บคาร์ บอนของหญ้าทะเลบริ เวณเกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี พบว่า
มวลชีวภาพรวมของหญ้าคาทะเลสูงสุด รองลงมาคือ หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้ากุยช่ายเข็ม ปริ มาณคาร์บอน
ในส่ วนใต้พนดิ
ื นของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือหญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาเต่า และหญ้าคาทะเล
ตามลําดับ ปริ มาณคาร์ บอนในส่วนเหนือพืนดิ นของหญ้ากุยช่ายเข็มมีปริ มาณสูงสุ ด ส่ วนหญ้าชะเงาเต่า หญ้าคาทะเล และ
หญ้ากุยช่ายทะเลมีค่าไม่แตกต่างกัน นอกจากนียังพบว่ามีเพียงหญ้าคาทะเลและหญ้าชะเงาเต่าเท่านันทีมีปริ มาณคาร์ บอนใน
ส่วนเหนื อพืนดิ นมีค่ามากกว่าส่ วนใต้พืนดิน และยังชีให้เห็ นว่าปริ มาณคาร์ บอนทีสะสมในแหล่งหญ้าทะเลมีมากหรื อน้อย
นันขึนอยูก่ บั หลายปั จจัยร่ วมกัน เช่น ความสามารถในการนําคาร์ บอนมาใช้และสะสมในเนื อเยือซึ งเป็ นปั จจัยภายในของ
หญ้าทะเลแต่ละชนิด ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของหญ้าทะเลในพืนที ตลอดจนขนาดของพืนทีหญ้าทะเลทังหมด

กิตติกรรมประกาศ
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A Participator y Economic dr iving by Canvas Business Models:
Case Study of Bangneaw Dam community Enterprise Amphur Thalang,
Phuket Pr ovince
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีจุดประสงค์เพือศึกษาแผนธุ รกิจชุ มชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางเหนี ยวดํา ตําบลศรี สุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยแผนธุรกิจนี จะนําโมเดลธุรกิจแคนวาสมาประยุกต์ใช้ เนื องจากเป็ นวิธีการจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
เหมาะสําหรับการดําเนิ นงานเพาะปลูกและแปรรู ปกระเจียบเขียว เพือเป็ นสิ นค้าในการจําหน่ ายและของฝากของทีระลึก
งานวิจยั นีใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การ
ปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Guarantee System) จากนันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชือมโยงร่ วมกันพบว่าแผน
ธุ รกิ จชุ มชนทีได้ครอบคลุมประเด็นหลักทัง องค์ประกอบของแผนธุ รกิจแคนวาส เช่น คุณค่าของสิ นค้าและการบริ การ
(Value Propositions) กิ จกรรมหลัก (Key Activities) ทรั พยากรหลัก (Key Resources) โครงสร้ างต้น ทุน (Cost Structure)
รายได้ห ลัก (Revenue Streams) ลู ก ค้า (Customer Segments) ช่ อ งทาง (Channels) ความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้ า (Customer
Relationships) และพัน ธมิตรหลัก (Key Partners) แผนปฏิ บ ัติการธุ รกิ จชุ มชนนี สามารถนําไปใช้ใ นการเสนอขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทังระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป
คําสําคัญ : ธุรกิจชุมชน, โมเดลธุรกิจแคนวาส, ลีนสตาร์ ทอัพ
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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 ก่อนการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
จากผลงานการดําเนิ น งานเรื อง "การแปรรู ป กระเจี ยบเขี ยวฝั กใหญ่ให้เ ป็ นผลิตภัณฑ์เพือสุ ข ภาพของดี ชุมชน
บ้านม่าหนิ ก ต.ศรี สุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต" โดย ดร.ธี รกานต์ โพธิ แก้ว อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏภูเก็ต และได้ร่วมนําเสนอผลงานดังกล่าว ในงานวันนักประดิ ษฐ์ ประจําปี 2561
(Thailand Inventor’s Day 2018) จัด โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจ ัยแห่ งชาติ (วช.) ระหว่างวัน ที 2-6 กุมภาพัน ธ์ 2561
ณ ศู น ย์นิท รรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุ งเทพฯ ที ผ่านมาและจากการที คณะทํางานคณะวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมถึ ง คลิ นิ ก เทคโนโลยี ล งพื นที ให้ ค ํา ปรึ กษาด้ า นการบริ การวิ ช าการชุ ม ชนดัง กล่ า วตามคํา ร้ อ งขอ
พบว่า กระเจี ยบเขี ย ว เป็ นพืช ที มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง มี ส ารต่อ ต้า นอนุ มูล อิ ส ระ (antioxidant) สารกลู ต าไธโอน
(Glutathione) มีวติ ามินซีสูงและเส้นใย (Gemede et al., 2015 ) ปกติมกั นํามาใช้เป็ นนํามาลวกจิมเป็ นเครื องเคียงสํารับอาหาร
มักจะไม่ได้นาํ มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อืนๆ เพือสร้างมูลค่าเพิม
อีกทังจังหวัดภูเก็ตมีศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่าหนิก อําเภอถลาง ทีได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต นําร่ องการปลูกพืชกระเจียบเขียว มีความพิเศษคือ ขนาดฝักใหญ่ เจริ ญเติบโตได้ดีในพืนทีและเหมาะนําไปแปร
รู ปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เพือสุ ขภาพ ซึ งเป็ นการช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านในพืนทีมีรายได้เสริ มตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง นอกจากนี ยังมีการพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็ นสถานทีท่องเทียวเชิงสุ ขภาพและแหล่งการแปรู ปผลิตภัณฑ์ทีโดดเด่นของ
จัง หวัด เช่ น สบู่ ม รกตจากกระเจี ยบเขี ยว สบู่ สีนิ ลจากชาโคลและกระเจี ยบแดง ซึ งเป็ นผลิ ต ภัณฑ์ท ําความสะอาดและ
นอกจากนี ยังมีผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า ช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง ชุ่มนํา ลดเรื อนริ วรอย ลดฝ้า สิ ว กระและมีกลินหอมสดชืน
จากพฤกษชาติ ปราศจากการเติมสารทีให้ฟอง ดังนัน หากนําองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีแผนธุรกิจ
ชุ มชนมาส่ งเสริ มกลุ่มฯ จะสามารถนํามาสู่ การพัฒนาธุ รกิ จของชุ มชนและสู่ ความเข้ม แข็งด้านเศรษฐกิ จฐานรากให้กบั
ชุมชนได้
2. การมีส่วนร่ วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
การวิจัยครังนี ใช้การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research : PAR) โดยประยุกต์ใช้
เครื องมือโมเดลธุรกิ จแคนวาสรวมกับการปฏิบตั ิการกลุ่มสมาชิกชุมชน 50 คน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การระดมสมองและ
การสัมภาษณ์ โดยมองเห็ นร่ วมกันว่าควรดําเนิ นงานให้เกิดผลลัพธ์เป็ นแผนธุ รกิ จชุมชน ที สามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจได้
โดยง่าย
. กระบวนการทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงทีดีขนึ
กระบวนการสร้ างการเปลี ยนแปลงให้เ กิ ด ขึ นในกลุ่ มชุ มชนฯ คณะทํางานวิจัยฯ ดําเนิ นงานผ่านงานวิจัย มี
กระบวนการ คือ ) กระบวนการวิจยั โดยนําการวิจยั เชิ งปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research หรื อ
PAR) มาร่ วมดําเนิ นงานกับกลุ่ มชุ มชนฯ ซึ งมี จาํ นวนสมาชิ กประมาณ คน ใช้การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การ
สัมภาษณ์เชิ งลึก การปฏิ บตั ิการวิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่มชุมชนด้วย SWOT Analysis และ ) กระบวนการเสริ มศักยภาพของ
ผูร้ ่ วมงาน (กาญจนา,
) ทีจําเป็ นต้องอธิบายให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่สมาชิกชุมชนถึงแผนธุรกิจชุมชนว่าจะสามารถช่วย
ให้เกิ ดประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานกลุ่มอย่างไร แผนธุ รกิ จด้วยโมเดลธุ รกิ จแคนวาสนี จะครอบคลุมถึ งประเด็นหลักทัง
องค์ประกอบ คือ ) ลูกค้า (Customer Segments, CS) ใครคือผูซ้ ื อสิ นค้าหรื อบริ การ ) คุณค่า (Value Propositions, VP) จุด
ขายของสิ นค้าหรื อบริ การคืออะไร ) ช่องทาง (Channel, CH) วิธีใดทีสามารถสื อสารไปถึงลูกค้าเป้ าหมาย ) ความสัมพันธ์
กับลูกค้า (Customer Relationships, CR) วิธีทีสามารถรักษาลูกค้าเดิม ) กระแสรายได้ (Revenue Streams, RS) ประมาณการ
รายได้ของธุ รกิ จชุมชนนี ) ทรัพยากรหลัก (Key Resources , KR) สิ งที ต้องมีในการดําเนิ นธุ รกิ จ ) กิ จกรรมหลัก (Key
Activities, KA) กิจกรรมทีต้องทําเพือให้โมเดลธุ รกิจอยู่ได้ ) พันธมิตรหลัก (Key Partners, KP) คือใครที เกียวข้องทังการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ช่วยจัดหาวัตถุดิบและช่วยจัดจําหน่ ายและ ) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure, CS) ต้นทุนทังหมดของธุรกิจเป็ นอย่างไร
ซึงกระบวนการเสริ มศักยภาพของสมาชิกภายหลังจากการนําโมเดลธุรกิจแคนวาสจะช่วยให้กลุ่มชุมชนฯ สามารถเข้าใจภาพ
ธุรกิ จชุมชนโดยรวมได้พร้อมๆ กัน มองอย่างรอบด้านและเห็นเป้ าหมายอย่างชัดเจนขึน เกิ ดแนวคิดในทุกปั จจัยทางธุรกิจ
ก่อให้เกิดกิจกรรมของโครงการทีควรดําเนิ นงานก่อนและหลังได้
. ความรู้ ความเชียวชาญทีใช้ ในการทําให้ เกิดการเปลียนแปลงนัน
งานวิจยั นีดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบ กล่าวคือ ) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากเอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ
วิชาการ บทความวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดทําแผนธุรกิจ การประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจแคนวาส และ ) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามจากการการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การปฏิบตั ิการ การสรุ ปบทเรี ยน และทีสําคัญ คือ การ
ผนวก ประสานความรู ้เชิงวิชาการด้านการผลิตกระเจียบเขียว แนวทางการทําแบบเกษตรอินทรี ยแ์ บบมีการรับรองด้วยชุมชน
มีส่วนร่ วม (Participatory Guarantee System หรื อ PGS) การแปรรู ป คุณค่าและประโยชน์ของกระเจียบเขียว โดยประสาน
ความความรู ้เชือมโยงกับภูมิปัญญาประสบการณ์ของชุมชน เพือวิเคราะห์ สังเคราะห์สู่แผนธุรกิจชุมชน ให้มีขอ้ มูลเชิงลึก
และมองรอบด้าน เกิดความเป็ นไปได้ต่อการดําเนินงาน นอกจากนันยังนําศาสตร์ดา้ นธุรกิจ การบริ หารจัดการอุตสาหกรรม
มาบูรณาการกับการทํางานร่ วมกับกลุ่มชุมชนฯ
ดังนัน คณะผูว้ จิ ยั ฯ จึงได้ดาํ เนินงานโดยเริ มจากการวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชน ด้วยการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค แสดงดังตารางที และดําเนิ นการปฏิบตั ิการร่ วมกันจัดทําแผนธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจแคนวาส ดังตารางที ถึง
ตารางที ดังนี
ตารางที การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิ จชุม ชนบางเหนี ยวดํา
จุดแข็งของชุมชน (Strengths, S)
จุดอ่อนของชุ มชน (Weaknesses ,W)
- มีสภาพแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการดําเนินงาน
- ขาดความร่ วมมือขอคนในชุมชน
- คนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่มีความรู ้
- ขาดองค์ค วามรู ้ ด ้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละด้านการบริ หาร
- ชุมชนอยูอ่ ย่างมีความสุ ขไม่มีโจรผูร้ ้าย
จัดการ
- มีความสามัคคีกนั ในชุมชน
โอกาส (Opportunities, O)
อุปสรรค (Threats, T)
- มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุน
- หน่วยงานของรัฐทีให้การสนับสนุนขาดความต่อเนื องใน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
การติดตามผล
- ขาดการประชาสัมพันธ์หมู่บา้ นและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ยังไม่เป็ นทีรู ้จกั
- การคมนาคม เช่น ป้ ายบอกทาง ถนนหนทาง
จากตารางที การวิเคราะห์ สภาพปั จจุ บันของชุมชน พบว่าจุดแข็งของชุมชนทีโดดเด่ น คื อ มีสภาพแวดล้อมที
เอืออํานวย เนื องจากทีตังชุมชนมีสภาพแวดล้อม เช่น ลําธาร ต้นไม้และยังมีความเป็ นธรรมชาติ ที เหมาะแก่การดึ งดูดผูค้ น
เข้ามายังชุมชน กอรปกับคนในชุมชนมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน อยู่กนั อย่างมีความสุ ข รวมถึ งคนรุ่ นใหม่ส่วน
ใหญ่มีความรู ้และความพร้อมทีจะรับการถ่ายทอดองค์ความรู ้ใหม่ๆ ด้านจุดอ่อน ซึงเป็ นปั ญหาภายในชุมชน แบ่งออกเป็ น
ประเด็น คือ ประเด็นที ขาดความร่ วมมือของคนในชุมชน ในการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรม
ต่างๆ มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เนืองจากอาชีพ ทัศนคติ ช่องว่างระหว่างวัย ระดับการศึกษาทีแตกต่าง
กัน ประเด็นที คือ ขาดองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และด้านการบริ หารจัดการ ซึ งจากการระดมสมองยังร่ วมกันหาแนว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทางการลดจุดอ่อน พบว่า ควรจัดให้มีเวทีพบปะ เพือทํากิจกรรมร่ วมกันหรื อจัดเวทีของชุมชนเพือแลกเปลียนความคิดเห็น
ให้ทุกคนในชุมชนได้เสนอความคิดเห็นร่ วมกัน โดยใช้การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบและปฏิ บตั ิตาม เพือร่ วม
สร้างกิจกรรมส่ งเสริ มรายได้และเพิมเติมความรู ้ให้มีความเข้มแข็ง
นอกจากมุมมองภายในชุมชนแล้วหากมองในมุมภายนอกทีมีผลกับชุมชนนันคือ โอกาส ซึ งมีหน่ วยงานภายนอก
เข้ามาสนับ สนุ น โครงการ งบประมาณ ที สอดคล้องกับ ความต้อ งการของสมาชิ กในชุ ม ชนที พร้ อมด้ว ยศัก ยภาพและ
สิ งแวดล้อมทีเอืออํานวยต่อการดําเนินงาน สําหรับด้านอุปสรรคพบว่า เมือมีหน่ วยงานของรัฐทีให้การสนับสนุ นแล้ว ยังคง
ขาดความต่อเนืองเพือการติดตามผลและการประเมินผลสะท้อนกลับข้อมูล ขาดการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกลุ่ม
ชุมชนฯ หมู่บา้ นและผลิตภัณฑ์ของชุมชนยังไม่เป็ นทีรู ้จกั รวมถึงการคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวก เช่น ถนนทางเข้าและป้ าย
บอกทางยังไม่ชดั เจน สรุ ปได้วา่ จากการวิเคราะห์สภาพของชุมชน ณ ปั จจุบนั หากชุมชนสามารถลดจุดอ่อนและอุปสรรคได้
จะเป็ นการเสริ มสร้างจุดแข็งและเพิมโอกาสให้ศกั ยภาพชุมชนเป็ นชุมชนทีเข้มแข็งมากยิงขึน
ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ พบว่า ณ ปั จจุบนั ชุมชนบางเหนียวดํา มีผลิตภัณฑ์จากกระเจียบเขียวที
วางขายในท้องตลาด คือ สบู่กอ้ นกระเจียบเขียว ภายใต้ชือตราผลิตภัณฑ์ “มณิ คคราม” มีวางขายตามร้านขายของชํา ขายผ่าน
ทางสื อออนไลน์ต่างๆ และยังมีผลิตภัณฑ์ทียังอยูใ่ นระหว่างการทดลองผลิต คือ สบู่เหลวและโลชันกระเจียบเขียว ต่อจากนัน
สมาชิกในกลุ่มทําการระดมสมองและปฏิบตั ิการกลุ่มฯ ด้วยการใช้บตั รคํา เพือค้นหาผลิตภัณฑ์จากกระเจียบเขียวทีมีความ
เป็ นไปได้สาํ หรับการแปรรู ป พบว่า สมาชิกเสนอผลิตภัณฑ์จากกระเจียบเขียว แบ่งออกเป็ น ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
ของใช้และผลิตภัณฑ์สําหรับบริ โภค ได้แก่ กระเจียบอบแห้ง กระเจียบแช่อิม ชากระเจียบ ครี มทาหน้า เซรัมและเจลพอก
หน้า และเมื อพิจ ารณาร่ วมกัน ถึ งความเป็ นไปได้ในการแปรรู ป พบว่า ผลิ ตภัณฑ์ที สมาชิ กเลื อก ได้แ ก่ กระเจี ยบแช่ อิม
กระเจียบอบแห้งและเจลพอกหน้า จากนันนําผลิตภัณฑ์จากกระเจียบเข้าสู่การวิเคราะห์โมเดลผืนผ้าใบ เพือสร้างโมเดลธุรกิจ
(Business Model Canvas) ซึ งช่วยในการแจกแจงองค์ประกอบต่างๆ เพือให้ชุมชนเข้าใจและร่ วมกันออกแบบโมเดลธุ รกิจ
ดังตารางที และ
ตารางที แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สบู่กอ้ นกระเจียบเขียว
Key Partners
Key Activities
Value Proposition
Customer
Customer
(พันธมิตรหลัก) (กิจกรรมหลัก)
(คุณค่าของผลิตภัณฑ์)
Relationships
Segments
(ลูกค้า
- หน่วยงาน
- การเพาะปลูกกระเจียบ
- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (กิจกรรม
ผูกมัดใจลูกค้า)
กลุ่มเป้ าหมาย
ราชการ
- การแปรรู ป
ปลอดภัย %
- ลดราคา
)
- การจัดจําหน่าย
- ได้รับคุณค่าจาก
- จัดโปรโมชัน ซือ - กลุ่มลูกค้าผู ้
สถาบันการศึกษา
ธรรมชาติ
รักสุขภาพ
ขนาดใหญ่แถม
- เว็บไซด์ขายของ
- มีสารต่อต้านอนุมูล
- กลุ่มผูใ้ ช้
ขนาดเล็ก
- ผูจ้ ดั จําหน่วย
อิสระ
- มีผลิตภัณฑ์อืนๆ ผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
- ปลอดภัยจากสารเคมี
ธรรมชาติ
- คู่คา้
- มีการควบคุมคุณภาพใน เป็ นของแถม
- กลุ่มลูกค้า
- ลูกค้าสามารถ
กระบวนการผลิต
ทดลองใช้สินค้าได้ ชาวต่างชาติที
- เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ใช้ผลิตภัณฑ์
ฟรี
- ช่วยชะลอริ วรอย
ธรรมชาติ
Key Resources
Channels
(ทรัพยากรหลัก)
(ช่องทาง)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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- วัสดุในการเพาะปลูก
- วัตถุดิบในการแปรรู ป
- แรงงาน

Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน)
- ต้นทุนวัตถุดิบในการแปรรูป
- ต้นทุนงาน
- ต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
- ต้นทุนการจัดจําหน่ายและการขนส่ง

969

- ช่องทางออนไลน์
ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
- ออกบูธงานโอ
ทอป
- ฝากขายหน้าร้าน
- เว็บไซด์
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพือสุ ขภาพ
- ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ขนส่ ง

Revenue Streams (กระแสรายได้)
- รายได้จากการจําหน่ายสบู่
- รายได้จากตัวแทนจําหน่าย

ตารางที แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์กระเจียบแช่อิม/กระเจียบอบ
Key Partners
Key Activities
Value Proposition
(พันธมิตรหลัก) (กิจกรรมหลัก)
(คุณค่าของผลิตภัณฑ์)
- หน่วยงาน
- การเพาะปลูกกระเจียบ
- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ราชการ
- การแปรรู ป
- ได้รับคุณค่าจาก
- การจัดจําหน่าย
ธรรมชาติ
สถาบันการศึกษา
- เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เว็บไซด์ขายของ
- มีสารต่อต้านอนุมูล
- ผูจ้ ดั จําหน่วย
อิสระ
วัตถุดิบ
- มีสรรพคุณบํารุ งร่ างกาย
- คู่คา้
และต้านทานโรค

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

Customer
Relationships
(กิจกรรมผูกมัดใจ
ลูกค้า)
- ลดราคา
- จัดโปรโมชัน ซือ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเล็ก
- มีผลิตภัณฑ์อืนๆ
เป็ นของแถม
- ลูกค้าสามารถ
ทดลองชิมสิ นค้าฟรี

Customer
Segments
(ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย
)
- กลุ่มลูกค้าผู ้
รักสุขภาพ
- กลุ่มลูกค้าผู ้
ทานมังสวิรัต

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
Key Resources
(ทรัพยากรหลัก)
- วัสดุในการเพาะปลูก
- วัตถุดิบในการแปรรู ป
- แรงงาน

Cost Structure
(โครงสร้างต้นทุน)
- ต้นทุนวัตถุดิบในการแปรรูป
- ต้นทุนงาน
- ต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
- ต้นทุนการจัดจําหน่ายและการขนส่ง
ตารางที แสดงโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เจลทาหน้า
Key Partners
Key Activities
(พันธมิตรหลัก) (กิจกรรมหลัก)
- หน่วยงาน
- การเพาะปลูกกระเจียบ
ราชการ
- การแปรรู ป
- การจัดจําหน่าย
สถาบันการศึกษา
- เว็บไซด์ขายของ
- ผูจ้ ดั จําหน่วย
วัตถุดิบ
- คู่คา้
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Channels
(ช่องทาง)
- ช่องทางออนไลน์
ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
- ออกบูธงานโอ
ทอป
- ฝากขายหน้าร้าน
- เว็บไซด์
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพือสุขภาพ
- ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ขนส่ ง

Revenue Streams
(กระแสรายได้)
- รายได้จากการจําหน่ายสบู่
- รายได้จากตัวแทนจําหน่าย

Value Proposition
(คุณค่าของผลิตภัณฑ์)
- ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
- ได้รับคุณค่าจาก
ธรรมชาติ
- เป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เพิมความชุมชืนและ
บํารุ งผิวหน้า

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

Customer
Relationships
(กิจกรรมผูกมัดใจ
ลูกค้า)
- ลดราคา
- จัดโปรโมชัน ซือ
ขนาดใหญ่แถม
ขนาดเล็ก
- มีผลิตภัณฑ์อืนๆ
เป็ นของแถม
- ลูกค้าสามารถ
ทดลองชิมสิ นค้าฟรี

Customer
Segments
(ลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย
)
- กลุ่มลูกค้า
ผูใ้ ช้
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
- กลุ่มลูกค้าผู ้
รักความสวย
ความงาม
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- ขายเป็ นชุดคู่กบั
ผลิตภัณฑ์อืนๆ

Key Resources
(ทรัพยากรหลัก)
- วัสดุในการเพาะปลูก
- วัตถุดิบในการแปรรู ป
- แรงงาน

Cost Structure
(โครงสร้างต้นทุน)
- ต้นทุนวัตถุดิบในการแปรรูป
- ต้นทุนงาน
- ต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
- ต้นทุนการจัดจําหน่ายและการขนส่ง
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Channels
(ช่องทาง)
- ช่องทางออนไลน์
ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ
- ออกบูธงานโอ
ทอป
- ฝากขายหน้าร้าน
- เว็บไซด์
- ร้านขายผลิตภณฑ์
เพือสุ ขภาพ
- ทางไปรษณี ย ์
บริ ษทั ขนส่ ง

Revenue Streams
(กระแสรายได้)
- รายได้จากการจําหน่ายสบู่
- รายได้จากตัวแทนจําหน่าย

5. การคาดการณ์ สิงทีจะตามมาหลังจากการเปลียนแปลงได้ เกิดขึนแล้ ว
ภายหลังจากการดําเนินงานวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่มชุมชนฯ พบว่าสิ งทีเกิดขึนภายหลังจากการเปลียนแปลงด้วย
โมเดลธุ รกิ จแคนวาส แบบมีส่วนร่ วมนันสามารถสร้าง ) การเปลียนแปลงบุคคลภายในกลุ่มทีเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความรู ้
ความเข้าใจ มันใจและเห็นคุณค่าของตนเองทีจะดําเนินงานตามแผนธุรกิจชุมชนทีร่ วมจัดทํา ) การเปลียนแปลงทีเกียวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มคนทีได้ร่วมกันแปรรู ปผลิตภัณฑ์เป็ นสบู่กอ้ นกระเจียบเขียว กระเจียบแช่อิม กระเจียบอบแห้ง
สามารถสร้ างความสามัคคี สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มได้ ) การเปลียนแปลงกลไกการจัดการบริ หารกลุ่ม โดยปรับบทบาท
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หน้าทีของสมาชิกให้มีความเหมาะสมเพิมขึนจากเดิม รวมถึงการร่ วมกันเสนอความคิดเห็นและข้อสรุ ปด้านการบริ หารพืนที
เพาะปลูก ทรัพยากรของกลุ่ม พร้อมการปรับปรุ งกฎระเบียบให้ชดั เจนยิงขึน
6. การประเมินผลลัพ ธ์ การเปลียนแปลงทีเกิดขึน
เกิ ด คุ ณ ค่ าต่ อชุ ม ชน โดยสามารถสร้ า งรายได้เ พิมขึ นจากการแปรรู ป ผลิ ต ภัณฑ์ก ระเจี ยบเขี ยว เกิ ด คุ ณค่ า ต่อ
มหาวิทยาลัย ซึ งคณาจารย์เกิ ดงานวิจยั ในลักษณะเชิงประยุกต์ วิเคราะห์สาระสําคัญจากระเจี ยบเขียว การวิจยั พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ การพัฒนาห่ วงโซ่แห่งคุณค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิน เพือวิเคราะห์การดําเนินงานปั จจัยต่างๆ ทังต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง และนํามาปรับประยุกต์กบั บริ บทของกลุ่มชุมชนฯ (กิตติศกั ดิ และคณะ, 2561) และเกิ ดคุณค่าต่อการพัฒนา
องค์ความรู ้ชุมชน ด้านการดําเนินงาน ขยายผลและเชือมโยงไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ อืนๆ
7. แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒ นาการทีเกิดขึนให้ คงอยู่ต่อไป
สามารถดําเนิ นงานได้ดงั นี ) ด้านบุ คคลและกลุ่ม ซึ งแต่ละบุคคลภายในกลุ่มชุมชนฯ ทราบบทบาทและภารกิจ
หน้าทีชัดเจนเพือร่ วมกันดําเนินงาน พร้อมขับเคลือนผ่านด้วยโครงสร้างกลุ่ม ) มีแผนงานปฏิบตั ิการกลุ่มและการนําเสนอ
ข้อมู ลผ่า นห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ภายใต้หัว ข้อ การเพิ มมู ลค่ า ผลไม้แ ละพื ช อัต ลัก ษณ์ด ้วย วทน. (วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ซึ งได้วางแผนจัดกิ จกรรมย่อย เช่น กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี แปรรู ปกระเจียบเขียว และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบพลังงานแสงอาทิ ตย์ กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ เกษตร
อินทรี ยแ์ บบชุมชนมีส่วนร่ วม PGS กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือส่ งเสริ มตลาดออนไลน์

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจยั ฯ ขอขอบคุณสมาชิ กกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนทุกท่านที ให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี โดยงานวิจยั นี ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทําให้คณะผูว้ ิจยั ดําเนินงานวิจยั นีเสร็ จลุล่วงได้ดี จน
สามารถนําประโยชน์ทีได้รับนี นําเสนอสู่ แผนปฏิบตั ิการ วทน. สู่ ภูมิภาค ภาคใต้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพือ
การขับเคลือนชุมชนแห่งนีอย่างมันคงต่อไป

เอกสารอ้ างอิง

กาญจนา แก้วเทพ. 2559. บททดลองเสนอ : การเขี ย นบทความวิจ ัย เพือสัง คม. วารสารวิจ ัย เพื อการพั ฒ นาเชิ ง พื นที.
8 (2) : 100-121.
กิ ต ติ ศั ก ดิ จิ ต ต์ เ กื อ, อนั น ต์ สั น ติ อ มรทัต , จารุ ว รรณ พรหมเงิ น , แสงระวี ณ พัท ลุ ง , อนิ ต ทยา กั ง แฮ, ชาญณรงค์
ตัน ติ ชาํ นาญกุ ล, วารุ ณี ธารารัตนากุล, เกษม เชื อสมัน , วราลักษณ์ ไชยทัพ และ นุ จิรัตน์ ปิ วคํา 25 . ร่ วมด้วย
ช่ วยกัน สร้ างความเชื อมโยง “ โซ่ แห่ งคุ ณค่า จากต้น นําสู่ ป ลายนํา ” กรณี ศึ กษา : กลุ่ มเพือนแพะ (ผูเ้ ลี ยงแพะ)
จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิจัยเพือการพัฒ นาเชิงพืนที. (1) : 19-32.
Gemede, H., Ratta, N., Haki, D., Woldegiorgis, Z., and Beyene F. 2015. Nutritional quality and health benefits of okra
(Abelmoschus esculentus): a review. J. Food Process Technol. 6:458.
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การผลิตซีอวผสมกากงาในโรงเรี
ิ
ย นบ้ านโพซอ
Production of Fermented Soy Sauce from Soybean and Sesame-oil cake of Posor School
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รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา1* ชเนนทร์ มันคง2 บวรศักดิ เพชรานนท์2 ปัทมา ไทยอู1่
Rattanapol Phanomvan Na Ayudhaya 1* Chanen Munkong2 Bavonsak Pejaranonda2 Patthama Thaiou 1

บทคัดย่อ

โรงเรี ยนบ้านโพซอเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทีตังอยูบ่ า้ นโพซอ ต.เสาหิ น อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮอ่ งสอน ประสบปั ญหา
เรื องการจัดการอาหารในโรงเรี ยน พบว่า ค่าใช้จ่ายในด้านอาหารในปี พ.ศ.
สําหรับนักเรี ยนจํานวน คน ครู คน
มีมูลค่าของวัตถุดิบเป็ นเนือสัตว์ 609,475 บาท ผัก 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภัณฑ์แปรรู ป 326,650 บาท แป้ง 193,544
บาท และซี อิวขาว 36,000 บาท การดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกมือ ภายใต้งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาทต่อปี ทําให้อาหาร
บางมืออาจจะมีคุณค่าทางโภชนาการทีไม่เหมาะสมกับนักเรี ยนในวัยทีกําลังเติบโต ทางคณะวิจยั จึงได้ระดมความคิดจาก
ชาวบ้านในหมู่บา้ น โรงเรี ยน และนักวิจยั เพือทําโครงการอาหารสําหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยน โดยการจัดการทรัพยากรใน
พืนทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงตกลงทําซีอิวผสมกากงา เพือลดค่าใช้จ่ายในค่าเครื องปรุ งอาหาร และทําให้อาหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการเพิมสูงขึนเหมาะกับนักเรี ยนวัยกําลังเจริ ญเติบโต
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ สร้างเทคโนโลยีเชิ งกระบวนการทีเหมาะสมด้านการแปรรู ปอาหารจากวัตถุดิบทีหาได้ใน
พืนที โดยทําซี อิวผสมกากงาให้เ ป็ นผลิ ต ภัณฑ์ทีมีเ อกลักษณ์ เ ฉพาะถิน และสามารถเก็ บ รั กษาได้นาน โดยใช้ ‘กากงา’
ที มี ม ากในพื นที มาพัฒ นาสู ต รซี อิ วขาวผสมกากงากระบวนการทํา ซี อิ วผสมกากงาเป็ นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีเ ชิ ง
กระบวนการลงสู่ ระดับพืนฐานสําหรับโรงเรี ยนและชุมชนในถินทุรกันดาร ให้สามารถพึงตนเองในเรื องอาหาร สามารถ
ดูแลโภชนาการของเด็กและเยาวชนในพืนที หรื อสามารถสร้างมูลค่าเพิมของวัตถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพือส่ งออกสู่
ตลาดนอกชุมชนได้
คําสําคัญ : การแปรรู ปถัวเหลือง กากงา ซีอิวสูตรท้องถิน บ้านโพซอ โภชนาการในโรงเรี ยน
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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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ด้วยสภาพภู มิ ป ระเทศของอํา เภอแม่ ส ะเรี ย ง จัง หวัด แม่ ฮ่องสอน พื นที ส่ วนใหญ่ ป ระมาณ 90% ที เป็ นภูเ ขา
สลับซับซ้อนและป่ าทึ บ ลักษณะสภาพของชุมชนอยูห่ ่างไกลจากความเจริ ญและเป็ นพืนทีทุรกันดาร ขาดโอกาสทีจะได้รับ
การบริ การพืนฐานจากภาครัฐ อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา และเส้นทางคมนาคมทียากลําบาก บางเส้นทางไม่สามารถเข้าถึงได้
ในฤดูฝน เนื องจากเป็ นดิ นโคลนและบางช่วงต้องใช้ลาํ ห้วยเป็ นถนน ต้องข้ามลําห้วย การเดินทางในฤดูร้อนและฤดูหนาว
สามารถเดิ นทางด้วยรถยนต์ขบั เคลือนสี ล้อ และรถจักรยานยนต์ ส่ วนในฤดูฝนระดับนําในลําห้วยจะขึนสู งไม่สามารถเข้า
ออกพืนทีได้ ด้วยข้อจํากัดด้านภูมิศาสตร์ และสาธารณูปโภคพืนฐาน ตามกรอบการทํางานภายใต้การดําเนิ นงานแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถินทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้ าหมายเพือพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถินทุรกันดารให้มีโภชนาการดี สุ ขภาพแข็งแรง มีความซื อสัตย์ เสี ยสละ สามัคคี และเมตตาผูอ้ ืน มีความรู้
และทักษะทังทางวิชาการ และอาชีพ ทีเป็ นพืนฐานการพึงตนเองและพัฒนาท้องถินได้ โดยยึดเด็กและเยาวชนเป็ นศูนย์กลาง
ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้เพือสร้างความสามารถของเด็ก เยาวชนและ ราษฎรในพืนทีให้บูรณาการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิน
กับ ความรู ้ เ ทคโนโลยีส มัยใหม่ สามารถปรั บ ตัว และดํา รงชี วิตอย่างมี คุณ ภาพสอดคล้อ งกับ วิถี ชีวิต สิ งแวดล้อ ม และ
วัฒนธรรมของท้องถิน โรงเรี ยนบ้านโพซอเป็ นโรงเรี ยนทีอยูใ่ นเขตถินทุรกันดารส่ งผลให้โรงเรี ยนบ้านโพซอประสบปัญหา
ขาดแคลนอาหารแลสารอาหารทีเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนเพือโครงการอาหารสําหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสใน
ถินทุรกันดาร เนืองจากงบประมาณค่าอาหารรายหัวนัน ให้เฉพาะนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ในขณะทีบริ บทโรงเรี ยนขยาย
โอกาสทีมีหอพักนอน มีความจําเป็ นต้องบริ หารจัดการให้สามารถดูแลนักเรี ยนระดับมัธยมต้นให้ได้รับประทานอาหารให้
ได้ทุกมือด้วย เพราะนักเรี ยนส่ วนใหญ่มาจากหมู่บา้ นทีไกลเกิ นกว่าจะเดิ นทางไปกลับ เนื องจากถนนหนทางลําบากและมี
ความยากจนเกินกว่าจะซืออาหารรับประทานเอง
โดยทางโรงเรี ยนได้รับสนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรี ยนอนุบาล ถึงชันประถมศึกษาปี ที
6 มีนกั เรี ยน 265 คน ได้เงินหัวละ 20 บาท เด็กหอพักได้มือเช้าและเย็น มือละ 13 บาทต่อคน ได้เฉพาะเด็กชันประถมจนถึง
มัธยมต้น มีเด็กหอพักจํานวน 311 คน แต่ทางโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนจํานวน 459 คน ครู 30 คน ในปี การศึกษา 2559 คิดเป็ น
ค่าอาหารต่อหัวเด็กนักเรี ยนเป็ นประมาณ 46.71 บาท/คน/วัน ทําให้ไม่มีปริ มาณอาหารเพียงพอต่อการบริ โภคของนักเรี ยนใน
โรงเรี ยน ภายใต้งบประมาณทีจํากัดทางด้านอาหาร ซึ งเป็ นค่าใช้จ่ายจริ งของโรงเรี ยนในปี 2556 เป็ นเนือสัตว์ (ไก่สด เนือหมู
สด ปลาสด ปลาทูเค็ม) มูลค่า 609,475 บาท ผักเป็ นมูลค่า 737,450 บาท โปรตีนและผลิตภัณฑ์แปรรู ป 326,650 บาท และแป้ ง
193,544 บาท ซีอวขาว
ิ
36,000 บาท ซึ งเป็ นข้อมูลทีได้จากบัญชีใช้จ่ายของโรงเรี ยน จึงให้เกิดแนวคิดในการสร้างอาหารใน
โรงเรี ยนขึน เพือดูแลโภชนาการอาหารทุกคนทุกมือ ภายใต้งบประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ทําให้อาหารบางมืออาจจะมีคุณค่า
ทางโภชนาการทีไม่เหมาะสมกับนักเรี ยนในวัยทีกําลังเติบโต ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนกําลังเตรี ยมรับมือกับการดูแล
นักเรี ยนชันมัธยมปลายทีจะขยายเพิมขึนอีกด้วย ทางออก คือ 1) ซือวัตถุดิบทีราคาถูกลง เพือเพิมปริ มาณอาหาร 2) ผลิตอาหาร
หรื อเครื องปรุ งเองเพือลดค่าใช้จ่าย 3) พัฒนานิ สยั การกินอย่างรู ้คุณค่า
ดังนันในงานพัฒนานี มีจุดมุ่งหมายทีจะเพิมมูลค่าของวัตถุดิบเกษตรในพืนที ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยังยืน
เป็ นการสร้างคุณค่าเพิม (value creation) และนวัตกรรมให้กบั อาหารทีดีต่อสุขภาพมากมาย โดยพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เพือ
สุ ขภาพทีเพิมสารอาหารสําคัญแก่เด็กนักเรี ยน สามารถเก็บรักษาได้นาน ทําเองได้ดว้ ยตัวเอง ลดการนําเข้ามาของเครื องปรุง
(ซี อิวขาว) และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม (ปั ณณ์ณชั และ ฉันทนา, 2558)
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การวิจัยในครั งนี เป็ นงานวิจัยเชิ ง บริ การวิชาการที ต้องมี ก ารปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ วม (Participatory Action
Research : PAR) (ครรชิต, 2554) โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างทีมวิจยั ชาวบ้าน และโรงเรี ยน (ครู และนักเรี ยน)
หาข้อมูลทีศึกษาในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (ชอบ และโกวิท, 2547) ดังต่อไปนี
. ข้อมูลกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
1) ข้อมูลทีมีอยูใ่ นพืนที โดยพืนทีทีทําการพัฒนาครังนีเป็ นโรงเรี ยนบ้านโพซอ
2) กลุ่มเป้ าหมายทีต้องเรี ยนรู ้การผลิตซีอิวผสมกากงา (ครู 1 คน นักเรี ยนมัธยมปลาย 10 คน)
3) ซี อิวทีได้ตอ้ งทําจากวัตถุดิบในพืนที (ถัวเหลืองและกากงา)
. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1) ประเด็นพูดคุยกับกลุ่มครู และตัวแทนชาวบ้านในด้านวัตถุดิบทีมีในพืนที
2) คําถามของผูท้ าํ งานพัฒนาเกียวข้องกับวัตถุดิบและอาหารภายในโรงเรี ยน (ภาพที 1)
3) การสอบถามถึงความพึงพอใจต่ออาหารทีทําขึนมาจากวัตถุดิบภายในพืนที (ภาพที 2)

ภาพที 1 วัตถุดิบทีใช้ในการปรุ งอาหารของโรงเรี ยน

ภาพที 2 อาหารทีเด็กนักเรี ยนใช้รับประทานในโรงเรี ยน
. ขันตอนการดําเนิ นการวิจยั
การดําเนินงานวิจยั ในครังนี แบ่งการปฏิบตั ิงานออกเป็ น 3 ขันตอน คือ
ขันตอนที 1 สํารวจและสอบถามถึงปั ญหาความต้องการอาหารของโรงเรี ยน
1) ศึกษาข้อมูลของพืนทีบ้านโพซอ ทางด้านอาชีพ การเกษตร และวิถีชีวติ ของคนในหมู่บา้ น (ภาพที 3)
2) ทําการสํารวจ พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน และครู เพือแลกเปลียน เรี ยนรู ้ วิเคราะห์ถึงโจทย์และความต้องการทีแท้จริ ง
ในแก้ไขปั ญหาด้านอาหารและเครื องปรุ ง (ภาพที 4)
3) นักวิจยั และโรงเรี ยนร่ วมกันคัดเลือกอาหารทีเหมาะสม
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ภาพที 3 สํารวจพืนทีของตําบลบ้านเสาหิ น

ภาพที 4 คณะทํางานพูดคุยกับทางโรงเรี ยนและตัวแทนชาวบ้าน
ขันตอนที 2 การเรี ยนรู ้ถึงการทําซี อิวให้กบั โรงเรี ยน (ครู และนักเรี ยน) (ภาพที 5)
1) นักวิชาการทําการให้ความรู ้ถึงการทําซีอิวที ได้คดั เลือกวัตถุดิบ (ถัวเหลืองและกากงา) จากในพืนที ให้กบั ครู และ
นักเรี ยน
2) ร่ วมกันทําซีอิว โดยผูว้ จิ ยั ลงมือทําร่ วมกับครู และนักเรี ยน พร้อมทังตอบประเด็นคําถามทีเกิดระหว่างการทําซี อิว
3) สรุ ปประเด็นคําถาม และปั ญหาทีเกิดขึน เพือหาข้อสรุ ปในการผลิตซีอิวทีจะทําให้เกิดขึนในโรงเรี ยน

ภาพที 5 ฝึ กสอนทําซี อิวในโรงเรี ยนบ้านโพซอ
ขันตอนที 3 สังเกตความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (นักเรี ยนและครู ) พร้อมกับสอบถามด้วยปากเปล่า รวบรวมข้อมูลทีได้
เพือนํามาวิเคราะห์หาวิธีการทีเหมาะสมกับโรงเรี ยนในการผลิตซีอิวในโรงเรี ยน (ภาพที 6)
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ภาพที 6 สอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโพซอและหาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค

ผลและวิจารณ์ ผล
. ผลของการสํารวจข้อมูลพืนฐานเพือหาวัตถุดิบทีจะนํามาแปรรู ปเป็ นซีอิวผสมกากงาของหมู่บา้ นโพซอเกิดจาก

การสํารวจและสอบถาม พบว่า ชาวบ้านมีอาชีพทําการเกษตร เพาะปลูกพืชได้แก่ ข้าว ถัวเหลือง กระเที ยม งา กล้วยนําหว้า
จากนันได้นาํ ข้อมูลมานําเสนอต่อทีประชุมระหว่างนักวิชาการกับโรงเรี ยน เพือหาข้อสรุ ปถึงการทําผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสมกับ
โรงเรี ยนและสามารถให้สารอาหารทีเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้ จึงตกลงทําซีอิวต้องใช้ถวเหลื
ั อง
ในการผลิตหลักสามารถหาได้จากพืนทีในตําบลเสาหิ นได้ง่าย (ปั ณณ์ณชั และ ฉันทนา, 2558) ส่วนซีอิวผสมกากงาจะทําให้
เป็ นผลิตภัณฑ์เฉพาะถินทีเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน โดยกากงาสามารถหาได้จากโรงเรี ยนเพียงหลวง ๑๑ หมู่บา้ นสล่าเจียง
ตอง ในตําบลเสาหิ น ซึงขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท
. การทําซี อิวและซี อิวผสมกากงาในเบื องต้น ผูท้ าํ วิจยั จะเป็ นผูป้ ฎิ บตั ิและทําการสอนให้แก่นักเรี ยนและครู ใน
โรงเรี ย นบ้า นโพซอ ด้วยการนํา เอาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีม าใช้ส อนและทํา ความเข้า ใจให้กับ ครู แ ละนัก เรี ย น
(Nakahara et al., 2012., Kanu et al., 2007., วราทิ พย์, 2552) เพือสามารถนําไปผลิต ต่ออย่างเข้าใจมากกว่าการปฏิบตั ิตาม
กระบวนการผลิตอย่างเดียว
. ผลทีได้จากการทําซี อิวและซีอิวผสมกากงา ให้กบั กลุ่มนักเรี ยนและครู พบว่าครู และนักเรี ยนยังไม่สามารถทํา
ความเข้าใจกับกระบวนการได้ทงหมด
ั
แต่สามารถประยุกต์ของใช้ทีมีในโรงเรี ยนและหมู่บา้ นมาทําอุปกรณ์ได้ เช่น ตูบ้ ่มโคจิ
หรื อกระด้งทีทําจากไม้ไผ่ แต่ในอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์อืน เช่น หม้อนึงความดัน อุปกรณ์ชงั ตวง วัด ยังไม่สามารถใช้ได้อย่าง
ชํานาญ ต้องคอยตรวจสอบตลอดเวลา ตลอดจนการคํานวณหาค่าต่างๆ ในการปฏิบตั ิ นักเรี ยนไม่สามารถทําเองได้ตอ้ งสอน
ตลอดการปฏิบตั ิ ทําให้ทราบถึงพืนฐานการศึกษาของเด็กในโรงเรี ยนได้
. จากการที ได้ท าํ ซี อิวและซี อิวผสมกากงาที ได้จากวัต ถุ ดิบ ในพืนที ทางครู แ ละนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้เสนอ
ความคิดทีจะทําให้เกิดเป็ นสิ นค้าของโรงเรี ยน เพือสนับสนุนหลักสูตรอาชีพด้านคหกรรมทีเกิดขึนภายในโรงเรี ยน ทําให้ได้
มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางด้านคหกรรม (อาหาร) ให้ดียงขึ
ิ นและสามารถพัฒนาให้เป็ นอาชีพต่อไปได้

ภาพที 7 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของชุมนุมคหกรรม
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การวิจยั ในครังนี เพือพัฒนาความสามารถในการผลิตซี อิวและซี อิวผสมกากงาในโรงเรี ยนบ้านโพซอ โดยมีการ
สํารวจ พูดคุยระหว่างทีมนักวิจยั ชาวบ้าน และโรงเรี ยน ทีมีการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพือหาทางออกทางด้านอาหารใน
โรงเรี ยน ส่ งผลให้เกิ ดการลงมือปฏิบตั ิการประกอบอาหารทีถูกสุ ขอนามัย เรี ยนรู ้ถึงสิ งทีทํา สามารถนําไปประยุกต์เข้าสู่
กระบวนการเรี ยนการสอน เพือให้เด็กนักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้จริ งจากการปฏิ บตั ิจริ งด้วยตัวเอง ส่ งผลทําให้นักเรี ยนมี
สุ ขภาพที ดี แข็งแรง เนื องจากได้รับสารอาหารทีครบถ้วน และเพียงพอ โรงเรี ยนเกิดแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตรและ
กิจกรรมให้กบั นักเรี ยนต่อไป สามารถสร้างมูลค่าเพิมของวัตถุดิบทางการเกษตรในชุมชนเพือส่ งออกสู่ตลาดนอกชุมชนได้

ข้อเสนอแนะ

1) ด้านผลิ ตภัณฑ์ซีอิว ควรต้องมี แผนการผลิ ต เพือที จะทําให้ได้มีซีอิวใช้ในโรงเรี ยนตลอดทังปี และสามารถนําออกไป
จําหน่ายในตลาดรอบๆ หมู่บา้ น
2) ในส่ วนของถัวเหลืองและกากงาควรมีการตกลงราคาและวางแผนการผลิตก่อน เพือไม่ให้เกิดปั ญหาในอนาคต
3) โรงเรี ยนควรสร้างนักเรี ยนให้สามารถผลิตซีอิวได้ในรุ่ นต่อๆไป และควรหาครู มาดูแลรับผิดชอบโครงการนี
4) คณะผูว้ จิ ยั ควรต้องปรึ กษาหารื อกับโรงเรี ยน เพือนําเอากระบวนการทําซี อิวมาใส่ ไว้ในวิชาเรี ยนต่างของนักเรี ยนแต่ละชัน
เพือเป็ นการบูรณาการด้านการศึกษาทําให้เกิดการเรี ยนรู้ดา้ น STEM
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หมู่บ้านพลังงานทางเลือก: การถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ สชี วภาพและเตาชี วมวลเพือเป็ นแหล่ง
พลังงานทางเลือกระดับครัวเรื อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
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 ทิพย์มณฑา * ณิ ชา ประสงค์จนั ทร์ สมบูรณ์ ประสงค์จนั ทร์ พลชัย ขาวนวล และ ธนินธรณ์ ขุนจันทร์
Nuchalee Thipmonta1* Nicha Prasongchan1 Somboon Prasongchan1
Palachai Kaonuan1 and Tanintorn Khunjan2

บทคัดย่อ

หมู่บา้ นพลังงานทางเลือกได้ดาํ เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ย์
จากครัวเรื อนและผลิตเตาชีวมวลโดยใช้ไม้ฟืนเป็ นเชือเพลิง ในปี ที และ ตามลําดับ เพือเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกอย่าง
ยังยืนโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการ นักวิชาการ ผูน้ าํ ท้องถินและชุมชน
ได้ร่วมกันสร้างศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและสร้างวิทยากรชุมชนเพือให้มีทกั ษะในการติดตัง
และแก้ปั ญหาเกี ยวกับ ระบบแก๊ ส ชี วภาพในชุ ม ชนและเตาชี วมวล มี ผ ลให้มี วิท ยากรชุ ม ชนที มี ท ัก ษะในการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและผลิตเตาชี วมวลได้เป็ นอย่างดี ประเภทละ คน มี ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก จํานวน แห่ง ณ บ้านป่ าพงศ์ หมู่ที ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทังการผลิตระบบแก๊ส
ชี วภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อนและเตาชีวมวลโดยใช้ไม้ฟืนเป็ นเชือเพลิงสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้
แต่ ละครั วเรื อนในการใช้แก๊สชี วภาพหรื อเตาชี วมวลแทนแก๊สหุ งต้ม LPG ได้ไม่ น้อยกว่าเดื อนละ ถัง เป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ บาทต่อเดือน หรื อประมาณปี ละ 4, บาทต่อครัวเรื อน และชุมชนมีการรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ได้ วิสาหกิ จชุมชน ได้แก่วิสาหกิจชุมชนหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก เพือเป็ นกิจการชุมชนเพือหารายได้ พึงพาตนเองจาก
การผลิตพลังงานทางเลือก เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ.
สนับสนุ นครั วเรื อนและชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการผลิต สร้างจิตสํานึ ก และเข้าถึงองค์ความรู้ขอ้ เท็จจริ งการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก
คําสําคัญ : พลังงานทางเลือก, แก๊สชีวภาพ, เตาชีวมวล, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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Technology transfer for biogas production from animal droppings and organic wastes from households and for
biomass stove production were respectively introduced in 1st and 2nd year of alternative energy village project to be
sustainable alternative energy at household level followed the King’s philosophy of sufficiency economy in practice. The
academicians, the local and community administrative had joined hands to set up a learning center of technology transfer
for alternative energy production and train community disseminators for transferring the biogas and biomass stove
technology production in the village. There are five community disseminators to distribute knowledge and be produced of
each biogas plants and biomass stove. These will affect the community to have a learning center of technology transfer for
biogas and biomass stove production in Papong M.9, Tamot Sub-District, Tamot District, Phatthalung Province with model
of biogas plant, biomass stove and learning aids. The households can reduce their cost of LPG to at least 1 tank a month.
That is around 400 baht per month or around 4,800 baht/year/house. In addition, alternative energy village members have
created a community enterprise principally based on their local knowledge and resources for both commercial and social
aims and objectives. This is followed strategic plan of Ministry of Energy called Alternative Energy Development Plan:
AEDP2015.
Keywords : Alternative energy, Biogas, Biomass stove, The King’s philosophy of sufficiency economy
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สภาพการณ์ ก่อนการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
ชุมชนตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีเนื อทีทังใช้เป็ นอยูอ่ าศัยและการประกอบอาชีพมากกว่า ,
ไร่ ตังอยูใ่ นเขตการปกครองเทศบาลตําบลตะโหมด และเทศบาลตําบลเขาหัวช้าง มีจาํ นวนครัวเรื อนทังสิ น , ครัวเรื อน
และมีจาํ นวนมี ป ระชากรทังสิ น , คน (ข้อมูล) ประชากรในชุม ชนตะโหมดประมาณร้อยละ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม จากข้อมูลปศุสตั ว์อาํ เภอตะโหมด เมือวันที 18 พฤศจิกายน
พบว่าเกษตรกรมีการเลียงโค จํานวน , ตัว
สุ กร จํานวน , ตัว แพะ จํานวน , ตัว และแกะ จํานวน ตัว และไก่ จํานวน , ตัว ดังภาพที จากการ
สํารวจความต้องการของชุมชนทีต้องการความรู ้ และเทคโนโลยีในการจัดการมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยส์ าํ หรับครัวเรื อน
ในชุมชน ทีผ่านมาชุมชนมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนชุมชนทังอบรม ฝึ กปฏิบตั ิการ ส่งเสริ มให้ชุมชนมีความรู ้ในเรื อง
ต่าง ๆ เพือลดรายจ่ายและหรื อเพิมรายให้แก่ ชุมชน ในส่ วนของการอบรมให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพที ใช้
ระบบถุง LDPE ได้รับการถ่ายทอดเชิงปฏิบตั ิการในปี งบประมาณ - ตามทีได้รับการขอความช่วยเหลือทางวิชาการ
และเทคโนโลยีไปยังคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั โดยผูน้ าํ ท้องถินและเครื อข่ายชมรมต่าง ๆ
ในชุมชน จากนันอาจารย์หลักสู ตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึ กษาทัวไป คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ได้เขียนข้อเสนอโครงการของบสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบตั ิการการผลิ ตระบบแก๊ส
ชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยส์ าํ หรับครัวเรื อนในชุมชน จากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ซึงได้รับงบสนับสนุนอย่างต่อเนือง และพืนทีให้บริ การก็กระจายไปยังชุมชนอีกหลายอําเภอในจังหวัดพัทลุง

ภาพที แผนทีและข้อมูลปศุสตั ว์อาํ เภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมือวันที 18 พฤศจิกายน
ชุมชนได้รับในการฝึ กอบรม คําแนะนํา คําปรึ กษารวมทังได้รับการสนับสนุ นอุปกรณ์สาํ หรับการสาธิ ตและติดตัง
ระบบแก๊สชีวภาพสําหรับครัวเรื อน ตามเป้ าหมายและผลการดําเนินโครงการในช่วง ปี งบประมาณ
มีผลการ
ดําเนิ นการดังตารางที 1
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ตารางที ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการและค่าเป้ าหมาย/ผลการดําเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพเพือเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน ปี งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
. จํานวนผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
2. จํานวนระบบ/บ่อหมักแก๊สชีวภาพทีทําในพืนที
สาธิ ต(บ่อ): วท.สนับสนุนให้จดั ทําสร้าง และสามารถ
ใช้งานได้ 100%
. จํานวนผูร้ ับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาํ ไปใช้
ประโยชน์ และนําไปถ่ายทอดต่อให้กลุ่มผูใ้ ช้ในชุมชน
(จํานวนขยายผลจากการสร้างบ่อด้วยงบของชุมชน/
องค์การปกครองส่วนท้องถิน) 50%
1. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับการถ่ายทอดฯ
2. จํานวนผูร้ ับการถ่ายทอดฯมีการนําไปใช้ประโยชน์
3. ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนของเกษตรกรผูท้ าํ บ่อแก๊ส
ชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน)
 ทดแทนการใช้แก๊สหุ งต้มได้ 1 ถังต่อเดือน
และไฟฟ้าแสงสว่าง
 ทดแทนการใช้/ซือปุ๋ ยเคมี 1/3 ของค่าใช้จ่าย
เดิม (1 ถุง 50 กก. ราคา 600 บาทใช้ได้
ประมาณ 2 ไร่ )
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ค่าเป้ าหมาย/ผลการดําเนินงาน (หน่วยนับ)

2557

2558

2559

102 คน
บ่อ/ บ่อ

คน
บ่อ/ บ่อ

1 บ่อ/ บ่อ

บ่อ/ บ่อ

0/0

80/86.21
บ่อ/ บ่อ

80/85.24
บ่อ/ บ่อ

80/86.21
บ่อ/ บ่อ

320-400บาท

320-400บาท

320-400บาท

200บาท

200บาท

คน
บ่อ/ บ่อ

200บาท

ภาพตัวอย่างบ่ อ แก๊ สชี วภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตแก๊ส ชี วภาพเพื อเป็ นพลังงานทดแทน
ในครั วเรื อน และภาพตัวอย่างไวนิ ลเพือเป็ นการประชาสัม พัน ธ์ และให้ค วามรู้ เทคโนโลยีระบบแก๊ สชี วภาพแต่ล ะบ่ อ
ดังภาพที และภาพที
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ภาพที ตัวอย่างบ่อแก๊สชีวภาพจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน
ซึงได้รับงบสนับสนุนจากสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที ตัวอย่า งไวนิ ลประชาสัม พัน ธ์ โครงการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ตแก๊ ส ชี ว ภาพเพือเป็ นพลัง งานทดแทน
ในครัวเรื อน ซึ งได้รับงบสนับสนุ นจากสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจําปี งบประมาณ
2557
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ในการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตแก๊สชี วภาพเพือเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อนโดยใช้มูลสัตว์ และขยะ
อินทรี ยใ์ นครัวเรื อน มีผลทําให้สามารถจัดการสิ งปฏิ กูลจากสัตว์ กลินเหม็น พาหะนําโรคได้ ชุมชนมีพลังงานทดแทนใช้ใน
ครัวเรื อนและยังมีปุ๋ยทีได้จากการหมักแก๊สชีวภาพสามารถนําไปทดแทนการใช้/ซื อปุ๋ ยเคมี 1/3 ของค่าใช้จ่ายเดิมประมาณ
เดื อนละ บาท ทําให้ความสนใจจากชุ มชนเครื อข่ายต่าง ๆ เพิมมากขึนจากตัวอย่างผูท้ ี ได้ติดตังระบบแก๊ สชี วภาพนี
รายชือหน่วยงานทีให้การสนับสนุนและขอความช่วยเหลือให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพในช่วง ปี ดังนี
1. เทศบาลตําบลตะโหมดตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2. เทศบาลตําบลเขาหัวช้างตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
3. เทศบาลตําบลควนเสาธง ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
4. สวัสดิการชุมชนตําบลตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
5. สวัสดิการชุมชนตําบลเขาหัวช้าง ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
6. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงควนเสาธง ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
7. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลแม่ขรี ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
8. ชมรมโคขุน ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
9. อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
10. ปศุสตั ว์อาํ เภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
11. องค์การบริ หารส่วนตําบลเขาปู่ อําเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง
12. ตําบลโคกทราย อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
13. ชุมชนคนเลียงวัว ตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
14. สภาองค์กรชุมชนตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
15. สภาองค์กรชุมชนตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
16. กลุ่มชุมชนท่องเทียววิถีคนเลลําปํ า อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
17. กลุ่มชุมชนท่องเทียวบ้านโคกทราย อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ชุมชนตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็ นพลังงาน
ทดแทนในครั ว เรื อ นตามที ได้รั บ งบสนับ สนุ น จากสํา นัก งานปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ประจํา ปี
ซึงเป็ นทางเลือกทีได้รับความสนใจจากชุมชนมากเพราะสามารถนํามาเป็ นเชือเพลิงทีใช้ในการหุ งต้มแทนแก๊ส
LPG ได้เป็ นอย่างดี และผูเ้ ลียงสัตว์รายย่อยในชุมชนทีมีระบบผลิตแก๊สชีวภาพยังได้นาหมั
ํ กหรื อกากทีผ่านการย่อยสลายแล้ว
มาใช้ประโยชน์เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามอีกหลายหมู่บา้ นที มีวตั ถุดิบจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยแ์ ต่ยงั
ไม่ได้รับการสนับสนุ นเพียงพอ และในการเรี ยนรู ้ของชุมชนเกี ยวกับการผลิ ตแก๊ สชี วภาพ ติดตังระบบผลิ ตแก๊สชี วภาพ
แก้ปั ญหาที เกิ ดขึ นระหว่า งการใช้งาน จําเป็ นต้องมีวิท ยากรชุ ม ชนหรื อ ช่ างชุม ชนที มี ท ักษะที ดี ในการซ่ อ มระบบหรื อ
แก้ปัญหาระบบแก๊สชีวภาพ และมีขอ้ จํากัดเรื องการขุดบ่อขนาดกว้าง เมตร ยาว เมตร และลึก เมตร ทําให้ผสู ้ นใจบาง
ครั วเรื อนไม่สามารถติ ดตังระบบแก๊สชี วภาพนี ได้เนื องจากไม่ มีพืนที เพียงพอ ดังนันเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอืน ๆ
ทีสามารถนําวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมทีสามารถนํามาเป็ นเชือเพลิงในการผลิตพลังงานทางเลือกจากเตาชีวมวล จึงเป็ น
ทีมาให้ชุมชนขอความเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยีในลักษณะหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชุมชนได้รับการ
สนับสนุ นงบประมาณในการดําเนิ นโครงการหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก ในปี งบประมาณ
ทีได้ดาํ เนิ นการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก๊สชีวภาพ และเตาชีวมวลแก่ชุมชน และส่ งเสริ ม
และพัฒ นาให้ ชุ ม ชนสามารถบริ หารจัด การเป็ นผู ถ้ ่ ายทอดเทคโนโลยีเ พื อชุ ม ชนเอง และต่ อ ยอดให้ ชุ ม ชนใกล้เ คี ย ง
นอกเหนื อจากนันยังเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพเพือสร้างรายได้ให้กบั ผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในชุมชนได้ เพือสร้างฐาน
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การเรี ย นรู ้ แ ละส่ งเสริ ม การใช้พลัง งานทางเลื อ กจากวัส ดุ เ หลื อใช้ใ นชุ ม ชนโดยใช้ห ลัก ความรู ้ ท าง วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทีสามารถเอือต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนตะโหมดได้ นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน ยังจะ
เป็ นการเพิมรายได้ของชุมชนได้อีกทางหนึง ให้สามารถพึงพาตนเองและมีการใช้พลังงานทางเลือกด้วยความยังยืนตลอดไป
การมีส่วนร่ วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
ในการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน มีส่วนร่ วมกับ
อาจารย์ทงในและต่
ั
างคณะ และพนักงานในพืนทีเพือสะดวกในการติดต่อประสานงานกับผูน้ าํ ท้องถินและชุมชน ดังภาพที
และมี วิทยากรหลัก วิทยากรตัวคูณหรื อวิทยากรผูช้ ่วยจากทังภายในคณะ ต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย และช่างชุมชน เพือ
ร่ วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อนและร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ทีเกิดขึนในทุกกระบวนการทังก่อน ระหว่าง และหลังดําเนิ นโครงการ ดังภาพที และยังได้รับความร่ วมมือจากทุก
ท่านในการมีส่วนร่ วมในการจัดโครงการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บา้ นพลังงานทางเลือก อย่างต่อเนื องใน
ปี งบประมาณ -

ภาพที หัวหน้าโครงการและผูร้ ่ วมโครงการ
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ภาพที ทีมวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็ นพลังงานทดแทนในครัวเรื อน
หน่ วยงานที จะให้การสนับสนุ นการดําเนิ นงานทังในส่ วนของ วท. หน่ วยงานท้องถิน สถาบันการศึ กษาที เป็ น
เครื อข่ายและรู ปแบบของการสนับสนุน ดังตารางที
ตารางที หน่วยงานทีสนับสนุนการดําเนินงานหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก
ชือหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
รู ปแบบการสนับสนุน
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลา ๑. วิทยากร เจ้าหน้าที พาหนะ และอืนๆ ตามทีเกียวข้อง
และเหมาะสม
. ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจํา
ภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.๓)
. อําเภอตะโหมด
. เทศบาลตําบลตะโหมด
. เทศบาลตําบลเขาหัวช้าง

การช่วยประสานงานวิทยากร ผูเ้ ชียวชาญ ให้คาํ ปรึ กษา
ประธานเปิ ดงาน จัดอําเภอยิมพบประชาชน
สถานทีจัดอบรม เจ้าหน้าที พาหนะ งบประมาณ
บางส่วน และอืนๆ ตามทีเหมาะสม
สถานทีจัดอบรม เจ้าหน้าที พาหนะ งบประมาณ
บางส่วน และอืนๆ ตามทีเหมาะสม
วิทยากร ประสานงานชุมชน

. กลุ่มสวัสดิการชุมชนเทศบาลเขาหัวช้าง
กระบวนการทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงทีดีขนึ
ในการบริ ห ารจัดการหมู่ บ ้านวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี “หมู่ บ ้านพลังงานทางเลื อก” ให้มีศู น ย์เ รี ยนรู ้ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพขึ นในชุ มชนและมี การฝึ กปฏิบตั ิการเพือพัฒนาวิทยากรชุมชนให้มีความชํานาญ
ในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพนัน ได้มี ก ารนํา เครื องมื อ การจัด การความรู ้ (KM tools) มาใช้ห ลาย
องค์ประกอบด้วยกัน เริ มต้นจาก ชุมชนนักปฏิ บตั ิ (Communities of Practice หรื อ CoP) จากการบริ การวิชาการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อนเพือเป็ นพลังงานทางเลือกแก่ชุมชนตะโหมด
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ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จัง หวัด พัท ลุ ง ซึ งได้รั บ งบสนับ สนุ น จากสํา นัก งานปลัด กระทรวงวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ปี งบประมาณ พ.ศ.
– 2559 ในการดําเนิ นโครงการ ผูจ้ ดั โครงการได้จดั วิทยากรบรรยายความรู้และฝึ ก
ปฏิบตั ิการเกียวกับการผลิตระบบแก๊สชีวภาพให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้เรี ยนรู้ทุกขันตอนในการเตรี ยมบ่อกว้าง เมตร ยาว
เมตร การเตรี ยมถุงหมักแก๊สชี วภาพโดยใช้ถุง LDPE เพือติดตังระบบผลิ ตแก๊สชี วภาพ และมีการใช้การจัดการความรู้
การศึกษาดูงาน (Study Tour) นําผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลงพืนทีดูงานบ่อแก๊สชีวภาพทีพร้อมใช้งานแล้ว และฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการ
ผลิตระบบแก๊สชี วภาพหลังจากเรี ยนรู้ทฤษฎีในการฝึ กอบรมเพือฝึ กให้วิทยากรชุ มชนสามารถปฏิบตั ิได้จริ งในทุกขันตอน
และเข้าใจระบบการผลิ ตแก๊สชี วภาพได้เ ป็ นอย่างดี มี การนําการจัดการความรู ้เรื อง เวที เ สวนา (Dialogue หรื อ สุ น ทรี ย
สนทนา) และ การถ่ายทอดความรู ้โดยการเล่าเรื อง (Storytelling) มาใช้ในการบริ หารจัดการหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก โดย
จัดให้มีเวที เสวนาระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน ผูท้ ี เคยร่ วมโครงการผลิ ตแก๊สชีวภาพใช้เอง และผูส้ นใจทัวไป ได้การ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ เล่าเรื องจากประสบการณ์ตรง เพือเป็ นในการข้อมูลและข้อเสนอแนะในการบริ หารหมู่บ้านพลังงาน
ทางเลือก รวมทังข้อจํากัดในบางครัวเรื อนไม่มีการเลียงสัตว์หรื อไม่มีพนที
ื เพียงพอในการผลิตบ่อแก๊สชีวภาพ ได้เสนอให้นาํ
เทคโนโลยีการผลิตเตาชี วมวลสําหรับครัวเรื อนโดยใช้วสั ดุเหลือใช้จากการเกษตรกรรมมาเป็ นเชือเพลิง จากนันได้นาํ การ
จัดการความรู ้เรื อง ที มข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) ได้มีการจัดตังทีมอาจารย์จากหลักสู ตรรายวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาศึ กษาทัวไป คณะศิ ลปศาสตร์ ถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ขนตอนในการผลิ
ั
ต ระบบแก๊สชี วภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะ
อินทรี ย ์ โดยใช้ถุงหมัก LDPE และทีมอาจารย์จากสาขา คหกรรมศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสาขา
การจัดการและสาขาการตลาด จากคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ในการวางแนวคิดการบริ หาร
จัดการศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
จากการจัด เสวนาร่ วมกัน ระหว่างนักวิชาการ ผูน้ ําชุมชน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ได้ขอ้ สรุ ป ที จะน้อมนําหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการนํามูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยใ์ นครัวเรื อนที เหลือใช้น ํามาผลิ ตเป็ นแหล่งพลังงาน
ทางเลือกในการลดต้นทุนด้านพลังงานในครัวเรื อน นอกเหนือจากนันได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างศูนย์เรี ยนรู ้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในชุมชนแบบยังยืน โดยเริ มต้นจากเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพือเป็ นพลังงาน
ทางเลือก ดังภาพที และ

ภาพที เวทีเสวนาการร่ วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานในการบริ หารเป็ นหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก เมือวันที
พฤษภาคม
ณ บ้านป่ าพงศ์ ม. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
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และชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลในครัวเรื อนโดยใช้วสั ดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมเป็ นเชือเพลิ ง
ดังภาพที

ภาพที เวทีเสวนาการร่ วมกันระหว่างนักวิชาการ ผูน้ าํ ชุมชน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานในการบริ หารเป็ นหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก เมือวันที
กรกฎาคม
ณ บ้านป่ าพงศ์ หมู่ที ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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ภาพที ภาพข่าวหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก หนังสื อพิมพ์มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปี ที ฉบับที วันที สิ งหาคมพ.ศ.
ชุมชนได้ช่วยกันสร้างศูนย์จากการปรับปรุ งศาลากลางบ้านเดิมซึ งสร้างขึนสมัยผูใ้ หญ่สถิตย์ขนุ จันทร์ ผูใ้ หญ่บา้ น
คนแรกของหมู่บา้ นป่ าพงศ์ หมู่ ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ งได้สร้างจากการฝึ กอบรมให้ชาวบ้าน
เรี ยนรู ้การก่อสร้าง ศาลากลางบ้านนี ทีศาลาสําหรับประชุ มสมาชิกในหมู่บา้ นหรื อทํากิจกรรมฝึ กอบรมต่าง ๆ ดังภาพที
และจากการมีทีมข้ามสายงานมาช่วยในการวางแผนบริ หารจัดการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี “หมู่บา้ นพลังงาน
ทางเลือก” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที ชุมชนร่ วมกันสร้างศูนย์เรี ยนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก มีสือในการเรี ยนรู ้ระบบการผลิตแก๊สชี วภาพจากมูลสัตว์และ
เศษขยะอิ น ทรี ยจ์ ากครั วเรื อนทังที เป็ นสไลด์ในการนําเสนอความรู้ท ังในทางทฤษฎี และภาพตัวอย่างการผลิ ตบ่ อ แก๊ ส
ตลอดจนการประสบความสําเร็จของเจ้าของบ่อทีได้ดาํ เนิ นการมาแล้ว ภายในศูนย์เรี ยนรู้มีสืออธิ บายขันตอนการผลิตระบบ
แก๊สชีวภาพจากถุงหมัก LDPE มีโมเดลตัวอย่างการติดตังระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวล และยังมีสือทีเป็ นสไลด์สาํ หรับ
วิทยากรชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ขันตอน ภาพกิจกรรม แก่ผสู ้ นใจมาศึกษา ดังภาพที

ภาพที โมเดลและไวนิลขันตอนการติดตังระบบแก๊สชีวภาพและเตาชีวมวลทีศูนย์เรี ยนรู ้
ความรู้ ความเชียวชาญทีใช้ ในการทําให้ เกิดการเปลียนแปลงนัน
หลังจากการจัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแก่ผูส้ นใจทัวไปแล้ว วิทยากรวางแผนในการ
สร้างวิทยากรชุ มชนหรื อช่างชุมชนให้สามารถทังผลิตเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพและเตาชีวมวล โดยการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเพิมทักษะให้แก่ชาวบ้านทีสนใจเป็ นวิทยากรชุมชนจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งจากการจัดการความรู้เรื อง การเรี ยนรู ้
โดยการปฏิ บตั ิ (Action Learning) ดังภาพที และ นอกเหนือจากนันการจัดการความรู ้เรื อง การสอนงาน (Coaching)
และทํางานพีเลียง (Mentoring) ชุมชนได้รับการสอนงานและมีพเลี
ี ยงจากผูท้ ีเคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชีวภาพในปี ทีผ่านมาและมีประสบการณ์ชาํ นาญในการผลิตแก๊สชีวภาพได้นาํ ประสบการณ์นอกเหนือจากการบรรยาย อบรม
และฝึ กปฏิบตั ิการจากวิทยากรจากโครงการ จากการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรมผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถเรี ยนรู้จากการปฏิ บตั ิ
จริ งจากวิทยากรของโครงการ ส่ งผลให้วิทยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชี วภาพได้อย่างชํานาญ
จํานวน คน ได้รับเสื อสามารถ เป็ นเสื อเจ็คเก็ตสี ดาํ สกรี น วิทยากรชุมชน มีการส่ งเสริ มให้วิทยากรชุมชนเข้าร่ วมประชุม
พัฒนาตนเองกับการจัดอบรมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน คน
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ภาพที ภาพข่าวหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก หนังสื อมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปี ที ฉบับที วันที สิ งหาคม พ.ศ.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

992

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

993

ภาพที การฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ณ ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
การคาดการณ์ สิงทีจะตามมาหลังจากการเปลียนแปลงได้ เกิดขึนแล้ว
ศูนย์เรี ยนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมีสือและโมเดลในการเรี ยนรู ้ในชุมชน วิทยากรชุมชนได้มี
โอกาสฝึ กอบรมนักศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้ขอเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้และฝึ ก
ปฏิบตั ิการผลิตระบบแก๊สชีวภาพทีศูนย์ ดังภาพที จากการการผลิตแก๊สชีวภาพของครัวเรื อนทีเข้าร่ วมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากการฝึ กปฏิบตั ิจริ งของวิทยากรชุมชน

ภาพที 15 วิทยากรชุมชนได้ฝึกปฏิบตั ิการเป็ นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตระบบแก๊สชีวภาพแก่นกั ศึกษาจาก
การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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ภาพที วิทยากรชุมชนร่ วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล ร่ วมกับกิจกรรมอําเภอยิม...เคลือนที อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง

ภาพที ภาพข่าวหมู่บา้ นพลังงานทางเลือกหนังสือมติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน
ปี ที ฉบับที วันที กันยายน พ.ศ.
วิทยากรชุมชนได้ฝึกการเป็ นวิทยากรอบรมให้แก่นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัวไปจากการออกบูธร่ วมกับ
อําเภอยิม...เคลือนที และการเข้าร่ วมจัดเสวนา สาธิตการใช้เตาชีวมวลทอด "หนมเบซํา" ในงาน คนโหมด ย่างตามรอยพ่อ
ดิน นํา ป่ า ชุมชนรางวัลลูกโลกสี เขียว ณ วัดตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมให้ความสนใจ
เรี ยนรู้และสังซื อเตาชีวมวลเพือใช้ในครัวเรื อน นอกเหนือจากนันยังมีผสู ้ นใจประยุกต์การผลิตเตาชีวมวลขนาดใหญ่เพือลด
ต้นทุนการผลิตธุ รกิจการทํากล้วยฉาบ วิทยากรและวิทยากรชุมชนมีแผนทีจะต่อยอดในการพัฒนาเตาชีวมวลขนาดเตาใหญ่
ขึนให้เหมาะสมกับกระทะใบใหญ่ และแก้ปัญหาการใช้ไม้ฟืนในปริ มาณมากในการเผาไหม้เชื อเพลิ งต่อไป เป็ นไปตาม
นิ ยามการจัดการความรู ้ของ Ryoko Toyama (2002) กล่าวว่า การจัดการเพือเอือให้เกิ ดความรู ้ใหม่โดยใช้ความรู ้ทีมีอยู่และ
ประสบการณ์ ของคนในองค์กรอย่างเป็ นระบบเพือพัฒนานวัต กรรมที จะทําให้มี ค วามได้เ ปรี ยบเหนื อคู่แ ข่ง ทางธุ ร กิ จ
ดังภาพที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที วิทยากรชุมชน สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล งานคนโหมด ย่างตามรอยพ่อ ดิน นํา ป่ า
ชุมชนรางวัลลูกโลกสี เขียว ณ วัดตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ในการบริ หารจัดการศูนย์ได้ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากชุมชนโดยการนําปิ นโตมาร่ วมในการจัดเลียงอาหารในการ
อบรมทีศูนย์ หรื อกรณี ทีผูเ้ ข้าอบรมเป็ นบุคคลภายนอกก็นาํ อาหารปิ นโตมาทีศูนย์โดยทีมีค่าปิ นโตทีสมาชิกตกลงกันทีราคา
บาทต่อ ปิ นโต ส่ งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดโครงการมากขึน อาหารมีความหลากหลาย บางครัวเรื อนทีมี
แก๊สชีวภาพ ปลูกผัก หาปลาเอง ใช้ก็ลดต้นทุนในการใช้พลังงานและวัตถุดิบในการปรุ งอาหารปิ นโต และชุมชนมีส่วนร่ วม
แสดงความคิดเห็นในการบริ หารจัดการตังแต่กระบวนจัดหาคนประสานจํานวนปิ นโต การลงทะเบียน การจัดโต๊ะอาหาร
เก้าอี จาน ช้อน แก้วนํา นําดืม การทําความสะอาดและการจัดเก็บอุปกรณ์ ดังภาพที

ภาพที เวทีเสวนาการบริ หารจัดการศูนย์เรี ยนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
การประเมินผลลัพ ธ์ การเปลียนแปลงทีเกิดขึน
ในช่วงการฝึ กอบรมทักษะแก่วทิ ยากรชุมชน พบว่าหลังจากประมาณ - สัปดาห์ ครัวเรื อนสามารถใช้แก๊สชีวภาพ
ในการหุ งต้มและนํานําหมักทีล้นจากการถูกแทนทีจากการเติมนําและมูลสัตว์สามารถใช้เป็ นปุ๋ ยหมักอินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบั ครัวเรื อนในการใช้แก๊สชีวภาพแทนแก๊สหุงต้ม LPG ได้ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ถัง เป็ นจํานวน
เงินประมาณ บาทต่อเดือน หรื อประมาณปี ละ 4, บาทต่อครัวเรื อน และเกษตรกรสามารถนํานําหมักทีได้จากการผลิต
แก๊ สชี วภาพทดแทนการใช้หรื อซื อปุ๋ ยเคมี ประมาณเดื อนละ 200 บาท หรื อประมาณปี ละ 2,4 บาทต่ อครั วเรื อน รวม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณต่อปี 7,200 บาทต่อครัวเรื อน สามารถสร้างวิทยากรชุมชนซึงมีส่วนสําคัญมากในการ
ติดตังและแก้ปัญหาระบบแก๊สชีวภาพในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือแก้ปัญหาเกียวกับระบบแก๊สชี วภาพของชุมชน
นอกจากจะทําให้วิทยากรชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานทางเลือกในชุมชนและฝึ กให้มีจิตอาสารั บใช้สังคม
สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ พันทิพย์ เหล่าหาโคตร (พันทิพย์, 2551) พัชริ นทร์ เสตะจันทร์ (พัชริ นทร์ , 2550) และ นุชลี
ทิ พย์ม ณฑา (นุ ชลี ,
) และจากการประชุมระดมสมอง (Workshop/Brainstorming) เมือชุ มชนมี ทกั ษะในการผลิตเตา
ชี วมวลและได้ใช้ประโยชน์จริ งก็ได้มีการประชุมรวมกลุ่มกันทีจะจดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนพลังงานทางเลือกเพือผลิต
ระบบแก๊สชีวภาพเตา ชีวมวลและพลังงานทางเลือกอืนได้ วิสาหกิจชุมชน ได้แก่วสิ าหกิจชุมชนหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก
เพือรวมกลุ่ม ให้บ ริ การและผลิตสิ น ค้าจําหน่ าย เพือเป็ นกิ จการชุ มชนเพือหารายได้ พึงพาตนเองจากการผลิ ต พลัง งาน
ทางเลือก เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ.
สนับสนุ น
ครัวเรื อนและชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการผลิต สร้างจิตสํานึก และเข้าถึงองค์ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อน และการผลิตเตาชี วมวล
เพือเป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกอย่างยังยืนโดยน้อมนําหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปฏิบตั ิในการบริ หาร
จัดการโดยนักวิชาการ ผูน้ าํ ท้องถินและชุมชนได้มีส่วนร่ วมจากการเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเวทีเสวนาเกียวกับ
การวางแผนและจัด การพลัง งานทางเลื อกในชุ ม ชน โดยนํา การจัด การความรู ้ ห ลายประเด็ น อาทิ ชุ ม ชนนัก ปฏิ บ ัติ
(Communities of Practice หรื อ CoP) การศึกษาดูงาน (Study Tour) การสอนงาน (Coaching) และทํางานพีเลียง (Mentoring)
การเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิ (Action Learning) เวทีเสวนา (Dialogue หรื อ สุ นทรี ยสนทนา) การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื อง
(Storytelling) และ ที มข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป็ นต้น มาใช้ในการหลากหลายกระบวนการ มีผลให้ชุมชนมี
ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในชุมชน แห่ง ณ บ้านป่ าพงศ์ หมู่ที ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ชุ มชนมี วิทยากรชุมชนที มีทักษะในการติดตังและแก้ปัญหาเกี ยวกับระบบแก๊สชี วภาพในชุมชน อย่างน้อย
จํานวน คน มีการจัดการเรื องการนําปิ นโตเพือจัดเลียงในการอบรมทีศูนย์เรี ยนรู ้เพิมการมีส่วนร่ วมและสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกกลุ่ม จากการจัดโครงการหมู่บา้ นพลังงานทางเลือก สามารถวิทยากรชุมชนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส
ชี วภาพและเตาชี วมวลได้อย่างชํานาญเทคโนโลยีละอย่างน้อย จํานวน คน มี ผูร้ ั บ การถ่ ายทอดเทคโนโลยีในการร่ วม
โครงการ คน ผูร้ ั บ การถ่ ายทอดนําไปใช้ป ระโยชน์ ร้ อยละ ความพึงพอใจของผูร้ ั บ บริ การในหมู่บ ้าน/ชุ มชนที
ดําเนิ นการในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ .
แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒ นาการทีเกิดขึนให้ คงอยู่ต่อไป
ส่ งเสริ มให้กลุ่ มวิสาหกิ จ ชุ มชนหมู่บ ้านพลังงานทางเลือก มีการประชุ มร่ วมกันในการดําเนิ นกิ จการของกลุ่ม
ให้มียอดสังซื อเตาชีวมวลมากขึน สมาชิกกลุ่มจะมีรายได้จากการจําหน่ายเตาชีวมวล ตลอดจนส่งเสริ มให้หน่วยงานท้องถิน
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนติดตังหรื อผลิตเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมากขึน วิทยากรชุมชนทีมีทกั ษะ ซึ งเป็ นกิจการ
ชุมชนเกียวกับการผลิตพลังงานทางเลือก เพือสร้างรายได้และเพือการพึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. - ในการสนับสนุนครัวเรื อน
และชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทนและสร้างจิตสํานึกและเข้าถึงองค์ความรู ้ขอ้ เท็จจริ งด้านพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก ประธานศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมีเครื อข่ายและประสานงานกับ
ชมรมโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมดเพือให้ศูนย์ เป็ นสถานี เรี ยนรู้หนึ งของชุ มชนในการต้อนรับนักท่องเทียว ที บริ หารจัดการ
โดยชุมชน นักท่องเทียวทีมีโอกาสเข้ามาเทียวในชุมชนตะโหมดจะมีโอกาสได้เรี ยนรู้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือกที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ศู นย์เรี ยนรู ้ วิทยากรชุมชนจัดบรรยายและสาธิ ตการใช้พลังงานทางเลือกทังการผลิตแก๊สชี วภาพและเตาชี วมวลทีผ่านมา
ดังภาพที

ภาพที ศูนย์เรี ยนรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเป็ นสถานีเรี ยนรู้หนึงของชุมชนในการต้อนรับนักท่องเทียวที
บริ หารจัดการการท่องเทียวโดยชุมชนร่ วมกับชมรมโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมด

ภาพที แผนภาพการจัดการหมูบ่ า้ นพลังงานทางเลือก

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูส้ นับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการหมู่บา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บา้ นพลังงาน
ทางเลือก” จากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณผูร้ ่ วมจัดโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยากรชุมชนจากเทศบาลทุ่งลาน
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาและขอบคุณผูน้ าํ ชุมชน เครื อข่ายโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมดและคณะกรรมการหมู่บา้ น
พลังงานทางเลือกทีอํานวยความสะดวกในการลงพืนทีจัดกิจกรรมในทุก ๆ ครัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นุชลี ทิพย์มฑา.
. ประโยชน์ประโยชน์จากการจัดการเรี ยนรู้แบบรับใช้สงั คมสําหรับนักศึกษาทีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
แหล่งพลังงานทางเลือก, ใน รายงานการประชุ มวิชาการระดับชาติ “เปิ ดโลกกว้ างทางปัญ ญาวิชาศึกษาทัวไป”
ครังที , 23-24 มิถุนายน . โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น. กรุ งเทพมหานคร.
พัชริ นทร์ เสตะจันทร์ . 2550. ผลของการใช้กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการรับใช้สังคม (Service Learning) ทีมีต่อการปรับตัวเข้า
กับสังคมในมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
พันทิพย์ เหล่าหาโคตร. 2551. การพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู้โดยการรับใช้สังคม เพือส่งเสริ มความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที 1. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร.
Ryoko Toyama. 2002. The importance of leadership in knowledge management: Knowledge management for cooperate
Innovation, 71-74.
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ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง
: กลุ่มเปลือกไม้ บ้านเขายีสาร ตําบลเขายีสาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Production of Deodorizing Charcoals from Mangrove Charcoal
: An Applied Local Wisdom of " Pleakmai Group" at Baan Khaoyeesarn, Amphawa,
SamutSongkram Province.
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากเศษถ่านไม้โกงกาง และเพือถ่ายทอด
ความรู ้ ใ นการประดิ ษ ฐ์ผ ลิ ตภัณฑ์ถ่ านดู ด กลิ นจากภู มิ ปั ญ ญาการเผาถ่ านไม้โ กงกาง โดยแบ่ ง ออกแบบงานประดิ ษ ฐ์
ประเภท คือ ของทีระลึก และของตกแต่งบ้าน โดยศึกษาข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องของการออกแบบ
เชิ ง สร้ างสรรค์และสมัยนิ ยม โดยมี ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน คน และกลุ่ มเป้ าหมาย จํานวน คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็ น ส่ วน คือ เครื องมือสอบถามผูเ้ ชียวชาญ และเครื องมือทีใช้ในศึกษาความพึง
พอใจจากกลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน จากการสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญ
พบว่า ประเภทของทีระลึกทีผูเ้ ชียวชาญเลือก ได้แก่ หมอนอิง กระถาง cactus และพวงกุญแจ ส่ วนประเภทของตกแต่งบ้าน
ได้แก่ โมบาย กล่ องทิ ชชู และกรอบรู ป นํามาประดิ ษ ฐ์เ ป็ นผลิตภัณฑ์ดูด กลิ นเพือการถ่ ายทอดความรู ้ ในการประดิ ษฐ์
ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ส่ วนความพึงใจจากกลุ่มเป้าหมายทีมีต่อการถ่ายทอดความรู ้ใน
การประดิ ษฐ์ผลิ ตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อหลักสู ตร และด้าน
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด ด้านความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
พบว่า
ประเภทของทีระลึกดูดกลิน คือ กระถาง cactus และหมอนอิง มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด และพวงกุญแจ
มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนประเภทของตกแต่งบ้านดูดกลิน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด คือ กล่องทิ ชชู
โมบาย และกรอบรู ปตามลําดับ
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์, ถ่านดูดกลิน, ถ่านไม้โกงกาง
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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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. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ป่ าชายเลนเป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที มี คุณ ค่ า และมี ค วามสํา คัญ ต่อ มนุ ษ ย์หลากหลายรู ปแบบ ไม่ ว่า จะเป็ น
ประโยชน์ทางตรง อาทิ เช่น เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค แหล่งปั จจัยในการดํารงชีวิต โดยการนําไม้จากป่ าชายเลน
มาใช้สร้ างที อยู่อาศัย หรื อเป็ นเชื อเพลิง พลังงานในครัวเรื อน นอกจากนี ป่ าชายเลนยัง มี ประโยชน์ทางอ้อมในด้านการ
อนุรักษ์พนที
ื ชายฝังทะเล และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศระหว่างสิ งมีชีวติ กับสิ งแวดล้อมบริ เวณชายฝัง โดยแต่ละชุมชน
แถบชายฝังทะเลได้มีการนําทรัพยากรจากป่ าชายเลนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่าง ๆ
ก่อให้เกิ ดภูมิปัญญาท้องถินหลากหลายอันทรงคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมาย ชุมชนยีสารเป็ นชุมชนหนึ ง
ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุ งเทพมหานคร และอยูท่ างฝังตะวันตกของอ่าวไทย
โดยมีลาํ คลองเชือมต่อ โดยตรงกับทะเล (ริ เรื องรอง, ) สภาพแวดล้อมโดยทัวไปในชุมชนยีสาร ประกอบด้วยป่ าชายเลน
ทีมีพรรณไม้หนาแน่นขึนตามธรรมชาติ ทําให้วถิ ีชีวิตของคนในชุมชนยีสาร มีความผูกพันกับป่ าชายเลนอย่างแนบแน่น คน
ในชุมชนมีอาชี พทําสวนป่ าโกงกางเพือขายไม้โดยเผาเป็ นถ่านขาย และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนนอกเหนือจากเป็ น
เชือเพลิงสําหรับหุ งต้มแล้ว ผลผลิตของถ่านไม้โกงกางยังนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิน
และความชืน การใช้ถ่านเพือทําหน้าทีลดกลินในห้องปรับอากาศ มีประสิ ทธิ ภาพที ดีมาก ห้องแอร์ หรื อในสถานทีมีผสู ้ ู บ
บุหรี อาจจะมีเชือจุลินทรี ย์ ควรนําถ่านไม้ไปวางดักไว้ทีช่องดูดอากาศกลับของเครื องดูดอากาศ รู พรุ นและจุลินทรี ยท์ ีเป็ น
ประโยชน์ ในถ่านไม้จะดูดซับกลินและเชือโรคต่าง ๆ เอาไว้ ช่วยลดกลินไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี หรื อจะใช้ถ่านเพือการ
บําบัดนําเสี ยจากครัวเรื อน ก่อนปล่อยสู่ ท่อระบายนําสาธารณะก็ยงั เป็ นผลดีต่อสิ งแวดล้อมอีกด้วย
(ธัน ชาร์โคล.
มปป)
กลุ่ มเปลื อกไม้บ้านเขายีสารเป็ นกลุ่ มมัด ย้อมผ้า ด้วยวัสดุธรรมชาติจากป่ าชายเลน ก่อตังเมื อเดื อนพฤศจิกายน
พ.ศ.
การจัดตังกลุ่มสื บเนื องมาจาก โครงการทีพิพิธภัณฑ์เขายีสารได้มีการฝึ กอบรมเรื องการผลิตของทีระลึกจากวัสดุ
ในท้องถินให้กบั ชาวบ้านเขายีสาร เพือให้ชุมชนได้ทาํ กิจกรรม สื บทอดภูมิปัญญาท้องถินของตน การดําเนิ นงานของกลุ่ม
เปลื อกไม้ มิ ได้มุ่งหวังใช้เป็ นอาชีพหลัก เนื องจากชาวชุมชนที เข้าร่ วมกลุ่มต่างมีอาชี พประจําของตนเป็ นหลักอยู่ การทํา
กิจกรรมจึงใช้เวลาบางส่วนของสัปดาห์ใน วันอังคารและวันพุธมาช่วยกัน ซึงได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกชุมชนเข้า
มาซือสิ นค้า และเยียมชมดูงานเสมอ ๆ (พรทิพย์, 2558)
แต่จากที คณะผูว้ ิจยั ได้ลงพืนทีชุมชนยีสารในกลุ่มเปลื อกไม้บา้ นเขายีสารสัมภาษณ์ นางทองปรุ ง ดรุ ณศรี ได้กล่าวว่า
สิ นค้าผ้ามัดย้อมของกลุ่ มเปลื อกไม้ข าดความหลากหลาย ทําให้ความสนใจของผูบ้ ริ โภคในสิ นค้าของทางกลุ่ มลดลงจึ ง
ต้องการเพิมสิ นค้าใหม่ๆ ทีคงความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนันคณะผูว้ จิ ยั มีแนวคิดทีจะทําผลิตภัณฑ์จากเศษของถ่านไม้
โกงกางซึ งเป็ นวัตถุดิบที มีอยู่ในชุ มชนมาประดิ ษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดสู่ กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีสาร ชุมชนเขายีสาร
และประชาชนทัวไป เป็ นการเพิมมูลค่าสิ นค้าทีจะนําไปจําหน่ายในชุมชนเองเขตอัมพวาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ
รายประเด็นปี
ตามประกาศจากภารกิ จมาตรฐานระบบวิจยั ที เป็ นการวิจยั เพิมมูลค่า และบริ การของกลุ่มโอทอป
(OTOP) โดยการนําศักยภาพ รวมถึงภูมิปัญญาของพืนทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาํ ให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป
. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
. . ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากเศษถ่านไม้โกงกาง
. . เพือถ่ายทอดความรู ้ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บา้ น
เขายีสาร ตําบลเขายีสาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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. ขอบเขตของโครงการวิจยั
. . ศึ กษาการออกแบบผลิ ตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากเศษถ่านไม้โกงกาง ที เหลือจากการจําหน่ ายภายใน
ชุมชนเขายีสาร
. . ศึกษารู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากเศษถ่านไม้โกงกาง จํานวน ชินงานดังนี
) ของทีระลึก
จํานวน ชินงาน
) ของตกแต่งภายในบ้าน จํานวน ชินงาน
. . กลุ่มเป้ าหมายในการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน จากเศษถ่านไม้โกงกาง กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายี
สาร ชุมชนยีสาร และประชาชนทัวไป อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
. . ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน คน
. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
ตัวแปรต้ น
) ผลิตภัณฑ์
- ภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
) กลุ่มเป้ าหมาย
- ผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบ
- สมาชิกกลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีสาร ชุมชนยีสาร และบุคคลทัวไป
ตัวแปรตาม
) ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิน
) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์
. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้รับ
ด้ านวิชาการ
. . นําผลจากการวิจัยมาบู รณาการกับการเรี ยนการสอนวิชาศิ ลปประดิษฐ์ ในสาขาวิชาการบริ หารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์
ด้ านสังคม
. . นําความรู ้จากการวิจยั ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีสาร, ชุมชนเขายีสาร เพือเกิดการรวมตัว เพิมความเข้มแข็ง
ให้กบั ชุมชน ในการพัฒนาวัสดุทีเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิน
ด้ านเศรษฐกิจ/พาณิชย์
. . การวิจยั นี ใช้วสั ดุ และภูมิปัญญาในท้องถิน ของชุมชนเขายีสาร ประดิ ษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากเศษไม้
โกงกาง เป็ นการเพิมรายได้ให้กบั ทางกลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีสาร และชุมชน เขายีสาร
ด้ านนโยบาย
. . การวิจยั ครังนี สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิมศักยภาพ ทางเศรษฐกิ จของชุมชนเพิมพูนรายได้ส ร้ าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กบั กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีสาร และชุมชนเขายีสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

วิธีดําเนินการวิจัย

1004

. ศึกษาข้ อมูลออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากเศษถ่ านไม้ โกงกาง โดยการออกแบบภาพร่ างความคิด จํานวน
ชิน ดังนี
- ของทีระลึก จํานวน 5 ชิน
1. หมอนอิงดูดกลิน
2. กระถาง cactus ดูดกลิน
3. ตุก๊ ตาหิ งห้อยดูดกลิน

. รองเท้าเดินในบ้านดูดกลิน

. พวงกุญแจดูดกลิน

- ของตกแต่งบ้าน จํานวน ชิน
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1. กล่องทิชชูดูดกลิน

. ดอกไม้ดูดกลิน

3. กรอบรู ปดูดกลิน

. ทีกันประตูดูดกลิน
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. โมบายดูกลิน

. เครื องมือสอบถามผู้เชียวชาญ
ในการออกแบบผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามผูเ้ ชียวชาญมาเป็ นเครื องมือในการเลือกความ
เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็ น ตอน คือ ตอนที ข้อมูลทัวไปของผูเ้ ชียวชาญ และตอนที แบบถามสอบถามความคิดเห็น
เกียวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลินจากเศษไม้โกงกา จํานวน ชนิ ด ได้แก่
ของทีระลึก จํานวน ชิน ให้ผเู ้ ชียวชาญเลือกเหลือจํานวน ชิน
ของตกแต่งภายในบ้าน จํานวน ชินให้ผเู ้ ชียวชาญเลือกเหลือจํานวน ชิน
สรุ ปได้วา่
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ของทีระลึก ผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่เลื อกหมอน ดูดกลิน และกระถาง cactus ดูดกลิน คิดเป็ นร้อยละ รองลงมาพวง
กุญแจดูดกลิน คิดเป็ นร้อยละ
ของตกแต่งบ้าน ผูเ้ ชี ยวชาญส่ วนใหญ่เลื อกโมบายดูดกลิน คิดเป็ น ร้อยละ รองลงมากล่องทิ ชชู ดูดกลิน คิดเป็ น
ร้อยละ กรอบรู ปดูดกลิน คิดเป็ นร้อยละ ดอกไม้จากถ่านดูดกลิน
. ขันตอนการทดลอง
. . ขันตอนการเตรี ยม
) การลงพืนที และนําเศษถ่านไม้โกงกางในชุมชนมาทําผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผา
ถ่านไม้

) ขันตอนการทําผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง เพือเป็ นต้นแบบในการ
ถ่ายทอด และภาพประกอบในวัสดุอุปกรณ์ ขันตอนการประดิษฐ์เพือจัดทําเอกสารการอบรมประกอบด้วยชินงานทีประดิษฐ์
ดังนี
ของทีระลึก
1 พวงกุญแจดูดกลิน
กระถาง Cactus ดูดกลิน
หมอนอิงดูดกลิน
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ของตกแต่งบ้ าน
1. กรอบรู ปดูดกลิน

2. โมบายดูดกลิน
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กล่องทิชชูดูดกลิน

. เครื องมือทีใช้ ศึกษาการถ่ ายทอด
ในการศึกษาผลจากการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ผูว้ ิจยั ได้
สร้างเครื องมือเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที ข้อมูลทัวไปของกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์
ด้านทําผลิตภัณฑ์จากเศษถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จํานวน ข้อ
ตอนที แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสู ตร โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิ ษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จํานวน ข้อ
ตอนที แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิ ษฐ์ถ่านดูดกลิน จากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จํานวน ข้อ
ตอนที แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิ
ปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกางและข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิมเติม (Rating Scale) จํานวน ข้อ
. . การแปลความหมายของระดับค่าเฉลียมีเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ ดังนี
คะแนน
ความหมาย
5
เหมาะสมมากทีสุด
4
เหมาะสมมาก
3
เหมาะสมปานกลาง
2
เหมาะสมน้อย
1
เหมาะสมมน้อยทีสุด
2.4.2 เกณฑ์ของการแปลความหมายของค่าเฉลีย แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง 4.50-5.00 พึงพอใจมากทีสุด
ค่าเฉลียระหว่าง 3.50-4.49 พึงพอใจมาก
ค่าเฉลียระหว่าง 2.50-3.49 พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง 1.50-2.49 พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลียระหว่าง 1.00-1.49 พึงพอใจน้อยทีสุด
2.4.3 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1) ค่าร้อยละ
P =
เมือ P แทน
F
แทน

ร้อยละ
ความถีทีต้องการแปลค่า
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N
แทน จํานวนความถีทังหมด
2) ค่าคะแนนเฉลีย (Mean)
µ = (∑x)/N
เมือ µ แทน คะแนนเฉลีย
∑
แทน ผลรวมคะแนนทังหมด
N
แทน จํานวนข้อมูลทังหมดของกลุ่มประชากร
3) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
เมือ แทนผลรวมของคะแนนคนที 1 ถึงคนที N
∑÷
หมายถึง ผลรวมของคะแนนทุกคน
µ
แทน คะแนนเฉลีย
N
แทน จํานวนข้อมูลทังหมดของกลุ่มประชากร
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ผลและการวิจารณ์ ผล
3.1 ข้ อมูลทัวไปของกลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประสบการณ์ดา้ นทํา
ผลิตภัณฑ์จากเศษถ่านไม้โกงกาง (Rating Scale) จํานวน 5 ข้อ
ตารางที 1 แสดงค่าความถี และค่าร้อยละ ข้อมูลทัวไปของกลุ่มเป้ าหมาย
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ความถี
ร้อยละ
. เพศ
หญิง
49
98.00
ชาย
1
2.00
รวม
50
100.00
. อายุ
ตํากว่า ปี
13
26.00
- ปี
8
16.00
- ปี
10
20.00
- ปี
7
14.00
- ปี
8
16.00
ปี ขึนไป
4
8.00
รวม
50
100.00
ข้อมูลส่ วนบุคคล
ความถี
ร้อยละ
3. การศึกษา
ประถมศึกษา
17
34.00
มัธยมศึกษา
12
24.00
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
2
4.00
ปริ ญญาตรี
19
38.00
อืน ๆ ระบุ
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ข้อมูลส่ วนบุคคล

ความถี

ร้อยละ

รวม

50

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

4. อาชีพ
รับจ้าง
เกษตรกร
ค้าขาย
ข้าราชการ
อืน ๆ ระบุ

รวม
5. ท่ า นเคยมี ป ระสบการณ์ ด ้าน
การทําผลิ ตภัณฑ์จาdเศษถ่านไม้
โกงกางหรื อไม่
ไม่เคย
เคยทําใช้เอง
เคยทําจําหน่ายเป็ นอาชีพเสริ ม
อืน ๆ ระบุ
รวม
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3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสู ตร โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลินจากภูมปิ ัญญา
การเผาถ่ านไม้โกงกาง (Rating Scale) จํานวน ข้อ
ตารางที 2 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึพอใจ
ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ
. สอดคล้องความต้องการกลุ่ม
4.80
0.66
มากทีสุ ด
. สอดคล้องความต้องการชุมชน
4.82
0.55
มากทีสุ ด
ด้านโครงสร้างหลักสู ตร
. ระยะเวลาทีจัดอบรม
4.48
0.85
มาก
. จํานวนวันทีจัดอบรม
4.54
0.78
มากทีสุ ด
ด้านเนือหาสาระของหลักสู ตร
. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.76
0.42
มากทีสุ ด
. เนือหาสาระถูกต้อง
4.74
0.47
มากทีสุ ด
. เรี ยงลําดับได้เหมาะสม
4.78
0.51
มากทีสุ ด
. เป็ นความรู ้ทีทันสมัย เหมาะสม
4.80
0.60
มากทีสุ ด
รวม
4.71
0.60
มากทีสุ ด
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จากตารางที 2 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูด
กลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกางเมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่ม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . รองลงมาด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม และด้านเนื อหาสาระของหลักสู ตรเป็ นความรู ้ทีทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ อยูใ่ นระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลีย .
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อการจัด โครงการวิจัย เรื อง ผลิต ภัณ ฑ์ ง านประดิษฐ์ ถ่านดู ดกลิน จากภู มิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้โกงกางฯ (Rating Scale) จํานวน ข้อ
ตารางที 3 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อการจัด โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่าน
ดูดกลิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
4.26
0.97
มาก
อย่างทัวถึง
2. กําหนดระยะเวลา สถานทีจัดอบรมไว้
4.48
0.77
มาก
อย่างชัดเจน
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
4.66
0.52
มากทีสุ ด
โครงการ
4. ประเด็นเนือหาการอบรมมีความ
4.62
0.49
มากทีสุ ด
เหมาะสม
5. ทีมผูจ้ ดั โครงการมีการเตรี ยมตัวและมี
4.82
0.38
มากทีสุ ด
ความตังใจทีจะให้บริ การเป็ นอย่างดี
ด้านวิทยากร
6. คุณสมบัติและบุคลิกภาพมีความ
4.74
0.55
มากทีสุ ด
เหมาะสม
7. ความเชียวชาญ/ความรอบรู้ในเนือหา
4.80
0.57
มากทีสุ ด
ของการอบรม
8. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศ
4.70
0.64
มากทีสุ ด
การอบรม
9. เทคนิ ควิธีการถ่ายทอดความรู ้มีความ
4.78
0.74
มากทีสุ ด
น่าสนใจ
10. ความชัดเจนในการตอบคําถาม/ข้อ
4.72
0.96
มากทีสุ ด
ซักถาม
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
11. ความเหมาะสมของสถานทีจัดอบรม
4.66
1.04
มากทีสุ ด
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ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึงพอใจ
12. ความเพียงพอของสิ งอํานวยความ
สะดวกทัวไป
4.76
1.11
มากทีสุ ด
13. การจัดรายการอาหารว่างและอาหาร
กลางวันมีความเหมาะสม และเพียงพอ
4.70
1.27
มากทีสุ ด
. มีการให้บริ การและอํานวย
ความสะดวกของทีมงานผูจ้ ดั โครงการเป็ น
อย่างดี
4.68
1.40
มากทีสุ ด
รวม
4.67
0.82
มากทีสุ ด
จากตารางที 3 พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูด
กลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ดังนี
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าด้านกระบวนการให้บริ การทีมผูจ้ ดั โครงการมีการเตรี ยมตัวและมีความตังใจที จะ
ให้บริ การเป็ นอย่างดี อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . รองลงมาด้านวิทยากรความเชียวชาญ/ความรอบรู้ในเนื อหาของ
การอบรม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . ด้านวิทยากรเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจ อยูใ่ นระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลีย .
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจ ัย เรื อง ผลิต ภัณ ฑ์ ง านประดิษฐ์ ถ่านดูด กลินจากภู มิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง และข้ อคิดเห็น/ ข้ อเสนอแนะเพิมเติม (Rating Scale) จํานวน ข้อ
ตารางที 4 แสดงค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตราฐาน ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง
ประเด็นคําถาม
ค่าเฉลีย
SD
ระดับความพึงพอใจ
ของทีระลึก
หมอนอิงดูดกลิน
. ความคิดสร้างสรรค์
4.72
0.74
มากทีสุด
. ความความประณีตสวยงาม
4.66
0.66
มากทีสุด
. ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมา
4.74
0.57
มากทีสุด
ประดิษฐ์เป็ นหมอนอิงดูดกลิน
. การนําไปใช้เป็ นของทีระลึก
4.76
0.52
มากทีสุด
รวม
4.72
0.62
มากทีสุด
กระถาง cactus ดูดกลิน
. ความคิดสร้างสรรค์
4.74
0.73
มากทีสุด
. ความความประณี ตสวยงาม
4.62
0.66
มากทีสุด
. ความเหมาะสมในการนํ า เศษถ่ า นมา
4.86
0.47
มากทีสุด
ประดิษฐ์เป็ นกระถาง cactus ดูดกลิน
. การนําไปใช้เป็ นของทีระลึก
4.70
0.58
มากทีสุด
ราม
4.73
0.58
มากทีสุด
พวงกุญแจดูดกลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ประเด็นคําถาม
. ความคิดสร้างสรรค์
. ความความประณี ตสวยงาม
. ความเหมาะสมในการนํ า เศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นพวงกุญแจดูดกลิน
. การนําไปใช้เป็ นของทีระลึก
รวม
ของตกแต่งบ้าน
กล่องทิชชูดูดกลิน
. ความคิดสร้างสรรค์
. ความความประณี ตสวยงาม
. ความเหมาะสมในการนํ า เศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์กล่องทิชชูดูดกลิน
. การนําไปใช้ตกแต่งบ้าน
รวม

กรอบรู ปดูดกลิน
. ความคิดสร้างสรรค์
. ความความประณี ตสวยงาม
. ความเหมาะสมในการนํ า เศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นกรอบรู ป
. การนําไปใช้ตกแต่งบ้าน
รวม
โมบายดูดกลิน
. ความคิดสร้างสรรค์
. ความความประณี ตสวยงาม
. ความเหมาะสมในการนํ า เศษถ่ า นมา
ประดิษฐ์เป็ นโมบายดูดกลิน
. การนําไปใช้ตกแต่งบ้าน
รวม

ค่าเฉลีย
4.28
4.78
4.76

SD
0.94
0.60
0.53

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากทีสุด
มากทีสุด

4.70
4.63

0.54
0.65

มากทีสุด
มากทีสุด

4.74
4.80
4.84

0.73
0.62
0.52

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.76

4.79

0.52

0.60

มากทีสุด

4.28
4.76
4.72

0.94
0.60
0.54

มาก
มากทีสุด
มากทีสุด

4.84
4.65

0.38
0.62

มากทีสุด
มากทีสุด

4.70
4.68
4.72

0.82
0.68
0.58

มากทีสุด
มากทีสุด
มากทีสุด

4.74
4.71

0.53
0.65

มากทีสุด
มากทีสุด
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มากทีสุด

จากตารางที พบว่า กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูด
กลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง ดังนี
ของทีระลึก
หมอนอิงดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็ นของ ทีระลึก อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . รองลงมา
ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิ ษฐ์เป็ นหมอนอิ งดูดกลิ น อยู่ในระดับมากที สุ ด มี ค่ าเฉลี ย . และความคิด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมากทีสุดมีค่าเฉลีย .72 เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตราฐาน .
กระถาง cactus ดูดกลิน พบว่า ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกระถาง cactus ดูดกลิน
อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . รองลงมาความคิดสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . และการนําไปใช้
เป็ นของทีระลึ กอยู่ในระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ ด มี
ค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .
พวงกุญแจดูดกลิน พบว่า ความประณี ตสวยงาม อยู่ในระดับมากที สุ ด มีค่าเฉลีย . รองลงมาความ
เหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นพวงกุญแจดูดกลิน . และการนําไปใช้เป็ นของทีระลึก อยูใ่ นระดับมากทีสุด
มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน
0.65
สรุ ปได้ว่า กลุ่มเป้ าหมายมี ความพึงพอใจของที ระลึก กระถาง cactus ดู ดกลิน อยู่ในระดับมากทีสุ ดมี
ค่าเฉลีย . รองลงมาหมอนอิงดูดกลิน อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . และพวงกุญแจดูดกลิน อยูใ่ นระดับระดับมาก
มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ของตกแต่งบ้าน
กล่องทิ ชชูดูดกลิน พบว่า ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิ ษฐ์เป็ นกล่องทิชชูดูดกลินอยู่ใน
ระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาความประณี ตสวยงาม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . และการนําไปใช้
เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด
มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .
กรอบรู ปดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . รองลงมา
ความประณี ตสวยงาม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . และความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกรอบรู ป
ดู ดกลิ น . เมื อพิจ ารณาโดยรวม พบว่า มีค วามพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที สุ ด มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ . ส่ วนเบี ยงเบน
มาตราฐาน .
โมบายดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . รองลงมา
ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิ ษ ฐ์เ ป็ นโมบายดู ด กลิ น . และความคิ ดสร้ างสรรค์ อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด
มีค่าเฉลี ย . เมื อพิจ ารณาโดยรวม พบว่า มีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับมากที สุ ด มี ค่ าเฉลี ยเท่ากับ . ส่ วนเบี ยงเบน
มาตราฐาน .
สรุ ปได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบ้าน กล่องทิชชูดูดกลิน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาโมบายดูดกลิน ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ . และกรอบ
รู ปดูดกลิน ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .

สรุ ปผลการวิจัย

4.1 ผลการออกแบบและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ดูดกลินจากเศษถ่ านไม้โกงกาง
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญเกียวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูด
กลินจากเศษไม้โกงกาง จํานวน ท่าน เกียวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิน จํานวน
ชนิ ด พบว่าส่ วนใหญ่ของทีระลึก คือหมอนดูดกลิน, กระถาง cactus ดูดกลิน และพวงกุญแจดูดกลินส่ วนของตกแต่งบ้าน
โมบายดูดกลิน, กล่องทิชชูดูดกลิน และกรอบรู ปดูดกลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4.2 ผลการถ่ ายทอดความรู้ ในการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ถ่านดูดกลินจากภูมปิ ัญญาการเผาถ่ านไม้ โกงกาง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามความพึงพอใจเป็ นเครื องมือในการวัดผลสัมฤทธิ ในการถ่ายทอดโดยมีขอ้ มูลเป็ นราย
ประเด็นดังนี
4.2.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ อายุตากว่
ํ า ปี คิดเป็ นร้อยละ ,
การศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ อาชีพนักเรี ยน นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ เคยมีประสบการณ์ดา้ นทําผลิตภัณฑ์จาก
เศษถ่านไม้โกงกาง ไม่เคย คิดเป็ นร้อยละ
4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อหลักสู ต ร โครงการวิจัย เรื อง ผลิต ภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูด กลินจากภู มิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้โกงกาง
เมื อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกลุ่ ม ชุ ม ชน
อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ า เฉลี ย . ด้า นเนื อหาสาระของหลัก สู ตรเป็ นความรู ้ ที ทัน สมัย เหมาะสมกับ สถานการณ์
อยูใ่ นระดับมากทีสุดมีค่าเฉลีย . ด้านเนื อหาสาระของหลักสู ตรเรี ยงลําดับได้เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากทีสุดมีค่าเฉลีย
. ด้า นเนื อหาสาระของหลัก สู ต รสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข องหลัก สู ต ร อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ า เฉลี ย .
ด้านเนือหาสาระของหลักสูตรถูกต้อง อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . ด้านโครงสร้างหลักสูตรจํานวนวันทีจัดอบรมอยู่
ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . และด้านโครงสร้างหลักสู ตรระยะเวลาทีจัดอบรม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .
เมือพิจารณาโดยรวมพบว่ามีความ พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .
4.2.3 แบบสอบถามความพึง พอใจต่ อการจัด โครงการวิจ ัย เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่าด้านกระบวนการ
ให้บริ การที มผูจ้ ดั โครงการมีการเตรี ยมตัวและมีความตังใจที จะให้บริ การเป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .
ด้านวิทยากรเทคนิ ควิธีการถ่ายทอดความรู ้มีความน่าสนใจ อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . ด้านสิ งอํานวยความสะดวก
ความเพียงพอของสิ งอํานวยความสะดวกทัวไป อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . ด้านวิทยากรคุณสมบัติและบุคลิกภาพมี
ความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . ด้านวิทยากรความชัดเจนในการตอบคําถาม/ข้อซักถามอยูใ่ นระดับมาก
ที สุ ด มีค่าเฉลีย . ด้านวิทยากรความสามารถในการสร้างบรรยากาศการอบรม และด้านสิ งอํานวยความสะดวกการจัด
รายการอาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม และเพียงพอ อยูใ่ นระดับมากทีสุดมีค่าเฉลีย . ด้านสิ งอํานวยความ
สะดวกมีการให้บริ การและอํานวยความสะดวกของทีมงานผูจ้ ดั โครงการเป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย .
ด้านกระบวนการให้บริ การความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ และด้านสิ งอํานวยความสะดวกความเหมาะสม
ของสถานที จัดอบรม อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย . ด้านกระบวนการให้บริ การประเด็นเนื อหาการอบรมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากทีสุ ด มีค่าเฉลีย . ด้านกระบวนการให้บริ การกําหนดระยะเวลา สถานที ที จัดอบรมไว้อย่าง
ชัดเจน อยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลีย . ด้านกระบวนการให้บริ การการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอย่างทัวถึง
อยู่
ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี ย . เมื อพิจ ารณาโดยรวม พบว่า มีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด มี ค่ าเฉลี ยเท่ ากับ .
ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .
4.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัย เรื อง ผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ ถ่านดูดกลินจากภู ม ิ
ปัญญาการเผาถ่ านไม้โกงกาง ดังนี
ของทีระลึก
หมอนอิง ดู ด กลิ น พบว่า การนําไปใช้เ ป็ นของที ระลึก อยู่ในระดับ มากที สุ ด มี ค่ าเฉลี ย . เมื อพิจ ารณา
โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตราฐาน .
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กระถาง cactus ดูดกลิน พบว่า ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกระถาง cactus ดูดกลินอยู่
ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .
พวงกุญแจดูดกลิน พบว่า ความประณี ตสวยงาม อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวม
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนเบียงเบนมาตราฐาน .
สรุ ปได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของทีระลึก กระถาง cactus ดูดกลิน อยูใ่ นระดับมากทีสุดมีค่าเฉลีย
. รองลงมาหมอนอิงดูดกลินอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . และพวงกุญแจดูดกลิน อยูใ่ นระดับระดับมาก มีค่าเฉลีย
เท่ากับ .
ของตกแต่งบ้าน
กล่องทิชชูดูดกลิน พบว่า ความเหมาะสมในการนําเศษถ่านมาประดิษฐ์เป็ นกล่องทิชชูดูดกลินอยูใ่ นระดับมากทีสุด
มีค่าเฉลียเท่ากับ . เมือพิจารณาโดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่วนเบียงเบน
มาตราฐาน .
กรอบรู ปดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็ น ของตกแต่งบ้าน อยู่ในระดับมากที สุ ด มี ค่ าเฉลีย . เมื อพิจ ารณา
โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตราฐาน .
โมบายดูดกลิน พบว่า การนําไปใช้เป็ นของตกแต่งบ้าน อยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย . เมือพิจารณาโดยรวม
พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ส่ วนเบียงเบนมาตราฐาน .
สรุ ปได้วา่ กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจของตกแต่งบ้าน กล่องทิชชูดูดกลิน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที สุด
มีค่าเฉลียเท่ ากับ . รองลงมาโมบายดูดกลิน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที สุ ด มีค่าเฉลียเท่ ากับ . และกรอบรู ป
ดูดกลิน ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .
4.3 การอภิปรายผลการวิจยั
จากการดําเนิ นโครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลินจากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่ม
เปลือกไม้บา้ นเขายีสาร ตําบลเขายีสาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา เป็ นการ อนุรักษ์วสั ดุทอ้ งถินของ ชุมชนยีสาร
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีทรัพยากรไม้โกงกางและคนในชุมชนมีอาชีพทําสวนป่ าโกงกางเพือขายไม้โดยเผา
เป็ นถ่าน และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนนอกเหนือจากเป็ นเชือเพลิงสําหรับหุงต้มแล้ว ชุมชนมีการรวมตัวสร้างกลุ่ม
เปลือกไม้ผลิตผ้ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ ในการวิจยั ครังนี คณะผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดทําผลิตภัณฑ์จากเศษของถ่านไม้โกงกาง
เพราะเห็ นว่าถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับกลินและความชืน ซึ งเป็ นวัตถุดิบทีมีอยูใ่ นชุมชนมาประดิษฐ์เป็ นผลิตภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์เพือตกแต่งบ้าน และเป็ นของทีระลึก ถ่ายทอดสู่ กลุ่มเปลือกไม้บา้ นเขายีสาร ชุมชนเขายีสาร และประชาชนทัวไป
เป็ นการเพิมมูลค่าสิ นค้าทีจะนําไปจําหน่ ายในชุมชนเองหรื อแหล่งท่องเทียวในอัมพวา จึ งทําเป็ นผลิตภัณฑ์ของขวัญของที
ระลึก 3 ชิ นงาน ได้แก่ กระถาง cactus ดูดกลิน หมอนอิงดูดกลิน และพวงกุญแจดูดกลินนําไปสอบถามความพึงพอใจจาก
กลุ่มเป้ าหมาย 50 คน พบว่า กระถาง cactus ดูดกลิน รองลงมาหมอนอิงดูดกลิน และพวงกุญแจดูดกลิน ชินงานทังหมดอยูใ่ น
ระดับระดับมาก และความพึงพอใจต่อของตกแต่งบ้าน 3 ชินงาน ได้แก่ กล่องทิชชูดูดกลินและโมบายดูดกลินนําไปสอบถาม
ความพึงพอใจจากกลุ่มเป้ าหมาย 50 คน พบว่า กล่องทิชชูดูดกลิน รองลงมา โมบายดูดกลิน และกรอบรู ปดูดกลิน ทังหมดมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุดเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับปาจรี ย์ (2557) ได้กล่าวว่า การศึ กษาเศษถ่าน และผงถ่านไม่
นิ ยมนําไปทําเชือเพลิง จึ งมีแนวคิดในการนําเศษถ่านทีมีคุณสมบัติหลากหลาย เพราะถ่านมีความแข็งแรง และมีรูพรุ นทําให้
เกิดคุณสมบัติ ในการดูดกลิน ดูดความชืน ช่วยฟอกอากาศให้รู้สึกสะอาดด้วย จึงนํามาออกแบบเป็ นของตกแต่ง ภายในใน
คอนโด เพือลดความชืนภายในคอนโดมิเนียม
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4.4 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
4.4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึน และมีบรรจุภณ
ั ฑ์เพิมเติม
4.4.2 ศึกษาข้อมูลของระยะเวลาในการดูดกลินของถ่าน
4.4.3 ผลิ ตภัณฑ์มีรูปแบบทีสวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยทังรู ปแบบของทีระลึ ก และของตกแต่งบ้าน
สามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาสและนําเกียวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบเข้ากับชินงานจะทํา เพราะจะเพิม
มูลค่าดีมาก

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจยั เรื อง ผลิตภัณฑ์งานประดิ ษฐ์ถ่านดูดกลิน จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง : กลุ่มเปลือกไม้บา้ น
เขายีสาร ตําบลเขายีสาร อําเภออัมพวา จังหวัด สมุท รสงคราม ครั งนี เกิ ด ขึ นและสําเร็ จได้เ พราะได้รั บ การสนับสนุ น
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทังนีคณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทีได้
ให้การสนับสนุน รวมทังให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที เครื องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร และคณะผูเ้ ชียวชาญ
ที มีความชํานาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู ้ ขอขอบคุณนางทองปรุ ง ดรุ ณศรี ที สนับสนุน
อํานวยความสะดวก ประสานงานกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมอบรม รวมถึงขอขอบคุณผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนวัดเขายีสาร (ประมุกเวชกิจ)
ทีสนับสนุนสถานทีในการอบรมถ่ายทอดงานวิจยั ให้ความร่ วมมือจนสําเร็ จไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
ขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทีมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน
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ประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ ายงบประมาณ : กรณีศึกษางบรายจ่ ายอืนโครงการพัฒ นาคุณภาพด้ านการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย วิทยาเขตตรั ง
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 กิงเกาะยาว , นิรมล คงชู2
Gunyiga Kingkhoyaw1 , Niramon Kongchu2

บทคัดย่อ

การศึ กษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความคิดเห็นประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง และเพือศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชากรที
ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรทีเกียวข้องด้านการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอืน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ประจําปี
จํานวน คน จากทังหมด หน่วยงาน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ได้แก่ แบบสอบถาม โดยรวบรวมแบบสอบถามจนครบ จํานวน ฉบับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติไช้ร้อยละ ค่าเฉลีย
และส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test ซึ งผลการวิจัย พบว่าประสิ ท ธิ ภาพการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ทัง ด้า น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านกระบวนการทํางาน ( = 4.08) ด้านบุคลากร ( = . ) ด้านระเบี ยบทีเกียวข้องกับ
การปฏิบตั งาน ( = 3.84) ด้านผลสัมฤทธิของงาน ( = 4.14)
คําสําคัญ : ประสิ ทธิ ภาพ,การเบิกจ่ายเงิน,งบประมาณ,งบรายจ่ายอืน
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The purposes of this study were (1) study efficiency in budget disbursement of Rajamangala University of
Technology Srivijaya,Trang campus , ( 2 ) Find out problems and solutions in budget disbursement of Rajamangala
University of Technology Srivijaya, Trang campus. The subjects of this study were 150 staffs who works about budget
disbursement from 5 units in Trang Campus. Questionnaires were used as research instruments statistics analysis used in
reseach were percentage, Analysis of Variance (ANOVA), T-tests and F-test. The results of this study showed that 4 areas
of budget disbursement efficiency were at the high level, (1) work procedure ( = 4.08), (2) personel ( =3.60),
(3) work regulations ( = 3.84), (4) work achievement ( =4.14).
Keywords : Efficiency, Disbursement, Budget, Other Expense

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิ เกา จังหวัดตรัง
Rajamangala University of Technology Srivijaya,Trang Campus, Sub-district Madfard, District Sikao,Province Trang 92150, Thailand
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding auther,e-mail) : *นางกัญญิกา กิงเกาะยาว ( nang_frist@hotmail.com)*
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งบประมาณรายจ่ายอืน (Public Expenditure) เป็ นเครื องมือสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ซึงมีบทบาทใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น เป็ นเครื องมือสะท้อนให้เห็นรู ปแบบของการใช้จ่ายเพือจัดหาสิ นค้าและบริ การสาธารณะ งบประมาณเป็ น
ปัจจัยหลักของหน่วยงานราชการในการดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง
เป็ นส่ วนราชการหนึ งทีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี จากรัฐบาล ซึ งในแต่ละปี รัฐบาลได้จดั สรรรายจ่ายหลาย
แสนล้านบาท เพือสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดา้ นการศึกษา ซึ งถือเป็ นรายจ่ายลําดับหนึง รวมถึงรัฐบาลยังได้จดั สรรงบประมาณ
เพือการลงทุนให้กบั สถานศึกษาของรัฐ โดยได้จดั สรรเงินอุดหนุนเพือเป็ นรายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร รายจ่ายด้านการ
วิจยั งบลงทุน งบอุดหนุนการบริ การวิชาการ งบรายจ่ายอืน งบดําเนินงาน ฯลฯ การจัดสรรงบประมาณทีเหมาะสมต้องคํานึง
ผลงานที สามารถตอบสนองเป้ าหมายของหน่วยงานได้ และหน่วยงานต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี
ประสิ ทธิผล เพือทีจะสะท้อนถึงการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของประเทศทีมีประสิ ทธิ ภาพด้วย
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็ นงบรายจ่ายอืนทีได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ต้องมีการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล ในปี งบประมาณ พ.ศ.
พบว่า การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย สาเหตุเกิดจากกระบวนการทํางานภายในหน่วยงาน กฏระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านงบประมาณ
มีการปรับปรุ ง แก้ไขเพิมเติม และปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้อง จึงส่ งผลให้การเบิ กจ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
.เพือศึกษาความคิดเห็นประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยา
เขตตรัง
.เพือศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขการเบิ กจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตตรัง
ขอบเขตการวิจยั
.การวิจยั ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอืนโครงการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการทํางาน ด้านบุคลากร ด้านระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ด้านผลสัมฤทธิ
ของงาน
.กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการศึ กษาครั งนี คื อ บุค ลากรที เกี ยวข้องด้านการเบิ กจ่ายงบรายจ่ายอื นโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ประจําปี งบประมาณ
จํานวน คน
จากทังหมด หน่ วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานวิทยาเขตจํานวน คน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
จํานวน คน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียวจํานวน คน สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจํานวน
คน สถาบันวิจยั และพัฒนาจํานวน 12 คน

วิธีดําเนินการวิจัย

.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง เพือนํามาเป็ นข้อมูลพืนฐานในการกําหนดคําถามใน
แบบสอบถามฉบับร่ าง
.สร้ า งแบบสอบถามให้ต รงกับ เนื อหาที ต้องการ แล้ว นํา แบบสอบถามฉบับ ร่ างเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญ ทํา การ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเทียงตรงของเนือหา
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.นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องโดยคัดเลือกข้อทีมีค่าเฉลียความเห็นของผูเ้ ชียวชาญ เพือหา
ความเทียงตรงโดยหาค่า IOC มีค่าตังแต่ . – 1.00
.นําแบบสอบถามทีได้ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้บุคลากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั จํานวน ชุด เพือ
หาความเชือมัน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซึ งได้ค่าความเชือมันทังฉบับ
เท่ากับ .
.จัดพิมพ์แบบสอบถาม เพือนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
.การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ใช้ร้อยละ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า มีสเกล ระดับ ดังนี
- ระดับ หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายมากทีสุด
- ระดับ หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายมาก
- ระดับ หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายปานกลาง
- ระดับ หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายน้อย
- ระดับ หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายน้อยทีสุด
จากเกณฑ์ ก ารวัด ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ย ผู้วิ จัย ได้แ บ่ ง ช่ ว งแต่ ล ะระดับ โดยใช้อ ัน ตรภาคชัน โดย
กําหนดการพิจารณาดังนี
- ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายมากทีสุ ด
- ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายมาก
- ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายปานกลาง
- ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายน้อย
- ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายน้อยทีสุ ด
ผลการวิจยั
ผูป้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง – 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่งเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสาตร์ และเทคโนโลยีการประมง มีประสบการณ์การทํางานระหว่าง – 10 ปี ส่ วนใหญ่ยงั
ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมเกียวกับการเบิ กจ่ายเงิ น และส่ วนใหญ่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายโครงการต่อหนึ ง
โครงการ จํานวน ครัง
ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย วิ ท ยาเขตตรั ง พบว่ า
ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายทัง ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการทํางาน ด้านบุคลากร ด้านระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านผลสัมฤทธิของงาน มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และในภาพรวมของแต่ละด้านปรากฏดังนี
. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยู่
ระหว่าง - ปี คิดเป็ นร้อยละ . มีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ . เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
คิดเป็ นร้อยละ . ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง คิดเป็ นร้อยละ 32
มีประสบการณ์ในการทํางาน - ปี คิดเป็ นร้อยละ . ผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยเข้ารับการฝึ กอบรม คิดเป็ นร้อยละ
. และจํานวนครังในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเคลียร์โครงการต่อหนึงโครงการ คิดเป็ นร้อยละ .
. ประสิ ทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็ นรายด้านดังนี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. ด้า นกระบวนการทํางาน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ประสิ ท ธิ ภาพการเบิ กจ่ ายในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( = 4.08 , S.D. = 0.72 ) เมือพิจารณาแต่ละประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ
โครงการของท่านมีการวางแผนการดําเนินงานก่อนทีจะขออนุ มตั ิโครงการเพือให้สามารถดําเนิ นงานได้ตามวัตถุประสงค์
ที ตังไว้ รองลงมาคื อ การดําเนิ น โครงการของท่ านมีการแบ่ งหน้าที ความรั บ ผิ ด ชอบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนงาน มี การควบคุมการดําเนิ นโครงการให้เป็ นไปตามแผนที กําหนด มีการตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
โครงการก่ อนส่ งเบิ กทุกครั งโดยเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องกับการเบิ กจ่ายโครงการ มีคู่มือการปฏิบตั ิงานวิธีหรื อขันตอนการ
ปฏิบตั ิงานทีชัดเจน ขันตอนในการปฏิบตั ิงานมีความสะดวกรวดเร็วเอือต่อการปฏิบตั ิงาน และค่าเฉลียตําสุดคือ กฎระเบียบที
ใช้ในการเบิกจ่ายโครงการมีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน
. ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.60 , S.D. =
0.95 ) เมือพิจารณาแต่ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิ ทธิ ภาพเบิกจ่ายที มีค่าเฉลียสู งสุ ด คื อ ได้ปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ
ข้อบัง คับคู่มื อการเบิ กจ่ายอย่างเคร่ งครัด รองลงมาคือ บุค ลากรหรื อเจ้าหน้าที การเงิ นสามารถให้คาํ ปรึ กษาและตอบข้อ
ซักถามได้อย่างถูกต้อง มี ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับขันตอนการดําเนิ นโครงการเป็ นอย่างดี มีปัญหาเกี ยวกับการเบิ กจ่าย
โครงการสามารถแก้ปัญหานันได้อย่างถูกต้อง มี ความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับระเบี ยบข้อบังคับที เกี ยวข้องกับการเบิ กจ่าย
โครงการ มี ความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับการตรวจสอบใบสําคัญการจ่ายของโครงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับระเบี ยบ
ข้อบัง คับ คู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยที มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอยู่บ่ อ ยครั งสามารถใช้ร ะบบ D ในการปฏิ บัติ ง านได้อ ย่างถู ก ต้อ ง
และค่าเฉลียตําสุด คือ ได้รับการฝึ กอบรมเกียวกับระเบียบการเบิกจ่ายทีเกียวข้องอย่างน้อยปี ละครัง
. ด้า นระเบี ย บที เกี ยวข้อ ง มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( =3.84 , S.D. = 0.84 ) เมือพิจารณาแต่ละประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสูงสุ ด คือ
ได้ทราบและยึดถือปฏิบตั ิการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง รองลงมาคือ ได้ทราบและยึดถือปฎิบตั ินโยบายประหยัด
ของมหาลัยฯ ทีเกียวกับการเบิกจ่าย ได้กาํ หนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิเป็ นการภายในเพือเป็ นแนวทางการ
เบิกจ่ายในทิศทางเดียวกัน มีการรวบรวมข้อมูลเกียวกับระเบียบต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นปัจจุบนั และค่าเฉลียตําสุด คือ มี
การเผยแพร่ ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรทีเกียวข้องได้รับทราบ
. ด้านผลสัมฤทธิ มีความคิดเห็นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.14 , S.D.
= 0.69 ) เมือพิจารณาแต่ละด้านประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่าย พบว่าประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ การดําเนิ น
โครงการเป็ นไปตามระยะเวลาที กําหนด รองลงมาคือ การดําเนิ นโครงการบรรลุตามวัต ถุประสงค์ทีวางไว้ การดําเนิ น
โครงการใช้งบประมาณที ได้รับ จัด สรรอย่างคุ ้ม ค่ า การดําเนิ นโครงการได้รักษาผลประโยชน์แ ก่ห น่ วยงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีการสรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณเกียวกับค่าใช้จ่ายโครงการ มีการติดตามและประเมินผลของการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างต่อเนือง และค่าเฉลียตําสุด คือ มีการเปรี ยบเทียบผลของการใช้จ่ายเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ
ข้อมูลปั ญหาและอุปสรรคเกียวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกรณี ศึกษางบรายจ่ายอืน โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง สรุ ปได้ดงั นี
. การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการไม่มีระเบียบและขันตอนในการปฏิบตั ิงานทีแน่นอน มีการเปลียนแปลง
อยูบ่ ่อยครัง
. ขาดองค์ความรู ้เกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายนานเกินไป ควรจะให้แล้วเสร็ จภายใน สัปดาห์ โดยเฉพาะการจัดซือวัสดุในโครงการ
ในระบบเครดิต ควรจะเบิกจ่ายเงินให้เร็ วกว่านี
.ระเบียบมีการเปลียนแปลงบ่อย ทําให้ตอ้ งมีการแก้เอกสารบ่อยครัง เช่น ใบสําคัญรับเงิน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการค่อนข้างล่าช้า ส่งผลให้การจัดโครงการต่อไปไม่สามารถยืมเงินงบประมาณได้
ทันตามทีกําหนด
. แต่ละวิทยาเขตควรมีระเบียบการเบิกจ่ายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
. การเบิกจ่ายค่าอาหาร ต้องเบิกตามจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจริ ง ไม่เกินกลุ่มเป้ าหมาย ในกรณีกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
บุ คคลภายนอก ทางผูจ้ ดั โครงการเตรี ยมอาหารไว้ตามกลุ่มเป้ าหมาย แต่ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมอาจจะเข้าร่ วมมากหรื อน้อยกว่า
กลุ่มเป้ าหมาย ทําให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าอาหาร
. การเบิกจ่ายใช้เวลานาน
. ปั ญหาในการจัดโครงการ มีการจัดซื อจัดจ้างไม่เป็ นไปตามระเบี ยบและแผนทีวางไว้ การเบิ กจ่ายเงิ นมีความ
คลาดเคลือนไปจากแผนเดิม
. บุคลากรส่ วนใหญ่จะไม่เข้าใจในระบบ D นอกจากเจ้าหน้าทีการเงิน
. เมือมีปัญหาการเบิกจ่ายเจ้าหน้าทีการเงินไม่สามารถให้คาํ ปรึ กษาได้ ต้องใช้การสอบถามมายังหน่วยเบิกจ่าย
. หัวหน้าโครงการไม่ทราบแนวปฏิบตั ิการเบิกจ่ายโครงการว่าต้องทําอย่างไรบ้าง เช่น ระบบ D เป็ นต้น
. บางโครงการมีหน้าทีรับผิดชอบไม่ชดั เจน ทําให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินโครงการ
. ในส่วนของการจัดซือวัสดุ ผูร้ ับผิดชอบโครงการยังขาดความเข้าใจว่าอะไรบ้างซือได้และอะไรบ้างซือไม่ได้
. ขันตอนการจัดซือจัดจ้างไม่ชดั เจน
. หัวหน้าโครงการมีภาระงานสอน ทําให้การเบิกจ่ายโครงการล่าช้า
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะอืน ๆ เกี ยวกับประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณกรณี ศึกษา งบรายจ่ายอืน
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง สรุ ปได้ดงั นี
.หน่ วยเบิ กจ่ายเงิ นควรมี การจัดอบรมเกี ยวกับระเบี ยบการเบิ กจ่ายเงิ นที ถูกต้องตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง
กําหนด
2. ควรมีการจัดอบรมเกียวกับการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินยืมในโครงการต่าง ๆ
ทีถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบ
. ควรมีคาํ แนะนําเกียวกับเอกสารต่าง ๆ ทีใช้ประกอบการจ่ายเงิน
. ควรแจ้งให้ผบู ้ ริ การทราบหากมีการเปลียนแปลงหรื อแก้ไขเอกสารทีใช้ประกอบการเบิกจ่าย
. กรณี สาํ รองจ่าย ผูส้ าํ รองจ่ายควรได้รับเงินเร็วกว่ากรณี การยืมเงิน เนื องจากเงินทีสํารองจ่ายเป็ นเงิ นส่ วนตัวของ
บุคลากร
. ควรจัดทําคู่มือการเบิ กจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการต่าง ๆ เพือให้บุคลากรใช้เป็ นแนวทางในการจัดการ
เกี ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เช่ น คู่มือการเบิกจ่ายงานวิจยั คู่มือการเบิกจ่ายโครงการการบริ การวิชาการ คู่มือการเบิ กจ่ายวัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
. ควรมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิงานและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
. ควรมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย หรื อสื อออนไลน์อืน ๆ
. ควรจัดโครงการโดยการประชุมกับผูท้ ีรับผิดชอบในหน้าทีต่าง ๆ และจัดทําโครงการให้เป็ นไปตามขันตอนของ
แต่ละงานไม่กระจุกอยูท่ ีบุคคลใดบุคคลหนึง
. ควรมี การรวบรวมระเบี ยบและข้อปฏิ บัติต่าง ๆ เกี ยบกับ การเบิ กจ่ ายเงิ น และเผยแพร่ ใ ห้ห น่ วยงานต่างๆ
ให้ทราบอย่างทัวถึง เพือเป็ นแนวปฏิบตั ิทีเหมือนกัน
. ควรมีการจัดอบรมเกียวกับระบบ 3D ให้กบั บุคลากรทุกหน่วยงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การศึ กษาวิจยั ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณ กรณี ศึกษางบรายจ่ายอืน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ผูว้ จิ ยั พบประเด็นทีน่าสนใจ พอสรุ ปได้ดงั นี
.ด้านกระบวนการทํางาน พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ระดับมาก ทังนี เป็ น
เพราะโครงการมีการวางแผนการดําเนินงานก่อนทีขออนุมตั ิโครงการเพือให้สามารถดําเนิ นงานได้ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
การดําเนิ นโครงการมีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบตามความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน มีการควบคุมการดําเนิน
โครงการให้เป็ นไปตามแผนทีกําหนด มีคู่มือการปฏิบตั ิงานวิธีหรื อขันตอนการปฏิ บตั ิงานทีชัดเจน กฎระเบียบทีใช้ในการ
เบิกจ่ายโครงการมีความชัดเจนไม่ซบั ซ้อน มีการตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการก่อนการส่ งเบิ กทุกครัง
โดยเจ้าหน้า ที ที เกี ยวข้องกับ การเบิ ก จ่ ายโครงการ ซึ งสอดคล้องกับ งานวิ จัย ของ อรสา จุ ลสุ ค นธ์ (
) ศึ ก ษาเรื อง
ปั จจัยความสําเร็ จของการใช้งบประมาณในการวิจยั ของนักวิจยั ในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการ
งบประมาณทีมีประสิ ทธิ ภาพของนักวิจยั โดยใช้ . การวางแผน
. การใช้งบประมาณ . การบริ หารจัดการงบประมาณ จะส่งผลให้เกิดความสําเร็ จ
. ด้านบุคลากร พบว่า ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิ ทธิภาพอยูร่ ะดับมาก ทังนีเป็ นเพราะบุคลากร
มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับขันตอนการดําเนินโครงการ มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับระเบียบข้อบังคับทีเกียวกับการเบิกจ่าย
โครงการได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกียวกับระเบียบข้อบังคับคู่มือการเบิกจ่ายทีมีการปรับปรุ งแก้ไข ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ กมลทิ พย์ คงสวัสดิพร ( ) ศึกษาเรื องปัจจัยทีมีผลต่อประสิ ทธภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ
ของกรมทีดิ น พบว่า การวางแผนการทํางาน บุคลากรที มีการวางแผนการทํางานจะมีประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายเงิน
งบประมาณสู งกว่าบุคลากรทีไม่มีการวางแผนการปฏิ บตั ิงาน ดังนัน หน่วยงานควรจะเคร่ งครัดในเรื องการจัดทําแผนการ
ปฏิ บตั ิงาน ระเบี ยบที เกี ยวข้อง บุคลากรที ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบทีเกี ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานจะมีประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่าย
งบประมาณสูงกว่าบุคลากรทีไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านระเบี ยบที เกี ยวข้อง พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีประสิ ทธิ ภาพอยู่ระดับมาก ทังนี เป็ น
เพราะ หน่ วยงานได้กาํ หนดมาตรฐานนโยบายและระเบียบการปฏิบตั ิเป็ นการภายในเพือเป็ นแนวทางการเบิกจ่ายในทิศทาง
เดี ยวกัน มีการเผยแพร่ ระเบียบต่าง ๆ ให้บุคลากรทีเกียวข้องรับทราบ มีการรวบรวมข้อมูลเกียวกับระเบี ยบต่าง ๆ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มัทรี ยา เอียมพินิจ ( ) ศึ กษาเรื อง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเทศบาล ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนังงานอยูใ่ นระดับดี ปัญหาทีเกิดขึนส่วนใหญ่เกิดจากความรู ้เกียวกับกฎ ระเบียบในการปฏิบตั ิงาน
. ด้านผลสัมฤทธิ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพอยู่ระดับมาก ทังนี เป็ นเพราะ
การดําเนิ นโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตงไว้
ั โดยใช้งบประมาณทีได้รับจัดสรรอย่างคุม้ ค่าและเป็ นไปตามระยะเวลาที
กําหนด มีการเปรี ยบเทียบผลของการใช้จ่ายเกียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ มีการติดตามและประเมินผลของการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื อง มีการสรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณเกียวกับค่าใช้จ่ายโครงการ การดําเนินโครงการได้รักษา
ผลประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราภรณ์ ( ) พบว่าควรจัดทําแผนความ
ต้องการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และควรมีการกําหนดนโยบายในส่ วนของค่าใช้จ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับความจําเป็ น รวมถึงมีการกําหนดมาตรการควบคุมกํากับดูแลและมีการติดตามการดําเนิ นงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
.ด้านของปั ญหาและแนวทางแก้ไข พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่มีระเบียบและขันตอนใน
การปฏิบตั ิงานทีแน่นอน มีการเปลียนแปลงอยูบ่ ่อยครัง บุคลากรขาดความรู ้เกียวกับการเบิกจ่ายเงิน ระยะเวลาในการเบิกจ่าย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นานเกินไป แต่ละวิทยาเขตมีการเบิกจ่ายไม่เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน บุคลากรไม่เข้าใจในระบบ D หัวหน้าโครงการไม่
ทราบแนวปฏิบตั ิในการเบิกจ่ายโครงการ การแก้ไขปั ญหา คือ หน่วยเบิกจ่ายควรมีการจัดอบรมเกียวกับระเบียบการเบิกจ่าย
โครงการต่าง ๆ เพือให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดทําคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณสําหรับโครงการต่าง ๆ เพือให้
บุคลากรสามารถใช้เป็ นแนวทางในการเบิกจ่าย
ข้ อเสนอแนะ
.ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนันมหาวิทยาลัยควรรั กษาระดับความมี
ประสิ ทธิ ภาพการเบิ กจ่ายไว้ไม่ให้ลดถอยลงไปหรื อต้องเพิมประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายให้มากขึนกว่าเดิ ม โดยการส่ งเสริ ม
บุคลากรทีเกียวข้องให้ได้รับการฝึ กอบรมเกียวกับระเบียบการเบิกจ่ายโครงการอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดหรื อวางมาตรการในการติดตามการดําเนิ นโครงการและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ น
โครงการเพือให้มีประสิ ทธิ ภาพการเบิกจ่ายมากยิงขึน
. หน่วยเบิกจ่ายควรนําเอาปัญหาและข้อเสนอแนะทีได้มาทําการพิจารณาและดําเนินการเพือลดปั ญหาการเบิกจ่าย
และยังสามารถทําให้การเบิกจ่ายเป็ นตามแผนและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั ฉบับนี ดําเนิ นการสําเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดี จากการสนับสนุนและการให้ความกรุ ณา รองอธิ การบดี
ประจําวิทยาเขตตรัง พร้อมทัง ดร.สุ ดคะนึ ง ณ ระนอง ผศ.ประภาศรี ศรี ชยั และนางสาวเดือนรุ่ ง ช่วยเรื อง ผูเ้ ชียวชาญใน
การหาค่าความเทียงตรงของแบบสอบถาม และเป็ นทีปรึ กษาด้านการออกแบบสอบถาม การใช้สถิติในการวิเคระห์ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณ นางจารุ วรรณ ชู ป ระสิ ท ธิ ที ปรึ กษางานวิจัย ให้ค าํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาตรวจทาน ตลอดจน
ตรวจสอบแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งต่ าง ๆ เพือให้ง านวิจัย ฉบับ นี มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละขอขอบคุ ณบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง ทุกท่านทีให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม ให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ในการวิจยั
และผูท้ ีเกียวข้องทีได้กล่าวนามไว้ซึงได้ให้ความช่วยเหลือ จนทําให้งานวิจยั ฉบับนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้ างอิง

กมลทิ พย์ คงสวัสดิ พร.
.ปัจ จัย ทีมีผ ลต่ อประสิ ทธิภ าพการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ
ของ
กรมทีดิน. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการและรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหงสยาม.
จิราภรณ์ คงสมมาตย์.
. การวิเคราะห์ การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
- ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.ปั ญหาพิเศษ สาขาวิชาการบริ หารทัวไป วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิ จ มหาวิทยาลัย
บูรพา.
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จิ ราพร เวชพันธ์.
. รายงานวิจ ัยเรื อง ศึกษาความคิดเห็นเกียวกับ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ ของการดํ า เนิ น งานการคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ . คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทิพาวดี เมฆสวรรค์. 2538. การส่ งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ. กรุ งเทพฯ : รักอ่าน.
ธงชัย สันติวงษ์. 2526. พฤติกรรมบุคคลในองค์ กร. (พิมพ์ครังที1) กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นัยน์ปพร ยุทธนาวา.
. ประสิทธิภาพการดําเนินงานของงานการเงินวิทยาลัย เทคนิคฉะเชิง เทรา จังหวัดฉะเชิ งเทรา.
คณะบริ หารธุรกิจ หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราช
มงคลธัญบุรี.
เนตรน้อ ง หาญลิ พงศ์. 2553 . ประสิ ท ธิ ภ าพจากการใช้ ระบบ GFMIS ของหน่ ว ยราชการในเขต อ.เมื อง จ.พิษ ณุ โลก.
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื อสาร.
พัฒน์น รี อัฐวงส์ และฐิ ต ารี ย ์ วงศ์สูง.
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ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว *
Siseerot Ketkaew1*

บทคัดย่อ
บทความนี นําเสนอเครื องบําบัดกลินเหม็น ในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้สนามไฟฟ้าโคโรนา โดยทีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรงแรงดันสู ง ได้นาํ หลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์มาใช้งาน และควบคุมการทํางานของเพาเวอร์ มอส
เฟตเบอร์ IRFP460 ด้วยไอซี เบอร์ 555 ที ความถี 5 กิ โลเฮิร์ต ถึ ง 15 กิ โลเฮิร์ต ผ่านหม้อแปลงสวิตชิงแรงดันสู ง เพือให้ได้
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง 1 กิโลโวลต์ ถึง 3 กิโลโวลต์ โดยทีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุต 18 โวลต์
เพือ
ประยุกต์ใช้กบั ชุดอิเล็กโตรดแผ่นตะแกรงอะลูมิเนียมทีวางห่างจากแผ่นอะลูมิเนียมเท่ากับ 1 เซนติเมตรในชุดเซลล์โคโรนา
โดยออกแบบให้ทาํ งาน 1 ชัวโมง ทีขนาดห้อง 25 ตารางเมตร ซึ งตัวเครื องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 1.6 ppm ถึง 5.7 ppm
และทีปริ มาณก๊าซโอโซน 3.5 ppm สามารถนํามาใช้บาํ บัดกลินเหม็นได้เป็ นอย่างดี โดยการวัดปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน
และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
คําสําคัญ : โอโซน, สนามไฟฟ้า, กลิน, 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 (H2S).
Keywords : ozone, electric field, odor, corona, high voltage
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ปัจจุบนั นีได้มีการได้นาํ เอาเทคโนโลยีก๊าซโอโซนมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึงในทางปฏิบตั ิจะเห็น
ว่าก๊าซโอโซนนันมีทงข้
ั อดี และข้อเสี ย ซึ งขึนอยูก่ บั ว่าจะนําก๊าซโอโซนไปใช้ประโยชน์อะไร จึงเป็ นผลทําให้เกิดแนวคิดที
จะปรับปริ มาณก๊าซโอโซน เพือให้เกิ ดประโยชน์หลากหลายต่ออุตสาหกรรมและสังคมให้มากทีสุ ด โดยใช้วิธีการพัฒนา
เครื องผลิตก๊าซโอโซน ซึ งอาศัยการปรั บความเครี ยดของสนามไฟฟ้ า (คื อ การปรั บความถี สู งและนํามาควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้ าแรงสู ง) เพือควบคุมปริ มาณก๊าซโอโซน โดยทีก๊าซนี จะเกิ ดขึนได้จากการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิ เจน ซึ งการ
สร้ างแหล่ง จ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงแรงดันสู งแบบสวิตชิ ง ได้น ําไอซี เ บอร์ 555 เป็ นตัวสร้ างพัลส์ มอดู เลชันและเป็ นวงจร
ควบคุ มการสวิต ช์ของเพาเวอร์ มอสเฟตในภาคฟลายแบคคอนเวอร์ เตอร์ โดยมี หม้อแปลงแรงสู งความถี สู งจะทําหน้าที
เหนียวนําสัญญาณพัลส์ เพือสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง ไปประยุกต์ใช้จ่ายให้กบั ชุดเซลล์โคโรนา โดยพลังงานไฟฟ้าจากชุดเซลล์
โคโรนา เป็ นปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยตรง และชนิ ดของวัสดุทีใช้ทาํ เซลล์โคโรนาต้องเอืออํานวยต่อการทีจะเกิ ด
กระบวนการโคโรนาดิสชาร์จด้วย เพือทําให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจน จากสมการคือ O2 + O  O3
ดัง นั นงานวิ จั ย นี จึ ง ต้อ งมี ก ารทดลองปรั บ ความถี สู ง เพื อนํา มาควบคุ ม แรงดัน ไฟฟ้ า แรงสู ง ด้า นเอาต์พุ ต
เพือดูปริ มาณก๊าซโอโซนที เปลียนไป และจะได้นาํ ไปใช้ในการทดสอบการลดปริ มาณก๊าซพิษ เช่น ก๊าซไฮโดรคาร์ บอน
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และบําบัดกลินเหม็นในอากาศ จากกระบวนการถ่ายเอกสาร

ภาพที 1 โครงสร้างเซลล์โคโรนา

วิธีดําเนินการวิจัย

การออกแบบและการสร้ าง
ชุดเซลล์ โคโรนา
ชุดเซลล์โคโรนาประกอบไปด้วยตาแกรงอะลูมิเนี ยมทีวางอยู่ระหว่างแผ่นอะลูเนียม ซึ งมีศกั ดาไฟฟ้ าตรงกันข้าม
ดังนันความเข้มสนามไฟฟ้าจะเป็ นไปตามสมการ (1)
E

=

V
d  *

เมือ E = ความเข้มสนามไฟฟ้า
V = แรงดันไฟฟ้า
d = ระยะห่างระหว่างตะแกรงอะลูมิเนียมกับแผ่นอะลูมิเนียม
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เพราะฉะนันชุ ดอิ เล็กโตรด เลือกใช้ตะแกรงอะลูมิเนี ยมเพราะมีความสามารถนําไฟฟ้ าได้ดีและเมือป้ อนพลังงาน
ไฟฟ้ าให้แล้วนันสามารถสร้ างสนามไฟฟ้ าแบบไม่สมําเสมอสู งได้ดี โดยระยะห่ างระหว่างแผ่นอะลูมิ เนี ยมกับตะแกรง
อะลูมิเนี ยมเท่ากับ 1.5 เซนติเมตร

ภาพที 2 ชุดเซลล์โคโรนาทีสร้างขึน
การคํานวณแรงดันไฟฟ้ าแรงสู ง
ทีระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท (d) = 1.5 cm., * = 20%
V  E  d  

ทีสนามไฟฟ้า Ei = 16.27 kV/cm

V  16.27kV 1.5 0.2
V  4.881kV

ทีสนามไฟฟ้า E = 19.129 kV/cm

V  19 .27 kVx1.5  0.2
V  5 . 781 kV

ดังนันย่านแรงดันไฟฟ้ าที ทําให้เริ มเกิด กระบวนการโคโรนา คือ 4.881 kV ถึง 5.781 kV ที ย่านสนามไฟฟ้ า 16.27 kV/cm
ถึง 19.27 kV/cm
การออกแบบแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสู ง
งานวิจยั นีได้ออกแบบสร้างแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิง ได้นาํ ไอซี เบอร์ 555 นํามาใช้ในวงจรควบคุม
การทํางานของเพาเวอร์ ม อสเฟต โดยที คาบเวลาการทํางานของเอาต์พุตพัลส์ สามารถกําหนดได้ และได้น ําวงจรฟลาย
แบคคอนเวอร์ เตอร์ และใช้หม้อแปลงสวิตชิงมาเป็ นตัวเพิมระดับแรงดันไฟฟ้ า ซึ งใช้ความถีสวิตชิง 5-15 kHz ดังภาพที 3
และภาพที 4
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(ก)
(ข)
ภาพที 3 (ก) บล็อกไดอะแกรมโครงสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง และ (ข) วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสู ง แบบ
ฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์

ผลและวิจารณ์ ผล

การทดสอบวัดสัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้ าแรงสู งของหม้ อแปลงสวิตชิง ในขณะทีปรับความถีสู ง เพิมขึน ดังภาพที 4

(ก)
(ข)
ภาพที 4 (ก) สัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวิตชิง (Probe x 1000) เท่ากับ 1.14 กิโลโวลต์ ขณะปรับ
ความถี 5 กิโลเฮิร์ต (ข) สัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิง (Probe x 1000) เท่ากับ 2.16
กิโลโวลต์ ขณะปรับความถี 10 กิโลเฮิร์ต
ภาพที 4 (ก) และ (ข) เป็ นสัญญาณ (VOUT) แรงดันไฟฟ้ าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิ ง จะพบว่า เมือปรั บความถี
5 กิ โลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิ ง เท่ากับ 1.14 กิ โลโวลต์ และปรั บความถี 10 กิ โลเฮิร์ต จะได้
แรงดันไฟฟ้าแรงสู งของหม้อแปลงสวิตชิง เท่ากับ 2.16 กิโลโวลต์ ดังนัน ขณะปรับความถีทีวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
เพิมขึน จะส่ งผลให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงสวิตชิงเพิมขึนตามลําดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1030

ตารางที 1 ความถีสวิตชิง แรงดันไฟฟ้าด้านเอาต์พุต ปริ มาณก๊าซโอโซน ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (VOCs ) และปริ มาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟร์ (H2S) จากห้องถ่ายเอกสาร
ความถี
แรงดันไฟฟ้าด้าน
สวิตชิง (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
กลินเหม็น
(โดยการสูดดม)
มีกลินเหม็น
ไม่มีกลินเหม็น
ไม่มีกลินเหม็น

ภาพที 5 การนําเครื องบําบัดกลินเหม็นมาใช้งานจริ ง

สรุ ปผลการวิจัย

ในงานวิจยั นี ได้ออกแบบและสร้ างเครื องบําบัดกลืนเหม็นในห้องถ่ายเอกสาร โดยใช้หลักการโคโรนาดิสชาร์จ
แบบสนามไฟฟ้าความเครี ยดสูง ซึงในการทดสอบได้ทาํ การปรับความถีสูงตังแต่ 5 กิโลเฮิร์ต ถึง 15 กิโลเฮิร์ต เพือจ่ายแรงดัน
ไฟฟ้ าแรงสู ง ให้ กับ เซลล์โ คโรนา โดยผลการทดสอบตามตารางที 1 จะเห็ น ว่าเมื อความถี สู ง เพิมขึ นจะทํา ให้แ รงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเพิมขึน ส่ งผลให้ปริ มาณก๊าซโอโซนเพิมขึน ปริ มาณก๊าซไฮโดรคาร์ บอน VOCs และไฮโดรเจนซัลไฟล์ H2S จะ
ลดลงด้วยตามลําดับ อันเนื องมาจากทีว่าเมือแรงดันไฟฟ้าแรงสู งเพิมจะส่ งผลให้ความเครี ยดสนามไฟฟ้าสูงขึนจะทําให้เกิด
การแตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจนเพิมขึน จึงส่ งผลให้ปริ มาณก๊าซโอโซนเพิมขึน และก๊าซโอโซนนี จะไปสลายก๊าซพิษ
ให้ลดลงด้วย จึงทําให้ปริ มาณกลินเหม็นลดลงตามลําดับ
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่ องเทียวชาวไทยทีมีต่อการท่องเทียวในพืนทีพิพ ธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํา
ราชมงคลตรัง
Behavior and Satisfaction of Thai tourists who visit at
Rajamangala trang Aquarium
วิศนี รัตนอร่ ามสวัสดิ ภากรณ์ จูห้ อ้ ง
Witsanee Rattanaaramsawat1 Pakorn Choohong1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั มีดงั นี 1) เพือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวในพืนทีพิพิธภัณฑ์
สัตว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง 2) เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมีต่อการท่องเทียวในพืนทีพิพิธภัณฑ์สัตว์นาราช
ํ
มงคลตรั ง จําแนกตามพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเทียวชาวไทยจํานวน 100 คน เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสอบถาม
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ผลการวิจยั พบว่า
1) นักท่ องเที ยวส่ วนใหญ่เ ป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย มี อายุใ นช่วง - ปี มีที อยู่ปัจ จุ บ ันอยู่ในภาคใต้มี
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี การแสดงความสามารถสัตว์เป็ นความต้องการเข้ามาเทียวชมมากทีสุด นักท่องเทียวส่วนใหญ่จะ
เคยมาสถานที แห่ งนี แล้ว โดยจะเดิ นทางด้วยพาหนะส่ วนตัว และได้รับข่าวสารกิ จ กรรมการท่ องเที ยวจากญาติ เพือน
2) ระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
คําสําคัญ : พฤติกรรมการท่องเทียว, นักท่องเทียว, พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ
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The objectives of this research were: (1) to study the behavior of Thai tourists who visit the Rajamangala
Trang aquarium, (2) to study the level of Thai tourists satisfaction who visit the Rajamangala Trang aquarium classified
by tourists behavior. The sample consisted of 100 Thai tourists. The research instruments were questionnaires. Statistics
for data analyses were frequency, percentage, mean. Research findings were as follows :
1) Most of the Thai tourists are female than male. Most are between 20 – 40 years old, with the hightest degree.
The most attractive spot of the trip is seal show. The most of the Thai tourists had come in Rajamangala Trang Aquarium.
Travel by private vehicle. Also, most of the tourists received the information of Rajamangala Trang aquarium with relatives
and friend. 2) The overall level of the satisfaction of tourists who visit the Rajamangala Trang aquarium was at a good level.
Keyword: Behavior , tourist , Aquarium
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การท่องเทียวเป็ นกิจกรรมนันทนาการทีมีคุณค่าต่อชีวติ ของมนุษย์และมีความสําคัญต่อประเทศปัจจุบนั ประเทศ
ไทยได้มีการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียวอย่างแพร่ หลายยิงขึน เนื องจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวสามารถนํารายได้
เข้าสู่ประเทศเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดการลงทุนในธุรกิจหลายประเภททีเกียวเนืองกับการท่องเที ยว ถือได้วา่ การท่องเทียว
มีส่ วนช่ วยให้เกิ ดความเจริ ญทังทางเศรษฐกิ จและสังคมได้ การท่ องเที ยวมีหลายรู ปแบบเป็ นไปตามลักษณะของแหล่ง
ท่องเทียว นักท่องเทียวสามารถเลือกได้ตามความพอใจเพือแสวงหาความสุข ความเพลิดเพลินหรื อเพือเป็ นการทัศนะศึ กษา
หาความรู ้ เปิ ดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบั ชีวิต จัดเป็ นกิจกรรมนันทนาการอีกหนึ งประเภททีมีผูใ้ ห้ความสนใจอย่างมาก
และกลายเป็ นกิ จกรรมที ได้รับ ความนิ ยมไปทัวโลกในขณะนี ประเทศไทยจัด ได้ว่าเป็ นประเทศที มีแ หล่ งท่ องเที ยวอยู่
มากมายหลายลักษณะ อาทิ แหล่ง ท่ องเที ยวทางธรรมชาติ แหล่ งท่องเที ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน แหล่ง
ท่ อ งเที ยวทางวัฒ นธรรมประเพณี รวมไปถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที ยวที ถู ก สร้ า งขึ น อาทิ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศาสนสถาน สวนสนุ ก
สวนสาธารณะและสวนสัตว์ เป็ นต้น
พิพิธภัณฑ์สัตว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัดตรัง เป็ นหน่วยงานหนึ งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขต เป็ นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญแห่ งหนึ งของจังหวัดตรัง อยูห่ ่ างจากตัว
เมืองจังหวัดตรังประมาณ 36 กิโลเมตร มีพนที
ื ครอบคลุมอยูใ่ นท้องทีอําเภอสิ เกา มีสภาพธรรมชาติทีสวยงาม เช่น หาดทราย
และท้องทะเล พืนที ป่ าชายเลน นอกจากนี พิพิ ธภัณฑ์สัต ว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัด ตรั ง ยัง ได้รับ รางวัล “ ของดี เ มื องตรั ง
ประเภทแหล่งท่องเทียว ” จากหอการค้าตรัง เมือวันที 9 กรกฎาคม 57 อีกด้วย

ภาพบรรยากาศบริ เวณพิพิธภัณฑ์สตั ว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัดตรัง
นักท่องเทียวดังนี

ภายในพิพิธภัณฑ์สัต ว์นําราชมงคล จังหวัดตรั งมี จุดบริ การต่างๆที สามารถอํานวยความสะดวกให้กบั
1. สถานแสดงพันธุ์สตั ว์นาํ
2. สถานแสดงความสามรถสัตว์
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3. สวนนก
4. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
5. บ่ออนุบาลสัตว์นาขนาดใหญ่
ํ
6. อาคารพะยูนและหญ้าทะเล
ส่งผลให้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเทียวชมพิพิธภัณฑ์สตั ว์นาํ
ราช
มงคล จังหวัดตรังเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี
ดังตารางที รายงานสถิ ตินักท่ องเที ยวที เข้าไปท่ องเที ยวในพิพิธ ภัณฑ์สัตว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัด ตรั ง
ตังแต่ปี พุทธศักราช 58 ถึ งปี พุท ธศักราช 60 ในปี พุทธศักราช 8 พิพิ ธภัณฑ์สัต ว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัด ตรังได้มี
รายงานสถิตินกั ท่องเที ยวทีเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สัตว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัดตรัง เป็ นจํานวนมากถึง 108,296 คน ซึ งถือเป็ น
จํานวนนักท่ องเที ยวมากที สุ ด จากจํานวนนักท่องเที ยวทังหมดที มาเยียมชมในพิพิธภัณฑ์สัตว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัดตรัง
ตังแต่ปีพุทธศักราช 2558 ถึงปี พุทธศักราช 2560 ดังตารางที
ตารางที 1 สถิ ติ นักท่ องเที ยวและรายได้จากนักท่ องเที ยวที เข้าไปท่องเที ยวในพิพิธภัณฑ์สัต ว์นาราชมงคล
ํ
จังหวัดตรั ง
ตังแต่ปีพุทธศักราช 8 ถึงปี พุทธศักราช 60
การเปลียนแปลง
ปี งบประมาณ
จํานวนนักท่องเทียวเป็ นหมูค่ ณะ(คน) การเปลียนแปลง (คน) รายได้ (บาท)
(บาท)
พุทธศักราช
108,296
3,441,420
พุทธศักราช
93,025
-15,271
2,898,140
-543,280
พุทธศักราช
86,922
-6,103
2,621,700
-276,440
จากข้อมูลในตารางที พบว่า ตังแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้นมา ปริ มาณนักท่องเทียวก็ลดลงมาเรื อยๆ ด้วย ประเทศไทย
ประสบอุทกภัยบ้าง ปั ญหาของเศรษฐกิจทีตกตําบ้าง พิพธิ ภัณฑ์สัตว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง เป็ นอีกสถานที ทีได้รับผลกระทบ และ
เสี ยโอกาส ด้านการท่องเทียวอย่างมาก ทําให้นกั ท่องเทียวทีเข้ามาท่องเทียวลดลง จากปัญหาทีกล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจทีจะ ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียว ชาวไทยทีมีต่อการท่องเทียวภายในพืนทีพิพธิ ภัณฑ์
สัตว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง ซึงผลทีได้จากการศึกษา ครังนีจะเป็ นประโยชน์และสามารถใช้เป็ นแนวทาง การพัฒนาและฟื นฟูการ
ท่องเทียวของพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาราชมงคลตรั
ํ
งต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. รู ปแบบ
ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวพิพิธภัณฑ์สตั ว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง
มีกรอบแนวคิด คือ ศึกษาข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวพิพิธภัณฑ์สัตว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง
โดยนําข้อมูลทัวไปของนักท่องเทียว เช่น เพศ อายุ ทีอยูป่ ั จจุบนั อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ พฤติกรรมการ
มาของนักท่องเทียว ความพึงพอใจต่อสถานทีมาท่องเทียว จากการสํารวจแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 คน
ตังแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
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2. รายละเอียด
2.1 กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการศึกษา
ในการทําการศึกษาครังนี ได้กาํ หนดประชากรเป้ าหมาย คือ นักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวพิพิธภัณฑ์
สัตว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง จํานวน 100 คน ตังแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวพิพิธภัณฑ์สตั ว์นาราชมงคลตรั
ํ
ง
จํานวน 100 คน ตังแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
2.2 เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 100 ชุด เก็บข้อมูลตังแต่เดือนธันวาคม
2560 ถึง เดือนมกราคม 2561
2.3 ข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษา
การศึ กษาเรื อง พฤติ ก รรมและความพึง พอใจของนัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที มาท่ อ งเที ยวพิพิ ธ ภัณ ฑ์สั ต ว์นํา
ราชมงคลตรัง ได้กาํ หนดแหล่งข้อมูล ดังนี
. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกียวกับ
พฤติกรรมการท่องเทียว และระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียว โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษา
ซึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับข้อมู ลทัวไปของนักท่องเที ยวชาวไทยที มาท่องเที ยวพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่
เพศ อายุ ทีอยูป่ ั จจุบนั อาชีพ ระดับการศึกษา
ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว ซึงสอบถามเกียวกับ
- แหล่งข้อมูลในการมา
- จุดประสงค์ในการมาท่องเทียว
- พาหนะทีใช้ในการเดินทางท่องเทียว
ส่วนที 3 ข้อมูลเกียวกับระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียว ได้แก่
- สภาพแวดล้อม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ
- การให้บริ การของเจ้าหน้าทีงานบริ การ
- สิ งอํานวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถังขยะ ทีนัง เป็ นต้น
- ความน่าสนใจ ความพร้อมเพรี ยงของตัวแสดงและครูฝึกความสามารถสัตว์
- อัตราค่าบริ การ
. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็ นการศึกษางานจากเอกสาร ที ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การเก็บรวบรวมมา ตังแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560
2.4 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่ วนที 1 และส่ วนที 2 ทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิ บาย
ลักษณะทัวไปของข้อมูลที เก็บรวบรวมได้ (frequency) อัตราร้ อยละ (percentage) โดยแสดงเป็ นตารางและอธิ บ ายเชิ ง
พรรณนาประกอบ แล้วทําการแปรความหมายของระดับค่าเฉลีย ในส่วนที 3 โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี
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2.5 สถิตทิ ในการวิ
ี
จยั
โดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS FOR WINDOW
สถิติพนฐาน
ื
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลีย (Mean : x)
x= ∑
N
เมือ x แทน ค่าเฉลีย
∑ แทน ผลรวมของข้อมูลทังหมด
N แทน จํานวนข้อมูลทังหมด

ผลและวิจารณ์ ผล

1.ข้ อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่ างนักท่ องเทียว
ตารางที 2: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง

เพศ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

47
53

47
53

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทีจําแนกตามเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53 และ
เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 47 จากผลการสํารวจนี มีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็ นเพราะ นักท่องเทียวหญิงนิ ยมการท่องเที ยว
มากกว่า หรื อในปั จจุบนั ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
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ตารางที 3: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามอายุ
ตํากว่า 20 ปี
20-40 ปี
41-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

อายุ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

36
42
16
6

36
42
16
6

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทีจําแนกตามอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 42 รองลงมา คือ อายุช่วง ตํากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36 และน้อยสุ ด คือ ช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี จากผลการสํารวจกลุ่ม
อายุทีเดิ นทางมาท่องเทียวมากทีสุด คือ ช่วงอายุ 20-40 ปี เป็ นเพราะ เป็ นวัยทีสามารถดูแลตัวเองได้แล้ว มีรายได้เป็ นของ
ตัวเองแล้ว จึงมีกาํ ลังในการใช้จ่ายในการท่องเทียวได้ดว้ ยตัวเอง
ตารางที 4: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามทีอยู่
ปั จจุบนั
ทีอยูป่ ั จจุบนั

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันตก

5
0
1
5
82
7

5
0
1
5
82
7

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทีจําแนกตามทีอยูป่ ั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อาศัยอยูท่ างภาคใต้ คิดเป็ น
ร้อยละ 82 รองลงมา คือ อาศัยอยูท่ างภาคตะวันตก คิดเป็ นร้อยละ 7 และน้อยสุ ด คือ อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดเป็ นร้อยละ 0 จากผลการสํารวจผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยูท่ างภาคใต้
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ตารางที 5: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

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

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลทีจําแนกตามระดับการศึ กษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้อยละ 46 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 31 และน้อยสุ ด คือ ระดับปริ ญญาเอกหรื อ
มากกว่า คิดเป็ นร้อยละ 0 จากการทีระดับการศึกษาของนักท่องเทียวอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากทีสุด เพราะ ระดับการศึกษา
สอดคล้องกับอายุ คือช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี และจํานวนนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา และวัยคนทํางาน ช่วงอายุนี
จะมีเวลา กําลังจากการเงิน ทีจะเทียวมากทีสุด
ตารางที 6: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามอาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทัวไป
เกษตรกร
เกษียณอายุ ว่างงาน

อาชีพ

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

34
24
7
0
26
3
6

34
24
7
0
26
3
6

จากการศึ กษา พบว่า ข้อมูลทีจําแนกตามอาชี พ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อาชีพข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 24 และน้อยสุ ด คือ อาชีพธุ รกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 0 จาก
การทีมีกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษามากทีสุด อาจมาจากการทีนักเรี ยน นักศึกษาเป็ นวัยทีมีภาระน้อย และเป็ นวัยของการศึ กษา
เล่าเรี ยน จึงเป็ นผลให้มีการทัศนศึกษา การท่องเทียว แสวงหาความรู ้มากกว่าอาชีพอืนๆ
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2. ข้ อมูลเกียวกับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ างนักท่องเทียว
ตารางที 7: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตามข้อมูล
การมาท่องเทียว
เคย
ไม่เคย

ข้อมูลการมาท่องเทียว

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

51
49

51
49

จากการศึ กษา แสดงให้เ ห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยมาท่องเที ยวในพิพิธภัณฑ์สัต ว์นํา
คิดเป็ นร้อยละ 51 และไม่เคยมาหรื อครังแรก คิดเป็ นร้อยละ 49 จากการสํารวจครังนี จํานวนนักท่องเทียวทีเคยมาท่องเทียว
แล้วให้ขอ้ คิดเห็นว่า ประทับใจในตัวแมวนํา การแสดงแมวนําทีน่าสนใจ และทีสําคัญคือ อยูไ่ ม่ไกลจากพืนทีอยูอ่ าศัย
ตารางที 8: แสดงค่ า ความถี (Frequency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage) ข้อ มู ล ทัวไปของกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที ยว จํา แนกตาม
แหล่งข้อมูลการมาท่องเทียว
แหล่งข้อมูลการมาท่องเทียว

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

ประสบการณ์ส่วนตัว
บริ ษทั นําเทียว
อินเตอร์เน็ต
ญาติ เพือน
อืนๆ

31
12
24
33
0

31
12
24
33
0

จากการศึ กษา แสดงให้เห็ นว่า แหล่งข้อมูลการมาท่องเที ยวของนักท่ องเทียวส่ วนใหญ่ในการเลือกเดินทางมา
ท่องเทียวยังพิพิธภัณฑ์สัตว์นาฯ
ํ คือ ญาติ เพือน คิดเป็ นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ประสบการณ์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 31
และน้อยสุ ด คือ อื นๆ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 0 จากการสํา รวจและสอบถามจากพฤติ กรรมของนัก ท่องเที ยวส่ ว นใหญ่ ทีเลื อก
แหล่งข้อมูลการท่องเที ยวโดยส่ วนใหญ่อาศัยการบอกต่อจากญาติ เพือน เนืองจากสังคมเพือน ญาติ มีอยูม่ ากและหลายกลุ่ม
การบอกต่อจึงส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ทีดีทีสุดในการเดินทางมา

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 9: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตาม
จุดประสงค์ในการมาท่องเทียวครังนี
จุดประสงค์ในการมาท่องเทียวครังนี

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

ชมสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นาํ
ชมการแสดงความสามารถสัตว์
ชมสวนสัตว์ขนาดเล็ก
ชมการให้อาหารเต่าทะเล
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

23
73
3
0
1
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23
73
3
0
1

จากการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเทียวในครังนี คือ
ชมการแสดงความสามารถสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 73 รองลงมาคือ ชมสถานแสดงพันธุ์สตั ว์นาํ คิดเป็ นร้อยละ 23 และน้อยสุ ด
คื อ ชมการให้ อาหารเต่ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0 จากการสํารวจและสอบถามจากพฤติก รรมของนักท่อ งเที ยวสามารถสรุ ป
จุดประสงค์ในการเดิ นทางมาท่องเทียวในครังนี คือ เพือชมการแสดงความสามารถสัตว์ เพราะเนืองจาก คนทีเคยเดิ นทาง
มาแล้วเกิดความประทับใจและมีการบอกต่อกับญาติ เพือน จึงเป็ นตัวกระตุน้ การเดินทางมาอีกหลายๆ กลุ่มคน
ตารางที 10: แสดงค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัวไปของกลุ่มนักท่องเทียว จําแนกตาม
พาหนะเดินทาง
พาหนะเดินทาง

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

รถส่วนตัว
รถบริ ษทั ทัวร์
รถโดยสารประจําทาง

82
18
0

82
18
0

จากการศึ กษา แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้พาหนะในการเดินทางมาท่องเทียวในครังนี คือ
รถส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 82 รองลงมาคือ รถบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 18 และน้อยสุ ดคือ รถโดยสารประจําทาง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 จากการสํารวจและสอบถามจากพฤติกรรมของนักท่องเทียวสามารถสรุ ปพาหนะทีใช้ในการเดินทางมาท่องเทียว
ในครังนี คือ รถส่ วนตัว เพราะเนืองจาก นักท่องเทียวส่วนใหญ่จะเป็ นคนในพืนทีใกล้เคียง
3. ข้ อมูลเกียวกับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างนักท่องเทียว
ตารางที 11: แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
เฉลีย
แปลผล
1 2 3 4
5

ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศความสวยงามโดยรอบ
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

0

0

8

21

6

34

60

23

26

22

4.04

3.46

ดี

ปานกลาง
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ด้านสิ งอํานวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถัง
ขยะ ทีนัง
ด้านความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว์
ด้านอัตราค่าบริ การ

ความพึงพอใจภาพรวม

0

32

0

22

0
0

0

23

21

23

22

3.35

ปานกลาง

3.43

ปานกลาง

38

4.17

83 118 170 129

3.69

34

41

23

21
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ดี

ดี

จากการศึ กษา แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวทีพิพิธภัณฑ์สัตว์นาํ
ตรัง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.69 ซึงอยูใ่ นระดับดี ซึงเมือแยกตามประเด็นด้านต่างๆ ได้ดงั นี
ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบนี นักท่ องเที ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ ากับ 4.04
ซึงเป็ นความพึงพอใจทีอยูใ่ นระดับดี
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าทีนักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ากับ 3.46 ซึงเป็ นความพึงพอใจทีอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก สาธารณะ เช่ น ห้อ งสุ ข า ถัง ขยะ ที นังพักผ่อ น นัก ท่ อ งเที ยวมี ค วามพึง พอใจ
วัดค่าเฉลียเท่ากับ 3.35 ซึงเป็ นความพึงพอใจทีอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความน่ าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว์ นักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ากับ 4.17 ซึ งเป็ น
ความพึงพอใจทีอยูใ่ นระดับดี
ด้านอัตราค่าบริ การ นักท่องเที ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ ากับ 3.43 ซึ งเป็ นความพึงพอใจที อยู่ในระดับ
ปานกลาง
4. แนวโน้ มของนักท่ องเทียวทีจะกลับมาท่ องเทียวในพิพ ธิ ภัณฑ์ สัตว์ นําราชมงคลตรัง
ตารางที 12: แสดงแนวโน้มของนักท่องเทียว
มา
ไม่มา

แนวโน้มทีจะกลับมาเทียว

จํานวน

ร้อยละ

รวม

100

100

91
9

91
9

จากตารางที 12 จะเห็นได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มทีจะกลับมาท่องเทียวในสถานทีนี
อีกครัง คิดเป็ นร้อยละ 91 ส่วนแนวโน้มทีจะไม่กลับมาท่องเทียว คิดเป็ น ร้อยละ 9

สรุ ปผลการวิจัย

1. บทสรุ ปข้ อมูลทัวไปของนักท่ องเทียว
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวจํานวน 100 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุ
อยูใ่ นช่วง 20 -40 ปี มีทีอยูป่ ั จจุบนั อยูใ่ นภาคใต้ ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2. บทสรุ ปพฤติกรรมการท่ องเทียวทีเดินทางมาท่ องเทียวในพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นําราชมงคลตรัง
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวจํานวน 100 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาท่องเทียวใน
พิพิ ธภัณฑ์ฯ คิ ด เป็ นร้ อยละ 51 โดยที แหล่ งข้อมู ลท่ องเที ยวของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใ นการเลื อกเดิ น ทางมา
ท่องเทียว คือ ญาติ เพือน มีจุดประสงค์หลักในการเดินทางมา คือ ชมการแสดงความสามารถของสัตว์ ส่ วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเทียวโดยใช้พาหนะส่ วนตัว
3. บทสรุ ปเกียวกับความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีเดินทางมาท่ องเทียวในพิพ ธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํา ราชมงคลตรัง
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวจํานวน 100 คน พบว่า ค่าเฉลียความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเทียวที
เดินทางมาท่องเทียวในพืนทีพิพธิ ภัณฑ์ฯ อยูใ่ นระดับดี
ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความสวยงามโดยรอบ ในด้านนีนักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ากับ
4.04 ซึงเป็ นความพึงพอใจทีอยูใ่ นระดับดี
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที ในด้านนี นักท่องเที ยวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ากับ 3.46 ซึ งเป็ นความพึง
พอใจทีอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านสิ งอํานวยความสะดวก สาธารณะ เช่น ห้องสุขา ถังขยะ ทีนังพักผ่อน ในด้านนี นักท่องเทียวมีความพึงพอใจ
วัดค่าเฉลียเท่ากับ 3.35 ซึงเป็ นความพึงพอใจทีอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความน่าสนใจของการแสดงความสามารถสัตว์ ในด้านนีนักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ากับ 4.17
ซึงเป็ นความพึงพอใจทีอยูใ่ นระดับดี
ด้านอัตราค่าบริ การ ในด้านนีนักท่องเทียวมีความพึงพอใจ วัดค่าเฉลียเท่ากับ 3.43 ซึ งเป็ นความพึงพอใจทีอยู่ใน
ระดับปานกลาง
4. แนวโน้ มการกลับมาเทียวซําในอนาคตของนักท่องเทียวทีมาเทียวในพืนทีพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นาํ ราชมงคลตรัง
จากการศึ กษากลุ่ มตัวอย่างนักท่องเที ยวจํานวน 100 คน พบว่า ส่ วนใหญ่มี แนวโน้มที จะกลับมาเที ยวซําอีก
คิดเป็ นร้อยละ 91

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีมาท่องเทียวพิพิธภัณฑ์สตั ว์นาราชมงคล
ํ
ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรัง ครังนี สําเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
นายปรี ดา เกิดสุ ข ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยา
เขตตรัง ผูช้ ่วยศาสตรจารย์มาโนช ขําเจริ ญ รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั วิทยาเขตตรั ง ที ได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื องมื อที ใช้ในการวิจยั
ตลอดจนให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางในการจัดทําอย่างดียิง และขอขอบคุณเจ้าหน้าที ทีรวบรวมข้อมูลมา
ตังแต่ ปี พุทธศักราช 8 ถึง 60 ทีให้ขอ้ มูลในครังนี
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บทคัดย่อ

บทความวิจยั นี เป็ นการนําเสนอการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) วัตถุประสงค์ .เพือสร้างวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ .นําพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้กบั วีลแชร์ .ออกแบบระบบควบคุมการทํางานด้วยจอยสติกแบบไร้สาย ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การออกแบบวีลแชร์
พลังงานแสงอาทิตย์ สังการทํางานด้วยจอยสติก และสามารถควบคุมการทํางานด้วยสวิตช์โยกได้อีกด้วย มอเตอร์ขบั เคลือน
DC 12V วีลแชร์ พลังงานแสงอาทิ ตย์สามารถชาร์ จ พลังงานจากโซล่าเซลล์และไฟฟ้ า V จากการวิจัยพบว่า วีลแชร์
พลังงานแสงอาทิ ตย์ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนสามารถรับนําหนักได้สูงสุ ด กิ โลกรัม วิงด้วยความเร็ วสู งสุ ด กิโลเมตร/ชัวโมง
และใช้งานต่อเนืองได้ ชัวโมงในขณะทีไม่มีแสงแดด ระยะการสังการด้วยจอยสติกไม่เกิน เมตร
คําสําคัญ : (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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ปัจจุบนั พลังงานแสงอาทิตย์ นับเป็ นหนึงในพลังงานหมุนเวียนทีมีศกั ยภาพสู ง และยังเป็ นพลังงาน
สะอาด
ไม่ท าํ ลายสิ งแวดล้อม และยังไม่ตอ้ งหาซื อหรื อนําเข้าเชื อเพลิงเหมื อนกับพลังงานประเภทอืนๆพลังงานแสงอาทิ ต ย์ยงั
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ นอกเหนื อจากการผลิตพลังงานไว้ใช้ภายในอาคาร ทีพักอาศัย หรื อไฟฟ้าแสง
สว่างตามท้องถนน คนพิการหมายถึงคนทีมีความผิดปกติ หรื อบกพร่ องทางร่ างกายทางสติปัญญา หรื อทางจิตใจ รถเข็นนัง
หรื อรถเข็นผูป้ ่ วยถือว่าเป็ นพาหนะหรื อเครื องมือสําหรับผูท้ ีมีปัญหาเรื องการเดิน หรื อการเคลือนไหวไม่วา่ จะเนื องมาจาก
อายุ อาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อความพิการตังแต่กาํ เนิ ด ทําให้ผปู ้ ่ วยเหล่านี ไม่สามารถเคลือนย้ายตัวเองหรื อ
ช่วยเหลือตัวเองได้ จึงต้องคอยมีรถเข็นสําหรับการเคลือนย้ายผูป้ ่ วย การทํางานของเก้าอีรถเข็นในปั จจุบนั จะให้ผนู ้ งรถเข็
ั
น
ใช้วธิ ี การหมุนล้อเพือทําการเคลือนทีไปในทีต่างๆ หรื ออาศัยผูช้ ่วยเข็นทําการเข็นให้ จึงทําให้เกิดการเสี ยเวลาแก่ผูท้ ีคอย
ดูแลเพราะจะต้องคอยนังเฝ้าตลอดเวลา และนอกจากนียังมีเก้าอีรถเข็นไฟฟ้า ซึงมีราคาทีสูงมากกว่ารถเข็นปกติ
ในปั จจุบนั นีมีผปู ้ ่ วยทางด้านอุบตั ิเหตุ ผูส้ ูงอายุและผูท้ ีพิการตังแต่กาํ เนิด มีจาํ นวนมากซึงผูป้ ่ วยเหล่านี มีอาการเดิน
ไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพิมเป็ นจํานวนมาก จึ งทําให้ผปู ้ ่ วยมีความต้องการรถวีลแชร์ เพิมมากขึนจากเดิม ซึ งรถวีล
แชร์ ธรรมดาต้องเคลือนทีด้วยการเข็นหรื อผูป้ ่ วยเข็นเอง ทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผปู ้ ่ วยเหล่านัน เพราะบางทีผปู ้ ่ วยอาจ
ต้องการที จะไปในที ต่างๆแต่ไม่มีผดู ้ ูแลคอยดูอยู่ใกล้ๆจึงทําให้เสี ยเวลาในการเคลือนที และการสอบถามจากผูด้ ูแลศูนย์
พิเศษเขต 5 สุพรรณบุรี
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ ดอาดูโน่ (Arduino board) ทําหน้าทีเป็ นอุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กเป็ นตัวกลางในการ
เชื อมต่ ออุ ป กรณ์ อื นๆ ที ใช้ใ นการเคลื อนที ของหุ่ น ยนต์ เช่ น โมดู ล ขับ มอเตอร์ (Motor drive module) มอเตอร์ ไฟฟ้ า
กระแสตรง (DC motor) และบลูทูธโมดูล (Bluetooth module) [3] ดังนันคณะผูจ้ ดั ทําจึงได้ออกแบบคิดค้นศึกษาสร้างรถวีล
แชร์ พลังงานแสงอาทิตย์ สังการทํางานด้วยจอยสติก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) เพือให้
ผูป้ ่ วยและญาติผูป้ ่ วยได้มีความสะดวกสบายมากขึนเพราะผูป้ ่ วยสามารถเคลือนย้ายตัวเองได้ดว้ ยการใช้การควบคุมด้วย
จอยสติก และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือรถวีลแชร์ ไฟฟ้าทีมีราคาสูง
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
1. เพือศึกษาและสร้างวีลแชร์ พลังงานแสงอาทิตย์
2. เพือศึกษาระบบการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กบั วีลแชร์
3. เพือออกแบบควบคุมการสังการทํางานด้วยจอยสติก
ทฤษฎี สมมุตฐิ าน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั
โครงการวีลแชร์ ควบคุมด้วยจอยสติกเป็ นการพัฒนามาจากรถวีลแชร์ ธรรมดามาเป็ นระบบการควบคุมด้วยรี โมท
คอนโทรลแบบไร้สายส่ งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wireless ทําให้สามารถควบคุมได้ทงผู
ั ป้ ่ วยหรื อญาติ โดยเราสามารถควบคุม
การเดินหน้า ถอยหลัง เลียวซ้าย เลียวขวา วีลแชร์ นีใช้แหล่งพลังงานจากแผงโซลาเซลล์มาเก็บไว้ในแบตเตอรี จะมีชุดชาร์ จ
แบตเตอรี V และมีจอวัดเปอร์ เซ็นแบตเตอรี บอกสถานะแบตเตอรี เมือ Arduinoได้รับค่าโปรโตคอลมาจากจอยสติกแล้ว
ทําการแปลงค่าออกมาและจ่ายไฟไปยังชุดไดร์ มอเตอร์เพือให้มอเตอร์ ทาํ งาน วีลแชร์ ควบคุมด้วยจอยสติกทําให้ผปู ้ ่ วยหรื อ
คนพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายมีประสิทธิภาพอีกทังสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ ญาติหรื อผูป้ ่ วย
ไม่ตอ้ งออกแรงในการเข็น
การออกแบบและการวิจยั โครงการ
เนื องจากในปั จจุบนั วีลแชร์ ทีมีอยู่เป็ นระบบเข็นแบบธรรมดา คณะผูว้ ิจยั จึงนํามาดัดแปลงและปรับปรุ งแก้ไขใหม่
โดยการออกแบบระบบการควบคุมมอเตอร์ดว้ ย ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดอาดูโน่ (Arduino board) และเพิมชุดเฟื องติด
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เข้ากับมอเตอร์ เพือสามารถเข็นได้ขณะแบตเตอรี หมดหรื อไม่มีแบตเตอรี และเคลือนทีได้สมดุลไม่กระชากหรื อเคลือนที
โดยเร็ วเกินไป และออกแบบโครงเพือนําโซล่าเซลล์ขนาด 100 W มาติดกับตัวรถวีลแชร์
หลักการทํางานของวีลแชร์ ควบคุมด้วยจอยสติกคือ เมือเปิ ดสวิตช์เริ มทํางาน แบตเตอรี ได้ทาํ การจ่ายไฟให้กบั วงจร
ต่างๆ จอยสติกได้ทาํ การส่ งค่าโปรโตคอลออกมา ซึ งมีค่าเป็ น 0 กับ 1 ส่งค่าไปที Arduino เพือให้ Arduino ทําการแปลงค่า
ออกมาและใช้ตรวจสอบคําสังตามเงื อนไขทีกําหนดไว้ เช่น DIR 1=1, DIR 2 = 0, DIR 3 = 0, DIR 4 = 1 จะสังมอเตอร์ หมุน
เพือให้วีลแชร์ เคลือนทีไปข้างหน้า และถ้าไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ให้ทาํ การตรวจสอบไปอีกเงือนไขหนึงแบบนี
ไปเรื อยๆ จนครบเงือนไข ถ้าไม่ตรงกับเงือนไขใดๆ มอเตอร์ จะไม่เกิดการทํางานหรื อหยุดนิ งและให้วนกับไปตรวจสอบที
เงือนไขทีหนึงอีกทีเพือรอการป้ อนคําสังชุดใหม่ต่อไป
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

เลียวซ้าย

DIR 1= 1 DIR 2= 1
DIR 3= 1 DIR 4= 0

เลียวข้าว

ภาพที 1 แสดงการทํางานของวีลแชร์ควบคุมด้วยจอยสติก
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ภาพที 2 ลักษณะของรถวีลแชร์ พลังงานแสงอาทิตย์

ผลการทดลอง

ในการทํางานของรถวีลแชร์ เช่นการควบคุมทิศทางของรถวีลแชร์ จะถูกควบคุมผ่านไมโครคอนโทรเลอร์
(Arduino board) และเขียนโปรแกรมสังการด้วยภาษา C ผ่านอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ซึ งได้มีการทดลองในส่ วนของการ
บัง คับ วีลแชร์ การแสดงผลด้านเอาต์พุต เพือตรวจสอบการใช้ง านของบอร์ ด ทดลองทังหมด ซึ งผลที ได้จ ากการ
ดําเนิ นงานมีดงั นี
1 การทํางานของมอเตอร์
2 การบังคับทิศทางของรถวีลแชร์
3 การวัดความเร็ วของรถวีลแชร์
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4 ผลการทดลองทีระยะทาง 100 เมตร
5 การทดลองโซล่าเซลล์
ตารางที 1 การทํางานของมอเตอร์
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. เมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 และ DIR2 = 0 แล้ว จะมี ลักษณะ การทํางาน เหมือนกับ เงือนไข แรกเมือ ENA
= 1 ส่วน DIR1 = 0, DIR2 = 1 จะทําให้ OPTO ตัวที 1 กับ 4 ทํางาน ส่วนตัวที 2 และ 3 ไม่ทาํ งาน ส่งผลให้มีแรงดันไบอัสที
ขา Gate ของ Q1 และ Q4 ทําให้ Mosfet คู่นี ON มีกระแสไหลจาก Q1 ผ่าน DC MOTOR ครบวงจรที Q4 ลงกราวด์ ทําให้
มอเตอร์หมุนขวา (ตามเข็ม) [4]
2. เมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 0 จะทําให้ OPTO ตัวที 2 กับ 3 ทํางาน ส่วนตัวที 1 และ 4 ไม่ทาํ งาน
ส่ งผลให้มีแรงดันไบอัสที ขา Gate ของ Q2 และ Q3 ทําให้ Mosfet คู่ นี ON มี กระแสไหลจาก Q2 ผ่าน DC MOTOR ครบ
วงจรที Q3 ลงกราวด์ ทําให้มอเตอร์หมุนซ้าย (ทวนเข็ม)
3. เมือ ENA = 1 ส่วน DIR1 = 1, DIR2 = 1 จะทําให้ OPTO ตัวที3 กับ 4 ทํางาน ส่วนตัวที 1 และ 2 ไม่ทาํ งาน
ส่งผลให้มีแรงดันไบอัสทีขา Gate ของ Q3 และ Q4 ทําให้ Mosfet คู่นี ON ดึงกระแสทีไหลผ่าน DC MOTOR อยูล่ งกราวด์
ทันที ทําให้มอเตอร์ STOP แบบ FAST คือ หยุดทันที
4. มอเตอร์ จะหยุดแบบ FAST STOP ก็ต่อเมือ ขา ENA เป็ นลอจิก “1” และมอเตอร์ หมุนด้วยความเร็ วเต็มที
ถ้าป้ อน PWM เข้าทีขานี เพือควบคุมความเร็ ว เมือมอเตอร์หมุนที ความเร็ วช้าๆในระดับหนึ ง จะทําให้ มอเตอร์ ไม่สามารถ
หยุดแบบ FAST STOP ได้ แต่จะเหยุด แบบ Slow STOP แทน
5. ข้อแนะนํา ในกรณี ทีต้องการใช้บอร์ ด ขับ DC มอเตอร์ 6-24 V แต่กินกระแสมากกว่า 5 A แต่ไม่ควรเกิ น
10A ให้ท่าการเดินสายไฟทีมีขนาดใหญ่พอสมควรเสริ มเข้าไปในบอร์ดตามจุดต่างๆเพือให้ลาย [5]
ปริ นทนกระแสได้มากขึน ซึงจะช่วยป้ องกันลายปริ นในส่วนภาคขับ Output ไม่ให้ร้อนหรื อไหม้ได้ ในระดับหนึง
การบังคับทิศ ทางของรถวีลแชร์
1

3

0
2

4

ภาพที 3 ทิศทางการทํางานของจอยสติก
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ตารางที 2 การทํางานของทิศทางของจอยสติก
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

1050

DIR 2
0
1
0
1
1

Status Dc
Motor
หยุด
เดินหน้า
ถอยหลัง
เลียวซ้าย
เลียวขวา

การวัดความเร็วของรถวีลแชร์
เมือสามารถควบคุมรถให้เคลือนทีไปในทิศทางทีต้องการได้แล้ว ก่อนทีจะน่ ารถเข็นไฟฟ้าไปใช้งานจริ งๆ
จะต้องหาคุ ณสมบัติอีกอย่างหนึ งคือความเร็ ว เพราะความเร็ วที เหมาะสมจะท่ าให้ผใู ้ ช้ซึงเป็ นผู ้ ป่ วยที มีร่างกายที ไม่ค่อย
แข็งแรงมีความเชือมันในความปลอดภัยจากการใช้รถเข็นไฟฟ้ าทีเราสร้างขึนในการทดลองเพือหาความเร็ วสูงสุดของรถจะ
ใช้การเคลื อนที ไปข้างหน้าเป็ นหลักและจะทําการทดลองในแต่ละสภาวะช่ วงแรกจะเป็ นการทดลองในสภาวะที ไม่มี
ผูใ้ ช้งานหรื อรถเข็นวิงตัวเปล่าและ ช่วงทีสองจะเป็ นการทดลองในสภาวะทีผูใ้ ช้งานมีนาหนั
ํ กตังแต่ ถึง 7 กิโลกรัมซึ งมี
ระยะทางในการทดลอง เมตร
ทดลองความเร็วของรถวีลแชร์
1. การทดลองหาความเร็ วเมื อไม่มี ผูใ้ ช้ง านจะใช้วิ ธีการหาความเร็ วโดยปรับ คัน โยกให้รถเข็น เดิ น หน้า
อัตโนมัติจากนันทําการจับเวลาทีระยะทาง 100 เมตร บันทึกค่าการทดลอง
2. การทดลองหาความเร็ วเมือมีผใู้ ช้งานจะใช้วธิ ี การหาความเร็ วโดยให้ผใู้ ช้งานนังแล้วบังคับรถเข็นซึ งผูใ้ ช้
งานนันจะมีนาหนั
ํ กตังแต่ 50 ถึง 70 กิโลกรัม จากนันทําการจับเวลาทีระยะทาง 100 เมตร บันทึกค่าการทดลอง
ตารางที 3 ผลการทดลองทีระยะทาง 100 เมตร
การทดลอง
ไม่มีผใู ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้งานนําหนัก 50 กก.
ผูใ้ ช้งานนําหนัก 60 กก.
ผูใ้ ช้งานนําหนัก 70 กก.

เวลา (T)
3 ชม.
30 นาที
20 นาที
20 นาที

ความเร็ ว(km/hr)
50
20
15
15

ตารางที 4 ผลการทดสอบการชาร์ จพลังงานในช่วงเวลา 07.00 น.ถึง 13.00 น.
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ก าร วั ด พ ลั ง งาน โซ ล่ าเ ซ ล์

10
5
0

สรุ ปผลการวิจัย

ในการทํา วิจัยในครั งนี เพือออกแบบสร้ าง และวิเ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพวีล แชร์ พ ลัง งานแสงอาทิ ต ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ 1.เพือสร้างวีลแชร์พลังงานแสงอาทิตย์ 2.นําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กบั วีลแชร์ 3.ออกแบบระบบควบคุมการ
ทํางานด้วยจอยสติกแบบไร้สาย
ผลการวิจัยพบว่าแผ่นโซล่าเซลล์แบบฟิ ล์ม ขนาด 100W สามารถใช้พลังงานสู งสุ ด 18 V ในเวลา 7.00 น.และ
พลังงานตําสุ ดอยู่ที 14 V วีลแชร์ สามารถวิงด้วยความเร็ ว 50 กิ โลเมตร ต่อ 3 ชัวโมง ในขณะที ไม่มีผูใ้ ช้งาน และวิงด้วย
ความเร็ ว 10 กิโลเมตร ต่อ 20 นาทีในขณะทีมีผใู ้ ช้งานนําหนัก 70 กิโลกรัม
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่ อไป
การวิจยั ครังนี เป็ นการออกแบบสร้าง และวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพวีลแชร์ พลังงานแสงอาทิตย์ ทําให้ผปู้ ่ วยหรื อผู้
พิการได้มีความสะดวกสบายมากขึนเพราะผูป้ ่ วยสามารถเคลือนย้ายตัวเองได้ และสามารถนําไปในการการวิจยั เชิงพาณิชย์
และต่อยอดในการวิจยั สําหรับผูท้ ีสนใจทัวไปได้ ในส่ วนของระบบควบคุมผ่านจอยสติกแบบไร้สาย และระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยส่วนทีสามารถนําไปปรับปรุ งและพัฒนาต่อดังนี
.ระบบขับเคลือนทีเดิมเป็ นโซ่
.เพิมระบบการทดรอบความเร็ ว
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บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อมมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างทีใช้ คือ ผูป้ ระกอบการชุมชนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และผูท้ ี
มีส่วนเกี ยวข้องที มีการนําแนวคิ ดธุ รกิ จสี เขียวไปใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จจํานวน 14 ราย ดําเนิ นการในช่วงเดื อนมกราคม
พ.ศ. 2561 ถึงเมษายน พ.ศ. 2561 เครื องมือทีใช้คือแบบสัมภาษณ์
จากการศึ ก ษาพบว่า ชุ ม ชนมี ก ารคํา นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่อ สิ งแวดล้อ ม มี รู ป แบบการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ของชุ ม ชน
ใช้กิจ กรรมทางการตลาดสี เ ขี ยว พร้อมทังพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ชุม ชนโดยใช้ข องที มี ใ นชุ มชนมาจัด จําหน่ ายและส่ ง เสริ ม
การตลาดเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืน และการส่งเสริ มคุณภาพการผลิตสิ นค้า การรักษาความหลากหลาย เพือสนับสนุน
เศรษฐกิจท้องถิน โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน,การส่งเสริ มการตลาด, การตลาดเพือสิ งแวดล้อม
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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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ปั ญหาสิ งแวดล้อ มในปั จ จุบัน ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ งมี ชี วิต และสิ งไม่ มี ชี วิต ทัวโลกก่ อ ให้ เกิ ด วิ กฤตการณ์ ท าง
ธรรมชาติ ผลิ ตภัณฑ์สีเขี ยวถูกนํามาใช้เรี ยกผลิตภัณฑ์ทีใส่ ใจต่อสภาพแวดล้อม (สันทนา อมรไชย, 2552) ปั จจุบนั หลาย
องค์กรหันมาให้ความสําคัญกับธุรกิจสี เขียวมากขึน โดยนํามาใช้เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการขับเคลือนธุรกิ จ เพือสร้างจุดยืน
ด้านการเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการใส่ใจสิ งแวดล้อม ทําให้เกิดภาพลักษณ์
ทีดี ต่อธุรกิ จและในสายตาของชุมชน (ไอเดียธุ รกิ จ, 2556) ธุรกิ จสี เขียวเข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก เพราะนับเป็ นแนวทาง
พัฒนาทียังยืนในทางเศรษฐกิ จ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ งแวดล้อม การใช้แนวคิดธุ รกิ จสี เขียวในหลาย
ภาคธุรกิ จไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม สถานทีท่องเทียว ร้านค้าชุมชนต่างหันมาให้ความสําคัญกับธุรกิจสี เขียว โดยใช้ผลิตภัณฑ์
และสิ นค้าวัต ถุดิบ ที เป็ นมิ ตรกับ สิ งแวดล้อมมากขึ น (วราธัช ตัน ติ วรวงศ์, 2558) วิถีการดํารงชี วิตของมนุ ษ ย์ลดการใช้
ทรัพยากรทีเป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อม กล่าวได้วา่ เป็ นวิถีชีวติ แนวใหม่ทีเข้าสู่ยคุ การตลาดสี เขียว (Green Marketing) และสิ นค้า
ที ผลิ ตขึ นเพือตอบสนองกับ วิถีชีวิต การบริ โภคในแนวทางดังกล่าวเรี ยกว่า “ผลิ ตภัณฑ์สี เขี ยว (Green Product) อัน เป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีผลิตด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติไม่เจือปนสารเคมี ใช้เทคโนโลยีการผลิตทีสะอาด สร้างมลพิษน้อย และสามารถ
นํากลับมาใช้ใหม่ได้” (Berry, 2007) นักวิจยั หลายท่ านได้ให้ความหมายของการตลาดสี เขียวไว้อย่างน่ าสนใจ โดย John
Grant (1999) กล่าวว่าการตลาดสี เขียวไม่ได้จาํ กัดอยู่แค่การตลาดเพืออนุรักษ์สิงแวดล้อม แต่ยงั หมายรวมถึงการตลาดที มี
ส่ วนสร้ างสรรค์สังคมในด้านอืนๆ ด้วย เพราะการสร้ างสรรค์สังคมย่อมส่ งผลดี ท างอ้อมต่อสิ งแวดล้อมเช่ นกัน Olson
(2009) กล่าวว่า การตลาดแนวใหม่ทีเรี ยกว่าการตลาดสี เขียว ได้ชีให้เห็นว่าการเปลียนแปลงทีเกิดขึนกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ซึ งเป็ นไปในทิศทางทีจํานวนผูบ้ ริ โภคสี เขียวทัวโลกได้เพิมขึนอย่างต่อเนืองนันเป็ นสิ งทีผูผ้ ลิตจําเป็ นต้องปรับตัวให้ทนั กับ
กระแสการเปลียนแปลงดังกล่าว การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคนันส่ งผลต่อผูผ้ ลิตในการบังคับให้ผผู ้ ลิต
ต้อ งผลิ ต ด้ว ยกระบวนการที เป็ นมิ ต รต่ อ สิ งแวดล้อ มมากขึ น สมาคมการตลาดแห่ ง อเมริ กา (American Marketing
Association, 2011) กล่าวว่าการตลาดสี เขียวคือการตลาดของผลิตภัณฑ์ทีมีความปลอดภัยต่อสภาวะแวดล้อม ซึงการตลาดสี
เขี ยวนันเป็ นการรวมกิ จกรรมต่ างๆทังการปรับ เปลี ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี ยนแปลงขันตอน กระบวนการผลิ ตและการ
เปลียนแปลงบรรจุภณั ฑ์ทีเชือมโยงกับการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
การตลาดสี เขียว (Green Marketing) เป็ นแนวคิดทีถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย Chen(2010 : 313) ระบุว่า
องค์กรต่างๆ ได้นํามาใช้เพือสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันในด้านความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ Porter & Van der
Linde (1995 : 130) กล่าวว่า จํานวนผูบ้ ริ โภคสี เขียวทัวโลกได้เพิมขึนอย่างต่อเนื องนัน ส่ งผลให้ผูผ้ ลิตต้องผลิ ตสิ นค้าด้วย
กระบวนการทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมมากขึน เหตุผลทีภาคธุรกิจจะต้องให้ความสําคัญกับการตลาดสี เขียว เพราะมนุษย์ทุก
คนมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม Kontic Ivan (2014 : 11) กล่าวว่า หากมนุษย์ทุกคนหรื อหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเกียวข้องหันมาให้ความสนใจต่อการดําเนินการด้านการตลาด สี เขียวอย่างจริ งจัง เช่น รณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน
ลดการใช้พลาสติกหรื อกล่องโฟม คัดแยกขยะนําวัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น ก็จะสามารถนําองค์กรหรื อชุมชนก้าวไปสู่
การเป็ นองค์กรหรื อชุมชนทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อมได้
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อม
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วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
แนวคิดการตลาดสีเขียว
Mintu & Lozada (1993 : 19) Peattie (1995 : 24) และ Grant (1999 : 63) การตลาดสี เขี ย ว เป็ นเครื องมื อ ทาง
การตลาดที ทําให้เกิ ดการป้ องกันและรักษาสิ งแวดล้อมให้ดีขึน เป็ นการจัดการทีตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สั ง คมเพื อความยังยื น (American Marketing Association, 2011 : 48)ที ให้ ค วามหมายคํา ว่ า การตลาดสี เ ขี ย ว คื อ การ
ปรับเปลียนผลิตภัณฑ์ ตังแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการมีบรรจุภณ
ั ฑ์ทีเชือมโยงกับการอนุรักษ์สิงแวดล้อม Grundey &
Zaharia (2008 :139) กล่าวว่า การตลาดสี เขียว คือ การส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ทีมีคุณสมบัติทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมสามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรื อเติมเพือใช้ใหม่ได้ (Refillable) Kotler & Armstrong(2008 : 49) กล่าวว่า การตลาดสี เขี ยว
คือการนําส่ วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์เข้ากับการอนุรักษ์ดา้ นสิ งแวดล้อม สอดคล้องกับงานของ Prakash (2002 :
290) ที กล่าวว่า การตลาดสี เขี ยวคื อการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดให้มีความสัมพันธ์กบั การตลาดเพือสิ งแวดล้อม
ในขณะที Kontic Ivan (2014 : 11) ให้ความเห็นว่า นอกจากส่ วนประสมทางการตลาดสี เขียวแล้ว ยังมีปัจจัยทีส่งผลต่อการ
ดําเนิ นการตลาดสี เขียว งานวิจยั ของ Yenipazarli (2012 : 309) กล่าวว่า การตลาดสี เขียวประสบความสําเร็ จได้นนั จะต้อง
ประกอบด้วย การปรั บ ส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ น สี เ ขี ยว ภาครัฐ ให้การสนับสนุ น และองค์กรต่ างๆ เกิ ดความ
ตระหนักในเรื องการตลาดสีเขียว รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค สี เขียวทีเริ มมีจาํ นวนมากขึน
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการตลาดสี เขียว หมายถึง การทีผูผ้ ลิตผลิตสิ นค้าออกมาโดยคํานึงถึงสิ งแวดล้อม ตังแต่ตน้ นํา
จนถึงปลายนํา เริ มจากการสรรหาแหล่งผลิต การจัดซื อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การปรับส่ วนประสมทางการตลาดให้
เป็ นส่วนประสมการตลาดสี เขียวตลอดจนวิธีการกําจัดขยะของเหลือใช้ รวมถึงการสร้างความน่าเชือถือและความเข้าใจอันดี
กับสังคมโดยการมีส่วนร่ วมของคนทีเกียวข้อง กระทังทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชือมันและมีพฤติกรรมการบริ โภคสีเขียวใน
ทีสุด
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
ผลิตภัณฑ์นนั Place คือ ช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้า Promotion คือ การส่งเสริ มการตลาดหรื อการสื อสาร
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดจะใช้ในการดําเนิ นกิจกรรมการตลาดเพือการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั 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 การปรับส่ วนประสมทางการตลาดให้เป็ นการตลาดสี เขียวต้องเริ มจาก
ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องปรับกระบวนการผลิตในทุกขันตอนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม มีการขจัด
ของเสี ยทีเกิดจากการผลิต สามารถย่อยสลายง่าย ไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติกทีย่อยสลายได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ซัก
ล้างทีไม่ก่อให้เกิ ดมลพิษ นํามันไร้สารตะกัว เครื องใช้ไฟฟ้ าประหยัดพลังงาน เป็ นต้น ซึ งเรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green
Product)
ด้ านราคา (Price)ทําให้เกิ ดอรรถประโยชน์หรื อคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภค โดยคํานึ งถึ งต้นทุ นการผลิ ตกับ
ต้นทุนสิ งแวดล้อม จนกระทังนําไปการตังราคาซึงเป็ นราคาทีผูบ้ ริ โภคยินดีทีจ่ายแพงให้กบั คุณค่าทีเพิมขึน
ด้ านการจัดจําหน่ าย (Place) การกระจายสิ นค้าให้ไปถึงมือผูบ้ ริ โภค ต้องคํานึ งถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมให้นอ้ ย
ที สุ ด เช่ น เลื อกใช้รถขนส่ งที ประหยัดพลังงาน การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในการขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือลดการใช้
พลังงานและประหยัดต้นทุน เป็ นต้น
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ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ต้องเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี ยวกับการตลาดสี เขียวไปยังผูบ้ ริ โภคและ
ผูป้ ระกอบการเพือให้เกิ ดความเข้าใจและเกิดความตระหนักอย่างจริ งจังในเรื องสิ งแวดล้อม ซึ งจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์สีเขียวในทีสุด
ทฤษฎีการตลาดสี เขียว
การตลาดสี เขียวเป็ นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ทีเกียวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวทีมี
ความหมายกับ ผูบ้ ริ โภค (William and Ferrell, 2010) และการตลาดสี เ ขี ยวยังเป็ นส่ วนหนึ งของการตลาดเพือสังคมโดย
พยายามที จะแสดงลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ที เป็ นมิ ต รกับ สิ งแวดล้อม (Rizwanalam,2013) องค์ก รธุ รกิ จ พยายามจัด หา
ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมแก่ผบู ้ ริ โภคซึ งองค์กรธุรกิ จนันจะได้รับประโยชน์จากการวางตําแหน่งตราสิ นค้าในใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้ โดยดําเนิ น กิ จกรรมความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม ซึ งนํามาสู่ ก ารเสริ ม สร้ างภาพลักษณ์ที ดี ให้ กับองค์ กร
(ชุติ มา วุ่นเจริ ญ, 2556) อี กทังยัง สามารถเพิมผลกําไรและเป็ นปั จจัยในการสร้างความภักดีของผูบ้ ริ โภค (Lu, Bock and
Joseph, 2013)
ทฤษฎีคุณค่ าตราสินค้ า
คุ ณค่ าตราสิ น ค้าเป็ นคุ ณค่าที เพิมเข้าไปในผลิ ต ภัณฑ์และบริ การโดยจะสะท้อนถึงวิธีคิ ด ความรู้ สึก หรื อการ
แสดงออกของผูบ้ ริ โภค โดยให้ความสําคัญกับตราสิ นค้าเช่นเดียวกับราคาส่ วนแบ่งการตลาด และความสามารถในการทํา
กําไรคุณค่าตราสิ นค้าเป็ นสิ นทรัพย์ทีไม่ส ามารถจับต้องได้ ซึ งมี คุณค่าด้านจิ ตใจและด้านการเงินต่อองค์กร (Kotler and
Keller, 2012) งานวิจ ัย นี 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 มาณ เพื อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆกับคุณค่าตราสินค้าสีเขียว ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า, คุณค่าทีรับรู ้, ความไว้วางใจ และความ
ภักดี
ทฤษฎีคุณค่ าทีรับรู้
คุ ณค่าการรับรู ้ ถือเกณฑ์คุณค่าสําหรับลูกค้า ซึ งหมายถึงความแตกต่างระหว่างคุณค่าที ลูกค้าได้รับจากการเป็ น
เจ้าของและการใช้ผลิ ตภัณฑ์เมือเปรี ยบเทียบกับต้นทุนทีเกียวข้องทังหมดในการเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และเงินทีต้องจ่ายเพือซื อสิ นค้านัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) งานวิจยั นี ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาคุณค่าทีรับรู ้
โดยการวัดทัศนคติทีมีต่อตราสิ นค้าสี เขียวจากการประเมินความคุม้ ค่าจากการเปรี ยบเทียบกับต้นทุนทีเสี ยไปซึงมีงานวิจยั ที
เกียวข้อง ดังนี Ng, Butt, Khong and Ong (2013) พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าสี เขียวและคุณค่าทีรับรู ้ในตราสิ นค้าสี เขียวมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าสีเขียว
ทฤษฎีภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคคิดและรู ้สึกต่อสิ งใดสิ งหนึง โดยภาพลักษณ์เป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคได้มาจากการเรี ยนรู้
เกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ตราสิ นค้า และองค์การธุ รกิ จนันๆ มีอิทธิ พลอย่างสําคัญต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพราะสิ นค้าที มี
ภาพลักษณ์ทีดี ทาํ ให้เกิ ดความมันใจมากกว่าสิ นค้าที มีภาพลักษณ์ไม่ดี (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2556) งานวิจยั นี ผูศ้ ึ กษาได้ศึกษา
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า โดยการวัดการเชือมโยงตราสิ นค้าในระดับตําของผูบ้ ริ โภค ซึ งจะสะท้อนออกมาให้เห็นในรู ปของ
ทัศ นคติ ข องที มี ต่ อ ตราสิ น ค้าสี เ ขี ย ว ซึ งมี ง านวิจัย ที เกี ยวข้อง ดัง นี Chen (2010) พบว่า ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้า สี เ ขี ย วมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้าสีเขียว
ทฤษฎีความภักดี
ความภักดี ของลูกค้า คือ ทัศนคติของลูกค้าทีมีต่อสิ นค้าและบริ การทีนําเสนอไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็ น
การเหนียวรังลูกค้าไว้กบั องค์กร ความภักดีของลูกค้ามิใช่เพียงพฤติกรรมการซือซําเท่านัน หากแต่ครอบคลุมความหมายไป
ถึงความรู ้สึกนึ กคิด และความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วย (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์, 2551) งานวิจยั นี ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาความ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภักดี โดยการวัดทัศนะทีใช้ประกอบกัน(The Composite Approach) เป็ นการวัดทังความภักดี ดา้ นพฤติกรรมและความภักดี
ด้านทัศนคติของตราสิ นค้าสีเขียว ซึงมีงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี Kang and Hur (2012) พบว่า ความภักดีในตราสิ นค้าสี เขียวมี
ความสัมพันธ์ทีแข็งแกร่ งทีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสิ นค้าสีเขียว
ทฤษฎีความไว้ วางใจ
ความไว้วางใจเป็ นทัศนคติ (Attitude) ประเภทหนึง เนืองจากเป็ นความรู้สึกและความเชือของคนเราทีมีต่อบุคคล
หรื อสิ งใดสิ งหนึง (Trustee) ส่วนความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จัดว่าเป็ นคุณลักษณะทีเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึงของผู้
ที ได้รั บ ความไว้วางใจ (ฉัตรพล มณี กูล, 2553) งานวิจ ัยนี ผูศ้ ึ กษาได้ศึ กษาความไว้ว างใจ โดยการวัด ทัศ นคติของความ
ไว้วางใจโดยรวมทีมีต่อตราสิ นค้าสี เขียว ซึ งมีงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี Ko (2011) พบว่า สภาพแวดล้อมสี เขียวไม่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการรับรู ้ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคและความไว้วางใจในตราสิ นค้าสี เขียว และปั จจัยด้านสังคมมีอิทธิ พลทางบวก
ต่อการรับรู ้ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคและความไว้วางใจในตราสิ นค้าสี เขียว ซึ งทังการรับรู ้ความเสี ยงของผูบ้ ริ โภคและความ
ไว้วางใจในตราสิ นค้าสี เขียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าตราสิ นค้าในมุมมองของผูบ้ ริ โภคของร้านค้าชุมชนสิ นค้าสี
เขียว

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที ใช้ คื อ ผูป้ ระกอบการชุ มชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช และผูท้ ี มีส่วน
เกี ยวข้องกับผูป้ ระกอบการชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ที มีการนําแนวคิ ดธุ รกิ จสี เขียวไปใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จและ
นักวิชาการด้านธุรกิจเพือสิ งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างทีใช้ได้แก่ผปู ้ ระกอบการชุมชนและผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับผูป้ ระกอบการ
ชุมชน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีมีการนําแนวคิดธุรกิจสี เขียวไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ 11 ราย ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการ
ชุมชนผ้ามัดย้อมสี ธรรมชาติ 3 ราย ผูป้ ระกอบการโอมสเตย์ 2 ราย ผูป้ ระกอบการชุมชนผักพืนบ้าน 2 ราย ผูป้ ระกอบการ
อาหารท้องถิน 3 ราย ผูป้ ระกอบการชุมชนทีก่อตังตลาดชุมชนสี เขียว 1 ราย องค์กรธุ รกิ จในขันตอนของการสนทนากลุ่ม
จํานวน 3 รายและผูเ้ ชียวชาญทีเกียวข้องกับธุรกิจสี เขียว จํานวน 2 รายประกอบด้วย พัฒนาชุมชน 1 ราย ในขันตอนของ
การสัมภาษณ์เชิ งลึกเพือขอทราบข้อคิดเห็นจากรู ปแบบทีสังเคราะห์ขึนดําเนิ นการในช่วงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ถึงเมษายน พ.ศ. 2561
2. เครื องมือทีใช้คือแบบสัมภาษณ์โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ได้แก่
1) แบบสัมภาษณ์ กลุ่ มผูป้ ระกอบการชุม ชนที ใช้แนวคิ ด ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย วในการดําเนิ น ธุ ร กิ จในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
2) แนวประเด็นคําถามในการทําสนทนากลุ่มกับทีมงานในกลุ่ม
3) แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ชียวชาญทางด้านธุ รกิ จเพือสิ งแวดล้อมและกลุ่มผูป้ ระกอบการชุมชนทีใช้แนวคิด
ธุรกิจสี เขียวในการดําเนินธุรกิจ เพือขอรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางการนําเอารู ปแบบไปใช้งาน
3 ขันตอนการดําเนิ นการมี 5 ขันตอนดังนี
ขันตอนที 1 การศึกษาหาความรู ้เพือเป็ นแนวทางจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยมีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เช่น เอกสารและบทความ สื อต่างๆ โดยนําข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ คือบทความหนังสื อ สิ งตีพิมพ์เป็ นต้น ทีเกียวข้อง กับ
แนวทางกลยุทธ์การตลาดตามแนวคิดธุรกิจสี เขียวมารวบรวมและวิเคราะห์เพือหาประเด็นทีเกียวข้องโดยทําการเปรี ยบเทียบ
จําแนกและจัดกลุ่มเนือหาทีตีความว่าเหมือนกันหรื อสอดคล้องกันไว้ดว้ ยกันจากนันนําข้อมูลย่อยต่างๆ มาสรุ ปและแบ่งเป็ น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หมวดหมู่ข ององค์ป ระกอบหรื อเนื อหาที สําคัญเพือสังเคราะห์ ให้เกิ ด เป็ นองค์ประกอบของธุ รกิ จที ดําเนิ น ธุ รกิ จภายใต้
แนวคิดธุรกิจสี เขียวและสร้างเป็ นภาพรวมของการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี เขียวสําหรับผูป้ ระกอบการชุมชน
ขันตอนที 2 การกําหนดแนวทางโดยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างหลังจากนันมีการออกแบบเครื องมือทีใช้
ในการสัมภาษณ์เชิ งลึกและแนวประเด็นคําถามในการทําสนทนากลุ่ม และนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื องมือ โดยหาค่าดัชนี ความตรงตามเนื อเรื อง (Content Validity Index: CVI) เพือหาค่าความสอดคล้องของความ
คิ ดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่ าน ได้ค่า CVI เฉลีย จากผูเ้ ชี ยวชาญทัง 3 ท่ าน คือ 0.85 ซึ งมากกว่า 0.80 และได้
นําเอาเครื องมือดังกล่าวไปใช้ในการเก็บข้อมูลในขันตอนต่อไป
ขันตอนที 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากทังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและแหล่งข้อ มูลปฐมภูมิโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการถอดบทสัมภาษณ์ทีมงานในผูป้ ระกอบการ
ชุมชนทีมีการนําแนวคิดธุรกิ จสี เขียวไปใช้จากนันนําข้อมูลทังหมดมาประมวลวิเคราะห์และเชือมโยงเพือให้เห็นภาพรวม
ขององค์ประกอบของธุรกิจสีเขียวจับประเด็นและสาระสําคัญทีแฝงอยูใ่ นแต่ละบทสัมภาษณ์เปลียนประเด็นเหล่านันให้เป็ น
แนวคิดย่อยเป็ นการให้รหัสแบบเปิ ด(Open Coding)แล้วทําการเชือมโยงข้อมูลหรื อแนวคิดย่อย โดยจัดแนวคิดทีเหมือนหรื อ
ใกล้เ คี ยงกัน ไว้ด ้วยกัน เป็ นหมวดหมู่เป็ นการให้รหัสตามแนวคิด ที สัม พัน ธ์กัน (Axial Coding)ของแต่ ละบทสัมภาษณ์
หลังจากนันวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและเชือมโยงข้อมูลแต่ละชุดข้อมูลเข้าด้วยกันไว้เป็ นหมวดหมู่ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบ
ของการดําเนิ นธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี เขียว และนําข้อมูลทีได้จากการสรุ ปวิเคราะห์ในขันตอนที 1 มารวมวิเคราะห์อีก
ครังหนึงการสังเคราะห์จากข้อมูลทัง 2 ส่วนดังกล่าวทําให้ได้รูปแบบจําลองแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดธุรกิจสี
เขียวสําหรับผูป้ ระกอบการชุมชน
ขันตอนที 4 การนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ระกอบการชุมชนนําแบบจําลองไปใช้เป็ น
ประเด็นในการทําสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับทีมงานองค์กรธุรกิจจํานวน 11 รายเพือทราบความคิดเห็นหากจะนําไปใช้
งานในธุ รกิจว่ามีความเข้าใจในรู ปแบบจําลองดังกล่าวตลอดจนความคิดเห็นเกียวกับความเป็ นไปได้ความยากง่ายของการ
นําแนวคิดและรู ปแบบจําลองนีไปใช้ในธุรกิจ
ขันตอนที 5 การให้ขอ้ แนะนําและข้อคิดเห็นรู ปแบบจําลองทีสังเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญทีเกียวข้องกับธุรกิจสี เขี ยว
และผูป้ ระกอบการชุมชนเพือยืนยันความเข้าใจและการนําเอาไปใช้จากกลุ่มทีต่างกันทังเวลาและลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation)
ผลการดําเนินงาน
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อม ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดยมีผลการศึกษาทีได้จากการศึกษา
ดังนี
1. การศึ กษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อม ความสําคัญต่อส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านการจัดการประสิทธิ ภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์สิงแวดล้อม การให้ความสําคัญต่อภาพลักษณ์ของชุมชนด้าน
การอนุ รักษ์ระบบนิ เ วศน์ สิ งดึ งดู ด ของชุ ม ชนคื อการให้ความสําคัญต่อความต้องการที มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
เพือสิ งแวดล้อมมากทีสุด รองลงมาคือ การเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชนให้ความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ ด้านการตลาดแบบยังยืน
ด้านการกลับมาซือซํามากทีสุด และการรับรู ้คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าปั จจัยส่วนประสมการตลาด ผูร้ ่ วมสนทนาให้ความสําคัญต่อสิ งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุมชนให้มีความแตกต่างด้านการออกแบบ สวยงาม มีความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นที
ดึ งดูดใจแก่ผบู ้ ริ โภค ปั จจัยภาพลักษณ์ของพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ความสําคัญต่อวัฒนธรรมท้องถิ น โดยพัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผบู ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ประเพณี ของท้องถินนัน ๆ การตกแต่งสถานทีของท้องถินซึ งแตกต่างกันออกไปในแต่
ละที ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคกับชุมชนให้ความสําคัญต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมกับชุมชน ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการผลิตสิ นค้าของชุมชน ตลาดของชุมชนเน้นสินค้าทีมีความเฉพาะทีทําให้รู้สึกว่ามีส่วนร่ วมในชุมชนและเน้น
การรักษาสิ งแวดล้อมชุมชน
จากการศึกษาการดําเนินธุรกิจสี เขียวพบว่า ผูก้ ่อตังและเจ้าของร้านค้าชุมชนได้ให้ความหมายเกียวกับธุ รกิจสี เขี ยว
คือ ธุรกิจทีมีผลกระทบกับสิ งแวดล้อมน้อยทีสุด และตระหนักถึงการใส่ใจในสิ งแวดล้อม และเป็ นส่ วนหนึงของการดําเนิ น
ธุรกิจสี เขียว สําหรับรู ปแบบการดําเนินธุรกิจของร้านค้าชุมชน พบว่าทางร้านค้าชุมชนใช้กิจกรรมทางการตลาดสี เขียว และ
เลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการจัดจําหน่ายได้อย่างครอบคุลม

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อม พบว่าผูก้ ่อตังมีความมุง่ มันในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จโดยมุ่งหวังให้เป็ นธุ รกิ จที ส่ งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที สุ ด โดยการแยกขยะและการนําไปรี ไซเคิล
เพือกลับมาใช้ใหม่ จนถึงการกระตุน้ จิตสํานึ กให้ ผูท้ ี มาใช้บริ การ และมีความพยายามทีจะเป็ นส่ วนหนึ งในการกระตุน้
จิตสํานึ กให้ผปู ้ ระกอบการรายอืนๆหันมาให้ความสําคัญกับการนําแนวคิดธุรกิจสี เขียวมาปรับใช้ในธุรกิจ เพือสร้างเครื อข่าย
ผูป้ ระกอบการสี เขียวทีดําเนินธุ รกิ จทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมและสังคมมากกว่าทีจะประกอบธุ รกิ จเพือแสวงหากําไรเป็ น
หลักเพียงอย่างเดี ยว ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื อง การให้ความหมาย รู ปแบบและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิ จสี เขียวของ
บริ ษทั คีนน์ จํากัด ของจรัญญา วงษ์ดอนขมิน 2557 ทีพบว่า ความหมายของการดําเนิ นธุรกิจสี เขียว คือ ธุรกิจทีมีผลกระทบ
กับสิ งแวดล้อมน้อยทีสุ ด เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม และมีกระบวนการผลิตทีเป็ นมิ ตรต่อสิ งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของหลายองค์กรในปั จจุบนั ทีหันมาให้ความสําคัญกับธุ รกิ จสี เขียวมากขึน โดยนํามาใช้เป็ นกลยุทธ์สําคัญในการ
ขับเคลือนธุรกิ จ เพือสร้างจุดยืนด้านการเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและการใส่ใจ
สิ งแวดล้อม ทําให้เกิ ด ภาพลักษณ์ ที ดี ต่อธุ รกิ จและในสายตาของชุม ชนในส่ วนของรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จสี เขียวนัน
พบว่า มีแ นวทางที แน่ชัด ในการพยายามที จะสื อสารทางการตลาดกับผูร้ ับบริ การอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นการเลื อกใช้
กิ จ กรรมทางการตลาดสี เ ขี ยว การคัด เลื อ กผลิ ตภัณฑ์ รู ป แบบและการตกแต่ งร้ านค้าชุ ม ชน รวมถึ ง วัส ดุ อุป กรณ์ที ใช้
รั บ ประทานและบรรจุอาหารที สามารถนํากลับ มารี ไซเคิลได้ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดเรื องวิถีชีวิตแนวใหม่ที เข้าสู่ ยุค
การตลาดสี เขียว (Green Marketing) ของ Berry (2007) ทีกล่าวถึงผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิต
ด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ ไม่เจื อปนสารเคมี ใช้เทคโนโลยีการผลิตทีสะอาด สร้ างมลพิษน้อยและสามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้

สรุ ปผลการศึกษา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพือส่ งเสริ มการตลาดเพือสิ งแวดล้อม พบว่า ได้นาํ กลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ในธุรกิจ
ชุ มชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนทีดึ งดูดใจลูกค้าโดยยังคงให้ความสําคัญกับการ
คัดเลือกวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์ทีสามารถนําไปรี ไซเคิลได้ ราคาทีสมเหตุสมผล นอกจากนี บรรยากาศภายในร้านค้า
ชุมชน การให้บริ การอืนๆ และกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายที มีส่ วนในการกระตุน้ ให้ลูกค้าหันมาใส่ ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น
ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาเรื อง การตลาดสี เ ขี ยว: มโนทัศ น์ และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของ อนุ วตั สงสม (2555) ที พบว่า
องค์ประกอบสําคัญทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือผลิตภัณฑ์สีเขียว ได้แก่ ทัศนคติ ความรู ้เกียวกับสิ งแวดล้อม บรรทัดฐาน
ส่วนบุคคล ค่านิ ยม วิถีการดําเนินชีวติ อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการคํานึงถึงคุณภาพชีวติ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

1060

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเน้นการสนับสนุนให้ไม่กระทําสิ งทีก่อให้เกิ ดปั ญหาแก่ส่วนรวมเพือมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงการมีจิตสาธารณะทีช่ วยส่ งเสริ มกิ จกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้เกิ ดผลดี ต่อการตลาด สี เขียวหรื อ
การตลาดเพือสิ งแวดล้อม
2. บทบาทของผูบ้ ริ โภคสี เขียว สะท้อนถึงค่านิ ยมในการบริ โภคอุปโภคผลิตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม ดังนันควรต้อง
ผสมผสานการตลาดกับองค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ๆและควรมีการใส่ ใจในสังคมเพือให้สามารถได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ
ข้ อเสนอแนะครังต่ อไป
1. การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้บ ริ โภคสี เ ขี ย วที ส่ ง ผลต่ อ ความตังใจซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ อาจนํา รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ทีผูศ้ ึกษาพัฒนาขึนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอืนภายในพืนทีเดี ยวกัน ขนาดเดียวกัน หรื อ เปรี ยบเที ยบกับพืนที
จังหวัดอืน เพือค้นหาปั จจัยทีตรงตามกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สีเขียว เพือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม
2. ราคาทีมีผลต่อความตังใจซือผลิตภัณฑ์ ซึงผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีประสบการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์สีเขียว หรื อผลิตภัณฑ์
เพือสิ งแวดล้อมมักมีราคาสู งกว่าสิ นค้าทัวไป การทราบราคาทีผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายเพือผลิตภัณฑ์สีเขียวเพือนํามากําหนดราคา
ขายทีเหมาะสมในขณะทียังคงทํากําไรได้ ซึงจะนําไปสู่การตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภคได้ในทีสุ ด
3. การศึกษาเชิ งปริ มาณ และพัฒนาเครื องมือการวัดตามแนวคิดและหลักทฤษฎีเป็ นหลัก ในการศึกษาครังต่อไป
อาจนําวิธีการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพมาใช้ในการรวบรวมข้อ มูล และพัฒ นาเครื องมื อวัด ด้านความตังใจซื อผลิ ต ภัณฑ์ โดย
สัมภาษณ์บุคคลทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์เพือสิ งแวดล้อม เช่น ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่วนงาน ผูร้ ับผิดชอบด้านการตลาด เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ

บทความนีได้รับการสนับสนุนทุนจากคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ขอขอบคุณผูเ้ ชียวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าํ ชุมชนทุกท่าน ทีกรุ ณาช่วยเหลือแนะนําตลอดจนผู ้
ทีเกียวข้องทุกภาคส่ วนทีอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทํา ทําให้บทความฉบับนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดีและมีความสมบูรณ์มากทีสุด
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครังที
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั กําหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครังที และการประชุ มวิชาการระดับ นานาชาติ ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นเวที
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัวไป อีกทังเพือเป็ นการแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์การ
พัฒนางานวิจยั ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึ งการสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิ ชาการระหว่างคณาจารย์
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่ วยงาน จึงแต่งตังคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที และการประชุ ม วิช าการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ดังต่อไปนี
. คณะกรรมการฝ่ ายอํานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี 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. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาํ ราญ 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
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนิ ติการ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

กกกก
. คณะกรรมการฝ่ ายดําเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
3. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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5. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
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 ดิ เกลียงตะพงศ์
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
15. นางสาวภรณี ย ยีถิน
16. นางดาริ ณี รักษ์ทอง
17. นางสาวรัตน์วิภา 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 ขําแจ้ง
25. นายอภิชาติ คัญทะชา
26. นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
27. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
28. นายสุ วรรณ พรมเขต
29. นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี
. 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
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กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลั ลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นอ้ มจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนี ย์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์ รอด
นายกีรติ อินทรวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒ ิพ จิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกือ
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 ดําสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดลํา
กรรมการ
13. ว่าทีร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
กรรมการ
14. สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
กรรมการ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนี ภรณ์ น้อยเสงียม
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาํ ธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลียมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เทียงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คํายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวภรณี ย ยีถิน
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทํารวมเล่ มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื องการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
นายสุ ดนัย เครื อหลี
นายนเรศ ขวัญทอง
นายอนุ ชิต วิเชียรชม
นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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